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หนา ๑
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(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๖๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย ชั้ น ต่ํ า กว า สายสะพาย เนื่ อ งในโอกาส
พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมทั้ ง สิ้ น ๗๗๑,๗๓๐ ราย
ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี
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ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
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เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๓,๙๙๘ ราย)
รอยตํารวจตรี กชกานต ไชยชนะ
๒๕ รอยตํารวจตรี กําพล วิไลลักษณ
รอยตํารวจตรี กนก เกิดนวล
๒๖ รอยตํารวจตรี กิตติ โพธิ์ทอง
รอยตํารวจตรี กมนญ ตันเจริญ
๒๗ รอยตํารวจตรี กิตติ โยธาจักร
รอยตํารวจตรี กมล กองชัย
๒๘ รอยตํารวจตรี กิตติ วัจนาคมกุล
รอยตํารวจตรี กมล นุชรุงเรือง
๒๙ รอยตํารวจตรี กิตติ สอนกลิ่น
รอยตํารวจตรี กมล รอดศิริ
๓๐ รอยตํารวจตรี กิตติคุณ จีนสุกแสง
รอยตํารวจตรี กร หงษพันธุ
๓๑ รอยตํารวจตรี กิตติคณ
ุ สงวนพวก
รอยตํารวจตรี กรณพงศ วงศสกุลเพชร
๓๒ รอยตํารวจตรี กิตติธัช ตรุษเกตุ
รอยตํารวจตรี กรีฑา เรใจเย็น
๓๓ รอยตํารวจตรี กิตตินาท ลีเ้ กษร
รอยตํารวจตรี กฤตพัฒน วรรณภาส
๓๔ รอยตํารวจตรี กิตติพงศ เกตุมาก
รอยตํารวจตรี กฤษ อินอภัยพงษ
๓๕ รอยตํารวจตรี กิตติพงศ บุญมาก
รอยตํารวจตรี กฤษฎา อารีบําบัด
๓๖ รอยตํารวจตรี กิตติพงษ พงษสวุ รรณ
รอยตํารวจตรี กฤษณ รัตนารักษ
๓๗ รอยตํารวจตรี กิตติพันธ หานหยุน
รอยตํารวจตรี กฤษณณรงค จุลปาน
๓๘ รอยตํารวจตรี กิตติภพ มะลิกา
รอยตํารวจตรี กฤษณะ ตายเพ็ชร
๓๙ รอยตํารวจตรี กิตติศักดิ์ ทีฆะนาม
รอยตํารวจตรี กองยุทธ หนูเหมือน
๔๐ รอยตํารวจตรี กิติชัย เอกสกุลพันธ
รอยตํารวจตรี กอบเกียรติ แกวสุวรรณ
๔๑ รอยตํารวจตรี กิติศักดิ์ ศรีสุข
รอยตํารวจตรี กันตชนินท วงษรักษ
๔๒ รอยตํารวจตรี กีรติ จันทรศรี
รอยตํารวจตรี กาน วงคธิมา
๔๓ รอยตํารวจตรี กีรติ จิตตธาดาพงศ
รอยตํารวจตรี กานตกนก กรรณิการ
๔๔ รอยตํารวจตรี กุมุท วิกรัยพัฒน
รอยตํารวจตรี การัณย โพธิ์เพชร
๔๕ รอยตํารวจตรี กุลธน เจริญนาค
รอยตํารวจตรี การันต ยาทวม
๔๖ รอยตํารวจตรี กุศล ประมาชิด
รอยตํารวจตรี กําธร มาศวิริยะ
๔๗ รอยตํารวจตรี เกตุ ศรีสวัสดิ์
รอยตํารวจตรี กําเนิด แกววารี
๔๘ รอยตํารวจตรี เกรียงไกร ดีดพิณ
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รอยตํารวจตรี เกรียงไกร ตรีสาคร
รอยตํารวจตรี เกรียงศักดิ์ คําภาบุตร
รอยตํารวจตรี เกรียงศักดิ์ ตันตระกูล
รอยตํารวจตรี เกษม ขวัญทอง
รอยตํารวจตรี เกษม เงานอ
รอยตํารวจตรี เกษม ภูออม
รอยตํารวจตรี เกษม สายโปธิ
รอยตํารวจตรี เกียรติศักดิ์ บรรเทิงจิตต
รอยตํารวจตรี เกียรติศักดิ์ บุญออน
รอยตํารวจตรี เกียรติศักดิ์ ศิริพิลา
รอยตํารวจตรี เกื้อกูล สิทธิผล
รอยตํารวจตรี แกวฟา เรืองบุตร
รอยตํารวจตรี โกมุทฒิพงษ ศรีนาง
รอยตํารวจตรี โกเมศร ศรีนุนวิเชียร
รอยตํารวจตรี โกวัลย วิเศษสิทธิ์
รอยตํารวจตรี โกวิทย ศรีวิพัฒน
รอยตํารวจตรี ไกรพิบูล ใจธิ
รอยตํารวจตรี ไกรสร บุญสมปอง
รอยตํารวจตรี ไกรสิทธิ์ ไหมละเอียด
รอยตํารวจตรี ขจร คีรีนิล
รอยตํารวจตรี ขจรเกียรติ สวัสดี
รอยตํารวจตรี ขจรชัย ศรีสุวรรณ
รอยตํารวจตรี ขจรศักดิ์ บุญเมฆ
รอยตํารวจตรี ขจวน ราชลํา
รอยตํารวจตรี ขจัด ทองแกว
รอยตํารวจตรี ขนิษฐพงศ มณีวรรณ

๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตํารวจตรี ขันติ สาลี
รอยตํารวจตรี เขม สิริสมเจตน
รอยตํารวจตรี คงเดช สีสานอก
รอยตํารวจตรี คงพล พลเยี่ยม
รอยตํารวจตรี คงศักดิ์ ชางจั่น
รอยตํารวจตรี คงศักดิ์ ภูมีคง
รอยตํารวจตรี คณพศ โชตณุพงศ
รอยตํารวจตรี คณาธิป ศรีไสยเพชร
รอยตํารวจตรี คณิตนพ การดี
รอยตํารวจตรี คทาวุธ สุระพร
รอยตํารวจตรี คมกริช วงษลคร
รอยตํารวจตรี คมกฤช บุญสงดี
รอยตํารวจตรี คมพล วันทะยา
รอยตํารวจตรี คมสรรห ปโปตินัง
รอยตํารวจตรี คมสัน โพธิวัฒน
รอยตํารวจตรี คมสันต คําสีลา
รอยตํารวจตรี ครรชิต สากูต
รอยตํารวจตรี คะเน สาลีผล
รอยตํารวจตรี คะเนย นาคสวัสดิ์
รอยตํารวจตรี คํานวณ คีรีนิล
รอยตํารวจตรี คํานึง จุลเอียด
รอยตํารวจตรี คํานึง เพ็ชรขํา
รอยตํารวจตรี คํานึง สุทธิชล
รอยตํารวจตรี คําพา เพลิดพราว
รอยตํารวจตรี โฆษิต สังขวิสุทธิ์
รอยตํารวจตรี จงลักษณ รอดสิน
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รอยตํารวจตรี จบ แปนประดิษฐ
รอยตํารวจตรี จรวด ชนก
รอยตํารวจตรี จรัญ พวงสะอาด
รอยตํารวจตรี จรัญ หมื่นชล
รอยตํารวจตรี จรัล ดวงสมร
รอยตํารวจตรี จรัล นุยฉิม
รอยตํารวจตรี จรัส ธรรมเสนา
รอยตํารวจตรี จรัส บุญลอม
รอยตํารวจตรี จรัส รามชัยเดช
รอยตํารวจตรี จรัส หมุนนุย
รอยตํารวจตรี จรูญ รักราวี
รอยตํารวจตรี จรูญ สารพล
รอยตํารวจตรี จองใจ ไขแกว
รอยตํารวจตรี จอมเจริญ แจงจุล
รอยตํารวจตรี จักกริช คําบุศย
รอยตํารวจตรี จักรกริช พินิจวรสิน
รอยตํารวจตรี จักรกฤช ทองเอก
รอยตํารวจตรี จักรกฤษ บริบูรณ
รอยตํารวจตรี จักรกฤษณ ธนะภูมิชัย
รอยตํารวจตรี จักรกฤษณ
ไมแสงเจริญรัตน
รอยตํารวจตรี จักรพงษ ยิ่งยง
รอยตํารวจตรี จักรพรรณ สีกูล
รอยตํารวจตรี จักรพันธุ พรมทะนา
รอยตํารวจตรี จักรี สังยวน
รอยตํารวจตรี จันทร คําแจ
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รอยตํารวจตรี จันทร พานิชย
รอยตํารวจตรี จันทรแดง ไชยเชษฐ
รอยตํารวจตรี จาตุรงค แจมจรัส
รอยตํารวจตรี จารึก จันทรดํา
รอยตํารวจตรี จารึก ปนตาแจม
รอยตํารวจตรี จารุภูมิ อิ่มโอษฐ
รอยตํารวจตรี จํานงค ชัยเพ็ชร
รอยตํารวจตรี จํานงค รุงเรืองดี
รอยตํารวจตรี จํานงค สันนุกิจ
รอยตํารวจตรี จําเนียร ยศปญญา
รอยตํารวจตรี จํารัส อินทวงค
รอยตํารวจตรี จํารูญ เปรมแจม
รอยตํารวจตรี จําเริญ ผลาญไกรเพชร
รอยตํารวจตรี จิตกร จุลลา
รอยตํารวจตรี จินดา เสือดาว
รอยตํารวจตรี จิรชยุตม ทองแจม
รอยตํารวจตรี จิรพงศ แกวสุข
รอยตํารวจตรี จิรพงศ โอภาส
รอยตํารวจตรี จิรพนธ ฮดมาลี
รอยตํารวจตรี จิรพฤทธิ์ ศรีมาศ
รอยตํารวจตรี จิรภัทร ปนตานา
รอยตํารวจตรี จิรภาส พูนอรุณโสฬส
รอยตํารวจตรี จิรวัฒน สินธุภูมิ
รอยตํารวจตรี จิรศักดิ์ ชอเชิดชูวงศ
รอยตํารวจตรี จิรศักดิ์ นรดี
รอยตํารวจตรี จิระศักดิ์ ชัยยอด
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รอยตํารวจตรี จีระศักดิ์ บุญสละ
รอยตํารวจตรี เจนวิทย ขาวพรม
รอยตํารวจตรี เจริญ เครือแกว
รอยตํารวจตรี เจริญ โตะหมอ
รอยตํารวจตรี เจริญ นิ่มเจริญ
รอยตํารวจตรี เจริญ เรืองหยู
รอยตํารวจตรี เจริญ สุวรรณจันทร
รอยตํารวจตรี เจริญฤทธิ์ มุลเมือง
รอยตํารวจตรี เจษฎา ภูทวี
รอยตํารวจตรี เจษฏพิทักษ สีโพด
รอยตํารวจตรี ฉกรรณ ลุงกี่
รอยตํารวจตรี ฉลอง บุญเลิศ
รอยตํารวจตรี ฉลอม ตาลสถิตย
รอยตํารวจตรี ฉัตรชัย ขุนเพ็ง
รอยตํารวจตรี ฉัตรชัย ศิริรัตน
รอยตํารวจตรี ฉัตรมงคล โชติเวชารักษ
รอยตํารวจตรี ฉันทะ จํานงกูล
รอยตํารวจตรี เฉลย ชอฉาย
รอยตํารวจตรี เฉลิม ขันตี
รอยตํารวจตรี เฉลิมชัย สังขมงคล
รอยตํารวจตรี เฉลิมชาติ ไชยสุวรัตน
รอยตํารวจตรี เฉลิมพล วงศธรรมสิทธิ์
รอยตํารวจตรี เฉลิมพล เหลาน้ําใส
รอยตํารวจตรี เฉลิมศักดิ์ มีแสง
รอยตํารวจตรี เฉลียว หลวงแกว
รอยตํารวจตรี ชฎิล พรมดี
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๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตํารวจตรี ชนะ ชูตะวณิชย
รอยตํารวจตรี ชนะ เฒาอุดม
รอยตํารวจตรี ชนะ อินทรจันทร
รอยตํารวจตรี ชยณัฏฐ สนแยม
รอยตํารวจตรี ชยุตม อวมแกว
รอยตํารวจตรี ชรินทร นาบุง
รอยตํารวจตรี ชรินทร มากดาน
รอยตํารวจตรี ชรินทร หนูบางโก
รอยตํารวจตรี ชลชาติ อิสรียพงศ
รอยตํารวจตรี ชลทิศ ศุภางคนรา
รอยตํารวจตรี ชลธี ศรีสุวรรณ
รอยตํารวจตรี ชลิต จิตตเอื้อเฟอ
รอยตํารวจตรี ชลิต เรือนมา
รอยตํารวจตรี ชโลม พูลทองคํา
รอยตํารวจตรี ชวกร พรยมล
รอยตํารวจตรี ชวนชัย คึมยะราช
รอยตํารวจตรี ชวนันท เอื้อสุรัตนชัย
รอยตํารวจตรี ชอ คงนอก
รอยตํารวจตรี ชอบ เฮ็งไล
รอยตํารวจตรี ชัชวาล สําราญถิ่น
รอยตํารวจตรี ชัชวาลย วีระชาติ
รอยตํารวจตรี ชัยชนะ บุญโกย
รอยตํารวจตรี ชัยชนะ สุดกูล
รอยตํารวจตรี ชัยเชฐ นุนชูคัน
รอยตํารวจตรี ชัยญภณ ขําเขียน
รอยตํารวจตรี ชัยณรงค ใจแกน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจตรี ชัยณรงค ชางดี
รอยตํารวจตรี ชัยณรงค เอี่ยมวิจารณ
รอยตํารวจตรี ชัยทัศน ชูทอง
รอยตํารวจตรี ชัยนิมิตร ศิริเวช
รอยตํารวจตรี ชัยพิพัฒน หอยสังข
รอยตํารวจตรี ชัยยัญ วงศาระ
รอยตํารวจตรี ชัยโย พลพิรา
รอยตํารวจตรี ชัยรัตน หมื่นโกฎิ
รอยตํารวจตรี ชัยวัฒน
ผาณิตพิสุทธิ์ไพสิฐ
รอยตํารวจตรี ชัยวัฒน โพธิ์คง
รอยตํารวจตรี ชัยวัฒน ภักดีอักษร
รอยตํารวจตรี ชาญ ทองสุข
รอยตํารวจตรี ชาญ นิลบดี
รอยตํารวจตรี ชาญ ศรีมูลคําสุข
รอยตํารวจตรี ชาญชัย นพเคราะห
รอยตํารวจตรี ชาญชัย
พรหมสาขา ณ สกลนคร
รอยตํารวจตรี ชาญณรงค
พรหมสังคหะ
รอยตํารวจตรี ชาญยุทธ พุกเสวก
รอยตํารวจตรี ชาญวุฒิ ผองเสียง
รอยตํารวจตรี ชาญศักดิ์ มั่นคง
รอยตํารวจตรี ชาณัฎฐ ศาสตรศรี
รอยตํารวจตรี ชาตรี เจียรนัย
รอยตํารวจตรี ชาตรี ศรีภิรมย

๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตํารวจตรี ชาติชัย บุญอุประ
รอยตํารวจตรี ชาลี บุญรัศมี
รอยตํารวจตรี ชาลี ประสงค
รอยตํารวจตรี ชาลี พรหมบุตร
รอยตํารวจตรี ชํานาญ พันชน
รอยตํารวจตรี ชํานาญ หัวแท
รอยตํารวจตรี ชํานาญศิลป พิศพาร
รอยตํารวจตรี ชิต นวนนิ่ม
รอยตํารวจตรี ชินนิกร ฉายรัศมี
รอยตํารวจตรี ชื่น เมืองลอย
รอยตํารวจตรี ชุบ เหลาอุทธา
รอยตํารวจตรี ชูเกียรติ จันทรอินทร
รอยตํารวจตรี ชูเกียรติ ใจไหว
รอยตํารวจตรี ชูชัย ซาระวงค
รอยตํารวจตรี ชูชาติ กอนแพง
รอยตํารวจตรี ชูชาติ คมขํา
รอยตํารวจตรี ชูชาติ บัวผัด
รอยตํารวจตรี ชูชาติ ราชอุปนันท
รอยตํารวจตรี ชูชาติ สมอักษร
รอยตํารวจตรี ชูชีพ พูลนอย
รอยตํารวจตรี ชูวงศ แสงทอง
รอยตํารวจตรี ชูวิทย กาติน
รอยตํารวจตรี ชูศักดิ์ แกนเมือง
รอยตํารวจตรี ชูศักดิ์ ผิวเหลือง
รอยตํารวจตรี ชูศักดิ์ โพนพินิจไชย
รอยตํารวจตรี เชตุ เดชทองคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจตรี เชษ ไชยกิจ
รอยตํารวจตรี เชาวลิต คําระหงษ
รอยตํารวจตรี เชาวลิต ทองเลี่ยมนาค
รอยตํารวจตรี เชาวลิต อภัยภักดิ์
รอยตํารวจตรี เชิดเกียรติ หงษบินโบก
รอยตํารวจตรี เชิดชัย นักปราชญ
รอยตํารวจตรี เชิดไชย จันทนพ
รอยตํารวจตรี โชค รัตติ
รอยตํารวจตรี โชคชัย พานิชชา
รอยตํารวจตรี โชติ โงนแนน
รอยตํารวจตรี โชติพัฒน มวงเทศ
รอยตํารวจตรี โชติวัฒน หมะสัน
รอยตํารวจตรี ไชยยศ กลางทัพ
รอยตํารวจตรี ไชยยศ สุขแสง
รอยตํารวจตรี ไชยยันต หมั่นพลศรี
รอยตํารวจตรี ไชยยา เพ็งวรรณ
รอยตํารวจตรี ไชยรัตน พลบํารุง
รอยตํารวจตรี ไชยวัจน ชูศรีพัฒน
รอยตํารวจตรี ไชยวัฒน ฉัตรมณตรี
รอยตํารวจตรี ไชยวัฒน ทาขาม
รอยตํารวจตรี ไชยวัฒน ใบยา
รอยตํารวจตรี ไชยวัฒน หนักเกิด
รอยตํารวจตรี ไชยวุฒิ อวิชัย
รอยตํารวจตรี ไชยา ชารัตน
รอยตํารวจตรี ไชยา สุริวรรณ
รอยตํารวจตรี ญัตติ เพียรนิรมิต

๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตํารวจตรี ฐนันทพงษ พัวสื่อ
รอยตํารวจตรี ฐาพิรัณย เพ็งบุญชู
รอยตํารวจตรี ฐิติวัชร เกษศรีรัตน
รอยตํารวจตรี ฐิติศักดิ์ สัจเขตร
รอยตํารวจตรี ฑศพล นอยปุก
รอยตํารวจตรี ณฐพนธ พึ่งลบ
รอยตํารวจตรี ณพล กิ่งจันทร
รอยตํารวจตรี ณพัฒน สิทธิเสือ
รอยตํารวจตรี ณภัทร ไสยประกาศ
รอยตํารวจตรี ณรงค คําผง
รอยตํารวจตรี ณรงค บุญพันธุ
รอยตํารวจตรี ณรงค บุญหมื่นไวย
รอยตํารวจตรี ณรงค ปนเงิน
รอยตํารวจตรี ณรงค ผุยมุลตรี
รอยตํารวจตรี ณรงค วิเชฏฐพงศ
รอยตํารวจตรี ณรงค สังขเงิน
รอยตํารวจตรี ณรงคฤทธิ์ คุณคําภา
รอยตํารวจตรี ณรงคศักดิ์ เกลื่อนกลน
รอยตํารวจตรี ณรงคศักดิ์ มั่งนอย
รอยตํารวจตรี ณฤทธิ ปรานกฤตธรรม
รอยตํารวจตรี ณะฤทธิ์ จันทรทิน
รอยตํารวจตรี ณัชพล ปาณิญา
รอยตํารวจตรี ณัชพล อันภักดี
รอยตํารวจตรี ณัฏฐ ยอดอินวณิชย
รอยตํารวจตรี ณัฏฐนนท มวงเจริญ
รอยตํารวจตรี ณัฏฐนันท คงสุพรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจตรี ณัฏฐปพน พระพรหม
รอยตํารวจตรี ณัฏฐพล ธรรมสุนทร
รอยตํารวจตรี ณัฐกรณ สกลหลา
รอยตํารวจตรี ณัฐบดินทร ปงใจ
รอยตํารวจตรี ณัฐพงศ ชาวขอนแกน
รอยตํารวจตรี ณัฐพงศ โตบุญมา
รอยตํารวจตรี ณัฐพงศ ยศวินบูรณโชติ
รอยตํารวจตรี ณัฐพงศ เสนาฤทธิ์
รอยตํารวจตรี ณัฐพงษ สกุลเศรษฐี
รอยตํารวจตรี ณัฐพงษ หัตถิยา
รอยตํารวจตรี ณัฐพล บํารุงราชภักดี
รอยตํารวจตรี ณัฐพล พยุงวงษ
รอยตํารวจตรี ณัฐวัฒน ตาแวน
รอยตํารวจตรี ณัฐวัตร สุขสม
รอยตํารวจตรี ณัฐวุฒิ อุดมศีล
รอยตํารวจตรี ณัฐศักดิ์ นุชปาน
รอยตํารวจตรี ณัฐศิวัช โพธิตา
รอยตํารวจตรี ณัฐหกรณ เลิศศิรินิธิกุล
รอยตํารวจตรี ดรุณ บุญมี
รอยตํารวจตรี ดามพ พรพรรณกนก
รอยตํารวจตรี ดําเนิน ธุสิน
รอยตํารวจตรี ดํารงคฤทธิ์ สะอะ
รอยตํารวจตรี ดํารงคศักดิ์ คมสัน
รอยตํารวจตรี ดํารงศักดิ์ ทองลี
รอยตํารวจตรี ดิเรก บุญโสภา
รอยตํารวจตรี ดีชัย บุญเสริม

๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตํารวจตรี ดุลยชนะ กลาหาญ
รอยตํารวจตรี ดุสิต เปลี่ยนขํา
รอยตํารวจตรี ดุสิต มีทวี
รอยตํารวจตรี เดช อุนเรือน
รอยตํารวจตรี เดชณรงค วงศละคร
รอยตํารวจตรี เดชศิลป ตงแกว
รอยตํารวจตรี เดชา นาคใหญ
รอยตํารวจตรี เดชา โสมะคุณานนท
รอยตํารวจตรี เดชา อมรจรรยาพันธ
รอยตํารวจตรี เดโช เพชรรัตน
รอยตํารวจตรี เดียว สําคัญ
รอยตํารวจตรี แดนไทย ขวัญปาก
รอยตํารวจตรี ตฤณ สินโพยม
รอยตํารวจตรี ตอหาด หวาสกุล
รอยตํารวจตรี ตะวัน สุยะวงษ
รอยตํารวจตรี เติมเต็ม กีตา
รอยตํารวจตรี ถนอม ศรีวิชัย
รอยตํารวจตรี ถนอม สิริวงษ
รอยตํารวจตรี ถนอม สุวรรณชาตรี
รอยตํารวจตรี ถนอม แหสถิตย
รอยตํารวจตรี ถนัด หมูกอน
รอยตํารวจตรี ถวิล เกี่ยวพันธ
รอยตํารวจตรี ถวิล จันทสุวรรณ
รอยตํารวจตรี ถาวร เกลื่อนการ
รอยตํารวจตรี ถาวร คํานวนจิตร
รอยตํารวจตรี ถาวร จันทราชา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจตรี ถาวร ณ นคร
รอยตํารวจตรี ถาวร ตราสุวรรณ
รอยตํารวจตรี ถาวร ทะไกรราช
รอยตํารวจตรี ถาวร ศรีชูทอง
รอยตํารวจตรี ถาวร สุวรรณไพฑูรย
รอยตํารวจตรี เถลิงศักดิ์ คณานุรักษ
รอยตํารวจตรี เถลิงศักดิ์ มั่งมูล
รอยตํารวจตรี ทนงศักดิ์ ศรีผดุง
รอยตํารวจตรี ทรงกลด เชื้อกรด
รอยตํารวจตรี ทรงกลด บุญเนียม
รอยตํารวจตรี ทรงพร คงสีทอง
รอยตํารวจตรี ทรงเพชร คําสุพรม
รอยตํารวจตรี ทวิช ชนาสิทธิ์
รอยตํารวจตรี ทวี กาญจนอุดม
รอยตํารวจตรี ทวี ชาซิโย
รอยตํารวจตรี ทวี ธรรมสะโร
รอยตํารวจตรี ทวี บรรลือพืช
รอยตํารวจตรี ทวี มั่นเจก
รอยตํารวจตรี ทวี ลาสุนนท
รอยตํารวจตรี ทวีโชค ไขมุกด
รอยตํารวจตรี ทวีป ใยสุน
รอยตํารวจตรี ทวีพงษ อืดทุม
รอยตํารวจตรี ทวีศักดิ์ ชุมคําลือ
รอยตํารวจตรี ทวีศักดิ์ เวียงนาค
รอยตํารวจตรี ทวีศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
รอยตํารวจตรี ทศพร ขัติยศ

๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตํารวจตรี ทศพร ศักดิ์สิทธิ์
รอยตํารวจตรี ทศพล เกตุศรี
รอยตํารวจตรี ทศพล เพชรวิเศษ
รอยตํารวจตรี ทศพัฒนชัย หีบแกว
รอยตํารวจตรี ทศวรรษ คุณวงค
รอยตํารวจตรี ทองคํา ไสยสุภีย
รอยตํารวจตรี ทองคํา อุดมเดชนพคุณ
รอยตํารวจตรี ทองแดง ผลออ
รอยตํารวจตรี ทองใบ วงระคร
รอยตํารวจตรี ทองพูน อุดร
รอยตํารวจตรี ทองวิไล ประวะภูตา
รอยตํารวจตรี ทองหลอ จับแสงจันทร
รอยตํารวจตรี ทองหลาง จําปาเทศ
รอยตํารวจตรี ทักศิลป แสนแสน
รอยตํารวจตรี ทัศนัยน นาคใหญ
รอยตํารวจตรี ทัศพล เพี่ยบุญมาก
รอยตํารวจตรี ทาชาญ ใครบุตร
รอยตํารวจตรี ทิพยา อุนาริเณ
รอยตํารวจตรี ทิวา หมื่นคลัง
รอยตํารวจตรี เทพนิรันด สีเทา
รอยตํารวจตรี เทพพิทักษ ตามเดช
รอยตํารวจตรี เทวฤทธิ์ มัจฉาชีพ
รอยตํารวจตรี เทิดทูน ปวงคํา
รอยตํารวจตรี เทิดพงษ ดาวนันท
รอยตํารวจตรี เทียนชัย ถวิลไพร
รอยตํารวจตรี เทียนชัย ภูคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจตรี แทน สามสาย
รอยตํารวจตรี แทน สุขหอม
รอยตํารวจตรี ธงชัย ทนะขวาง
รอยตํารวจตรี ธงชัย สังฆมณี
รอยตํารวจตรี ธงชัย อินเทพ
รอยตํารวจตรี ธงสภัส แสนทา
รอยตํารวจตรี ธณศรัญย ชุมชัยรัฐน
รอยตํารวจตรี ธนกร กอเกิด
รอยตํารวจตรี ธนกร แจมกระทึก
รอยตํารวจตรี ธนกร พลเยี่ยม
รอยตํารวจตรี ธนกฤต หมูดจันทร
รอยตํารวจตรี ธนโชค ศรีบุญเรือง
รอยตํารวจตรี ธนธรณ รอญยุทธ
รอยตํารวจตรี ธนนท กรินทรทิพย
รอยตํารวจตรี ธนพนธ วงศดาว
รอยตํารวจตรี ธนพล ทัดแกว
รอยตํารวจตรี ธนพัฒน บุญรอด
รอยตํารวจตรี ธนภณ บุญสุข
รอยตํารวจตรี ธนภัท เดชโชติธนัน
รอยตํารวจตรี ธนฤทธิ์ ทับทิมทอง
รอยตํารวจตรี ธนวัฒน จงปตนา
รอยตํารวจตรี ธนวัฒน บัวเนี่ยว
รอยตํารวจตรี ธนวัตร เกิดเรณู
รอยตํารวจตรี ธนศักดิ์ รัฐจักร
รอยตํารวจตรี ธนสรณ มธุรส
รอยตํารวจตรี ธนเสฏฐ ศิริอภิพัฒน

๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตํารวจตรี ธนัท ผดุงสิน
รอยตํารวจตรี ธนา ชะนะบุตร
รอยตํารวจตรี ธนากร โชติราษี
รอยตํารวจตรี ธนากร พรหมแกว
รอยตํารวจตรี ธนากร สอนบุปผา
รอยตํารวจตรี ธนิก ตันธนปญญากร
รอยตํารวจตรี ธนินทรัฐ รุงอริยศิริโชค
รอยตํารวจตรี ธนู ทรัพยบุญมี
รอยตํารวจตรี ธเนศ ตาคํา
รอยตํารวจตรี ธเนศ แสนขาว
รอยตํารวจตรี ธรงชัย หาญมนตรี
รอยตํารวจตรี ธรงวิทย ดวงแกว
รอยตํารวจตรี ธรรมนูญ แสงแกว
รอยตํารวจตรี ธรรมนูญ หัสรังษี
รอยตํารวจตรี ธรรมรงค พวังคะพินธุ
รอยตํารวจตรี ธรรมรัตน
อัครเศรษฐบุตร
รอยตํารวจตรี ธรรมรัตน อินดา
รอยตํารวจตรี ธรรศกร ธรรศธรณิน
รอยตํารวจตรี ธรา ภัทรฐกรไกรศรี
รอยตํารวจตรี ธฤต จิตหนักแนน
รอยตํารวจตรี ธฤษฎา เรืองวิลัย
รอยตํารวจตรี ธวัช ทองทวี
รอยตํารวจตรี ธวัช พรมทอง
รอยตํารวจตรี ธวัช พุมเข็ม
รอยตํารวจตรี ธวัช ยิ้มละมัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจตรี ธวัช สิงหลอ
รอยตํารวจตรี ธวัชชัย กุลคอ
รอยตํารวจตรี ธวัชชัย จันทรเงิน
รอยตํารวจตรี ธวัชชัย ชมเชี่ยวชาญ
รอยตํารวจตรี ธวัชชัย ชัยสิทธิ์
รอยตํารวจตรี ธวัชชัย มีทรัพย
รอยตํารวจตรี ธวัชชัย วงคแกว
รอยตํารวจตรี ธัชกร ธนัญชยะกุล
รอยตํารวจตรี ธันยพงศ ทองสมบัติ
รอยตํารวจตรี ธานัท พึ่งบาง
รอยตํารวจตรี ธานี ปนธิ
รอยตํารวจตรี ธานี สัญราชา
รอยตํารวจตรี ธิเชษฐ เทพลักษณ
รอยตํารวจตรี ธิติพัฒน ปดตาระโพธิ์
รอยตํารวจตรี ธีรกิตติ์ จรรยาวิศิษฏ
รอยตํารวจตรี ธีรชัย ทุมแกว
รอยตํารวจตรี ธีรพร พวงหงษ
รอยตํารวจตรี ธีรพล คณิตธนันต
รอยตํารวจตรี ธีรพล นิติชาติ
รอยตํารวจตรี ธีรพล สีวงษ
รอยตํารวจตรี ธีรพันธ ศรีสุวรรณ
รอยตํารวจตรี ธีรภัทร หงสสิทธิพันธุ
รอยตํารวจตรี ธีรยุทธ ทองสุกแสง
รอยตํารวจตรี ธีรรัชช ศรีเดชาวงษ
รอยตํารวจตรี ธีรวิทย พรายหนู
รอยตํารวจตรี ธีรวุฒิ วิปุลากร

๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตํารวจตรี ธีรศักดิ์ ปานคง
รอยตํารวจตรี ธีระ ดีการกล
รอยตํารวจตรี ธีระพงศ แกวมูล
รอยตํารวจตรี ธีระพงษ ไชยวรรณ
รอยตํารวจตรี ธีระพงษ ทองดี
รอยตํารวจตรี ธีระพล เปาปา
รอยตํารวจตรี ธีระพล พลมณี
รอยตํารวจตรี ธีระพล ศรีรัตน
รอยตํารวจตรี ธีระยุทธ วันโสภา
รอยตํารวจตรี ธีระศักดิ์ ชัยสิทธิ์
รอยตํารวจตรี นคร บุญมา
รอยตํารวจตรี นคร พิมพพงษ
รอยตํารวจตรี นคร สุทธิประภา
รอยตํารวจตรี นพดล พวงแยม
รอยตํารวจตรี นพดล พิณพิมาย
รอยตํารวจตรี นพดล วงคปนตา
รอยตํารวจตรี นพดล สมนึก
รอยตํารวจตรี นพดลย อะทะยศ
รอยตํารวจตรี นพพร ตั้งทวี
รอยตํารวจตรี นพพร รณเรืองฤทธิ์
รอยตํารวจตรี นพพร หวานสัมฤทธิ์
รอยตํารวจตรี นพรัต ฉวีวงค
รอยตํารวจตรี นพรัตน บุพศิริ
รอยตํารวจตรี นพรัตน พงษศรีจันทร
รอยตํารวจตรี นพรัตน โพธิแสนสุข
รอยตํารวจตรี นพรัตน สุทธิแสน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕๑๒ รอยตํารวจตรี นพรัตน แสงใส
๕๑๓ รอยตํารวจตรี นพรัตน อินทรอํานวย
๕๑๔ รอยตํารวจตรี นพสิทธิ์
เมืองสิทธิ์ธนาภา
๕๑๕ รอยตํารวจตรี นภดล บุญสละ
๕๑๖ รอยตํารวจตรี นภัส ศรีสุมา
๕๑๗ รอยตํารวจตรี นภาพล หมื่นจร
๕๑๘ รอยตํารวจตรี นรชัย ชูสุวรรณ
๕๑๙ รอยตํารวจตรี นรินทร พรหมประสาท
๕๒๐ รอยตํารวจตรี นรินทร พุทธสุภะ
๕๒๑ รอยตํารวจตรี นริศ ทาแกวนอย
๕๒๒ รอยตํารวจตรี นเรศ คําบุญเรือง
๕๒๓ รอยตํารวจตรี นเรศ เนาวรัตน
๕๒๔ รอยตํารวจตรี นฤชิต เจริญเจษฎา
๕๒๕ รอยตํารวจตรี นวัต ขอสุข
๕๒๖ รอยตํารวจตรี นัฐชพงษ ขันทะวี
๕๒๗ รอยตํารวจตรี นาคิน เรืองฉาย
๕๒๘ รอยตํารวจตรี นานบดินทร เลาเหล็ก
๕๒๙ รอยตํารวจตรี นาวี เมฆแกว
๕๓๐ รอยตํารวจตรี นําโชค ปวงจันทร
๕๓๑ รอยตํารวจตรี นําพล จันทรัตน
๕๓๒ รอยตํารวจตรี นิกร ราชสีห
๕๓๓ รอยตํารวจตรี นิกร วันนิยม
๕๓๔ รอยตํารวจตรี นิกร สุขขาว
๕๓๕ รอยตํารวจตรี นิคม ชาดง
๕๓๖ รอยตํารวจตรี นิคม ปนเอี่ยม

๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตํารวจตรี นิคม พิมพบุตร
รอยตํารวจตรี นิตย นวลสําลี
รอยตํารวจตรี นิติธร รัตนกุลธนทัต
รอยตํารวจตรี นิติพงศ ติ้งมุข
รอยตํารวจตรี นิติภัทร วิภาคะหรรษา
รอยตํารวจตรี นิทัศ โพธิ์ทอง
รอยตํารวจตรี นิธิโรจน ฉัตรกิตติโรจน
รอยตํารวจตรี นิพนธ บุญตาม
รอยตํารวจตรี นิพนธ วุฒิมาปกรณ
รอยตํารวจตรี นิพนธิ์ นวลกิ้ม
รอยตํารวจตรี นิพล กรรเชียง
รอยตํารวจตรี นิพล กําแหล
รอยตํารวจตรี นิพล ภูคําวงค
รอยตํารวจตรี นิพิฐพนธ พันธภักดี
รอยตํารวจตรี นิยม มีหมื่นพล
รอยตํารวจตรี นิยม อุระจร
รอยตํารวจตรี นิรันดร จันลองภาส
รอยตํารวจตรี นิรันต บุญบาง
รอยตํารวจตรี นิรุจ จิรโรจน
รอยตํารวจตรี นิวัตร โปธิ
รอยตํารวจตรี นิสิต สาหลํา
รอยตํารวจตรี นุกิจ คดีพิศาล
รอยตํารวจตรี นุกูล ขวัญแกว
รอยตํารวจตรี นูรุดดีน หมัดหมาน
รอยตํารวจตรี เนตร จันทรหอม
รอยตํารวจตรี เนติกร ฝปากเพราะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจตรี บรรจง กอนบุญใส
รอยตํารวจตรี บรรจง คุณทะวงษ
รอยตํารวจตรี บรรจง บุญทา
รอยตํารวจตรี บรรจง มีสุข
รอยตํารวจตรี บรรจบ วรรณบูลย
รอยตํารวจตรี บรรเจิด จิตตะ
รอยตํารวจตรี บรรชา ฆารพันธ
รอยตํารวจตรี บรรณดิษฐ จันทรสวัสดิ์
รอยตํารวจตรี บรรพจน บุญญสิทธิกุล
รอยตํารวจตรี บรรลุ อินทรปญญา
รอยตํารวจตรี บัญชา ณ ไทร
รอยตํารวจตรี บัญชา บุญถนอม
รอยตํารวจตรี บัญญัติ ชื่นใจ
รอยตํารวจตรี บัญทึก หริ่งรอด
รอยตํารวจตรี บัณฑิต ใจเที่ยง
รอยตํารวจตรี บัณฑิต ชูจุย
รอยตํารวจตรี บัณฑิต ศรีเดชะกุล
รอยตํารวจตรี บัณฑิต สุขดี
รอยตํารวจตรี บัณฑิตย ติดทะ
รอยตํารวจตรี บัวแสง ศรีทาแก
รอยตํารวจตรี บารมีเทพ อินตุย
รอยตํารวจตรี บารี และมุสอ
รอยตํารวจตรี บําเพ็ญ ดุมกลาง
รอยตํารวจตรี บํารุง โยวะผุย
รอยตํารวจตรี บุญเกียรติ คงนาวา
รอยตํารวจตรี บุญเกื้อ โพธิ์พลาย

๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตํารวจตรี บุญค้ํา เทินไพร
รอยตํารวจตรี บุญชวย ศรีสกุล
รอยตํารวจตรี บุญชอบ เตชะวันโต
รอยตํารวจตรี บุญชอบ อุนคณฑี
รอยตํารวจตรี บุญชิต ศิริรักษา
รอยตํารวจตรี บุญชู เจริญลาภทวี
รอยตํารวจตรี บุญเชาว รุงวงศนุกูล
รอยตํารวจตรี บุญทวี คุณนา
รอยตํารวจตรี บุญเทียน หาปอง
รอยตํารวจตรี บุญธรรม กาเตจะ
รอยตํารวจตรี บุญธรรม ดวงแกว
รอยตํารวจตรี บุญธรรม ดวงนภา
รอยตํารวจตรี บุญธรรม ตันกูล
รอยตํารวจตรี บุญธรรม สีเทศ
รอยตํารวจตรี บุญธรรม อรัญ
รอยตํารวจตรี บุญปลูก ผดุงธรรม
รอยตํารวจตรี บุญมา บุญเกิด
รอยตํารวจตรี บุญมิ่ง กาบบัว
รอยตํารวจตรี บุญมี อนุฤทธิ์
รอยตํารวจตรี บุญยะฤทธิ์ แสงทองไชย
รอยตํารวจตรี บุญเรือง ยอยยิ้ม
รอยตํารวจตรี บุญลอง กองพิธี
รอยตํารวจตรี บุญลือ สิงหโต
รอยตํารวจตรี บุญเลิศ เอี๊ยะเผาพันธ
รอยตํารวจตรี บุญสง ขวัญคง
รอยตํารวจตรี บุญสง จันทรเสนห

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจตรี บุญสง ใจจอง
รอยตํารวจตรี บุญสง สันตะพด
รอยตํารวจตรี บุญสง หวยหงษทอง
รอยตํารวจตรี ปกรณ บุญคง
รอยตํารวจตรี ปฏิญญา ชนใฮ
รอยตํารวจตรี ปณิธาน วระวลัย
รอยตํารวจตรี ปยุต ยมสวัสดิ์
รอยตํารวจตรี ประกฤติ พีระธรรม
รอยตํารวจตรี ประกอบ เปลื้องทุกข
รอยตํารวจตรี ประกาศิต ดวงมณี
รอยตํารวจตรี ประกาศิต อิฎฐกรพันธ
รอยตํารวจตรี ประครอง แลนเชย
รอยตํารวจตรี ประคอง ปรีชา
รอยตํารวจตรี ประจวบ กันธา
รอยตํารวจตรี ประจวบ ไขทอง
รอยตํารวจตรี ประจวบ จัตุรงค
รอยตํารวจตรี ประจวบ สรรเสริญ
รอยตํารวจตรี ประจวบ อุทกะเสน
รอยตํารวจตรี ประจักษ ปูทอง
รอยตํารวจตรี ประชัน ผิวชัย
รอยตํารวจตรี ประชุม ออมมูล
รอยตํารวจตรี ประดับ สุรินทรโท
รอยตํารวจตรี ประดิษฐ จันทะวงษ
รอยตํารวจตรี ประดิษฐ พลสิทธิ์
รอยตํารวจตรี ประดิษฐ สัตนันท
รอยตํารวจตรี ประเดิม ดาวสวาง

๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตํารวจตรี ประเดิม พญาไทย
รอยตํารวจตรี ประถม ศรีสงา
รอยตํารวจตรี ประทวน ภูมาตย
รอยตํารวจตรี ประทีป แกวทิพย
รอยตํารวจตรี ประทีป ขําสาคร
รอยตํารวจตรี ประทีป ชวยสงค
รอยตํารวจตรี ประทีป พันพวง
รอยตํารวจตรี ประทีป โพธิ์ทอง
รอยตํารวจตรี ประทีป เรียนมั่น
รอยตํารวจตรี ประทีป หลงเวช
รอยตํารวจตรี ประเทือง ชิดนอก
รอยตํารวจตรี ประเทือง ไชยบุตร
รอยตํารวจตรี ประเทือง หนูหนอง
รอยตํารวจตรี ประธาน จตุพันธ
รอยตํารวจตรี ประพนธ วีระบุรุษ
รอยตํารวจตรี ประพฤติ เกษศรี
รอยตํารวจตรี ประพัฒนพงศ
แสนโกศิก
รอยตํารวจตรี ประพันธ สอทา
รอยตํารวจตรี ประพันธ เกิดชื่น
รอยตํารวจตรี ประพันธ เพ็ญยะสิทธิ์
รอยตํารวจตรี ประพันธ มงคลรัตน
รอยตํารวจตรี ประพันธ อาจศรี
รอยตํารวจตรี ประพาศ ชะนะชัย
รอยตํารวจตรี ประพิศ ชานนท
รอยตํารวจตรี ประมง กระจางวงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจตรี ประมวญ เกลี้ยงคง
รอยตํารวจตรี ประยงค ภูกองไชย
รอยตํารวจตรี ประยงค เวียงอินทร
รอยตํารวจตรี ประยุทธ โทอิ้ง
รอยตํารวจตรี ประยุทธ พงษเพ็ชร
รอยตํารวจตรี ประยุทธ สาชัยยัน
รอยตํารวจตรี ประยุทธ หนอทอง
รอยตํารวจตรี ประยูร จันทราชา
รอยตํารวจตรี ประยูร ติ๊บประวงศ
รอยตํารวจตรี ประยูร ทองแจง
รอยตํารวจตรี ประยูร เส็นสด
รอยตํารวจตรี ประวิตร ชมภู
รอยตํารวจตรี ประวิท บริสุทธิ์
รอยตํารวจตรี ประวิทย พุทธสุวรรณ
รอยตํารวจตรี ประเวท จิตรเขตร
รอยตํารวจตรี ประเวศ เมืองชู
รอยตํารวจตรี ประเวส คําใส
รอยตํารวจตรี ประไว รําพึงนิตย
รอยตํารวจตรี ประสงค เกิดโต
รอยตํารวจตรี ประสงค เขียวปญญา
รอยตํารวจตรี ประสพ วิเชียรรัตน
รอยตํารวจตรี ประสาท คําทรง
รอยตํารวจตรี ประสาร ดอนสทาน
รอยตํารวจตรี ประสาร เพ็งระวะ
รอยตํารวจตรี ประสาร มีบัว
รอยตํารวจตรี ประสาร ราชนงค

๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตํารวจตรี ประสาร อินทรมนตรี
รอยตํารวจตรี ประสิทธิ์ คณะนัย
รอยตํารวจตรี ประสิทธิ์ จันทรเครือ
รอยตํารวจตรี ประสิทธิ์ ทวีรัตน
รอยตํารวจตรี ประสิทธิ์ ทองชู
รอยตํารวจตรี ประสิทธิ์ เพ็ชรโต
รอยตํารวจตรี ประสิทธิ์ วัชรการุณย
รอยตํารวจตรี ประสิทธิ์ สัสดี
รอยตํารวจตรี ประสิทธิ์
เหมาะประมาณ
รอยตํารวจตรี ประสิทธิ์ ออนวัน
รอยตํารวจตรี ประสิทธิ์ชัย
ชองวารินทร
รอยตํารวจตรี ประเสริฐ ชุมชาติ
รอยตํารวจตรี ประเสริฐ แดงแกว
รอยตํารวจตรี ประเสริฐ ทองชวย
รอยตํารวจตรี ประเสริฐ พวงสายใจ
รอยตํารวจตรี ประเสริฐ เมืองสิงห
รอยตํารวจตรี ประเสริฐ วงษจรูญ
รอยตํารวจตรี ประเสริฐ สุวรรณศักดิ์
รอยตํารวจตรี ประเสริฐ แสงสุวรรณ
รอยตํารวจตรี ประเสริฐ อินงาม
รอยตํารวจตรี ประเสริฐ อินทรีย
รอยตํารวจตรี ประหยัด ศรีใหม
รอยตํารวจตรี ประหยัด อุนบอแฮว
รอยตํารวจตรี ปรัชญา ออนจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจตรี ปราการ ดังกอง
รอยตํารวจตรี ปราโมทย ดีแท
รอยตํารวจตรี ปราโมทย ทวีแปลง
รอยตํารวจตรี ปราโมทย บัวมาตย
รอยตํารวจตรี ปราโมทย ศรีเนียม
รอยตํารวจตรี ปรารถนา วะชุม
รอยตํารวจตรี ปริญญา จินดามงคล
รอยตํารวจตรี ปริญญา วังประชุม
รอยตํารวจตรี ปริญญา อรรคนิมาตย
รอยตํารวจตรี ปรีชา ทองพรม
รอยตํารวจตรี ปรีชา ทองศรีใหม
รอยตํารวจตรี ปรีชา ธรรมโชติ
รอยตํารวจตรี ปรีชา รอดมี
รอยตํารวจตรี ปรีชา ศรีสงคราม
รอยตํารวจตรี ปรีชา สุขสวัสดิ์
รอยตํารวจตรี ปรีชา แสนอุดม
รอยตํารวจตรี ปรีชา หนูนาค
รอยตํารวจตรี ปรีชา อินทะรังษี
รอยตํารวจตรี ปรีดา สุภาอินทร
รอยตํารวจตรี ปลื้ม นิตยพราน
รอยตํารวจตรี ปวุติ โดะโอย
รอยตํารวจตรี ปองภพ บนกระโทก
รอยตํารวจตรี ปญญา แจมศรี
รอยตํารวจตรี ปญญา ศรีไพล
รอยตํารวจตรี ปญญา
สกุลเจริญพานิชย

๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตํารวจตรี ปญญา ออนอิ่ม
รอยตํารวจตรี ปญญา อินนารี
รอยตํารวจตรี ปยะพงศ จตุรโชติ
รอยตํารวจตรี ปุรากร ปุรธนวัฒนกุล
รอยตํารวจตรี ปุริมพัฒน เมธีธนะศิลป
รอยตํารวจตรี เปรม อินทรบุรี
รอยตํารวจตรี ผดุง เจริญศิริ
รอยตํารวจตรี ผดุง เมืองสุวรรณ
รอยตํารวจตรี พงศกร อินทรคง
รอยตํารวจตรี พงศดนัย ดีแฮ
รอยตํารวจตรี พงศสรรค พัชรปรีดารัฐ
รอยตํารวจตรี พงษเทพ ไชยศล
รอยตํารวจตรี พงษเทพ พงศพันธุ
รอยตํารวจตรี พงษพันธ สืบสําราญ
รอยตํารวจตรี พงษพิพัฒน ไชยพิมพา
รอยตํารวจตรี พงษพุทธธะ
เส็งไสวบุญมา
รอยตํารวจตรี พงษศักดิ์ คงชุมชื่น
รอยตํารวจตรี พงษศักดิ์ พูลพิพัฒนศรี
รอยตํารวจตรี พงษศักดิ์ แพงพรหมมา
รอยตํารวจตรี พงษศักดิ์ สอนนอง
รอยตํารวจตรี พงษศิริ บุรีคํา
รอยตํารวจตรี พงษสวัสดิ์
รัตนโอฬารกุล
รอยตํารวจตรี พจน แสวงแกว
รอยตํารวจตรี พชร ประสพโชคชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจตรี พชรพงศ ชัชกิจ
รอยตํารวจตรี พชรวัฒน ธนสัจจวัฒน
รอยตํารวจตรี พนม โพธิ์ปาน
รอยตํารวจตรี พนม สะราคํา
รอยตํารวจตรี พนมพร นามเสน
รอยตํารวจตรี พนอ ปานคีรี
รอยตํารวจตรี พยงค พลอยใหม
รอยตํารวจตรี พยอม บัวแตง
รอยตํารวจตรี พยัพ ศรีรินยา
รอยตํารวจตรี พยุง ไชยตนเทือก
รอยตํารวจตรี พยุง สรรศรี
รอยตํารวจตรี พรชัย เต็มราม
รอยตํารวจตรี พรชัย ธรรมวริทธิ์
รอยตํารวจตรี พรชัย บุญญะบุตร
รอยตํารวจตรี พรชัย บุญแนน
รอยตํารวจตรี พรชัย แพทยชัยโย
รอยตํารวจตรี พรไชย อนันต
รอยตํารวจตรี พรเทพ มีดี
รอยตํารวจตรี พรมจันทร บุตรพรม
รอยตํารวจตรี พรรณลักษณ
กลางประพันธ
รอยตํารวจตรี พรหมพิราม ยศพิมพ
รอยตํารวจตรี พรหมสรรค มาลีเวช
รอยตํารวจตรี พรอมพงศ แกวสุวรรณ
รอยตํารวจตรี พลเทพ อินทุรัตน
รอยตํารวจตรี พลรัตน พิบูลย

๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตํารวจตรี พสิษฐ พุณรัตน
รอยตํารวจตรี พัฒนศักดิ์ โชติเรืองกิตต
รอยตํารวจตรี พัฒนะ พลศารทูล
รอยตํารวจตรี พัฒนา วุฑฒวิภาต
รอยตํารวจตรี พันธวัจน ผูรุงเรือง
รอยตํารวจตรี พัสกร เกื้อพรหม
รอยตํารวจตรี พัสกร เล็กกุล
รอยตํารวจตรี พายัพ ปรานคุณ
รอยตํารวจตรี พาศักดิ์ ศรีออน
รอยตํารวจตรี พิชัย ขันสัมฤทธิ์
รอยตํารวจตรี พิชัย เพชรสังข
รอยตํารวจตรี พิชัย สุทธิมาลย
รอยตํารวจตรี พิชัย สุนทะโก
รอยตํารวจตรี พิชิต คําทะเนตร
รอยตํารวจตรี พิชิต ทุมเชียงลํา
รอยตํารวจตรี พิเชฐ คงสุวรรณ
รอยตํารวจตรี พิเชษฐ บัวขาว
รอยตํารวจตรี พิเชษฐ บุญสุข
รอยตํารวจตรี พิเชษฐ รบไพรี
รอยตํารวจตรี พิทยา ณ อุบล
รอยตํารวจตรี พิทักษ แกนทอง
รอยตํารวจตรี พิทักษ ทีสุบิน
รอยตํารวจตรี พิทักษ อินเทศน
รอยตํารวจตรี พิทักษพงศ สระทองอุน
รอยตํารวจตรี พิทักษพงศ หมั่นงาน
รอยตํารวจตรี พินิจ สิทธิวัฒน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘๑๖ รอยตํารวจตรี พิเนตร สมปานวัง
๘๑๗ รอยตํารวจตรี พิบูลย เหลาอํานาจ
๘๑๘ รอยตํารวจตรี พิพัฒธนนท
รัตนวัชรากร
๘๑๙ รอยตํารวจตรี พิพัฒน จักรแกว
๘๒๐ รอยตํารวจตรี พิพัฒน พิศาลโกศล
๘๒๑ รอยตํารวจตรี พิภพ คงเอียง
๘๒๒ รอยตํารวจตรี พิภพ ซุนสุวรรณ
๘๒๓ รอยตํารวจตรี พิมล แคลนคอง
๘๒๔ รอยตํารวจตรี พิมล จุลเจิม
๘๒๕ รอยตํารวจตรี พิศฐชศักดิ์ ประดับมุข
๘๒๖ รอยตํารวจตรี พิศณุ สุขคุม
๘๒๗ รอยตํารวจตรี พิษณุ นิ่มสวัสดิ์
๘๒๘ รอยตํารวจตรี พิสิฐ บัวสุข
๘๒๙ รอยตํารวจตรี พีรพรรธน พลไกรษร
๘๓๐ รอยตํารวจตรี พีรพล จิตมณี
๘๓๑ รอยตํารวจตรี พีระกิจ เพชรสิทธิ์
๘๓๒ รอยตํารวจตรี พุฒทา เกษโส
๘๓๓ รอยตํารวจตรี พุฒิพัฒน แพงพนม
๘๓๔ รอยตํารวจตรี พุธ วงษไพร
๘๓๕ รอยตํารวจตรี พูนศักดิ์ สุนทราพันธุ
๘๓๖ รอยตํารวจตรี พูนศิลป จริยประทุมพร
๘๓๗ รอยตํารวจตรี พูนสิน ดิระพันธ
๘๓๘ รอยตํารวจตรี พูลประสิทธิ์ สิงหชุม
๘๓๙ รอยตํารวจตรี เพ็ญศักดิ์ ศรีทอง
๘๔๐ รอยตํารวจตรี เพลิน แดงงบ

๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตํารวจตรี ไพฑูรย ชัยศร
รอยตํารวจตรี ไพฑูรย ทองลิ่ม
รอยตํารวจตรี ไพฑูรย ทิลารักษ
รอยตํารวจตรี ไพฑูรย ปานเงิน
รอยตํารวจตรี ไพฑูรย ศุภสุวรรณ
รอยตํารวจตรี ไพทูล สหสกุล
รอยตํารวจตรี ไพบูลย ภูสมตา
รอยตํารวจตรี ไพบูลย รัตนบุญทา
รอยตํารวจตรี ไพบูลย ลอมพงษ
รอยตํารวจตรี ไพบูลย หุนทอง
รอยตํารวจตรี ไพรวัลย คําปง
รอยตํารวจตรี ไพรัช คชายุทธ
รอยตํารวจตรี ไพรัช เพิ่มศิริ
รอยตํารวจตรี ไพรัตน ไกรกิจการ
รอยตํารวจตรี ไพรัตน เถื่อนคํา
รอยตํารวจตรี ไพรัตน ปานเมือง
รอยตํารวจตรี ไพรัตน รัตนพันธ
รอยตํารวจตรี ไพรัตน วงศบุตร
รอยตํารวจตรี ไพรินทร ไพโรจนบวร
รอยตํารวจตรี ไพรินทร สุวรรณโณ
รอยตํารวจตรี ไพโรจน กิ่งแกว
รอยตํารวจตรี ไพโรจน จํานงคทอง
รอยตํารวจตรี ไพโรจน ชาวนาน
รอยตํารวจตรี ไพโรจน สุภานิล
รอยตํารวจตรี ไพโรจน ออนวิจารย
รอยตํารวจตรี ไพศาล ทนสังขถิ่น

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจตรี ไพศาล ทองศรีทอง
รอยตํารวจตรี ไพศาล ริอุบล
รอยตํารวจตรี ไพศาล สิงหไฝแกว
รอยตํารวจตรี ไพสุข อินทนุพัตร
รอยตํารวจตรี ฟาประสิทธิ์ จิตจําลอง
รอยตํารวจตรี ภัคฒพริษฐ ศรีวิลัย
รอยตํารวจตรี ภัควัฒน สิงหเสวก
รอยตํารวจตรี ภัทภูมิ จาตกานนท
รอยตํารวจตรี ภัทรเทพ สมาธิ
รอยตํารวจตรี ภัสสพนธ เพ็งนุม
รอยตํารวจตรี ภากร พูลแกว
รอยตํารวจตรี ภาคยภู เสนนันตา
รอยตํารวจตรี ภาณุเดช ดวงใจ
รอยตํารวจตรี ภาณุพงศ ชูยิ้ม
รอยตํารวจตรี ภาณุพงษ พุมทานนท
รอยตํารวจตรี ภาณุวัฒน บุญเพิ่มพูน
รอยตํารวจตรี ภานุกรณ เดชฤกษปาน
รอยตํารวจตรี ภานุวัตร ยติรัตนกัญญา
รอยตํารวจตรี ภิญญา สิงหสุวรรณ
รอยตํารวจตรี ภินันท สมเขาใหญ
รอยตํารวจตรี ภิรมย เชื้อมงคล
รอยตํารวจตรี ภิเษก เงาภูทอง
รอยตํารวจตรี ภูวดล บรรพต
รอยตํารวจตรี ภูวนาถ ภูผา
รอยตํารวจตรี ภูษิต ภูวะนนท
รอยตํารวจตรี ภูษิต สุมังคะ

๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตํารวจตรี ภูสิทธิ์ สอาดศรี
รอยตํารวจตรี มงคล เกื้อกอออน
รอยตํารวจตรี มงคล จินา
รอยตํารวจตรี มงคล บุญเลิศ
รอยตํารวจตรี มงคล พุทธา
รอยตํารวจตรี มงคล ยองแสงจันทร
รอยตํารวจตรี มงคล รัตนมณี
รอยตํารวจตรี มณี นิลสนธิ์
รอยตํารวจตรี มณี บุตรเล็ก
รอยตํารวจตรี มณี วาทโยธา
รอยตํารวจตรี มนตชัย ธรรมชาติ
รอยตํารวจตรี มนตรี โชติกะ
รอยตํารวจตรี มนตรี ทองพงษเนียม
รอยตํารวจตรี มนตรี นรสิงห
รอยตํารวจตรี มนตรี วิใจคํา
รอยตํารวจตรี มนตรี สีทอง
รอยตํารวจตรี มนตรี หนูยิ้มซาย
รอยตํารวจตรี มนตรี หลักดี
รอยตํารวจตรี มนตรี อํานาจ
รอยตํารวจตรี มนศักดิ์ ชัยสิทธิ์
รอยตํารวจตรี มนัส กิ่งเส็ง
รอยตํารวจตรี มนัส จันทรณรงค
รอยตํารวจตรี มนัส มนัสจินดา
รอยตํารวจตรี มนิต คุมแกว
รอยตํารวจตรี มนูญ เพชรศิลป
รอยตํารวจตรี มนูญ เอกบุตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจตรี มะตอฮา บีรู
รอยตํารวจตรี มะเย็ง ซียง
รอยตํารวจตรี มานพ ศรีสุวรรณ
รอยตํารวจตรี มานพ หงษสุวรรณ
รอยตํารวจตรี มานพ เอี่ยมมา
รอยตํารวจตรี มานะ แกวออด
รอยตํารวจตรี มานะ ชัยรัตนา
รอยตํารวจตรี มานะ พิพัฒนจารุกุล
รอยตํารวจตรี มานะ สอนจันทร
รอยตํารวจตรี มานะชัย สังขทอง
รอยตํารวจตรี มานิต ยอดเอียด
รอยตํารวจตรี มานิต แวนฟา
รอยตํารวจตรี มาโนช รูปสวย
รอยตํารวจตรี มาโนช อินทรอํานวย
รอยตํารวจตรี มาโนทย
พัฒนชัยวงษคูณ
รอยตํารวจตรี มารุต โพธิ์เอี่ยม
รอยตํารวจตรี มาลัย ใจแสน
รอยตํารวจตรี มีชัย หอมสมบัติ
รอยตํารวจตรี เมตตา เกิดโภคา
รอยตํารวจตรี เมตตา สายใจบุญ
รอยตํารวจตรี เมธา รัตนโกมล
รอยตํารวจตรี เมธี ไมสวัสดิ์
รอยตํารวจตรี ยงยุทธ สอนยศ
รอยตํารวจตรี ยงยุทธ ใจกระจาง
รอยตํารวจตรี ยงยุทธ ใจมีธรรม

๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตํารวจตรี ยงยุทธ บัวพันธ
รอยตํารวจตรี ยงยุทธ รักษาจิตต
รอยตํารวจตรี ยงยุทธ สุวรรณรักษ
รอยตํารวจตรี ยรรยง ดุษดีพันธ
รอยตํารวจตรี ยรรยง ธรรมโม
รอยตํารวจตรี ยศกร สวัสดี
รอยตํารวจตรี ยศพนธ ศักดิ์ดีวรกานต
รอยตํารวจตรี ยศวริศ ทองคํา
รอยตํารวจตรี ยศวริศ ยอดสิงห
รอยตํารวจตรี ยอดยิ่ง สถลนันทน
รอยตํารวจตรี ยอดรัก รอดไพรี
รอยตํารวจตรี ยะหยา โสะเตง
รอยตํารวจตรี ยันตระนา สงคแกว
รอยตํารวจตรี ยา เจะมูดอ
รอยตํารวจตรี ยุทธ ปานมณี
รอยตํารวจตรี ยุทธการ กันทะวงค
รอยตํารวจตรี ยุทธชัย ไหลแหวน
รอยตํารวจตรี ยุทธนา โยมเมือง
รอยตํารวจตรี ยุทธพงษ นวลศรี
รอยตํารวจตรี ยุทธพงษ วิเศษพันธุ
รอยตํารวจตรี ยุทธพร แซลีมา
รอยตํารวจตรี ยุทธศาสตร โดดสู
รอยตํารวจตรี ยุทธศิลป ศรีตะ
รอยตํารวจตรี โยคิน ไชยวงษ
รอยตํารวจตรี รชต เฉลิมวรรณ
รอยตํารวจตรี รชต โดดจันทึก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจตรี รณกร ทรัพยเมืองพันธ
รอยตํารวจตรี รณชัย ไกรนุกูล
รอยตํารวจตรี รตนวิฑูรย รัมจันทร
รอยตํารวจตรี รบิล มณีพงศ
รอยตํารวจตรี ระเดน หาญณรงค
รอยตํารวจตรี ระวี สังฆพันธ
รอยตํารวจตรี รักเกียรติ บุญมาคํา
รอยตํารวจตรี รักเกียรติ เสมอ
รอยตํารวจตรี รักชัย เสือบุญมี
รอยตํารวจตรี รักษาสิทธิ์ กิตติขจร
รอยตํารวจตรี รังสรรค ดีศรี
รอยตํารวจตรี รังสรรค พลอยแดง
รอยตํารวจตรี รังสรรค สาทลาลัย
รอยตํารวจตรี รัชตะ รัตนจงจิตรกร
รอยตํารวจตรี รัฐ วัฒนปรีชานนท
รอยตํารวจตรี รัฐชัย อามิตร
รอยตํารวจตรี รัฐพล ศรีไกรรส
รอยตํารวจตรี รัตนศักดิ์ ธารแมน
รอยตํารวจตรี ราชันย จันทรสุข
รอยตํารวจตรี ราเชนทร เจะแว
รอยตํารวจตรี รุงรดิศ เถาสุวรรณ
รอยตํารวจตรี รุงโรจน ชัยพรหม
รอยตํารวจตรี รุงโรจน พวกยะ
รอยตํารวจตรี รุงโรจน วีรโรจน
รอยตํารวจตรี รุงโรจน สุธรรมวรวิทย
รอยตํารวจตรี เริงศักดิ์ คตกฤษณ

๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตํารวจตรี เรืองเดช ไมกราง
รอยตํารวจตรี ฤชากร คําภาเกะ
รอยตํารวจตรี ฤทธี สมศรีทอง
รอยตํารวจตรี ลีลวัฒน มาดีบอง
รอยตํารวจตรี ลือชัย เกตุบํารุง
รอยตํารวจตรี ลือชัย ธิตะปญ
รอยตํารวจตรี เลิศชาย ยศขุน
รอยตํารวจตรี เลิศไพศาล
สมานราษฎร
รอยตํารวจตรี วงศวัฒน
สรอยพวงนาค
รอยตํารวจตรี วงษ บุญสงา
รอยตํารวจตรี วงษวิช บุญดี
รอยตํารวจตรี วชิรวิทย สีแดง
รอยตํารวจตรี วณัฐพงศ วงศพินทุ
รอยตํารวจตรี วน ทองสองแกว
รอยตํารวจตรี วรจักร ทะสุมา
รอยตํารวจตรี วรชัย มากทรัพย
รอยตํารวจตรี วรนาท นครชัย
รอยตํารวจตรี วรพงษ สิงหฬ
รอยตํารวจตรี วรพจน ไชยสลี
รอยตํารวจตรี วรพล สังขนวล
รอยตํารวจตรี วรรณะ คงทอง
รอยตํารวจตรี วรวิทย เบาวรรณ
รอยตํารวจตรี วรวิทย
วรชัยนันทสกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจตรี วรสิทธิ์ โคตะเป
รอยตํารวจตรี วรสิทธิ์ เวชพฤติ
รอยตํารวจตรี วรานนท รักษหนู
รอยตํารวจตรี วราพงค ถานอย
รอยตํารวจตรี วรายุธ สิงหไฝแกว
รอยตํารวจตรี วฤทธิ์ งามชม
รอยตํารวจตรี วสันต เต็งมีศรี
รอยตํารวจตรี วสันต บัวคําแสง
รอยตํารวจตรี วสันต สุทธิประภา
รอยตํารวจตรี วัชรพงษ สิงหศร
รอยตํารวจตรี วัชระ เพิ่มวงษมาก
รอยตํารวจตรี วัชรินทร ขวัญเมือง
รอยตํารวจตรี วัชรินทร โพนอาจทัน
รอยตํารวจตรี วัฒนชัย ทองเนื้อหา
รอยตํารวจตรี วัฒนา พูลบุญ
รอยตํารวจตรี วัตร ตันปวง
รอยตํารวจตรี วันชนะ เห็นงาม
รอยตํารวจตรี วันชัย งามสุข
รอยตํารวจตรี วันชัย นะมาเส
รอยตํารวจตรี วันชัย ภูโททิพย
รอยตํารวจตรี วันชัย มีแวว
รอยตํารวจตรี วันชัย ยวนใจ
รอยตํารวจตรี วันชัย รอดทิม
รอยตํารวจตรี วันโชค เชาวลิต
รอยตํารวจตรี วันไชย กําเหนิด
รอยตํารวจตรี วัลลภ ทัศนาธนพงษ

๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตํารวจตรี วิจารณ เพชรรัตน
รอยตํารวจตรี วิจารณ เอี่ยมวิจารณ
รอยตํารวจตรี วิจิตร นิยมยาตรา
รอยตํารวจตรี วิชม พรหมมณี
รอยตํารวจตรี วิชัย จําปา
รอยตํารวจตรี วิชัย เจียเรืองสาคร
รอยตํารวจตรี วิชัย โตจุย
รอยตํารวจตรี วิชัย ทะนาฤทธิ์
รอยตํารวจตรี วิชัย อวมจรูญ
รอยตํารวจตรี วิชากร เขตนคร
รอยตํารวจตรี วิชาญ กกกลาง
รอยตํารวจตรี วิชาญ แกวถาวร
รอยตํารวจตรี วิชาญ ดารุณิกร
รอยตํารวจตรี วิชาญ ทาวทอง
รอยตํารวจตรี วิชาญ เบ็ญขันธ
รอยตํารวจตรี วิชาญ รอดดํา
รอยตํารวจตรี วิชาญ วิชัยดิษฐ
รอยตํารวจตรี วิชิต ศรีอรุณเรืองทิศ
รอยตํารวจตรี วิเชษฐ นิยมทอง
รอยตํารวจตรี วิเชาว ดํามะนิลศรี
รอยตํารวจตรี วิเชียร จันทะระ
รอยตํารวจตรี วิเชียร ฉิมวงศ
รอยตํารวจตรี วิเชียร ทานุโวหาร
รอยตํารวจตรี วิเชียร พันธสีมา
รอยตํารวจตรี วิเชียร มูลเมือง
รอยตํารวจตรี วิเชียร รัตนจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจตรี วิเชียร วัดโพธิ์
รอยตํารวจตรี วิเชียร ศรีวิลัย
รอยตํารวจตรี วิเชียร สุขทอง
รอยตํารวจตรี วิไชย แกวศรี
รอยตํารวจตรี วิฑูรย บุญประทุม
รอยตํารวจตรี วิเดช หอวิมาลย
รอยตํารวจตรี วิทยธวัช พันธุรี
รอยตํารวจตรี วิทยา แกวบัวสา
รอยตํารวจตรี วิทยา โชติรัตน
รอยตํารวจตรี วิทยา นวลมาก
รอยตํารวจตรี วิทยา สุวรรณไชยรบ
รอยตํารวจตรี วิทยา ออนนวล
รอยตํารวจตรี วิทวัฒน สีใส
รอยตํารวจตรี วิทัศน แกวจาเครือ
รอยตํารวจตรี วิทิศ เทวีทรัพย
รอยตํารวจตรี วิทูร สุวรรณภักดี
รอยตํารวจตรี วิธวินท เพชรโยธา
รอยตํารวจตรี วินัย ขวัญออน
รอยตํารวจตรี วินัย คุมเฟอง
รอยตํารวจตรี วินัย ชํามริ
รอยตํารวจตรี วินัย ทํานา
รอยตํารวจตรี วินัย บอคําเกิด
รอยตํารวจตรี วินัย พลังสุข
รอยตํารวจตรี วินัย วิจิตรพัชราภรณ
รอยตํารวจตรี วินิจ ไพยศาสตร
รอยตํารวจตรี วิบูรณ เล็กสุด

๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตํารวจตรี วิภาส นาโพธิ์
รอยตํารวจตรี วิมล มุขยวงศ
รอยตํารวจตรี วิมล อินธิบาล
รอยตํารวจตรี วิระพันธ ทองวงษา
รอยตํารวจตรี วิระศักดิ์ เกื้อพันธุ
รอยตํารวจตรี วิรัช บุญศัพย
รอยตํารวจตรี วิรัช มนตรีกร
รอยตํารวจตรี วิรัตน กลับนวล
รอยตํารวจตรี วิรัตน คําปคา
รอยตํารวจตรี วิรัตน ชนะพาล
รอยตํารวจตรี วิรัตน ทับทิม
รอยตํารวจตรี วิรัตน นิตุธร
รอยตํารวจตรี วิราช อินทรบุญสังข
รอยตํารวจตรี วิริยะ สินนอย
รอยตํารวจตรี วิรุต ยองใย
รอยตํารวจตรี วิโรจน กาญจนคลอด
รอยตํารวจตรี วิโรจน แกวยศ
รอยตํารวจตรี วิโรจน ทับแจง
รอยตํารวจตรี วิโรจน นามสูงเนิน
รอยตํารวจตรี วิโรจน บุญดํา
รอยตํารวจตรี วิโรจน ประทุมรัตน
รอยตํารวจตรี วิโรจน ประพฤติดี
รอยตํารวจตรี วิโรจน สังขทอง
รอยตํารวจตรี วิลาศ ปุลิมะ
รอยตํารวจตรี วิวัฒ เรืองเขียว
รอยตํารวจตรี วิวัฒน พานิชย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจตรี วิวัฒน สมเกตุ
รอยตํารวจตรี วิเศษ โทปุรินทร
รอยตํารวจตรี วิสิษฐ จิตตสุภาพ
รอยตํารวจตรี วิสุทธิ์ จีนเจือ
รอยตํารวจตรี วิสุทธิ์ ปราบกรี
รอยตํารวจตรี วิสูตร ลือชา
รอยตํารวจตรี วิสูตร ศรีนิล
รอยตํารวจตรี วีรพล ศรีวงษรักษ
รอยตํารวจตรี วีรยุทธ เย็นตะคุ
รอยตํารวจตรี วีรยุทธ ทั่งถิร
รอยตํารวจตรี วีรศักดิ์ ปจจแกว
รอยตํารวจตรี วีรศักดิ์ สรอยสวาท
รอยตํารวจตรี วีระ นิสังกาศ
รอยตํารวจตรี วีระ เลี้ยงรักษา
รอยตํารวจตรี วีระ สุวรรณโน
รอยตํารวจตรี วีระพันธ รัศมี
รอยตํารวจตรี วีระวัฒน อ่ําขํา
รอยตํารวจตรี วีระศักดิ์ ถาวร
รอยตํารวจตรี วีระศักดิ์ ทองแกว
รอยตํารวจตรี วุฒิ เขียวชัย
รอยตํารวจตรี วุฒิชัย ดําวัฒน
รอยตํารวจตรี วุฒิชัย สนองบุญ
รอยตํารวจตรี วุฒินันท ชิลวงษ
รอยตํารวจตรี วุฒิเวช วงศกฏ
รอยตํารวจตรี เวโรจน รุงเรือง
รอยตํารวจตรี เวฬุชยะ มุมออน

๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตํารวจตรี ไวโรจน พรหมรัตน
รอยตํารวจตรี ศรชัย โพธิสุวรรณ
รอยตํารวจตรี ศรวัฒน ดุลสุข
รอยตํารวจตรี ศรัณย พันธโกศล
รอยตํารวจตรี ศรัณย สินทราลักษณ
รอยตํารวจตรี ศรัณย หาทรัพย
รอยตํารวจตรี ศรันยพัตร จูจาย
รอยตํารวจตรี ศรายุทธ ศรีรักษา
รอยตํารวจตรี ศราวุฒิ สุทธวงศ
รอยตํารวจตรี ศรียศ หงษเลิศ
รอยตํารวจตรี ศรีวิชัย พรหมชีหมุน
รอยตํารวจตรี ศรีสงวน ปะสังคะโย
รอยตํารวจตรี ศักดิ์ จิตนารินทร
รอยตํารวจตรี ศักดิ์เกษม อนทอง
รอยตํารวจตรี ศักดิ์ชัย แกวพวง
รอยตํารวจตรี ศักดิ์ชัย สามันสวน
รอยตํารวจตรี ศักดิ์ชาย ริมฝาย
รอยตํารวจตรี ศักดิ์ดา สุจวิพันธ
รอยตํารวจตรี ศักดิ์ดา เสาหงษ
รอยตํารวจตรี ศักดิ์สิทธิ์ จุมปูปน
รอยตํารวจตรี ศักดิ์สิทธิ์ อินทรศักดิ์
รอยตํารวจตรี ศิรสิทธิ์ จีนออน
รอยตํารวจตรี ศิรัสพล สุวรรณรักษ
รอยตํารวจตรี ศิริชัย มางาม
รอยตํารวจตรี ศิริชัย ไรนากิจ
รอยตํารวจตรี ศิริพงษ พิทักษคุณสิริ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจตรี ศิลป ชะวาเขต
รอยตํารวจตรี ศิลปชัย ไชยสวัสดิ์
รอยตํารวจตรี ศิลปชัย เหลาตน
รอยตํารวจตรี ศุกรีย ปะละใจ
รอยตํารวจตรี ศุพิทักษ บุญทาคํา
รอยตํารวจตรี ศุภกร พุกเนียม
รอยตํารวจตรี ศุภกร สุขจันทร
รอยตํารวจตรี ศุภกร เอนกไชยพร
รอยตํารวจตรี ศุภชัย มั่งสุข
รอยตํารวจตรี ศุภชัย สวัสดิ์ตระกูล
รอยตํารวจตรี ศุภชาติ ราทนาพงศ
รอยตํารวจตรี ศุภณัฐ ภักดีสุวรรณ
รอยตํารวจตรี ศุภเดช ยังมณี
รอยตํารวจตรี ศุภนันธิพงษ
กันทาสุวรรณ
รอยตํารวจตรี ศุภร ภาวมิ่งมงคล
รอยตํารวจตรี ศุภฤกษ สดรัมย
รอยตํารวจตรี ศุภวัสส จันทระ
รอยตํารวจตรี เศกสรร จันทรเส็ง
รอยตํารวจตรี เศรษฐบูรณ ธรรมชัย
รอยตํารวจตรี สกล กุลทอง
รอยตํารวจตรี สงวน วีระพงษ
รอยตํารวจตรี สงา พันธุไธสง
รอยตํารวจตรี สงาพร บุญญานุพงศ
รอยตํารวจตรี สฐาปณา จินะไชย
รอยตํารวจตรี สถิตย จันทรเทพย

๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตํารวจตรี สถิตย วงษราช
รอยตํารวจตรี สนทยา สุขแจม
รอยตํารวจตรี สนธยา คุมโพธิ์นอย
รอยตํารวจตรี สนธยา เจริญสุข
รอยตํารวจตรี สนธยา มะโนแสน
รอยตํารวจตรี สนิท แซงแสวง
รอยตํารวจตรี สนิท หนูชวย
รอยตํารวจตรี สมเกียรติ ไทยเสถียร
รอยตํารวจตรี สมเกียรติ นาลวน
รอยตํารวจตรี สมเกียรติ พรหมมาตร
รอยตํารวจตรี สมเกียรติ รัตนสุภา
รอยตํารวจตรี สมควร มีจันทร
รอยตํารวจตรี สมควร ยศศรี
รอยตํารวจตรี สมคิด จันทรามศรี
รอยตํารวจตรี สมคิด ชมเชย
รอยตํารวจตรี สมคิด เทพประดิษฐ
รอยตํารวจตรี สมคิด นามวงศ
รอยตํารวจตรี สมคิด เพชรพวง
รอยตํารวจตรี สมคิด มณีเขียว
รอยตํารวจตรี สมจิต จุลวงษ
รอยตํารวจตรี สมจิต ภูภักดิ์
รอยตํารวจตรี สมจิต วงศอินตา
รอยตํารวจตรี สมจิตร นาสูงชน
รอยตํารวจตรี สมจิตร ภูเลี่ยมคํา
รอยตํารวจตรี สมเจต สมพันธแพ
รอยตํารวจตรี สมเจตน พรหมดํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจตรี สมใจ ทองเพ็ชร
รอยตํารวจตรี สมใจ สุวรรณมณี
รอยตํารวจตรี สมชัย แกวพวง
รอยตํารวจตรี สมชัย นะโนนชัย
รอยตํารวจตรี สมชาติ นนทศรี
รอยตํารวจตรี สมชาติ พลอยบํารุง
รอยตํารวจตรี สมชาย กงเพชร
รอยตํารวจตรี สมชาย เกตุสร
รอยตํารวจตรี สมชาย เกษธรรม
รอยตํารวจตรี สมชาย ชมสุข
รอยตํารวจตรี สมชาย แยมดอนไพร
รอยตํารวจตรี สมชาย รักเลง
รอยตํารวจตรี สมชาย สุขศรีเพ็ง
รอยตํารวจตรี สมชาย เห็นประเสริฐ
รอยตํารวจตรี สมชาย อารมณฤทธิ์
รอยตํารวจตรี สมโชค รักปาน
รอยตํารวจตรี สมโชค ศรีแกว
รอยตํารวจตรี สมโชค แสนพล
รอยตํารวจตรี สมดี นวลเถลิงศักดิ์
รอยตํารวจตรี สมเดช ธัญญะ
รอยตํารวจตรี สมเดช สอิ้งแกว
รอยตํารวจตรี สมทรง สุขสงค
รอยตํารวจตรี สมบัติ ธนโชติพงศา
รอยตํารวจตรี สมบัติ เพ็งตะโก
รอยตํารวจตรี สมบัติ เพ็ชรสุวรรณ
รอยตํารวจตรี สมบัติ มูลมานัส

๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตํารวจตรี สมบัติ รุงสวาง
รอยตํารวจตรี สมบัติ ศรีตระบุตร
รอยตํารวจตรี สมบัติ เสือคํา
รอยตํารวจตรี สมบูรณ กาศอุดม
รอยตํารวจตรี สมบูรณ นิใจ
รอยตํารวจตรี สมบูรณ พรหมเจียม
รอยตํารวจตรี สมบูรณ มาระเสน
รอยตํารวจตรี สมบูรณ มุงเมือง
รอยตํารวจตรี สมบูรณ เย็นใจ
รอยตํารวจตรี สมประสงค เรียนสี
รอยตํารวจตรี สมปอง เพ็งมาลา
รอยตํารวจตรี สมปอง สังขเงิน
รอยตํารวจตรี สมพงค มากเกตุ
รอยตํารวจตรี สมพงษ ฆารชม
รอยตํารวจตรี สมพงษ ประทุมชาติ
รอยตํารวจตรี สมพงษ แปงหลา
รอยตํารวจตรี สมพงษ สิทธิโสภณ
รอยตํารวจตรี สมพงษ หนอทอง
รอยตํารวจตรี สมพงษ อุนธรรมรัตน
รอยตํารวจตรี สมพร กาญจนะ
รอยตํารวจตรี สมพร คงดวง
รอยตํารวจตรี สมพร จุลจาย
รอยตํารวจตรี สมพร ชูชวย
รอยตํารวจตรี สมพร ดอกสาคู
รอยตํารวจตรี สมพร ทองจินดา
รอยตํารวจตรี สมพร ธนะสีลังกูล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจตรี สมพร มูลสูตร
รอยตํารวจตรี สมพร รัตนสังข
รอยตํารวจตรี สมพร วงษกันยา
รอยตํารวจตรี สมพร สงวนไพบูลย
รอยตํารวจตรี สมพร อากาศโชติ
รอยตํารวจตรี สมพล พรหมศิลปชัย
รอยตํารวจตรี สมพล สมาวงษ
รอยตํารวจตรี สมพิศ เย็นใจ
รอยตํารวจตรี สมพิศ วงษคาน
รอยตํารวจตรี สมเพชร วงศละ
รอยตํารวจตรี สมภูมิ กลมวงษ
รอยตํารวจตรี สมภูมิ ทองแถว
รอยตํารวจตรี สมโภช แทนขํา
รอยตํารวจตรี สมมาตย พึ่งสุข
รอยตํารวจตรี สมมาตร ประสงคสุข
รอยตํารวจตรี สมมารถ จีนชาวนา
รอยตํารวจตรี สมมาศ มุสิกพันธ
รอยตํารวจตรี สมมาศ ศักดิ์สิทธิ์
รอยตํารวจตรี สมมาศ หมัดอะดัม
รอยตํารวจตรี สมยศ คําขวัญ
รอยตํารวจตรี สมยศ ชัยชนะ
รอยตํารวจตรี สมยศ วงศแกว
รอยตํารวจตรี สมยศ แสนเรียน
รอยตํารวจตรี สมยศ หนูเอียด
รอยตํารวจตรี สมรัก นาคสุวรรณ
รอยตํารวจตรี สมฤทธิ ศิริเกตุ

๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตํารวจตรี สมศักดิ์ กลอมสุวรรณ
รอยตํารวจตรี สมศักดิ์ กอจิตตวนิจ
รอยตํารวจตรี สมศักดิ์ ขันแกว
รอยตํารวจตรี สมศักดิ์ ขันตา
รอยตํารวจตรี สมศักดิ์ คงเปรม
รอยตํารวจตรี สมศักดิ์ คําแสน
รอยตํารวจตรี สมศักดิ์ คําหนอย
รอยตํารวจตรี สมศักดิ์ จันทรกูล
รอยตํารวจตรี สมศักดิ์ ตาอินทร
รอยตํารวจตรี สมศักดิ์ ทวีทิพยรัตน
รอยตํารวจตรี สมศักดิ์ ทาหอม
รอยตํารวจตรี สมศักดิ์ บุตรเสน
รอยตํารวจตรี สมศักดิ์ พลเกษตร
รอยตํารวจตรี สมศักดิ์ โพธิราช
รอยตํารวจตรี สมศักดิ์ ยาหอม
รอยตํารวจตรี สมศักดิ์ วงคชัย
รอยตํารวจตรี สมศักดิ์ วงศอุไร
รอยตํารวจตรี สมศักดิ์ สมทรง
รอยตํารวจตรี สมศักดิ์ สวยงาม
รอยตํารวจตรี สมศักดิ์ หอทอง
รอยตํารวจตรี สมหมาย แกวกูล
รอยตํารวจตรี สมหมาย บุญนํา
รอยตํารวจตรี สมหมาย หมอเตะ
รอยตํารวจตรี สมหวัง งามดี
รอยตํารวจตรี สมหวัง ตรีมูล
รอยตํารวจตรี สมหวัง พันธุโพธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจตรี สมหวัง อรุโณ
รอยตํารวจตรี สมัคร เริญกาศ
รอยตํารวจตรี สมาน แกวรูปเรา
รอยตํารวจตรี สมาน แวมประชา
รอยตํารวจตรี สมาน สายดวง
รอยตํารวจตรี สมานมิตร เพ็งสกุล
รอยตํารวจตรี สมานมิตร รัตนวิไลย
รอยตํารวจตรี สรภัส คําพันธ
รอยตํารวจตรี สรรพัชญ สุขเรือง
รอยตํารวจตรี สรวง โรจนบุญถึง
รอยตํารวจตรี สราวุธ ไขทา
รอยตํารวจตรี สราวุธ ลายทิพย
รอยตํารวจตรี สฤษดิ สิงหรัง
รอยตํารวจตรี สวัสดิ์ พะสะสุ
รอยตํารวจตรี สวาง บุญรอด
รอยตํารวจตรี สวาท ยตะโคตร
รอยตํารวจตรี สหพล ชาระ
รอยตํารวจตรี สหรัฐ ประสิทธิธรรม
รอยตํารวจตรี สอาด เกิดผล
รอยตํารวจตรี สอาด เรือนสอน
รอยตํารวจตรี สะระ วชิราภากร
รอยตํารวจตรี สะอาด สมเครือ
รอยตํารวจตรี สังคม กาลจักร
รอยตํารวจตรี สังคม ศรีสุธรรม
รอยตํารวจตรี สังวรณ ชางสมบุญ
รอยตํารวจตรี สังวรณ สีโน

๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตํารวจตรี สังวาล ศรีมูลผา
รอยตํารวจตรี สัญญา นาคกมล
รอยตํารวจตรี สัญญา พุทธรัตนากร
รอยตํารวจตรี สัญญา เพิ่มพูล
รอยตํารวจตรี สัณหธิษณ สีดําออน
รอยตํารวจตรี สันติ คํามาอาย
รอยตํารวจตรี สันติ เดชา
รอยตํารวจตรี สันติ ธรรมดุลชาติ
รอยตํารวจตรี สันติ แมนจิตต
รอยตํารวจตรี สันติ เอี่ยมเอกสุวรรณ
รอยตํารวจตรี สันติชัย ไชยสาร
รอยตํารวจตรี สันติภาพ ยะระ
รอยตํารวจตรี สันทัด เนียมสุวรรณ
รอยตํารวจตรี สัมฤทธิ์ พุทธิสิริพร
รอยตํารวจตรี สัมฤทธิ์ สุวรรณรัตน
รอยตํารวจตรี สากล มาตยนอก
รอยตํารวจตรี สาคร สังฆะ
รอยตํารวจตรี สาธิต เนาวรัตน
รอยตํารวจตรี สาธิต สมศรี
รอยตํารวจตรี สานิตย มุทุจัด
รอยตํารวจตรี สานิตย เรืองบุรพ
รอยตํารวจตรี สามารถ ฉิมโค
รอยตํารวจตรี สามารถ นอยเจริญ
รอยตํารวจตรี สามารถ พลศรีราช
รอยตํารวจตรี สามารถ สุขภาคกิจ
รอยตํารวจตรี สายชล วงษเพ็ง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจตรี สายัญ คงละออ
รอยตํารวจตรี สายัญ ทองเกตุ
รอยตํารวจตรี สายัญย เทพษร
รอยตํารวจตรี สายัณ รามแกว
รอยตํารวจตรี สายัณห กาวินคํา
รอยตํารวจตรี สายัณห สมโน
รอยตํารวจตรี สายันต เกตุอูทอง
รอยตํารวจตรี สายันต นอศรี
รอยตํารวจตรี สายันต นามวงค
รอยตํารวจตรี สารวัตร มาผาสุข
รอยตํารวจตรี สาโรจน โคตรบุตร
รอยตํารวจตรี สาโรจน เสถียร
รอยตํารวจตรี สําเนา ศิลารัตน
รอยตํารวจตรี สํารอง โสมนัส
รอยตํารวจตรี สําราญ ไทยประยูร
รอยตํารวจตรี สําราญ พิมพลกรัง
รอยตํารวจตรี สําราญ
รอดความทุกข
รอยตํารวจตรี สําราญ หนูดํา
รอยตํารวจตรี สําเริง พลนวล
รอยตํารวจตรี สําเริง มวยดี
รอยตํารวจตรี สําเริง สมนึก
รอยตํารวจตรี สิงห เอี่ยมประเสริฐ
รอยตํารวจตรี สิงหไชย เพ็ชรนวล
รอยตํารวจตรี สิทธิกร บุญจันทร
รอยตํารวจตรี สิทธิชัย กันสาร

๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตํารวจตรี สิทธิชัย แกวไพฑูรย
รอยตํารวจตรี สิทธิชัย ขามพิทักษ
รอยตํารวจตรี สิทธิชัย จันทะวงษา
รอยตํารวจตรี สิทธิเดช วัลลภนุสรณ
รอยตํารวจตรี สิทธิพงษ แกวปก
รอยตํารวจตรี สิทธิพร ดรุณรัศมี
รอยตํารวจตรี สิทธิพร
บูรณะศักดิ์ไชยศรี
รอยตํารวจตรี สิทธิพร สองเมือง
รอยตํารวจตรี สิทธิพล เจริญบุญ
รอยตํารวจตรี สิทธิพล หิรัญกุล
รอยตํารวจตรี สิทธิภณ ขุนนคร
รอยตํารวจตรี สิทธิศักดิ์ อายุวัฒน
รอยตํารวจตรี สิทธิศักดิ์ อิ่มทองใบ
รอยตํารวจตรี สิน แกวสําอาง
รอยตํารวจตรี สิริภูมิ ทองคํา
รอยตํารวจตรี สิโรเวฐณ
คํานนทคอม
รอยตํารวจตรี สุกรี บุญสงค
รอยตํารวจตรี สุกฤษฎิ์ ขันธศิลา
รอยตํารวจตรี สุโกศล มีโชติ
รอยตํารวจตรี สุคนธ ทาบรรหาร
รอยตํารวจตรี สุคํา อินตัน
รอยตํารวจตรี สุจิน มณีวงค
รอยตํารวจตรี สุจินต คําหลา
รอยตํารวจตรี สุชล คณาวิทยา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจตรี สุชาติ คุมพร
รอยตํารวจตรี สุชาติ ชูสงดํา
รอยตํารวจตรี สุชาติ ทัพซาย
รอยตํารวจตรี สุชาติ นันตา
รอยตํารวจตรี สุชาติ ผลาหาญ
รอยตํารวจตรี สุชาติ พรหมเมศ
รอยตํารวจตรี สุชาติ สุทธินนท
รอยตํารวจตรี สุชิน เกื้อสง
รอยตํารวจตรี สุชิน นันตา
รอยตํารวจตรี สุชีพ รักจันทร
รอยตํารวจตรี สุเชษฐ บัวทอง
รอยตํารวจตรี สุโชติ คลายทอง
รอยตํารวจตรี สุดใจ บุญทัน
รอยตํารวจตรี สุดใจ ผดุงลักษณ
รอยตํารวจตรี สุตรี สุวิชา
รอยตํารวจตรี สุทธิชัย สัตยวงค
รอยตํารวจตรี สุทธิพงศ โอฬารชน
รอยตํารวจตรี สุทธิพงษ วงษสกุล
รอยตํารวจตรี สุทธิวุฒิ สงขาว
รอยตํารวจตรี สุทัช ธรรมเดชศักดิ์
รอยตํารวจตรี สุทัศน เกษมสุข
รอยตํารวจตรี สุทัศน ภิระกันทา
รอยตํารวจตรี สุทัศน ศรีลับซาย
รอยตํารวจตรี สุทัศน สุขเฉย
รอยตํารวจตรี สุทิน ชูสงดํา
รอยตํารวจตรี สุทิศ สรอยนาค

๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

รอยตํารวจตรี สุเทพ กําพลวรรณ
รอยตํารวจตรี สุเทพ กิระสัทธานนท
รอยตํารวจตรี สุเทพ เจียระนัย
รอยตํารวจตรี สุเทพ รมเย็น
รอยตํารวจตรี สุเทพ แสงเจริญ
รอยตํารวจตรี สุเทพ หริรักษพงศ
รอยตํารวจตรี สุเทพ อินทรทอง
รอยตํารวจตรี สุเทพ อินทศรี
รอยตํารวจตรี สุเทพ เอี่ยมสําอางค
รอยตํารวจตรี สุธี ปอมไชยา
รอยตํารวจตรี สุธี มัจฉาชาญ
รอยตํารวจตรี สุธี หมัดเตะ
รอยตํารวจตรี สุนทร เจดียพล
รอยตํารวจตรี สุนทร บุญศรีพัฒน
รอยตํารวจตรี สุนทร บุตจีน
รอยตํารวจตรี สุนทร โพธิ
รอยตํารวจตรี สุนทร ศรีภักดี
รอยตํารวจตรี สุนทร สัตถาพร
รอยตํารวจตรี สุนทร สายดวง
รอยตํารวจตรี สุนัน รักแปน
รอยตํารวจตรี สุนันต เดชณรงค
รอยตํารวจตรี สุบัณฑิต ทองสวาท
รอยตํารวจตรี สุประวัติ สุนทร
รอยตํารวจตรี สุปวีร
อารีมิตรนวมบัว
๑๔๘๑ รอยตํารวจตรี สุปน รักษาภักดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจตรี สุพจน คงกระพันธ
รอยตํารวจตรี สุพจน เทพปชฌา
รอยตํารวจตรี สุพจน แทนประยุทธ
รอยตํารวจตรี สุพจน โพธิขํา
รอยตํารวจตรี สุพจน ยกกําพล
รอยตํารวจตรี สุพจน ยศวิชา
รอยตํารวจตรี สุพจน วิเวกไพศาล
รอยตํารวจตรี สุพจน สงาเมือง
รอยตํารวจตรี สุพจน สิทธิตัน
รอยตํารวจตรี สุพร สุริยะ
รอยตํารวจตรี สุพรรณ ศรีบุญเรือง
รอยตํารวจตรี สุพรรณ หินหนุน
รอยตํารวจตรี สุพล ตอรบรัมย
รอยตํารวจตรี สุพล ทองเทพ
รอยตํารวจตรี สุพล พุฒผา
รอยตํารวจตรี สุพิทยา พรหมบุตร
รอยตํารวจตรี สุพิศชัย มูลวรรณ
รอยตํารวจตรี สุภชัย เพชรคง
รอยตํารวจตรี สุภาพ วรรณมาศ
รอยตํารวจตรี สุภาพ อินทรภู
รอยตํารวจตรี สุภี ศรีผาโคตร
รอยตํารวจตรี สุมิตร นิโสย
รอยตํารวจตรี สุเมธ กิมาวหา
รอยตํารวจตรี สุเมธ ทองคง
รอยตํารวจตรี สุรกานต พรมถาวร
รอยตํารวจตรี สุรชัย ทองศรีจันทร

๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตํารวจตรี สุรชัย แออุดม
รอยตํารวจตรี สุรเชษฐ พรหมทอง
รอยตํารวจตรี สุรเดช ครองแกว
รอยตํารวจตรี สุรเดช พรหมศิลป
รอยตํารวจตรี สุรเดช ไวสูงเนิน
รอยตํารวจตรี สุรทิน อินทรนอย
รอยตํารวจตรี สุรพรรณ พัฒนโต
รอยตํารวจตรี สุรพล การถาง
รอยตํารวจตรี สุรพล กรรณิกา
รอยตํารวจตรี สุรพล นภาสกุล
รอยตํารวจตรี สุรพล พุทธรัตนกุล
รอยตํารวจตรี สุรพล โพธิ์คํา
รอยตํารวจตรี สุรพล วรรณโชติ
รอยตํารวจตรี สุรพล วัดขาว
รอยตํารวจตรี สุรพล อวมเกิด
รอยตํารวจตรี สุรพล อุทรักษ
รอยตํารวจตรี สุรวุฒิ บอกประโคน
รอยตํารวจตรี สุรศักดิ์ แสนโยธา
รอยตํารวจตรี สุรศักดิ์ กลมประสิทธิ์
รอยตํารวจตรี สุรศักดิ์ บุตรใส
รอยตํารวจตรี สุรศักดิ์ วงศใหญ
รอยตํารวจตรี สุรศักดิ์ วงษนาม
รอยตํารวจตรี สุรสิทธิ์ แกวมาลา
รอยตํารวจตรี สุรสินธ ไทยทองหลาง
รอยตํารวจตรี สุระเดช หวังจิตร
รอยตํารวจตรี สุรัตน ผากด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจตรี สุรัตน หลวงนา
รอยตํารวจตรี สุรินทร คําซอน
รอยตํารวจตรี สุรินทร ตนแขม
รอยตํารวจตรี สุรินทร นิติวิทยากุล
รอยตํารวจตรี สุรินทร บวรสุวรรณ
รอยตํารวจตรี สุรินทร ใบมาก
รอยตํารวจตรี สุริยน วิกยานนท
รอยตํารวจตรี สุริยะ สุวรรณชล
รอยตํารวจตรี สุริยะ แสงอาวุธ
รอยตํารวจตรี สุริยะพงศ จงรักษ
รอยตํารวจตรี สุริยัน สาริบุตร
รอยตํารวจตรี สุริยา เข็มสุวรรณ
รอยตํารวจตรี สุริยา บุญตาวัน
รอยตํารวจตรี สุริยา รุณหิวา
รอยตํารวจตรี สุริยา สํารวย
รอยตํารวจตรี สุฤทธิ์ อยูฤทธิ์
รอยตํารวจตรี สุวรรณ ญาณสะอาด
รอยตํารวจตรี สุวัฒน ขําชวย
รอยตํารวจตรี สุวัฒน เตียวตระกูล
รอยตํารวจตรี สุวัฒน ราชาเดช
รอยตํารวจตรี สุวัฒน สุขสอาด
รอยตํารวจตรี สุวัฒน เหลาดิ้ม
รอยตํารวจตรี สุวิทย นาคสัมฤทธิ์
รอยตํารวจตรี สุวิทย เพ็ชรคง
รอยตํารวจตรี สุวิทย ลิ้มตระกูล
รอยตํารวจตรี สุวิทย ศรีเพชร

๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตํารวจตรี สุวิทย หลอประดิษฐ
รอยตํารวจตรี สุวิทย เหมรังษี
รอยตํารวจตรี สุวิน ปานเขียว
รอยตํารวจตรี เสกสรร สพันธพงษ
รอยตํารวจตรี เสกสรรค นอยแกว
รอยตํารวจตรี เส็ง ปาปกเข
รอยตํารวจตรี เสงียม วันเนา
รอยตํารวจตรี เสถียร โพธิ์เปยศรี
รอยตํารวจตรี เสนห แดนสิงห
รอยตํารวจตรี เสนห วุฒิภาธรณ
รอยตํารวจตรี เสนห ศึกษา
รอยตํารวจตรี เสนอ ผอมสวัสดิ์
รอยตํารวจตรี เสนาะ เกตุษา
รอยตํารวจตรี เสนาะ อวนเกลี้ยง
รอยตํารวจตรี เสริมชัย ปญญางาม
รอยตํารวจตรี เสริมวิทย แกลวทนงค
รอยตํารวจตรี เสริมศักดิ์ จันแกวหนู
รอยตํารวจตรี เสวก บุษรา
รอยตํารวจตรี แสงชัย สุทธิงาม
รอยตํารวจตรี แสวง เกิดพิบูลย
รอยตํารวจตรี แสวง มาอินจร
รอยตํารวจตรี โสพล แถมใหม
รอยตํารวจตรี โสภณ ขันธพัฒน
รอยตํารวจตรี โสภณ สัตยประกอบ
รอยตํารวจตรี โสภณ สิงหถิ่น
รอยตํารวจตรี โสวัตร ถินสถิตย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจตรี ไสว มั่นประเสริฐ
รอยตํารวจตรี หนูฤทธิ์ โพธิ์ชัยสาร
รอยตํารวจตรี หาญ สุวรรณพันธ
รอยตํารวจตรี หาญพงศ บํารุงพันธ
รอยตํารวจตรี เหมราช เห็มลม
รอยตํารวจตรี แหลม ภูศักดิ์
รอยตํารวจตรี องอาจ มณีอินตา
รอยตํารวจตรี อณุภาพ บุญนอม
รอยตํารวจตรี อดุลย ปงกันคํา
รอยตํารวจตรี อดุลยเกียรติ ชาวัตร
รอยตํารวจตรี อติชาติ ชมภูพื้น
รอยตํารวจตรี อติเทพ ถิ่นทวี
รอยตํารวจตรี อธิคม คําปนแปง
รอยตํารวจตรี อธิปพงศ จายเกิด
รอยตํารวจตรี อนนท สิงหทอง
รอยตํารวจตรี อนนท อยูคง
รอยตํารวจตรี อนันต ชัยสามารถ
รอยตํารวจตรี อนันต ดําสงแสง
รอยตํารวจตรี อนันต เตาะสาตู
รอยตํารวจตรี อนันต ปญญานะ
รอยตํารวจตรี อนันต ศรีวิชัย
รอยตํารวจตรี อนันต หนูนุย
รอยตํารวจตรี อนันต หอมจันทร
รอยตํารวจตรี อนันท สาไชยันต
รอยตํารวจตรี อนุชา เชื้อทอง
รอยตํารวจตรี อนุพงค พัชรวีระรัชต

๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตํารวจตรี อนุพร ชํานาญจุย
รอยตํารวจตรี อนุพล ยิ้มละมัย
รอยตํารวจตรี อนุพันธ พื้นหัวสระ
รอยตํารวจตรี อนุภัทร เกื้อเสง
รอยตํารวจตรี อนุรักษ คนกลา
รอยตํารวจตรี อนุวัฒน เกษมสําราญ
รอยตํารวจตรี อนุวัฒน ศรีพยอม
รอยตํารวจตรี อนุวัฒน อิ่มปรีชา
รอยตํารวจตรี อนุสรณ บุญศิลปไทย
รอยตํารวจตรี อโนทัย เมธาจิรโรจน
รอยตํารวจตรี อภิชัย กันหมุด
รอยตํารวจตรี อภิชัย ปากโมกข
รอยตํารวจตรี อภิชัย แสงอรุณ
รอยตํารวจตรี อภิชาติ จันดี
รอยตํารวจตรี อภิชาติ วรบุตร
รอยตํารวจตรี อภิราม รัตนสุภา
รอยตํารวจตรี อภิลักษณ บังคมเนตร
รอยตํารวจตรี อภิวัฒน งั่วลําหิน
รอยตํารวจตรี อภิวัฒน หนอแกวมูล
รอยตํารวจตรี อภิวัฒน อุตนนท
รอยตํารวจตรี อภิวุฒิ ยศบุตร
รอยตํารวจตรี อภิศักดิ์ สยะนานนท
รอยตํารวจตรี อภิสิทธิ์ เดือนเดน
รอยตํารวจตรี อมร ขาวสวัสดิ์
รอยตํารวจตรี อมร พรหมรุง
รอยตํารวจตรี อรรณพ พลตา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจตรี อรรณพ ศรีรักษาแกว
รอยตํารวจตรี อรรถนนท เขตนิมิตร
รอยตํารวจตรี อรัญ นราทรัพย
รอยตํารวจตรี อราม สรอยทอง
รอยตํารวจตรี อวยชัย ทับสุริย
รอยตํารวจตรี อวยพร ชูดอกไม
รอยตํารวจตรี อะณุชิต มะหาดไทย
รอยตํารวจตรี อะนล นุนสังข
รอยตํารวจตรี อัครเดช นอยเทศ
รอยตํารวจตรี อัครเดช สีเหมือน
รอยตํารวจตรี อัมพัน ทรัพยพะวง
รอยตํารวจตรี อัมมร สินธุพาชี
รอยตํารวจตรี อัษฎาวุธ บํารุงรักษ
รอยตํารวจตรี อาคม กันทะชมภู
รอยตํารวจตรี อาคม ไชยชาญยุทธิ์
รอยตํารวจตรี อาคม พิลาวงษ
รอยตํารวจตรี อานนท เรืองเดช
รอยตํารวจตรี อารมย ไชยชอฟา
รอยตํารวจตรี อารี สมบุญญะ
รอยตํารวจตรี อาวุธ ไชยหา
รอยตํารวจตรี อาวุธ วิเศษขลา
รอยตํารวจตรี อํานวย คงเนียม
รอยตํารวจตรี อํานวย ดานสกุลรัตน
รอยตํารวจตรี อํานวย นกเพ็ชร
รอยตํารวจตรี อํานวย นวลชุม
รอยตํารวจตรี อํานวย ผุดผอง

๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตํารวจตรี อํานวย เพชรสีดํา
รอยตํารวจตรี อํานวย มั่นเมือง
รอยตํารวจตรี อํานวย สิทธิแกว
รอยตํารวจตรี อํานาจ แกวมุณี
รอยตํารวจตรี อํานาจ คงนวล
รอยตํารวจตรี อํานาจ รัตนจรัญ
รอยตํารวจตรี อํานาจ ศรีวิเศษ
รอยตํารวจตรี อํานาจ สุวรรณศรี
รอยตํารวจตรี อําพล ศรีวโร
รอยตํารวจตรี อําพล อินทะชัย
รอยตํารวจตรี อําพูน เทพนัน
รอยตํารวจตรี อิทธิพล คําภู
รอยตํารวจตรี อิศรา พฤฒิพัฒนพงศ
รอยตํารวจตรี อุกฤษ เลี่ยมวินิจ
รอยตํารวจตรี อุดม กาบมณี
รอยตํารวจตรี อุดม แกวมุณีรัตน
รอยตํารวจตรี อุดม งามเพียร
รอยตํารวจตรี อุดม บุญตาแสง
รอยตํารวจตรี อุดม ปริยะ
รอยตํารวจตรี อุดม หมั้นยืน
รอยตํารวจตรี อุดมศักดิ์ แกวมูณี
รอยตํารวจตรี อุดมศักดิ์ สนเผือก
รอยตํารวจตรี อุดร ตาบอฮุง
รอยตํารวจตรี อุดร ทองคง
รอยตํารวจตรี อุดร วังสุข
รอยตํารวจตรี อุทร พงศาปาน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจตรี อุทัย แทนจันทร
รอยตํารวจตรี อุทัย ปญญาใจ
รอยตํารวจตรี อุทัย เพียนาม
รอยตํารวจตรี อุทัย โพธิ์สุข
รอยตํารวจตรี อุทัย เมืองฝาย
รอยตํารวจตรี อุทัย วงศสัมพันธ
รอยตํารวจตรี อุทัย สายสมบัติ
รอยตํารวจตรี อุทิศ กลิ่นบุปผา
รอยตํารวจตรี อุทิศ ชางเกวียน
รอยตํารวจตรี อุทิศ ศรีรักษา
รอยตํารวจตรี อุเทน พุมตุบ
รอยตํารวจตรี อุปกรณ ยิ้มวิไลย
รอยตํารวจตรี อุปถัมภ พานแกว
รอยตํารวจตรี อุไร ดวงศรี
รอยตํารวจตรี อุไร ปานพูล
รอยตํารวจตรี เอกชัย เทือกสุบรรณ
รอยตํารวจตรี เอกชัย ปุกหุต
รอยตํารวจตรี เอกชัย สวัสดิชัย
รอยตํารวจตรี เอกพงษ สุรงครัตน
รอยตํารวจตรี เอกพัชญ
ตันสุวรรณรัตน
รอยตํารวจตรี เอกภพ กองผาพา
รอยตํารวจตรี เอกภพ ยิ้มเพชร
รอยตํารวจตรี เอกราช ศรีละออ
รอยตํารวจตรี เอกวิทย บุญที่สุด
รอยตํารวจตรี เอกสิทธิ์ บุญเกต

๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตํารวจตรี เอกอํานาจ ทองจํารูญ
รอยตํารวจตรี เอนก คํามงคล
รอยตํารวจตรี เอ็มหรอน ชอบงาม
รอยตํารวจตรี โอภาส ตุมชู
รอยตํารวจตรี โอภาส บัวงาม
รอยตํารวจตรี โอภาส วงษชื่น
รอยตํารวจตรี โอฬาร เอียดฉิม
รอยตํารวจตรีหญิง กชพร ฉิมบานไร
รอยตํารวจตรีหญิง กมลทิพย
บุญกาวิน
รอยตํารวจตรีหญิง กรวรรณ
โพธิเสถียร
รอยตํารวจตรีหญิง กฤติกา
กัณฑเจตน
รอยตํารวจตรีหญิง กันตฤทัย
ใหมกิติ
รอยตํารวจตรีหญิง กาญจนา
ปนอํานาจ
รอยตํารวจตรีหญิง เกษร จิตรากูล
รอยตํารวจตรีหญิง เขมกร
มาศสรัญญ
รอยตํารวจตรีหญิง จรัสศรี ใจแกว
รอยตํารวจตรีหญิง จาริยา
ชิตตะวงษ
รอยตํารวจตรีหญิง จิตภัทรา
วินทะไชย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗๓๓ รอยตํารวจตรีหญิง จิตรา ศรีนางแยม
๑๗๓๔ รอยตํารวจตรีหญิง จินตนา วงศชัย
๑๗๓๕ รอยตํารวจตรีหญิง จิรกาล
ภูมิศาสตร
๑๗๓๖ รอยตํารวจตรีหญิง ชลิตตา มีชัย
๑๗๓๗ รอยตํารวจตรีหญิง ชัญญาพัชญ
โพธิพิพิธธนากร
๑๗๓๘ รอยตํารวจตรีหญิง ณัฐจีรา
นามวัฒน
๑๗๓๙ รอยตํารวจตรีหญิง ดวงเนตร
แกวคุณนอก
๑๗๔๐ รอยตํารวจตรีหญิง ดวงพร ทิพรังศรี
๑๗๔๑ รอยตํารวจตรีหญิง ทิญาดา กงโงย
๑๗๔๒ รอยตํารวจตรีหญิง ทิพวัลย
ไทรสุวรรณ
๑๗๔๓ รอยตํารวจตรีหญิง นภัสภรณ
มวงแจม
๑๗๔๔ รอยตํารวจตรีหญิง นภารัตน ทิศนุน
๑๗๔๕ รอยตํารวจตรีหญิง นฤพรรณ ภักดี
๑๗๔๖ รอยตํารวจตรีหญิง นิรันรัตน สุริวงศ
๑๗๔๗ รอยตํารวจตรีหญิง นิสภา บัวจุด
๑๗๔๘ รอยตํารวจตรีหญิง นุชจิรา สารกาล
๑๗๔๙ รอยตํารวจตรีหญิง เนาวรัตน
แสงอุไรประเสริฐ
๑๗๕๐ รอยตํารวจตรีหญิง บุญสม
เหมือนสังข

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๗๕๑ รอยตํารวจตรีหญิง บุปผา พูลสวัสดิ์
๑๗๕๒ รอยตํารวจตรีหญิง เบญจา กวางยาว
๑๗๕๓ รอยตํารวจตรีหญิง ปติญญา
บูรณพาสน
๑๗๕๔ รอยตํารวจตรีหญิง ประไพ เกตุใหญ
๑๗๕๕ รอยตํารวจตรีหญิง ประไพ อิ่มซะ
๑๗๕๖ รอยตํารวจตรีหญิง ปยะนันท
ยอดราช
๑๗๕๗ รอยตํารวจตรีหญิง ปยานุช
ไชยลังกา
๑๗๕๘ รอยตํารวจตรีหญิง ผกานุช มิ่งมาลี
๑๗๕๙ รอยตํารวจตรีหญิง พรนภา
สุขประเสริฐ
๑๗๖๐ รอยตํารวจตรีหญิง พัทยา
ถิ่นสุวรรณ
๑๗๖๑ รอยตํารวจตรีหญิง พิชชาภา
เฮียรชเฟลด
๑๗๖๒ รอยตํารวจตรีหญิง พิมพนรี
ลิ้มศรีนาค
๑๗๖๓ รอยตํารวจตรีหญิง พิศมัย อุชชิน
๑๗๖๔ รอยตํารวจตรีหญิง เพ็ญระวี
ปนทองคํา
๑๗๖๕ รอยตํารวจตรีหญิง ภคมน
องคสรณะคม
๑๗๖๖ รอยตํารวจตรีหญิง ภัทราวรินทร
สายวาริน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจตรีหญิง ภารดี ณ นคร
รอยตํารวจตรีหญิง ยศยา คําปอง
รอยตํารวจตรีหญิง ยุพา ชมมาลี
รอยตํารวจตรีหญิง รวี ผิวคราม
รอยตํารวจตรีหญิง ระแบบ ชุมชอบ
รอยตํารวจตรีหญิง รัตติยา แจมนิยม
รอยตํารวจตรีหญิง รุงรัตน
ไตรสมบัติ
รอยตํารวจตรีหญิง เรียม ศรีชัย
รอยตํารวจตรีหญิง ฤดีวัลย ชมกุล
รอยตํารวจตรีหญิง ลลดา คุณยศยิ่ง
รอยตํารวจตรีหญิง วชิราภรณ
สุระพิณ
รอยตํารวจตรีหญิง วรงครัตน คงทน
รอยตํารวจตรีหญิง วรรณา
พงษสงวนสุข
รอยตํารวจตรีหญิง วราพรรณ
ประจําที่
รอยตํารวจตรีหญิง วราภรณ เย็นทั่ว
รอยตํารวจตรีหญิง วราลักษณ
ศรีบานเย็น
รอยตํารวจตรีหญิง ศรีจันทร จุลละ
รอยตํารวจตรีหญิง ศรีจิตรา
ปะตาทะยัง
รอยตํารวจตรีหญิง ศศิธร เตชะวิเศษ
รอยตํารวจตรีหญิง ศุภสุตา ใจคํา

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๗๘๗ รอยตํารวจตรีหญิง สถาพร อโนมาศ
๑๗๘๘ รอยตํารวจตรีหญิง สมจิตร
สําเภาพงษ
๑๗๘๙ รอยตํารวจตรีหญิง สาคร
เทียบดอกไม
๑๗๙๐ รอยตํารวจตรีหญิง สุกัญญา
นันตะชัย
๑๗๙๑ รอยตํารวจตรีหญิง สุคนธ โกฎิกุล
๑๗๙๒ รอยตํารวจตรีหญิง สุดา วัฒนกุล
๑๗๙๓ รอยตํารวจตรีหญิง สุธิดา สารสม
๑๗๙๔ รอยตํารวจตรีหญิง สุนิษา คําภีระ
๑๗๙๕ รอยตํารวจตรีหญิง สุพัตรา จุลษร
๑๗๙๖ รอยตํารวจตรีหญิง สุภัทรา
กรกฎกําจร
๑๗๙๗ รอยตํารวจตรีหญิง สุภัทรา มิ่งเมือง
๑๗๙๘ รอยตํารวจตรีหญิง สุรีรัตน แกวมี
๑๗๙๙ รอยตํารวจตรีหญิง สุรีรัตน
สุวัณณุสส
๑๘๐๐ รอยตํารวจตรีหญิง เสริมสุขภรณ
ลอจิตติกุล
๑๘๐๑ รอยตํารวจตรีหญิง อนงคลักษณ
สตางคทอง
๑๘๐๒ รอยตํารวจตรีหญิง อนัญญา
สารภักดิ์
๑๘๐๓ รอยตํารวจตรีหญิง อมี่นา
หลําเบ็นหมุด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจตรีหญิง อรษา มูลพันธุ
รอยตํารวจตรีหญิง อาทิตยา ผันผาย
รอยตํารวจตรีหญิง อารีรัตน นุชพวง
รอยตํารวจตรีหญิง อุบล รัตนพันธ
รอยตํารวจตรีหญิง ไอลดา
ชอบเรียบรอย
ดาบตํารวจ กตตน พลภูงา
ดาบตํารวจ กตตนภาคิน สุขพอ
ดาบตํารวจ กตัญู เสารแดน
ดาบตํารวจ กนก กานพลูกลาง
ดาบตํารวจ กนก สังศิลปเวช
ดาบตํารวจ กนกพล เรืองประชา
ดาบตํารวจ กนิษฐ กระจางโพธิ์
ดาบตํารวจ กมล กมลรัตน
ดาบตํารวจ กมล จันทรศรี
ดาบตํารวจ กมล ชาภูคํา
ดาบตํารวจ กมล ทองเปย
ดาบตํารวจ กมล เทียนแสง
ดาบตํารวจ กมล บัวกิ่ง
ดาบตํารวจ กมล พุมกาหลง
ดาบตํารวจ กมล ไพริน
ดาบตํารวจ กมล มุสิกพันธุ
ดาบตํารวจ กมล เม็นไธสง
ดาบตํารวจ กมล รองหาญแกว
ดาบตํารวจ กมล ศรีเทพ
ดาบตํารวจ กมล ศรีมาตย

๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ กมล สนเลม็ด
ดาบตํารวจ กมล สละภัย
ดาบตํารวจ กมล แสงสวาง
ดาบตํารวจ กมลวัฒน ธาตุอินจันทร
ดาบตํารวจ กรกช ธรรมสุพิน
ดาบตํารวจ กรกฎ กรวยในเมือง
ดาบตํารวจ กรกต ลาภใหญ
ดาบตํารวจ กรชัย อินทา
ดาบตํารวจ กรณ ศรีลาชัย
ดาบตํารวจ กรณพิภัฏ สื่อภาณุสิน
ดาบตํารวจ กรปพัฒน พรมมา
ดาบตํารวจ กริชณรงค หอละเอียด
ดาบตํารวจ กรินทรโรจน ยังสูงเนิน
ดาบตํารวจ กรีฑา ชูสังข
ดาบตํารวจ กรีฑา พงษคํา
ดาบตํารวจ กรีฑา พัฒนชวย
ดาบตํารวจ กรีฑา สุขภาพ
ดาบตํารวจ กรีฑาพล สุวรรณโณ
ดาบตํารวจ กรีพล ชนะวิเศษ
ดาบตํารวจ กรุง เนตรตะวัน
ดาบตํารวจ กรุงทอง กุลกลอม
ดาบตํารวจ กรุงสยาม แฟสันเทียะ
ดาบตํารวจ กฤช ทาสอน
ดาบตํารวจ กฤช พุมทองดี
ดาบตํารวจ กฤช อึ้งเทวินทร
ดาบตํารวจ กฤชพล กระฉอดนอก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ กฤชภัทร ปภาภัทรอิสรา
ดาบตํารวจ กฤชรัตน ปลื้มคิด
ดาบตํารวจ กฤดากร ศรีโคตร
ดาบตํารวจ กฤต จันทรเพ็ง
ดาบตํารวจ กฤต จําปาทอง
ดาบตํารวจ กฤต ทันธนกาญจน
ดาบตํารวจ กฤต บุญสีมา
ดาบตํารวจ กฤต อัฐวงค
ดาบตํารวจ กฤตโชค กาญจนศิริปาน
ดาบตํารวจ กฤตธนา เอกกิตติขจร
ดาบตํารวจ กฤตธัช สุขแกว
ดาบตํารวจ กฤตพล สิงหแกว
ดาบตํารวจ กฤตภาส กลวยเครือ
ดาบตํารวจ กฤตภาส
แกวขุนทดเจริญ
ดาบตํารวจ กฤตภาส ทองเที่ยง
ดาบตํารวจ กฤตภาส นอยสงวน
ดาบตํารวจ กฤตภาส บุญชัยดุง
ดาบตํารวจ กฤตภาส บุญยะสมภพ
ดาบตํารวจ กฤตภาส พิมสวรรค
ดาบตํารวจ กฤตภาส สุนทรารักษ
ดาบตํารวจ กฤตเมธ ชัยเจริญ
ดาบตํารวจ กฤตยชญ เทพยศ
ดาบตํารวจ กฤตยา แนวพิชิต
ดาบตํารวจ กฤตยา ศรีมูล
ดาบตํารวจ กฤตยาพันธ ทองสูงเนิน

๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ กฤตวิทย เดิมรัตนกุล
ดาบตํารวจ กฤตศักดิ์ ทับทิมทอง
ดาบตํารวจ กฤตาภัทร กันทิยะวงค
ดาบตํารวจ กฤติกร ทองทาภูมิรักษ
ดาบตํารวจ กฤติพงศ คงคาหลวง
ดาบตํารวจ กฤติภัท มินจันทึก
ดาบตํารวจ กฤศ ทรัพยเดชมงคล
ดาบตํารวจ กฤศวัชร พิมพาสอน
ดาบตํารวจ กฤษกร ชัยภูมิ
ดาบตํารวจ กฤษฎ มีฤทธิ์
ดาบตํารวจ กฤษฎา คีรีนนท
ดาบตํารวจ กฤษฎา คุมรุง
ดาบตํารวจ กฤษฎา จุลเขตต
ดาบตํารวจ กฤษฎา ใจดี
ดาบตํารวจ กฤษฎา ตราชู
ดาบตํารวจ กฤษฎา ตูสําราญ
ดาบตํารวจ กฤษฎา ทรัพยอนันต
ดาบตํารวจ กฤษฎา พนาลิกุล
ดาบตํารวจ กฤษฎา พักตรผอง
ดาบตํารวจ กฤษฎา ศรีเลย
ดาบตํารวจ กฤษฎา สรการ
ดาบตํารวจ กฤษฎา สิงหอินทร
ดาบตํารวจ กฤษฎา หงอกพิลัย
ดาบตํารวจ กฤษฎาง นิลเอก
ดาบตํารวจ กฤษฎาพร ทองพลาย
ดาบตํารวจ กฤษฎาวุฒิ ขันโททอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ กฤษฎิ์ มงคลบุตร
ดาบตํารวจ กฤษฎิ์ฐานนท ธรรมศิลป
ดาบตํารวจ กฤษฏ แทงทอง
ดาบตํารวจ กฤษณ แกวเกต
ดาบตํารวจ กฤษณ เรือนใจดี
ดาบตํารวจ กฤษณ สุวรรณโคตร
ดาบตํารวจ กฤษณ อาศนสุวรรณ
ดาบตํารวจ กฤษณคม สุทธิคุณภพ
ดาบตํารวจ กฤษณชัย สุขอุม
ดาบตํารวจ กฤษณพงค อนุพันธ
ดาบตํารวจ กฤษณพล เกษไธสง
ดาบตํารวจ กฤษณรงศ บุญวิเศษ
ดาบตํารวจ กฤษณะ เกิดพุม
ดาบตํารวจ กฤษณะ แกวรุง
ดาบตํารวจ กฤษณะ จงกล
ดาบตํารวจ กฤษณะ เฉื่อยฉ่ํา
ดาบตํารวจ กฤษณะ ตมกลั่น
ดาบตํารวจ กฤษณะ ทองแกว
ดาบตํารวจ กฤษณะ ที่รัก
ดาบตํารวจ กฤษณะ เทพประดิษฐ
ดาบตํารวจ กฤษณะ พันธุแตง
ดาบตํารวจ กฤษณะ พุทธา
ดาบตํารวจ กฤษณะ โพธิจักร
ดาบตํารวจ กฤษณะ ยานะวิมุติ
ดาบตํารวจ กฤษณะ วงษชื่น
ดาบตํารวจ กฤษณะ วสนาท

๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ กฤษณะ เวฬุวนารักษ
ดาบตํารวจ กฤษณะ สมอารมณ
ดาบตํารวจ กฤษณะ สวัสดิ์รักษา
ดาบตํารวจ กฤษณะ สุขสวัสดิ์
ดาบตํารวจ กฤษณะ สุระเสนา
ดาบตํารวจ กฤษณะชัย ศรีสะละ
ดาบตํารวจ กฤษณะพงษ คงทน
ดาบตํารวจ กฤษณะพงษ จันทาพูน
ดาบตํารวจ กฤษณุลักษณ
ประดับวัน
ดาบตํารวจ กฤษดา ใจชื่น
ดาบตํารวจ กฤษดา ดิษสละ
ดาบตํารวจ กฤษดา ถิ่นวงษมอม
ดาบตํารวจ กฤษดา ทวิปริญญาสกุล
ดาบตํารวจ กฤษดา บรรโล
ดาบตํารวจ กฤษดา บัวปา
ดาบตํารวจ กฤษดา พัฒนสาร
ดาบตํารวจ กฤษดา ฤทธิ์โต
ดาบตํารวจ กฤษดา ศรีจําปา
ดาบตํารวจ กฤษดา สวัสดิรักษ
ดาบตํารวจ กฤษดา สักกามาส
ดาบตํารวจ กฤษดา โสณโชติ
ดาบตํารวจ กฤษดา เหล็กฉิมมา
ดาบตํารวจ กฤษดา ใหญแกนทราย
ดาบตํารวจ กฤษตฤณ ราชเทียน
ดาบตํารวจ กฤษติพจน วังขนาย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ กฤษนิพัฒน เพ็งลาย
ดาบตํารวจ กฤษเสนห วิริยปยะ
ดาบตํารวจ กลวย ชัยพระบาง
ดาบตํารวจ กลา จันบุตรราช
ดาบตํารวจ กลาหาญ เบิกบาน
ดาบตํารวจ กวี คุณธรรม
ดาบตํารวจ กวี ศรีผล
ดาบตํารวจ กวีโชค เสริมสกุลเกียรติ
ดาบตํารวจ กวีศักดิ์ เกลี้ยงอุทธา
ดาบตํารวจ กษิดิ์เดช วิชัยดิษฐ
ดาบตํารวจ กษิดิส พลาเลิศ
ดาบตํารวจ กษินาถ บุญอารีย
ดาบตํารวจ กสิกร จินดารัตน
ดาบตํารวจ กสิณ นอยขาว
ดาบตํารวจ กสิณพจน ปะทิ
ดาบตํารวจ กอการ ไพสมบูรณ
ดาบตํารวจ กอเกียรติ คุณวัตร
ดาบตํารวจ กองเกียรติ กานจักร
ดาบตํารวจ กองเกียรติ
เกียรติปรากฏ
ดาบตํารวจ กองเกียรติ แกวมัจฉา
ดาบตํารวจ กองเกียรติ บัวเถื่อน
ดาบตํารวจ กองเกียรติ ปงเมือง
ดาบตํารวจ กองเกียรติ ลังคง
ดาบตํารวจ กองเกียรติ อินทรกูล
ดาบตํารวจ กองนภา ปากะตัง

๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ กองพล พรมชวย
ดาบตํารวจ กองเพชร จันรอด
ดาบตํารวจ กองฟา พรหมทอง
ดาบตํารวจ กองภพ รวีวุธ
ดาบตํารวจ กองศักดิ์ อะวะภาค
ดาบตํารวจ กอบกลา คําเมืองคุณ
ดาบตํารวจ กอบชัย ทิมิลกุล
ดาบตํารวจ กอบชัย ลิ้มประโคน
ดาบตํารวจ กอบภพ เลิศวิลัย
ดาบตํารวจ กอบศักดิ์ รอดภาษา
ดาบตํารวจ กังวาลย ตะสอน
ดาบตํารวจ กัญจน วรัญญานนท
ดาบตํารวจ กัญจนพงษ เชเดช
ดาบตํารวจ กัณฐธพัชพ นิลธนันทกุล
ดาบตํารวจ กัณฐัศว หนูนิล
ดาบตํารวจ กัณฑพงศ
พัฒนานุรักษพงศ
ดาบตํารวจ กัณฑอเนก งามแสง
ดาบตํารวจ กัณตชาติ เนื้อออน
ดาบตํารวจ กันดา อัฐวงศ
ดาบตํารวจ กันตพงษ ไตรภูมิพิริยกุล
ดาบตํารวจ กันตพงษ นิลสุม
ดาบตํารวจ กันตพัฒน ลางสันเทียะ
ดาบตํารวจ กันตพัฒน สุขสวัสดิ์
ดาบตํารวจ กันตพิชญ ทองนาค
ดาบตํารวจ กันตพิชาญ ดวงเกต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ กันตภณ กมลรัตน
ดาบตํารวจ กันตภณ วีระโพธิ์
ดาบตํารวจ กันตเอนก บุญสูง
ดาบตํารวจ กันตินันท ไชยเดช
ดาบตํารวจ กันตินันท ทองอินทร
ดาบตํารวจ กันทรากร กินรา
ดาบตํารวจ กัปปตัน เรืองสม
ดาบตํารวจ กัมปนาท กาฬภักดี
ดาบตํารวจ กัมปนาท กูเล็ม
ดาบตํารวจ กัมปนาท ทวิตชาติ
ดาบตํารวจ กัมปนาท เบ็ญหมัด
ดาบตํารวจ กัมปนาท เพชรสถิตย
ดาบตํารวจ กัมปนาท รัตนญาติ
ดาบตํารวจ กัมปนาท หาญณรงค
ดาบตํารวจ กัมพนธ ไชยคิรินทร
ดาบตํารวจ กัมพล บุญเสรฐ
ดาบตํารวจ กัมพล สุยสุทธิ์
ดาบตํารวจ กัลยา ดวงจันทร
ดาบตํารวจ กัษณ อัมพุธ
ดาบตํารวจ กาจภูมิ แตะแอ
ดาบตํารวจ กาญจนวัฒน สังขวุฒิ
ดาบตํารวจ กาญวิทย ขายมาน
ดาบตํารวจ กานต วรางคณางคยุบล
ดาบตํารวจ กานต อุบลรังสีกุล
ดาบตํารวจ กานตณัฐ ฤทธิเดช
ดาบตํารวจ กานตพงศ บุดดีวัน

๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ กามนิตย สิงหใจดี
ดาบตํารวจ การินทร ทิพยอามาตย
ดาบตํารวจ การุญ บุญสง
ดาบตํารวจ กาวิล กาวิลเครือ
ดาบตํารวจ กาวี พิมลี
ดาบตํารวจ กาวีรัตน กาวี
ดาบตํารวจ กําจร นอยทะนะ
ดาบตํารวจ กําจร มะโนเรือง
ดาบตํารวจ กําจร สุวารี
ดาบตํารวจ กําจรเดช ทานา
ดาบตํารวจ กําฑล จตุรวิทยาภรณ
ดาบตํารวจ กําทร หอมชาลี
ดาบตํารวจ กําธร คงประเสริฐ
ดาบตํารวจ กําธร คงสวรรค
ดาบตํารวจ กําธร จามมาตย
ดาบตํารวจ กําธร ฤทธิสมาน
ดาบตํารวจ กําพล ขันทอง
ดาบตํารวจ กําพล จันทรหอม
ดาบตํารวจ กําพล เบี้ยจั่น
ดาบตํารวจ กําพล โภชนาธาร
ดาบตํารวจ กําพล เหลาพวงศักดิ์
ดาบตํารวจ กําพล อานพรหม
ดาบตํารวจ กํามนต โพธิ์ดง
ดาบตํารวจ กิจเกษม มะโยธา
ดาบตํารวจ กิจจา มาฆทาน
ดาบตํารวจ กิจชัย รินทา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔

ดาบตํารวจ กิจติ อุบลจินดา
ดาบตํารวจ กิจติวัธน คุมหางสูง
ดาบตํารวจ กิจพัฒน สรอยสวน
ดาบตํารวจ กิตติ คุมพวง
ดาบตํารวจ กิตติ จันทะโชติ
ดาบตํารวจ กิตติ จําปาทอง
ดาบตํารวจ กิตติ ฉิมพวัน
ดาบตํารวจ กิตติ ชะเกตุ
ดาบตํารวจ กิตติ ดําเกาะ
ดาบตํารวจ กิตติ ดําอินทร
ดาบตํารวจ กิตติ ถามูลเลศ
ดาบตํารวจ กิตติ นพคุณ
ดาบตํารวจ กิตติ เนติ
ดาบตํารวจ กิตติ บุดสีสวย
ดาบตํารวจ กิตติ ประวัง
ดาบตํารวจ กิตติ เพ็งสวาง
ดาบตํารวจ กิตติ ยอมไธสง
ดาบตํารวจ กิตติ รวมบัว
ดาบตํารวจ กิตติ รัตนสูรย
ดาบตํารวจ กิตติ ลึกจะบก
ดาบตํารวจ กิตติ วรรณทอง
ดาบตํารวจ กิตติ แวงวรรณ
ดาบตํารวจ กิตติ หมอผึ้ง
ดาบตํารวจ กิตติ โฮไทย
ดาบตํารวจ กิตติกร แกวทิม
ดาบตํารวจ กิตติกร โมหา

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ กิตติกร สุขเอียด
ดาบตํารวจ กิตติกรณ คํามา
ดาบตํารวจ กิตติ์เกษม รุงอุทัย
ดาบตํารวจ กิตติเกษม แกวดวงดี
ดาบตํารวจ กิตติชัย ขมอาวุธ
ดาบตํารวจ กิตติชัย ชัยชวย
ดาบตํารวจ กิตติชัย ทองปลอด
ดาบตํารวจ กิตติชัย สุจินพรัหม
ดาบตํารวจ กิตติชัยย ทองผุด
ดาบตํารวจ กิตติชาต รังสิมันต
ดาบตํารวจ กิตติโชติ อินอุนโชติ
ดาบตํารวจ กิตติณัฐ แสงสินทรัพย
ดาบตํารวจ กิตติเดช ทองหลิ่ม
ดาบตํารวจ กิตติทัช ศรประสิทธิ์
ดาบตํารวจ กิตติเทพ พูลวงศ
ดาบตํารวจ กิตติเทพ ศรีธาตุ
ดาบตํารวจ กิตติ์ธนานนท นอยเนียม
ดาบตํารวจ กิตติ์ธเนศ ทิพยพงษ
ดาบตํารวจ กิตติ์ธเนศ
เอกศิริอภินันท
ดาบตํารวจ กิตติธร พุทธรักษา
ดาบตํารวจ กิตติธัช พรมฟา
ดาบตํารวจ กิตตินันท หลําชู
ดาบตํารวจ กิตติพงศ ชมภูพันธ
ดาบตํารวจ กิตติพงศ ตนจารย
ดาบตํารวจ กิตติพงศ ตอศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ กิตติพงศ นิตินันทิกานต
ดาบตํารวจ กิตติพงศ ปงธิยา
ดาบตํารวจ กิตติพงศ พรหมศิริ
ดาบตํารวจ กิตติพงศ ฤทธิวงศ
ดาบตํารวจ กิตติพงศ วองวิไลรัตน
ดาบตํารวจ กิตติพงศ หมั่นไชย
ดาบตํารวจ กิตติพงษ กมุดรัตน
ดาบตํารวจ กิตติพงษ ชัยมงกุฎ
ดาบตํารวจ กิตติพงษ
โชคชัยพัฒนพงศ
ดาบตํารวจ กิตติพงษ ไชยนา
ดาบตํารวจ กิตติพงษ ติ๊บงา
ดาบตํารวจ กิตติพงษ เที่ยงธรรม
ดาบตํารวจ กิตติพงษ นุใหม
ดาบตํารวจ กิตติพงษ บานแยม
ดาบตํารวจ กิตติพงษ ยืนชีวิต
ดาบตํารวจ กิตติพงษ เย็นไธสง
ดาบตํารวจ กิตติพงษ ออนคําเหลือง
ดาบตํารวจ กิตติพล นนยะโส
ดาบตํารวจ กิตติพล สังขพันธ
ดาบตํารวจ กิตติพศ วงศคําจันทร
ดาบตํารวจ กิตติพัฒน
คุณวุฒิเลิศโกศล
ดาบตํารวจ กิตติพัน เนตรโพธิ์แกว
ดาบตํารวจ กิตติพันธ จันทรสา
ดาบตํารวจ กิตติพันธ พุฒทองพูน

๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ดาบตํารวจ กิตติพันธ หิรัญพฤกษ
ดาบตํารวจ กิตติพันธ อินตะวงค
ดาบตํารวจ กิตติพันธุ คงชาญกิจ
ดาบตํารวจ กิตติพิชญ คินขุนทด
ดาบตํารวจ กิตติพิชญ เอกพล
ดาบตํารวจ กิตติภณ ชูสังข
ดาบตํารวจ กิตติภณ บุดดีเหมือน
ดาบตํารวจ กิตติภพ กระแสร
ดาบตํารวจ กิตติภพ ทองบอ
ดาบตํารวจ กิตติภพ บูรณเจริญ
ดาบตํารวจ กิตติภพ เพชรดําดี
ดาบตํารวจ กิตติภพ เสาสมภพ
ดาบตํารวจ กิตติภัค กาศกุล
ดาบตํารวจ กิตติภัส คงทรัพย
ดาบตํารวจ กิตติวัชระ ชนะจน
ดาบตํารวจ กิตติวัฒน ทิพยพิมล
ดาบตํารวจ กิตติวัฒน พัลวัน
ดาบตํารวจ กิตติวัฒน วรโชติปติพัชร
ดาบตํารวจ กิตติวัฒน สมเพชร
ดาบตํารวจ กิตติวุฒิ ปาแว
ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์ กันชาติ
ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์ เกลี้ยงเกตุ
ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์ ขัดปอ
ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์
เขมะบุณยะปานนท
๒๑๕๘ ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์ แจมใส

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์ ใจตรง
ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์ ฉลาดกิจ
ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์ ชวยชัย
ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์ ชูเพ็ชร
ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์ นอยเสนา
ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์ บัวพิน
ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์ บุตรวงษ
ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์ ภักดี
ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์ ภักดีสมัย
ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์ ลําสา
ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์
ศรีเจริญรุงเรือง
ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์ สุขทวีผลกุล
ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์ สุวรรณมณี
ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์ หอมหวล
ดาบตํารวจ กิตปกรณ สิทธิจันทราช
ดาบตํารวจ กิตร ปองปาน
ดาบตํารวจ กิติ อัปการัตน
ดาบตํารวจ กิติกูล ดงดินออน
ดาบตํารวจ กิติเดช ศรีบุญเรือง
ดาบตํารวจ กิตินาท ปาใจ
ดาบตํารวจ กิติพงษ จันทาพูน
ดาบตํารวจ กิติพงษ มหานิยม
ดาบตํารวจ กิติพงษ หะวัน
ดาบตํารวจ กิติพัฒน ยอดประสิทธิ์
ดาบตํารวจ กิติพันธุ หัสพฤกษ

๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ กิติภูมิ เรือนแกว
ดาบตํารวจ กิติวัฒน ปานนาค
ดาบตํารวจ กิติศักดิ์ แจงไธสง
ดาบตํารวจ กิติศักดิ์ ชินภักดี
ดาบตํารวจ กิติศักดิ์ ทาสีทอง
ดาบตํารวจ กิติศักดิ์ นาคนิยม
ดาบตํารวจ กิติศักดิ์ สงสุริน
ดาบตํารวจ กิติศักดิ์ สําลีเสนาะศัพย
ดาบตํารวจ กิติศักดิ์ เอี่ยมระยับ
ดาบตํารวจ กีรติ คงศรี
ดาบตํารวจ กีรติ นนทะคําจันทร
ดาบตํารวจ กีรติ์วัฒน ทองจําปา
ดาบตํารวจ กีรพงษ จันทรสาร
ดาบตํารวจ กุญชพิสิฎฐ มารมย
ดาบตํารวจ กุญชร งาทอง
ดาบตํารวจ กุญชร บุญชัด
ดาบตํารวจ กุญชร รัตนบัลลังก
ดาบตํารวจ กุณชพิสิษฐ ศรีสงคราม
ดาบตํารวจ กุลธวัช โหรารัตน
ดาบตํารวจ กุศล คงสง
ดาบตํารวจ กุศล แฟงจันทร
ดาบตํารวจ กุศล รุงรามา
ดาบตํารวจ กุศล เหลาลาภะ
ดาบตํารวจ กุสุมาลย ใจทน
ดาบตํารวจ กูเกียรติ เย็นระยับ
ดาบตํารวจ กูเกียรติ อยูสมบุญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ กูลกาศ สังเกตใจ
ดาบตํารวจ เกชา วารีชัยสง
ดาบตํารวจ เกชา อะวะภาค
ดาบตํารวจ เกตุ วรพันธุ
ดาบตํารวจ เกตุกาญจน พรหมบุตร
ดาบตํารวจ เกริกเกรียงไกร
ภิญโญดม
ดาบตํารวจ เกริกไกร เกลาเกลี้ยง
ดาบตํารวจ เกริกไกร หนูสุวรรณ
ดาบตํารวจ เกริกฤทธิ์ เทวเดช
ดาบตํารวจ เกริกฤทธิ์ หมื่นเดช
ดาบตํารวจ เกรียงไกร กราวกระโทก
ดาบตํารวจ เกรียงไกร แกวศรีนวม
ดาบตํารวจ เกรียงไกร คงแกว
ดาบตํารวจ เกรียงไกร จันคีรี
ดาบตํารวจ เกรียงไกร จันทรพร
ดาบตํารวจ เกรียงไกร ชัยปรีชา
ดาบตํารวจ เกรียงไกร ชื่นรอด
ดาบตํารวจ เกรียงไกร ไชยพูน
ดาบตํารวจ เกรียงไกร นันตะสี
ดาบตํารวจ เกรียงไกร นิกูลกาญจน
ดาบตํารวจ เกรียงไกร เพชรใจศักดิ์
ดาบตํารวจ เกรียงไกร เพิ่มพูลทรัพย
ดาบตํารวจ เกรียงไกร รื่นเริง
ดาบตํารวจ เกรียงไกร ศักดิ์สิทธิ์
ดาบตํารวจ เกรียงไกร สามาลย

๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ เกรียงไกร แสนคํา
ดาบตํารวจ เกรียงไกร อุตเสน
ดาบตํารวจ เกรียงเดช บุริโถ
ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์ กันทา
ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์ เกตุทอง
ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์ แกวประสิทธิ์
ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์ จันทรัตน
ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์ ใบเนียม
ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์ ปรือทอง
ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์ พึ่งใจ
ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์ รักทอง
ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์ ลือนิติพันธุ
ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์ วงษวิชัย
ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์ วชิรวิทยากร
ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์ วองจริงไว
ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์ ศักดิ์เจริญ
ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์ สันจร
ดาบตํารวจ เกศักดิ์ ชํานาญไพร
ดาบตํารวจ เกษฎา สานะพันธุ
ดาบตํารวจ เกษม กาเหวาลาย
ดาบตํารวจ เกษม แกนนาค
ดาบตํารวจ เกษม เครือคําแดง
ดาบตํารวจ เกษม ธิสอน
ดาบตํารวจ เกษม นาสมใจ
ดาบตํารวจ เกษม นิลจินดา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ เกษม ปราสาร
ดาบตํารวจ เกษม พงษทิม
ดาบตํารวจ เกษม ลีวัฒนา
ดาบตํารวจ เกษม เลี้ยงชีพ
ดาบตํารวจ เกษม สาและ
ดาบตํารวจ เกษม สุขโสม
ดาบตํารวจ เกษมชาติ เวียงอินทร
ดาบตํารวจ เกษมสันติ์ มากขุนทด
ดาบตํารวจ เกษา บุญปลื้ม
ดาบตํารวจ เกา ฉัตรเมธิน
ดาบตํารวจ เกียรติกรณ โพธิขํา
ดาบตํารวจ เกียรติกู ปรีชา
ดาบตํารวจ เกียรติขจร เวียงคํา
ดาบตํารวจ เกียรติคุณ กองมณี
ดาบตํารวจ เกียรติคุณ นามมุงคุณ
ดาบตํารวจ เกียรติชัย ถิ่นพิบูลย
ดาบตํารวจ เกียรติชัย ศิริภักดิ์
ดาบตํารวจ เกียรติดนัย ฤทัยพิสุทธิ์
ดาบตํารวจ เกียรตินภา กอมณี
ดาบตํารวจ เกียรตินภา เกนสาครู
ดาบตํารวจ เกียรตินิยม
แสนบุญยังศิริ
ดาบตํารวจ เกียรติพงศ พรหมแจง
ดาบตํารวจ เกียรติพงศ อุดตะกะ
ดาบตํารวจ เกียรติพงษ เคนโยธา
ดาบตํารวจ เกียรติพงษ เตชะโส

๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ เกียรติภูมิ สุภาพ
ดาบตํารวจ เกียรติภูมิ เอี่ยมชุม
ดาบตํารวจ เกียรติภูมิห วงศอรุณ
ดาบตํารวจ เกียรติมนัส
ยวงสะอาดธนา
ดาบตํารวจ เกียรติยศ
ทันตจิรานุวัฒน
ดาบตํารวจ เกียรติยศ เหลาเลิศวิไล
ดาบตํารวจ เกียรติรัตน นิ่มอุบลพันธุ
ดาบตํารวจ เกียรติศักดิ์ จี้ฟู
ดาบตํารวจ เกียรติศักดิ์ ไชยมาตย
ดาบตํารวจ เกียรติศักดิ์ ทองใบ
ดาบตํารวจ เกียรติศักดิ์ ปกเคระเต
ดาบตํารวจ เกียรติศักดิ์ พงษเหล็ง
ดาบตํารวจ เกียรติศักดิ์ พินชู
ดาบตํารวจ เกียรติศักดิ์ รมลําดวน
ดาบตํารวจ เกียรติศักดิ์ รักษวิจิตร
ดาบตํารวจ เกียรติศักดิ์ วุฒิมานพ
ดาบตํารวจ เกียรติศักดิ์ แสงดํา
ดาบตํารวจ เกียรติศักดิ์
หงสศุภางคพันธุ
ดาบตํารวจ เกียรติศักดิ์ เหมทานนท
ดาบตํารวจ เกื้อ เชียงใหม
ดาบตํารวจ แกนสาน ดีสม
ดาบตํารวจ แกว มณีนวล
ดาบตํารวจ โกญจนาท นวลสนิท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ โกมนต ชิณโคตร
ดาบตํารวจ โกมล จงกล
ดาบตํารวจ โกมล ชวยอยู
ดาบตํารวจ โกมล ดุมลักษณ
ดาบตํารวจ โกมล เดชพิชัย
ดาบตํารวจ โกมล ทมทิแสง
ดาบตํารวจ โกมล แพรกเมือง
ดาบตํารวจ โกมล สิทธิจันทรเสน
ดาบตํารวจ โกมิน ลูกศร
ดาบตํารวจ โกมินต นักรู
ดาบตํารวจ โกมินทร ศรีเดช
ดาบตํารวจ โกเมน พันธุรักษ
ดาบตํารวจ โกเมน วิกรมชาตรี
ดาบตํารวจ โกเมนทร ภูเจริญ
ดาบตํารวจ โกวิท ไชยเชษฐ
ดาบตํารวจ โกวิท ซี่ซาย
ดาบตํารวจ โกวิท บุญยะรัตน
ดาบตํารวจ โกวิท ศิริทวีกุล
ดาบตํารวจ โกวิทย ขุนสอน
ดาบตํารวจ โกวิทย บัณฑิต
ดาบตํารวจ โกวิทย รัศมี
ดาบตํารวจ โกวิทย วันชูเสริม
ดาบตํารวจ โกวิทย สะเดา
ดาบตํารวจ โกวิทย สํานักบานโคก
ดาบตํารวจ โกวิทย สิงหสุข
ดาบตํารวจ โกวิทย สีสังข

๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ โกวิศร เลี่ยมทอง
ดาบตํารวจ โกศล การชุมนุม
ดาบตํารวจ โกศล คําทอง
ดาบตํารวจ โกศล จั่นแตง
ดาบตํารวจ โกศล แจมผล
ดาบตํารวจ โกศล ชวยบํารุง
ดาบตํารวจ โกศล ชัยนอก
ดาบตํารวจ โกศล ชุมภูทอง
ดาบตํารวจ โกศล นาคเนื้อนิ่ม
ดาบตํารวจ โกศล บัวสาย
ดาบตํารวจ โกศล บุญวิสูตร
ดาบตํารวจ โกศล เปลี่ยนอารมณ
ดาบตํารวจ โกศล รัฐการวิวัฒน
ดาบตํารวจ โกศล รุจิวรกุล
ดาบตํารวจ โกศล สงแกว
ดาบตํารวจ โกศล สังขศิริ
ดาบตํารวจ โกศล สุดดวง
ดาบตํารวจ โกศล สุวรรณรัตน
ดาบตํารวจ โกศิน ศิลาวุธ
ดาบตํารวจ โกศิษ ขุนทน
ดาบตํารวจ โกสิต หนูเทพ
ดาบตํารวจ โกสิทธิ์ ทรงวาจา
ดาบตํารวจ โกสิทธิ์ โอชุม
ดาบตํารวจ ไกรเดช รุงเนียม
ดาบตํารวจ ไกรเดธ ศรีหะสุทธิ์
ดาบตํารวจ ไกรนรินทร ชินพะวอ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ไกรยุทธ พันธกําเหนิด
ดาบตํารวจ ไกรราช เทียมยศ
ดาบตํารวจ ไกรราษฎร รัศมีพันธ
ดาบตํารวจ ไกรฤกษ ผดุงกิจ
ดาบตํารวจ ไกรฤทธิ์ ศรีจันทร
ดาบตํารวจ ไกรศร ตะสุ
ดาบตํารวจ ไกรศรี ทับสุริ
ดาบตํารวจ ไกรษร อินธิสาร
ดาบตํารวจ ไกรสมุทร ภูอองทอง
ดาบตํารวจ ไกรสร จันทรสุขศรี
ดาบตํารวจ ไกรสร เพชรกรด
ดาบตํารวจ ไกรสร รับรู
ดาบตํารวจ ไกรสร สุวรรณรัตน
ดาบตํารวจ ไกรสิงห ทิพวงค
ดาบตํารวจ ไกรสิทธิ์ กาจู
ดาบตํารวจ ไกรสิทธิ์ นาคแสง
ดาบตํารวจ ขจร ไทยกุล
ดาบตํารวจ ขจร ศิริธนศาสตร
ดาบตํารวจ ขจรกฤษณ ขมิ้นเครือ
ดาบตํารวจ ขจรวิทย
เหลาหิรัญทรัพย
ดาบตํารวจ ขจรศักดิ์ ภัยเนียม
ดาบตํารวจ ขจรศักดิ์ วิเชียรชัย
ดาบตํารวจ ขจรศักดิ์ สิงหมณี
ดาบตํารวจ ขจรศักดิ์ แสนกันดี
ดาบตํารวจ ขจรศักดิ์ หาญสุริย

๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ขจัด การินทร
ดาบตํารวจ ขนิตร ปานเนื่อง
ดาบตํารวจ ขบวนราช ดอกจันทร
ดาบตํารวจ ขวัญจิตต จันทร
ดาบตํารวจ ขวัญชัย เจนทัศนเอกจิต
ดาบตํารวจ ขวัญชัย ชาวลี้แสน
ดาบตํารวจ ขวัญชัย โตแกว
ดาบตํารวจ ขวัญชัย สุริยะโชติ
ดาบตํารวจ ขวัญชัย อยูเปนสุข
ดาบตํารวจ ขวัญชัย อารีย
ดาบตํารวจ ขวัญชาติ บัวเย็น
ดาบตํารวจ ขวัญธีรชัย สมจันทร
ดาบตํารวจ ขวัญนา อ่ําสกุล
ดาบตํารวจ ขัตติย บัวลอย
ดาบตํารวจ ขัตติยะ เหมศักดา
ดาบตํารวจ ขันติพงษ กลอมเอี่ยม
ดาบตํารวจ ขุนทอง กิ่งแกว
ดาบตํารวจ เขตตตวัน ยั่งยืนวณิชกุล
ดาบตํารวจ เขตตอรัญ สุวรรณดี
ดาบตํารวจ เขตรัฐ ศรีโสภา
ดาบตํารวจ เข็มชาติ ภิรมยราษฎร
ดาบตํารวจ เขมรักษ คําภูษา
ดาบตํารวจ เขมวันต มาบัว
ดาบตํารวจ เขื่อนเพชร แซเฮา
ดาบตํารวจ คงพล คํายืน
ดาบตํารวจ คงพล วงศรีรักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ คงฤทธิ์ พาศรี
ดาบตํารวจ คงศักดิ์ บัวลอย
ดาบตํารวจ คงศักดิ์ ปาลวัฒนชัย
ดาบตํารวจ คงศักดิ์ ศรีปาล
ดาบตํารวจ คงศักดิ์ แสงเทียนประไพ
ดาบตํารวจ คชน แลไธสง
ดาบตํารวจ คเชนทร วงศจันทร
ดาบตํารวจ คฑาเทพ เรืองปาน
ดาบตํารวจ คฑาฤทธิ์ บอสวัสดิ์
ดาบตํารวจ คฑาวุธ ทองเมือง
ดาบตํารวจ คณพศ ไชยมาตย
ดาบตํารวจ คณพศ บุญรัตน
ดาบตํารวจ คณภรณ ไมสันติวงศ
ดาบตํารวจ คณาธิป สีแดงนอย
ดาบตํารวจ คณานิตย แกวสุวรรณ
ดาบตํารวจ คณานุรักษ ชวดกลางลา
ดาบตํารวจ คณิต ครือเครือ
ดาบตํารวจ คณิต เพชรรัตน
ดาบตํารวจ คณิต ภูขะมา
ดาบตํารวจ คณิตพัฒน รัตนะมานะ
ดาบตํารวจ คณิตพัทธ คําสุนทร
ดาบตํารวจ คณิตศาสตร เทพธานี
ดาบตํารวจ คณินทธ ภาษิต
ดาบตํารวจ คณิศ สุปญญานุกูลกิจ
ดาบตํารวจ คณิศร พรหมเดช
ดาบตํารวจ คณิศร แมนจิต

๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ คณิศร วรอินทร
ดาบตํารวจ คณิส จินดามณี
ดาบตํารวจ คณุตมธิป ถาเปนบุญ
ดาบตํารวจ คเณศณัฏฐ ไพโรจน
ดาบตํารวจ คทาธร วงคไชย
ดาบตํารวจ คธาวุฒิ ไมตรีจร
ดาบตํารวจ คธาวุธ อุทรักษ
ดาบตํารวจ คนอง ขัติบุญ
ดาบตํารวจ คนอง คําสาวงศ
ดาบตํารวจ คนอง หวานเสียง
ดาบตํารวจ คนึง กลิ่นมาลี
ดาบตํารวจ คนึงศักดิ์ บุณฑริก
ดาบตํารวจ คเน เขียวขํา
ดาบตํารวจ คเนต สุขเกตุ
ดาบตํารวจ คมกริช กวดนอก
ดาบตํารวจ คมกริช เกี๋ยงคํา
ดาบตํารวจ คมกริช ทองนาค
ดาบตํารวจ คมกริช พลเรือง
ดาบตํารวจ คมกริช มีบุญ
ดาบตํารวจ คมกริช ศรีสวัสดิ์
ดาบตํารวจ คมกริช สงพัฒน
ดาบตํารวจ คมกริช หลมเหลา
ดาบตํารวจ คมกริช ใหญแกนทราย
ดาบตํารวจ คมกฤช ทรัพยเย็น
ดาบตํารวจ คมกฤช แนมพลกรัง
ดาบตํารวจ คมกฤช ยอดจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ คมกฤช สุนทรารักษ
ดาบตํารวจ คมกฤช แสนมนตรี
ดาบตํารวจ คมกฤษ พิมพพันธุ
ดาบตํารวจ คมกฤษณ ทองขาว
ดาบตํารวจ คมชาติ พิทักษสกุล
ดาบตํารวจ คมเดช งอกศรี
ดาบตํารวจ คมเดช แสงจง
ดาบตํารวจ คมธรรม เพ็งจันทร
ดาบตํารวจ คมนาท ศักดิ์เสาวภาคย
ดาบตํารวจ คมพิษ บุตรตะไทย
ดาบตํารวจ คมพิสิฐ ทัพพธนนท
ดาบตํารวจ คมเพชร โขสูงเนิน
ดาบตํารวจ คมศักดิ์ เตาทอง
ดาบตํารวจ คมศักดิ์ แนวณรงค
ดาบตํารวจ คมสร ขุนทองจันทร
ดาบตํารวจ คมสรรค ชูศรี
ดาบตํารวจ คมสรรค นําคิด
ดาบตํารวจ คมสัน กูลวงค
ดาบตํารวจ คมสัน คําตัน
ดาบตํารวจ คมสัน จิตแสง
ดาบตํารวจ คมสัน บาริศรี
ดาบตํารวจ คมสัน เพ็งชมจันทร
ดาบตํารวจ คมสัน มิทะลา
ดาบตํารวจ คมสัน ศรีคําผาย
ดาบตํารวจ คมสัน ศรีประทุม
ดาบตํารวจ คมสัน สมีแจง

๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ คมสัน สวาศรี
ดาบตํารวจ คมสันต เกษตรเอี่ยม
ดาบตํารวจ คมสันต จงกลาง
ดาบตํารวจ คมสันต ตะในศรี
ดาบตํารวจ คมสันต พุมประดับ
ดาบตํารวจ คมสันต สมศรี
ดาบตํารวจ คมสันติ ภูวนาถ
ดาบตํารวจ ครรชิต การสมมุติ
ดาบตํารวจ ครรชิต คําสิงหนอก
ดาบตํารวจ ครรชิต จุนทการ
ดาบตํารวจ ครรชิต ชินวงศสุวรรณ
ดาบตํารวจ ครรชิต เตาจันทร
ดาบตํารวจ ครรชิต ถาบุตร
ดาบตํารวจ ครรชิต ธนะสมบัติ
ดาบตํารวจ ครรชิต นอยหลอง
ดาบตํารวจ ครรชิต บัวเถื่อน
ดาบตํารวจ ครรชิต เมืองชู
ดาบตํารวจ ครรชิต ลือศรัทธา
ดาบตํารวจ ครรชิต วันแจง
ดาบตํารวจ ครรชิต วายุระกุล
ดาบตํารวจ ครรชิต เหมทานนท
ดาบตํารวจ ครรชิต อุปการ
ดาบตํารวจ ครองศักดิ์ ตินตะบุระ
ดาบตํารวจ คะเณย ทองสุข
ดาบตํารวจ คะนอง
แกวประดับเพ็ชร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ คะนอง จันแปงเงิน
ดาบตํารวจ คะนอง เรียนสุด
ดาบตํารวจ คันฉัตร บุตรบานเขวา
ดาบตํารวจ คันชิต คงรื่น
ดาบตํารวจ คันธศร ทองรักษ
ดาบตํารวจ คัมคุณ บุญครอบ
ดาบตํารวจ คัมภีร ตันสกุล
ดาบตํารวจ คาย ปยะลังกา
ดาบตํารวจ คารม จอมมะณี
ดาบตํารวจ คํากล หายหัดถี
ดาบตํารวจ คําดา เมฆอากาศ
ดาบตํารวจ คํานวณ วันสา
ดาบตํารวจ คํานวณ หนูประภา
ดาบตํารวจ คํานวล อนันตัง
ดาบตํารวจ คํานึง แสงสรอย
ดาบตํารวจ คําพนธ คชารัตน
ดาบตํารวจ คําพล โคยามา
ดาบตํารวจ คําพอ ตุนกอง
ดาบตํารวจ คําพอง คําสีแกว
ดาบตํารวจ คําพันธ ทบนา
ดาบตํารวจ คําภา ไขแสง
ดาบตํารวจ คําภู สุธงษา
ดาบตํารวจ คํามาย พันสิ่ว
ดาบตํารวจ คํารณ โกษา
ดาบตํารวจ คํารณ ทองออน
ดาบตํารวจ คํารณ สังขประสิทธิ์

๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ คํารณ สุดจันทร
ดาบตํารวจ คํารพ ขันตะ
ดาบตํารวจ คําสอน อุทิตสาร
ดาบตํารวจ คําแสน โตโหมด
ดาบตํารวจ คิด ไสวสมพงษ
ดาบตํารวจ คีตกาน เจาะรอด
ดาบตํารวจ คุณเดชาธร
เดชนิธิวัฒนา
ดาบตํารวจ คุณนิติ เอกอินทร
ดาบตํารวจ คุณัชญ ปลื้มเปยม
ดาบตํารวจ คุณัชญ พรมมา
ดาบตํารวจ คุณัญู คชินทร
ดาบตํารวจ คุณากร โนรา
ดาบตํารวจ คุณาสิน คําสุดที
ดาบตํารวจ คูณ สายเนตร
ดาบตํารวจ เคดิษฐ กลิ่นศร
ดาบตํารวจ เครือณรงค หมั่นพลศรี
ดาบตํารวจ แคลวศักดิ์ดา
เถื่อนคําเฮือง
ดาบตํารวจ โฆษิต เฮงสกุล
ดาบตํารวจ โฆสิต มวงจรมีโพธิ์ศรี
ดาบตํารวจ โฆสิต วิโรจนะ
ดาบตํารวจ โฆสิตชณัฏฐ บุบผารักษ
ดาบตํารวจ เงิน ศิลาออน
ดาบตํารวจ จงกล ซังธาดา
ดาบตํารวจ จงกล ทองกรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ จงกล นาคดี
ดาบตํารวจ จงจิตร บั้งเงิน
ดาบตํารวจ จงเพียร ปาปะไพ
ดาบตํารวจ จงรัก ชอบสระกลาง
ดาบตํารวจ จงรัก ศรีปญญา
ดาบตํารวจ จงรักษ เขียวสม
ดาบตํารวจ จงลักษ โคตรุชัย
ดาบตํารวจ จงวัฒน สิ่วสําแดง
ดาบตํารวจ จตุพงษ จาจี
ดาบตํารวจ จตุพร ตันธนะชัย
ดาบตํารวจ จตุพร บัวทอง
ดาบตํารวจ จตุพร โพธิ์ศรีชัย
ดาบตํารวจ จตุพร ภูแชมโชติ
ดาบตํารวจ จตุพรปยะฉัตร
นนทราฤทธิ์อุดม
ดาบตํารวจ จตุพล โกนกระโทก
ดาบตํารวจ จตุพล จันทรศรี
ดาบตํารวจ จตุพล บุญพา
ดาบตํารวจ จตุพล พุฒตาลดง
ดาบตํารวจ จตุรงค จันทรเทียม
ดาบตํารวจ จตุรงค จันทรัตน
ดาบตํารวจ จตุรงค ผาดานแกว
ดาบตํารวจ จตุรงค มีรส
ดาบตํารวจ จตุรงค อยูประเสริฐ
ดาบตํารวจ จตุรภัทร ใจมาลา
ดาบตํารวจ จตุรภัทร พลารชุน

๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ จรงค ชูสงค
ดาบตํารวจ จรงค เหลือพงค
ดาบตํารวจ จรงคพันธ จรูญพงศ
ดาบตํารวจ จรณชัย ยางทอง
ดาบตํารวจ จรส อําพะมะ
ดาบตํารวจ จรัญ แกวปกษา
ดาบตํารวจ จรัญ ขวัญพรหม
ดาบตํารวจ จรัญ เขาถ้ําทอง
ดาบตํารวจ จรัญ จันทรของชุม
ดาบตํารวจ จรัญ จันทรทอง
ดาบตํารวจ จรัญ ซุยถัง
ดาบตํารวจ จรัญ ทองบุรี
ดาบตํารวจ จรัญ ทะขัติ
ดาบตํารวจ จรัญ เทพสืบ
ดาบตํารวจ จรัญ บอนอย
ดาบตํารวจ จรัญ ปลอดโปรง
ดาบตํารวจ จรัญ ปญญาวัน
ดาบตํารวจ จรัญ เผยวัจน
ดาบตํารวจ จรัญ พลายดวง
ดาบตํารวจ จรัญ ยอสินธุ
ดาบตํารวจ จรัญ วิสิฐสุนทรนนท
ดาบตํารวจ จรัญ ศรีเมือง
ดาบตํารวจ จรัญ ศรีสุมาตย
ดาบตํารวจ จรัญ ศักดิ์แกว
ดาบตํารวจ จรัญ สายคํา
ดาบตํารวจ จรัญ สิงหกวาง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ จรัญ เสือคง
ดาบตํารวจ จรัญ แสงมณี
ดาบตํารวจ จรัญศักดิ์ ติ๊บมูล
ดาบตํารวจ จรัล จันทรฉาย
ดาบตํารวจ จรัล ชัยชนะ
ดาบตํารวจ จรัล นครจิตต
ดาบตํารวจ จรัล เพ็งคลาย
ดาบตํารวจ จรัล เพ็ญจํารัส
ดาบตํารวจ จรัส โคตรไพบูลย
ดาบตํารวจ จรัส บานบล
ดาบตํารวจ จรัส ปาสาบุตร
ดาบตํารวจ จรัส เหลาอุดม
ดาบตํารวจ จริน จันเตี้ย
ดาบตํารวจ จริน ใจยืน
ดาบตํารวจ จรินกร บุญศรี
ดาบตํารวจ จรินทร จามิกรณ
ดาบตํารวจ จรินทร พันธชัย
ดาบตํารวจ จรินทร หนูคง
ดาบตํารวจ จริยวัตร หนูเกิด
ดาบตํารวจ จรุงวัฒน กัลยาณวัตร
ดาบตํารวจ จรุงศักดิ์ อินทรักษ
ดาบตํารวจ จรุญ นิลสมบูรณ
ดาบตํารวจ จรูญ คําราช
ดาบตํารวจ จรูญ จันทรแดง
ดาบตํารวจ จรูญ ชมภูพงษ
ดาบตํารวจ จรูญ นามวงษ

๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ จรูญ พลเดช
ดาบตํารวจ จรูญ ลาศา
ดาบตํารวจ จรูญ สินธุรักษ
ดาบตํารวจ จรูญโรจน สีตื้อ
ดาบตํารวจ จเร กันหาคํา
ดาบตํารวจ จเร บุญอิ่ม
ดาบตํารวจ จเร ปาณะดิษฐ
ดาบตํารวจ จเร รักษาวงศ
ดาบตํารวจ จเร วงษแกว
ดาบตํารวจ จเรย สถาพร
ดาบตํารวจ จเรรัตน เกตุขาว
ดาบตํารวจ จเรศักดิ์ ศรีประดิษฐ
ดาบตํารวจ จลัญ ขวัญแกว
ดาบตํารวจ จอมพล มะลิซอน
ดาบตํารวจ จอมมธัพพ คงสินธุ
ดาบตํารวจ จอมราช ตะสุ
ดาบตํารวจ จะเด็จ อภัยสุรสิทธิ์
ดาบตํารวจ จะเด็ด เพชรแทน
ดาบตํารวจ จะมินทร บุญเพ็ชร
ดาบตํารวจ จะเร ทองพุด
ดาบตํารวจ จะเร ศรีชวย
ดาบตํารวจ จักกฤษณ ไชยวงศา
ดาบตํารวจ จักกิจ วันทัพ
ดาบตํารวจ จักนรินทร สารสุข
ดาบตํารวจ จักพงษ แสงสวัสดิ์
ดาบตํารวจ จักร โตนดดง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ จักรกราวุฒิ รอดลมูล
ดาบตํารวจ จักรกริช ขุนชํานาญ
ดาบตํารวจ จักรกริช อินพินิจ
ดาบตํารวจ จักรกริศ จิตมณี
ดาบตํารวจ จักรกฤช ลาโม
ดาบตํารวจ จักรกฤษ เชื้อสิงห
ดาบตํารวจ จักรกฤษ กันกล่ํา
ดาบตํารวจ จักรกฤษ จิตอํานวย
ดาบตํารวจ จักรกฤษ สายสมุทร
ดาบตํารวจ จักรกฤษ
สุวรรณประสิทธิ์
ดาบตํารวจ จักรกฤษณ กันทะหมื่น
ดาบตํารวจ จักรกฤษณ จันทะเพชร
ดาบตํารวจ จักรกฤษณ ชาวอางทอง
ดาบตํารวจ จักรกฤษณ บุญกัณฑ
ดาบตํารวจ จักรกฤษณ ใบบง
ดาบตํารวจ จักรกฤษณ พวงเพชร
ดาบตํารวจ จักรกฤษณ เพลินสุข
ดาบตํารวจ จักรกฤษณ ศรีแกว
ดาบตํารวจ จักรพงศ จําปานา
ดาบตํารวจ จักรพงศ รุงนิยม
ดาบตํารวจ จักรพงศ สุริยะคําวงศ
ดาบตํารวจ จักรพงษ ขินาวงษ
ดาบตํารวจ จักรพงษ คาเจริญ
ดาบตํารวจ จักรพงษ จันทะศิลป
ดาบตํารวจ จักรพงษ ทันเที่ยง

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๖๙๓ ดาบตํารวจ จักรพงษ
มณีรัตนรุงโรจน
๒๖๙๔ ดาบตํารวจ จักรพงษ รุงเรือง
๒๖๙๕ ดาบตํารวจ จักรพงษ วงสุยะ
๒๖๙๖ ดาบตํารวจ จักรพล พวกพล
๒๖๙๗ ดาบตํารวจ จักรพันธ กันตังกุล
๒๖๙๘ ดาบตํารวจ จักรพันธ จันทรมณี
๒๖๙๙ ดาบตํารวจ จักรพันธ จุฑาเทพ
๒๗๐๐ ดาบตํารวจ จักรพันธ ไชยวงศ
๒๗๐๑ ดาบตํารวจ จักรพันธ ทับทิมหิน
๒๗๐๒ ดาบตํารวจ จักรพันธ บุบผะศิริ
๒๗๐๓ ดาบตํารวจ จักรพันธ ปานจันทร
๒๗๐๔ ดาบตํารวจ จักรพันธ ผาชะลา
๒๗๐๕ ดาบตํารวจ จักรพันธ ผุดสุวรรณ
๒๗๐๖ ดาบตํารวจ จักรพันธ รักวิเศษ
๒๗๐๗ ดาบตํารวจ จักรพันธ วิชัยดิษฐ
๒๗๐๘ ดาบตํารวจ จักรพันธ สมสรอย
๒๗๐๙ ดาบตํารวจ จักรพันธ เสวิสิทธิ
๒๗๑๐ ดาบตํารวจ จักรพันธ อรัญดร
๒๗๑๑ ดาบตํารวจ จักรพันธุ สันติรักษ
๒๗๑๒ ดาบตํารวจ จักรพัส ชูพิทักษเผาพงษ
๒๗๑๓ ดาบตํารวจ จักรภพ พิชญชัยกูล
๒๗๑๔ ดาบตํารวจ จักรภพ รักเจริญ
๒๗๑๕ ดาบตํารวจ จักรภัทร จาริยะ
๒๗๑๖ ดาบตํารวจ จักรราช สมเหมือน
๒๗๑๗ ดาบตํารวจ จักรรินทร เทียมทัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ จักรวาล นภากาศ
ดาบตํารวจ จักรา ขันธชัย
ดาบตํารวจ จักรา จิมีสิก
ดาบตํารวจ จักราวุธ ชัยเดช
ดาบตํารวจ จักราวุธ ศรีษะคํา
ดาบตํารวจ จักราวุธ โสภาพันธุ
ดาบตํารวจ จักริน แตมดื่ม
ดาบตํารวจ จักริน ทองรมย
ดาบตํารวจ จักริน ฟางคํา
ดาบตํารวจ จักริน วีระวงศ
ดาบตํารวจ จักริน อยูบุญสุข
ดาบตํารวจ จักริน อุยคัชชะ
ดาบตํารวจ จักรินทร สงแกว
ดาบตํารวจ จักรินทร สุวรรณจันทร
ดาบตํารวจ จักรี นนทศักดิ์
ดาบตํารวจ จักรี พรมแสนปง
ดาบตํารวจ จักรี ศรีนาคคํา
ดาบตํารวจ จักรี ศรีแสง
ดาบตํารวจ จักรี อยูสนิท
ดาบตํารวจ จักเรศฐ ยามรัมย
ดาบตํารวจ จังโก ทองศรี
ดาบตํารวจ จัตุพร จุลอักษร
ดาบตํารวจ จันดี พุทธเสน
ดาบตํารวจ จันดี มาศสําโรง
ดาบตํารวจ จันทรคํา ปอนคํา
ดาบตํารวจ จันทรดา ศรีโสภา

๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ จันทรเร ประคํา
ดาบตํารวจ จันทระ โสภาจันทร
ดาบตํารวจ จาตุรงค สุขศรีเมือง
ดาบตํารวจ จารงค พรหมอินทร
ดาบตํารวจ จารักษ ฮวดใจรักษ
ดาบตํารวจ จารึก รัตนพันธ
ดาบตํารวจ จารึก สายแกว
ดาบตํารวจ จารึก แสงอรุณ
ดาบตํารวจ จารึก หอทอง
ดาบตํารวจ จารุชาติ ดาทุมมา
ดาบตํารวจ จารุเดช สมใจ
ดาบตํารวจ จารุพงษ พิณกลับ
ดาบตํารวจ จารุวัช คงนวล
ดาบตํารวจ จารุวัฒน พราหมณเอม
ดาบตํารวจ จารุวิทย สิทธิสาร
ดาบตํารวจ จํานง คุมแกว
ดาบตํารวจ จํานง แจมฟา
ดาบตํารวจ จํานง นันทะนิจ
ดาบตํารวจ จํานง ยะแสง
ดาบตํารวจ จํานงค
กิตติกาญจนโรจน
ดาบตํารวจ จํานงค แกนแกว
ดาบตํารวจ จํานงค คงเจริญ
ดาบตํารวจ จํานงค จันทรตะ
ดาบตํารวจ จํานงค เจริญสุข
ดาบตํารวจ จํานงค ชูสีออน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ จํานงค นิ่มทอง
ดาบตํารวจ จํานงค เพ็งพล
ดาบตํารวจ จํานงค รสชา
ดาบตํารวจ จํานงค ศรีขน
ดาบตํารวจ จํานงค สืบปนอุด
ดาบตํารวจ จํานัน ยอดรักษ
ดาบตํารวจ จําเนียน หงษไทย
ดาบตํารวจ จําเนียร คาดสันเทียะ
ดาบตํารวจ จําเนียร จันทะปดตา
ดาบตํารวจ จําเนียร ชวยอาษา
ดาบตํารวจ จําเนียร เนียมพันธ
ดาบตํารวจ จําเนียร บุญผอง
ดาบตํารวจ จําเนียร สาโมลี
ดาบตํารวจ จํารัส แกวปา
ดาบตํารวจ จํารัส จิตตปาโล
ดาบตํารวจ จํารัส ดีหนอย
ดาบตํารวจ จํารัส นรรัตน
ดาบตํารวจ จํารัส บัวศรี
ดาบตํารวจ จํารัส โมเม
ดาบตํารวจ จํารัส สาวิสิทธิ์
ดาบตํารวจ จํารัส สีนิล
ดาบตํารวจ จํารัส หลาอูบ
ดาบตํารวจ จํารุณ แกนยิ่ง
ดาบตํารวจ จํารูญ ขาวเผือก
ดาบตํารวจ จํารูญ วิเศษ
ดาบตํารวจ จํารูญ ศรีชัย

๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ดาบตํารวจ จํารูญ หอมจันทร
ดาบตํารวจ จําเริญ ทิพมาศ
ดาบตํารวจ จําเริญ พงศพันธไพบูลย
ดาบตํารวจ จําเริญ พิมศรี
ดาบตํารวจ จําเริญ เพชรมณี
ดาบตํารวจ จําเริญ รักนุย
ดาบตํารวจ จําเริญ ศักดิ์แสน
ดาบตํารวจ จําลอง ไกรยุทธ
ดาบตํารวจ จําลอง งามทอง
ดาบตํารวจ จําลอง จันทรกมล
ดาบตํารวจ จําลอง พรมสาร
ดาบตํารวจ จําลอง เมืองมูล
ดาบตํารวจ จําลอง สอดโคกสูง
ดาบตํารวจ จิณณะ ปากลาว
ดาบตํารวจ จิตกร หอมออน
ดาบตํารวจ จิตจุล ไชยเกตุ
ดาบตํารวจ จิตชนพันธ โฉมอุปฮาด
ดาบตํารวจ จิตตประพันธ เอมเอก
ดาบตํารวจ จิตติ จัตุมิตร
ดาบตํารวจ จิตติพงษ พวงเงินสกุล
ดาบตํารวจ จิตติวุฒ ป.ปาน
ดาบตํารวจ จิตรกร จามจุรีย
ดาบตํารวจ จิตรกร ยศรุงเรือง
ดาบตํารวจ จิตรติ์ภาณุ
เวฬุฬฐวรรณราช
๒๘๑๙ ดาบตํารวจ จิตรธวัช สุวรรณโชติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ จิตรสดา โคตะมะ
ดาบตํารวจ จิตวัฒน ตอม
ดาบตํารวจ จินดา จิตรภักดี
ดาบตํารวจ จินดา อัยลา
ดาบตํารวจ จินตวีย บุญปู
ดาบตํารวจ จิยะวัตน มากชิต
ดาบตํารวจ จิรจิตต เสงี่ยมจิตต
ดาบตํารวจ จิรชาติ นาคคํา
ดาบตํารวจ จิรโชติ พุทธพงษ
ดาบตํารวจ จิรเดช แกวนิคม
ดาบตํารวจ จิรเดช ปญญานะ
ดาบตํารวจ จิรทีปต กําเหนิดผล
ดาบตํารวจ จิรทีปต ชุมเย็น
ดาบตํารวจ จิรทีปย วิเศษโวหาร
ดาบตํารวจ จิรพงศ วิไลพันธุ
ดาบตํารวจ จิรพงษ คํานนท
ดาบตํารวจ จิรพงษ พอกพูน
ดาบตํารวจ จิรพงษ
มหัคฆะกาญจนะ
ดาบตํารวจ จิรพงษ เหลาประสิทธิ์
ดาบตํารวจ จิรพนธ ไขคํา
ดาบตํารวจ จิรพล อนุภักดิ์
ดาบตํารวจ จิรพัฒน ฤาชา
ดาบตํารวจ จิรพิพรรธ ขยาย
ดาบตํารวจ จิรภัทร จันโทศรี
ดาบตํารวจ จิรภัทร กัณชัย

๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ จิรภัทร นาวาทอง
ดาบตํารวจ จิรภัทร ยิ่งยง
ดาบตํารวจ จิรภัทร วชิรวรพงศ
ดาบตํารวจ จิรภัทร สังขพราหมณ
ดาบตํารวจ จิรเมธ ดําหนูอินทร
ดาบตํารวจ จิรยุทธ แสนศักดิ์
ดาบตํารวจ จิรโรจน บุญแรง
ดาบตํารวจ จิรวัฒน กอนคํากุลวัฒน
ดาบตํารวจ จิรวัฒน จอมวิเชียร
ดาบตํารวจ จิรวัฒน จันทรศรี
ดาบตํารวจ จิรวัฒน ชัยสุวรรณ
ดาบตํารวจ จิรวัฒน ทองกรด
ดาบตํารวจ จิรวัฒน ประทุมแกว
ดาบตํารวจ จิรวัฒน เพชรดี
ดาบตํารวจ จิรวัฒน เรืองวงษ
ดาบตํารวจ จิรวัฒน แสงสุวรรณ
ดาบตํารวจ จิรวัตน สมศรีแกว
ดาบตํารวจ จิรวิทย แสงเงิน
ดาบตํารวจ จิรศักดิ์ ขาวแกว
ดาบตํารวจ จิรศักดิ์ นอยผา
ดาบตํารวจ จิรศักดิ์ เรืองเวช
ดาบตํารวจ จิรศักดิ์ วิทยานุภากร
ดาบตํารวจ จิรศักดิ์ สามารถ
ดาบตํารวจ จิรศักดิ์ เส็นขาว
ดาบตํารวจ จิรศักดิ์ เสียงใหญ
ดาบตํารวจ จิรศักดิ์ แสนยนต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ จิรศักดิ์ หวังสุข
ดาบตํารวจ จิระเดช วิชัยดิษฐ
ดาบตํารวจ จิระเดช สมเสงี่ยม
ดาบตํารวจ จิระเดช แสนทวีสุข
ดาบตํารวจ จิระพงศ ฉ่ําโสฬส
ดาบตํารวจ จิระวุทธ ศรีวิรักษ
ดาบตํารวจ จิระศักดิ์ มลิวัลย
ดาบตํารวจ จิระศักดิ์ สุขเปย
ดาบตํารวจ จิรัฎฐ เลิศเบญจศักดิ์
ดาบตํารวจ จิรัฏฐ เตชะปทวัฒน
ดาบตํารวจ จิรัฏฐ วงษวิวงษ
ดาบตํารวจ จิราชัย เพ็ชรพรหมศร
ดาบตํารวจ จิราธิป คุมจันอัด
ดาบตํารวจ จิรายุ เดชจิตรโสภา
ดาบตํารวจ จีรทิปป รอดเนียม
ดาบตํารวจ จีรพัฒน มนตขลัง
ดาบตํารวจ จีรพันธ จรลี
ดาบตํารวจ จีรพันธ สางกอน
ดาบตํารวจ จีรภัทร อินสูงเนิน
ดาบตํารวจ จีรยุส เปนสุข
ดาบตํารวจ จีรวิชช ทําทอง
ดาบตํารวจ จีรศักดิ์ โดยคําดี
ดาบตํารวจ จีรศักดิ์ นุนแกว
ดาบตํารวจ จีรศักดิ์ โพธิติ
ดาบตํารวจ จีรศักดิ์ มนูญธรรม
ดาบตํารวจ จีรศักดิ์ วงศสุข

๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ จีรศักดิ์ เอกราเริงแสน
ดาบตํารวจ จีระพจน พรรณคง
ดาบตํารวจ จีระวัฒน ชัยพัฒน
ดาบตํารวจ จีระศักดิ์ วงศสุนทร
ดาบตํารวจ จีระศักดิ์ ศรีคัทธะนาม
ดาบตํารวจ จีระศักดิ์ แสงทอง
ดาบตํารวจ จุติณัฏฐ คลธา
ดาบตํารวจ จุติพงศ สิงหศรีสันติ
ดาบตํารวจ จุน เวียงคํา
ดาบตํารวจ จุมพล ทองสุวรรณ
ดาบตํารวจ จุมพล บุตรเริ่ม
ดาบตํารวจ จุมพล ภูพันธทวีพงศ
ดาบตํารวจ จุมพล รัตนขันแสง
ดาบตํารวจ จุมพล สืบประยูร
ดาบตํารวจ จุมพล แสงงาม
ดาบตํารวจ จุล มลาขันธ
ดาบตํารวจ จุลศักดิ์ ณ วาโย
ดาบตํารวจ จุลศักดิ์ วงษแกว
ดาบตํารวจ เจด็จ เพชรวิชิต
ดาบตํารวจ เจตณรงค ธงหาร
ดาบตํารวจ เจตนพลชัย อุดมพร
ดาบตํารวจ เจตนสฤษฎิ์ จิรฐาเหมกร
ดาบตํารวจ เจตนิพัทธ กลิ่นนิ่มนวล
ดาบตํารวจ เจตรินทร จินตณาบุรัตน
ดาบตํารวจ เจธรัฐ ลุกจันทึก
ดาบตํารวจ เจนณรงค จาบไชยภูมิ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ เจนณรงค ปเจริญ
ดาบตํารวจ เจริญ การะเกษ
ดาบตํารวจ เจริญ เกงธัญการ
ดาบตํารวจ เจริญ คําแกว
ดาบตํารวจ เจริญ โคตบุดดี
ดาบตํารวจ เจริญ จันทรจิตร
ดาบตํารวจ เจริญ ชวยรักษ
ดาบตํารวจ เจริญ ชาติรัก
ดาบตํารวจ เจริญ ติยานันต
ดาบตํารวจ เจริญ ทําการเหมาะ
ดาบตํารวจ เจริญ นวลมี
ดาบตํารวจ เจริญ เนียมเล็ก
ดาบตํารวจ เจริญ บุญจูบุตร
ดาบตํารวจ เจริญ ปานแกว
ดาบตํารวจ เจริญ พรหมวิเศษ
ดาบตํารวจ เจริญ พลสมัคร
ดาบตํารวจ เจริญ สายนุย
ดาบตํารวจ เจริญ สุกัญญา
ดาบตํารวจ เจริญชัย ราชเมืองศรี
ดาบตํารวจ เจริญชัย ศรีเสน
ดาบตํารวจ เจริญพงษ มวงกําพันธ
ดาบตํารวจ เจริญรัชต ทองจีน
ดาบตํารวจ เจริญศักดิ์ ดีนิยม
ดาบตํารวจ เจริญศักดิ์ มาตรวิจิตร
ดาบตํารวจ เจริญศักดิ์ ศรีโสมาศ
ดาบตํารวจ เจษฎ ใจเด็จ

๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ เจษฎา กรีสุธา
ดาบตํารวจ เจษฎา กะระกล
ดาบตํารวจ เจษฎา ชมดวง
ดาบตํารวจ เจษฎา ชวยพิกุล
ดาบตํารวจ เจษฎา ดําทุงหงษ
ดาบตํารวจ เจษฎา บัวบุรุษ
ดาบตํารวจ เจษฎา โพธิ์ศรี
ดาบตํารวจ เจษฎา แยมมะลิ
ดาบตํารวจ เจษฎา สินเติม
ดาบตํารวจ เจษฎา แสงจันทร
ดาบตํารวจ เจษฎา แสนสะทาน
ดาบตํารวจ เจษฎา เอียดแอ
ดาบตํารวจ เจษฎากร
ภัทรเกียรติยุทธ
ดาบตํารวจ เจษฎากรณ สิทธิศักดิ์
ดาบตํารวจ เจสฎา นิลเพชร
ดาบตํารวจ เจะเซะ เจะโกะ
ดาบตํารวจ เจะอุสมาน เจะสอเหาะ
ดาบตํารวจ เจียมศักดิ์ ทาขาว
ดาบตํารวจ เจียมศักดิ์ หาญเชิงชัย
ดาบตํารวจ เจียรนัย แปนดวง
ดาบตํารวจ ใจ คงจันทร
ดาบตํารวจ ใจเพชร ภูดี
ดาบตํารวจ ใจยา พืชสิงห
ดาบตํารวจ ใจสูง แกวงามสอง
ดาบตํารวจ ใจหนุม ขามสิทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ฉลอง ฉัตรมณี
ดาบตํารวจ ฉลอง ชิณโคตร
ดาบตํารวจ ฉลอง ซงโชติ
ดาบตํารวจ ฉลอง เต็มแปน
ดาบตํารวจ ฉลอง เนตรวงษ
ดาบตํารวจ ฉลอง มั่นคง
ดาบตํารวจ ฉลอง มูลชัย
ดาบตํารวจ ฉลอง เรืองศรี
ดาบตํารวจ ฉลอง ศรีโยธา
ดาบตํารวจ ฉลอง หาญมังคา
ดาบตํารวจ ฉลอง อุนใจ
ดาบตํารวจ ฉลองชัย แกวเสนหา
ดาบตํารวจ ฉลาด เนินผา
ดาบตํารวจ ฉลาด พงษนาม
ดาบตํารวจ ฉลาด ศรีสําอาง
ดาบตํารวจ ฉวี โพธาราม
ดาบตํารวจ ฉออน จันทรพะโยม
ดาบตํารวจ ฉัตรชนก เผาศิริ
ดาบตํารวจ ฉัตรชัย กสิกรรม
ดาบตํารวจ ฉัตรชัย ไกรถิ่น
ดาบตํารวจ ฉัตรชัย จันสนิท
ดาบตํารวจ ฉัตรชัย ไชยประเทศ
ดาบตํารวจ ฉัตรชัย ไชยสงเมือง
ดาบตํารวจ ฉัตรชัย ซุยหาญ
ดาบตํารวจ ฉัตรชัย นาคินชาติ
ดาบตํารวจ ฉัตรชัย บุญธรรม

๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ดาบตํารวจ ฉัตรชัย พิมพมุข
ดาบตํารวจ ฉัตรชัย พึ่งแพง
ดาบตํารวจ ฉัตรชัย เภรีกล
ดาบตํารวจ ฉัตรชัย มานิชพงษ
ดาบตํารวจ ฉัตรชัย รัศมีจันทรางค
ดาบตํารวจ ฉัตรชัย ละมุลตรี
ดาบตํารวจ ฉัตรชัย วิเชฎฐพงษ
ดาบตํารวจ ฉัตรชัย สกุลไทย
ดาบตํารวจ ฉัตรชัย สมมั่น
ดาบตํารวจ ฉัตรชัย สมวงศ
ดาบตํารวจ ฉัตรชัย หวานสนิท
ดาบตํารวจ ฉัตรชัย อินทรเต็ม
ดาบตํารวจ ฉัตรชัย อุตถา
ดาบตํารวจ ฉัตรไชยา ระหาร
ดาบตํารวจ ฉัตรฑกร ฉิมเรือง
ดาบตํารวจ ฉัตรธง ปลีประโคน
ดาบตํารวจ ฉัตรธาวิน ดํามณี
ดาบตํารวจ ฉัตรพงษ พรหมราช
ดาบตํารวจ ฉัตรพัฒน ธนากิตติเจริญ
ดาบตํารวจ ฉัตรมงคล พวงคํา
ดาบตํารวจ ฉัตรวัตต ชัยสมทิพย
ดาบตํารวจ ฉัตรา เอี่ยมชม
ดาบตํารวจ ฉันทวัฒน
รุงกิจวัฒนานุกูล
๓๐๒๓ ดาบตํารวจ ฉันทะ จีนชวย
๓๐๒๔ ดาบตํารวจ ฉันทิช มณฑา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ เฉลิม กิจตาวงค
ดาบตํารวจ เฉลิม ชูลีรักษ
ดาบตํารวจ เฉลิม ดอนชูไพร
ดาบตํารวจ เฉลิม ทองนิล
ดาบตํารวจ เฉลิม นิลแกว
ดาบตํารวจ เฉลิม เนียมแกว
ดาบตํารวจ เฉลิม ประมูลศิลป
ดาบตํารวจ เฉลิม มาสิกะ
ดาบตํารวจ เฉลิม สุนทอง
ดาบตํารวจ เฉลิม โสภาพ
ดาบตํารวจ เฉลิม หนูปลอด
ดาบตํารวจ เฉลิม หนูเหมือน
ดาบตํารวจ เฉลิมเกียรติ ไหมสุข
ดาบตํารวจ เฉลิมชนม พันธุกําแหง
ดาบตํารวจ เฉลิมชัย จันวิมล
ดาบตํารวจ เฉลิมชัย
เชี่ยวชาญปฏิบัติ
ดาบตํารวจ เฉลิมชัย ธรรมศร
ดาบตํารวจ เฉลิมชัย พรหมมะ
ดาบตํารวจ เฉลิมชัย ฤทธิ์ฉ่ํา
ดาบตํารวจ เฉลิมชัย ลือจันดา
ดาบตํารวจ เฉลิมชัย วองพานิช
ดาบตํารวจ เฉลิมชัย โสทอง
ดาบตํารวจ เฉลิมชัย อูทอง
ดาบตํารวจ เฉลิมเดช สังขรัตน
ดาบตํารวจ เฉลิมพงศ ทองบอ

๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ เฉลิมพงษ บัวพร
ดาบตํารวจ เฉลิมพงษ สิทธิสําราญ
ดาบตํารวจ เฉลิมพร แสนเทพ
ดาบตํารวจ เฉลิมพล กาลันสีมา
ดาบตํารวจ เฉลิมพล แจวจันทึก
ดาบตํารวจ เฉลิมพล ณัฏฐศาสตร
ดาบตํารวจ เฉลิมพล ตรีชวย
ดาบตํารวจ เฉลิมพล เที่ยงธรรม
ดาบตํารวจ เฉลิมพล ปานชาตรี
ดาบตํารวจ เฉลิมพล เผาพงษ
ดาบตํารวจ เฉลิมพล ภูแลนคู
ดาบตํารวจ เฉลิมพล
ลิขิตปญญาวัฒน
ดาบตํารวจ เฉลิมพล วิชิตเชื้อ
ดาบตํารวจ เฉลิมพล ศุภสิทธิ์
ดาบตํารวจ เฉลิมพล เสร็จกิจ
ดาบตํารวจ เฉลิมพล หนองเหล็ก
ดาบตํารวจ เฉลิมพล อะวิชิน
ดาบตํารวจ เฉลิมพล อิสระดํารงกูล
ดาบตํารวจ เฉลิมพันธุ ขวัญทอง
ดาบตํารวจ เฉลิมรัตน ตางถิ่น
ดาบตํารวจ เฉลิมฤทธิ์ ดําริห
ดาบตํารวจ เฉลิมศรี วิศรียา
ดาบตํารวจ เฉลิมศักดิ์ คงวงค
ดาบตํารวจ เฉลิมศักดิ์ ทองยอม
ดาบตํารวจ เฉลิมศักดิ์ นอยแนม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐๗๕ ดาบตํารวจ เฉลิมศักดิ์
บุญเที่ยงธรรม
๓๐๗๖ ดาบตํารวจ เฉลิมศักดิ์ ปกกะสีนัง
๓๐๗๗ ดาบตํารวจ เฉลิมศักดิ์ สังขดวง
๓๐๗๘ ดาบตํารวจ เฉลียว เพชรรัตน
๓๐๗๙ ดาบตํารวจ เฉลียว ศิริ
๓๐๘๐ ดาบตํารวจ เฉลียว โอดปะละ
๓๐๘๑ ดาบตํารวจ แฉลม เอี่ยมศรี
๓๐๘๒ ดาบตํารวจ ช.กระชัด สวนจันทร
๓๐๘๓ ดาบตํารวจ ชญต โตะยะเล
๓๐๘๔ ดาบตํารวจ ชญาญฤทธิ์ เหลากลม
๓๐๘๕ ดาบตํารวจ ชญานนท จันทวาส
๓๐๘๖ ดาบตํารวจ ชญานนท วงษนิล
๓๐๘๗ ดาบตํารวจ ชฎาธาร โทวิยะพันธ
๓๐๘๘ ดาบตํารวจ ชณดล ศรีบัวทอง
๓๐๘๙ ดาบตํารวจ ชณาภน ยศกรฉัตร
๓๐๙๐ ดาบตํารวจ ชนก ถนอมศักดิ์
๓๐๙๑ ดาบตํารวจ ชนชล บุญเฟอง
๓๐๙๒ ดาบตํารวจ ชนโชติ สังขทอง
๓๐๙๓ ดาบตํารวจ ชนธัญ ศรีธนธรณ
๓๐๙๔ ดาบตํารวจ ชนพณ แสนทวีสุข
๓๐๙๕ ดาบตํารวจ ชนพัฒน โยทะคง
๓๐๙๖ ดาบตํารวจ ชนมณกรณ แดงพิบูลย
๓๐๙๗ ดาบตํารวจ ชนมปกรณ ชุมสกุล
๓๐๙๘ ดาบตํารวจ ชนมภูมิ มีโนนทอง
๓๐๙๙ ดาบตํารวจ ชนะ นวลหงษ

๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ชนะ ผลดี
ดาบตํารวจ ชนะ วงคภัควิวัฒน
ดาบตํารวจ ชนะ เอกอัศดร
ดาบตํารวจ ชนะชัย เกตุชัย
ดาบตํารวจ ชนะชัย ชมภูแสน
ดาบตํารวจ ชนะโชค คงนวล
ดาบตํารวจ ชนะพงษ นอยผล
ดาบตํารวจ ชนะยุทธ โพธิสอน
ดาบตํารวจ ชนัญ ดุงศรีแกว
ดาบตํารวจ ชนัตต เสถียรอินทร
ดาบตํารวจ ชนันธร ชุมเปย
ดาบตํารวจ ชนายุ เชษฐสิงห
ดาบตํารวจ ชนาสิน เชิดโกทา
ดาบตํารวจ ชนาสิน สนจีน
ดาบตํารวจ ชนินทร ดําชู
ดาบตํารวจ ชนินทร ทองมี
ดาบตํารวจ ชนินทร บํารุงฤกษ
ดาบตํารวจ ชนินทร ยงกําลัง
ดาบตํารวจ ชนินทร รอดศรีนาค
ดาบตํารวจ ชนินทร ลิ้มเจริญ
ดาบตํารวจ ชเนลิน อินทรกําแหง
ดาบตํารวจ ชพิธพงษ สังสวัสดิ์
ดาบตํารวจ ชม ออนโคกสูง
ดาบตํารวจ ชยกร จักรเงินเนติภู
ดาบตํารวจ ชยธร ศรีไชย
ดาบตํารวจ ชยพนธ แสงโพธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ชยพล เจริญยิ่ง
ดาบตํารวจ ชยพล นางขาว
ดาบตํารวจ ชยพล แปนนอย
ดาบตํารวจ ชยพล พงษเกษม
ดาบตํารวจ ชยพล
พงษพิพัฒนไพศาล
ดาบตํารวจ ชยพล พลพรม
ดาบตํารวจ ชยพล วงศปรีดีพันธุ
ดาบตํารวจ ชยพล สอนวิจารณ
ดาบตํารวจ ชยพล สักแกว
ดาบตํารวจ ชยพล โสวะตระกูล
ดาบตํารวจ ชยพัฒน เดชสง
ดาบตํารวจ ชยันต ชมภูนิช
ดาบตํารวจ ชยันต ภูขาว
ดาบตํารวจ ชยันต รอบรู
ดาบตํารวจ ชยา แปนมา
ดาบตํารวจ ชยากร ทองนอก
ดาบตํารวจ ชยาคมน คําคุณ
ดาบตํารวจ ชยานนท สนธิกุล
ดาบตํารวจ ชยานันต กรรณิการ
ดาบตํารวจ ชยาพงศ ไทยขํา
ดาบตํารวจ ชยาพล รักษาดี
ดาบตํารวจ ชยุต ไกรยรัตน
ดาบตํารวจ ชยุต สมกลา
ดาบตํารวจ ชยุต สุยะผัน
ดาบตํารวจ ชยุตพงศ นรินทร

๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ชยุตม กระตุดเงิน
ดาบตํารวจ ชโย ปราดเปรื่อง
ดาบตํารวจ ชร ชรธร
ดาบตํารวจ ชรัญ สุขเสน
ดาบตํารวจ ชรินทร คงสวรรค
ดาบตํารวจ ชรินทร คําเหล็ก
ดาบตํารวจ ชรินทร ชาญเกษม
ดาบตํารวจ ชรินทร โชคนิมิตร
ดาบตํารวจ ชรินทร ไชยยันต
ดาบตํารวจ ชรินทร แดงสั้น
ดาบตํารวจ ชรินทร ทะไกรราช
ดาบตํารวจ ชรินทร บุรี
ดาบตํารวจ ชรินทร ปะวะโข
ดาบตํารวจ ชรินทร ปนนอย
ดาบตํารวจ ชรินทร มากเกลื่อน
ดาบตํารวจ ชรินทร อยูแสง
ดาบตํารวจ ชลธิศ เขตคาม
ดาบตํารวจ ชลธี บุญจันทร
ดาบตํารวจ ชลภัทร ทรัพยเจริญ
ดาบตํารวจ ชลษพรรษ คลังมณี
ดาบตํารวจ ชลอ แจบุญ
ดาบตํารวจ ชลัช เฉิดทรัพย
ดาบตํารวจ ชลากร เมืองมาหลา
ดาบตํารวจ ชลิต ศรีภุมมา
ดาบตํารวจ ชลินทร จารีตพิทยา
ดาบตํารวจ ชโลธร พรหมทองรักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ชวกร ขําปาน
ดาบตํารวจ ชวงชัย ศรีนพเกลา
ดาบตํารวจ ชวณัฐ ติสองเมือง
ดาบตํารวจ ชวนชัย เลพล
ดาบตํารวจ ชวนพิศ ศรีชะตา
ดาบตํารวจ ชวนันท ดํานิล
ดาบตํารวจ ชวนินทร มณีดํา
ดาบตํารวจ ชวภณ พรหมอุบล
ดาบตํารวจ ชวภณ สายปนตา
ดาบตํารวจ ชวมัย คีรีโชติ
ดาบตํารวจ ชวโรจน ใจบุญ
ดาบตํารวจ ชวลิต ขําอนันต
ดาบตํารวจ ชวลิต คําทองเขียว
ดาบตํารวจ ชวลิต ชูเชิด
ดาบตํารวจ ชวลิต นะวะกะ
ดาบตํารวจ ชวลิต โนจักร
ดาบตํารวจ ชวลิต ประดับมุข
ดาบตํารวจ ชวลิต วรรณพงษ
ดาบตํารวจ ชวลิต ศรีภิรมย
ดาบตํารวจ ชวลิต หงษคํามี
ดาบตํารวจ ชวัลณัฏฐ ศิริสกุลเปมทัต
ดาบตํารวจ ชวัลวิทย เติมรัมย
ดาบตํารวจ ชอบ จงประกอบ
ดาบตํารวจ ชอบชล ยอดชัย
ดาบตํารวจ ชอบธรรม ราชเทียน
ดาบตํารวจ ชออน หมวดมณี
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(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ชอุม พิมพรส
ดาบตํารวจ ชะเรนาฎ ธนาวุฒิ
ดาบตํารวจ ชะวัฒ สุขยัง
ดาบตํารวจ ชัชชน สุขสวัสดิ์
ดาบตํารวจ ชัชชัย โคกนิล
ดาบตํารวจ ชัชชัย แจมจันทร
ดาบตํารวจ ชัชชัย ชนะประเสริฐ
ดาบตํารวจ ชัชชัย พันธอู
ดาบตํารวจ ชัชชัย วงษสีดา
ดาบตํารวจ ชัชชัย วรนาม
ดาบตํารวจ ชัชชัย วิชาเกง
ดาบตํารวจ ชัชชัย สนสมบัติ
ดาบตํารวจ ชัชชัย สุนทรลิขิต
ดาบตํารวจ ชัชชัย แสงจง
ดาบตํารวจ ชัชโชติ ชะนะโม
ดาบตํารวจ ชัชนันท สงเดช
ดาบตํารวจ ชัชพงค ทองจํารูญ
ดาบตํารวจ ชัชพล อุตทูน
ดาบตํารวจ ชัชวาล กุลาหลา
ดาบตํารวจ ชัชวาล คําวาง
ดาบตํารวจ ชัชวาล ทองนุน
ดาบตํารวจ ชัชวาล นาเสงี่ยม
ดาบตํารวจ ชัชวาล บุญแล
ดาบตํารวจ ชัชวาล สุนทรสวัสดิ์
ดาบตํารวจ ชัชวาล สุวรรณเลิศ
ดาบตํารวจ ชัชวาลย คัดทะสิงห
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หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ชัชวาลย จันเกตุ
ดาบตํารวจ ชัชวาลย ชาตะรักษ
ดาบตํารวจ ชัชวาลย ถมโพธิ์
ดาบตํารวจ ชัชวาลย รอดเมือง
ดาบตํารวจ ชัชวาลย วงศคํา
ดาบตํารวจ ชัชวาลย สุทธะ
ดาบตํารวจ ชัชวาลย
เสนีวงศ ณ อยุธยา
ดาบตํารวจ ชัชวาลย โสประโคน
ดาบตํารวจ ชัดชัย ใตเมืองปาก
ดาบตํารวจ ชัดชัย อินทรเพชร
ดาบตํารวจ ชัต ดอกกะถิน
ดาบตํารวจ ชัทวชาย นุราภักดิ์
ดาบตํารวจ ชัพ ชูสุวรรณ
ดาบตํารวจ ชัย ผูกดวง
ดาบตํารวจ ชัย สระทองเบี้ย
ดาบตํารวจ ชัยกฤต ฉิมสุด
ดาบตํารวจ ชัยกฤต ไชยประทุม
ดาบตํารวจ ชัยกฤต ศรีลา
ดาบตํารวจ ชัยเจริญ กาฬจันโท
ดาบตํารวจ ชัยเฉลิม เทพเกษร
ดาบตํารวจ ชัยชนะ ค้ําชู
ดาบตํารวจ ชัยชนะ ทวงที
ดาบตํารวจ ชัยชนะ นาชัยลาน
ดาบตํารวจ ชัยชาญ รักษาบุญ
ดาบตํารวจ ชัยญา เชื้อหงษ
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(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ชัยญา มูลจันที
ดาบตํารวจ ชัยณรงค จันทรบูรณ
ดาบตํารวจ ชัยณรงค ชุมนุม
ดาบตํารวจ ชัยณรงค ชูเชิด
ดาบตํารวจ ชัยณรงค ถิ่นหัวเตย
ดาบตํารวจ ชัยณรงค ประยูรศักดิ์ศิริ
ดาบตํารวจ ชัยณรงค พัตตาสิงห
ดาบตํารวจ ชัยณรงค พิมพนนท
ดาบตํารวจ ชัยณรงค ภิบาล
ดาบตํารวจ ชัยณรงค ยิ่งยืน
ดาบตํารวจ ชัยณรงค สุริวงษา
ดาบตํารวจ ชัยณรงค สุวรรณชาติ
ดาบตํารวจ ชัยณรงค หงษสุด
ดาบตํารวจ ชัยณรงค แหลมหลัก
ดาบตํารวจ ชัยณรงค อรดี
ดาบตํารวจ ชัยณรงค เอียดคง
ดาบตํารวจ ชัยทัต บาลใจ
ดาบตํารวจ ชัยทัต หงษทอง
ดาบตํารวจ ชัยทัศน หันชะนา
ดาบตํารวจ ชัยธวัช คอนพุดซา
ดาบตํารวจ ชัยธัช ปาละกะวงศ
ดาบตํารวจ ชัยนริน บัวแกว
ดาบตํารวจ ชัยเนตร สุวรรณวงศมาลี
ดาบตํารวจ ชัยประเสริฐ โมสา
ดาบตํารวจ ชัยพงค คงริน
ดาบตํารวจ ชัยพงษ ขัติวงศ
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หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ชัยพงษ คําแกว
ดาบตํารวจ ชัยพร คงรินทร
ดาบตํารวจ ชัยพร จรรยากรณ
ดาบตํารวจ ชัยพร ฉลาดล้ํา
ดาบตํารวจ ชัยพร เพ็งวิชัย
ดาบตํารวจ ชัยพฤกษ ผุยรอด
ดาบตํารวจ ชัยพฤกษ มีเนตรขํา
ดาบตํารวจ ชัยพินิจ ศรีธิ
ดาบตํารวจ ชัยภัทร ธีระกุล
ดาบตํารวจ ชัยภัทร รัตนานันท
ดาบตํารวจ ชัยภูมิ ศรีอินทรสุทธิ์
ดาบตํารวจ ชัยมงคล โพนพุฒ
ดาบตํารวจ ชัยมาตร หัสสา
ดาบตํารวจ ชัยเมศร
บรรลือพิศาลกุล
ดาบตํารวจ ชัยยง ราชนา
ดาบตํารวจ ชัยยงค แกวภูมิแห
ดาบตํารวจ ชัยยงค เที่ยงเจริญ
ดาบตํารวจ ชัยยน ศรีโรจน
ดาบตํารวจ ชัยยนต พาเคน
ดาบตํารวจ ชัยยศ กสิกิจพาณิชย
ดาบตํารวจ ชัยยศ นอยพวง
ดาบตํารวจ ชัยยศ บุญใส
ดาบตํารวจ ชัยยศ เวียงนาค
ดาบตํารวจ ชัยยศ สุวรรณประเสริฐ
ดาบตํารวจ ชัยยะ แกวชัย
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(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ชัยยะ อวมคง
ดาบตํารวจ ชัยยัน สายบุญยง
ดาบตํารวจ ชัยยันต กลิ่นสวัสดิ์
ดาบตํารวจ ชัยยันห จากนาน
ดาบตํารวจ ชัยยา จําปา
ดาบตํารวจ ชัยยา ใจทน
ดาบตํารวจ ชัยยา ใจผอง
ดาบตํารวจ ชัยยา มาชัยภูมิ
ดาบตํารวจ ชัยยา ศรีชนะ
ดาบตํารวจ ชัยยา โสมา
ดาบตํารวจ ชัยยุทธ คชายุทธ
ดาบตํารวจ ชัยยุทธ คลังมารินทร
ดาบตํารวจ ชัยยุทธ บุรกรณ
ดาบตํารวจ ชัยยุทธ ประสงคธรรม
ดาบตํารวจ ชัยยุทธิ์ ลิ้นทอง
ดาบตํารวจ ชัยโย คงเมฆ
ดาบตํารวจ ชัยรัตน แกวบํารุง
ดาบตํารวจ ชัยรัตน คําสังวาลย
ดาบตํารวจ ชัยรัตน จันฝาก
ดาบตํารวจ ชัยรัตน เจริญเดช
ดาบตํารวจ ชัยรัตน ชางแกว
ดาบตํารวจ ชัยรัตน นวรัตนารมย
ดาบตํารวจ ชัยรัตน บุญถนอม
ดาบตํารวจ ชัยรัตน ปนเถิน
ดาบตํารวจ ชัยรัตน พงษศิริ
ดาบตํารวจ ชัยรัตน พรมยัง
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หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ชัยรัตน พึ่งครุธ
ดาบตํารวจ ชัยรัตน มาตยวิเศษ
ดาบตํารวจ ชัยรัตน มูลตรีสา
ดาบตํารวจ ชัยรัตน เย็นกลาง
ดาบตํารวจ ชัยรัตน สังฆมณี
ดาบตํารวจ ชัยรัตน สายเมือง
ดาบตํารวจ ชัยรัตน สุดแสง
ดาบตํารวจ ชัยรัตน แสนทวีสุข
ดาบตํารวจ ชัยรัตน อติสัทธากุล
ดาบตํารวจ ชัยรัตน อนันตพรรค
ดาบตํารวจ ชัยรัตน อินตะปญญา
ดาบตํารวจ ชัยเรตร ศรีเพียแกว
ดาบตํารวจ ชัยโรจน ชูสมัคร
ดาบตํารวจ ชัยวัฒน เกิดวิเชียร
ดาบตํารวจ ชัยวัฒน ไกรนาค
ดาบตํารวจ ชัยวัฒน จันทรแฝก
ดาบตํารวจ ชัยวัฒน เจริญเสถียรบดี
ดาบตํารวจ ชัยวัฒน ถิ่นวัฒนากูล
ดาบตํารวจ ชัยวัฒน นุมเตี้ย
ดาบตํารวจ ชัยวัฒน พรหมมณี
ดาบตํารวจ ชัยวัฒน พูลสวัสดิ์
ดาบตํารวจ ชัยวัฒน ภูนิ่ม
ดาบตํารวจ ชัยวัฒน มณีเนตร
ดาบตํารวจ ชัยวัฒน มะธุเสน
ดาบตํารวจ ชัยวัฒน เมงวิสัย
ดาบตํารวจ ชัยวัฒน แมนบุตร
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(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ชัยวัฒน รุงเรือง
ดาบตํารวจ ชัยวัฒน ลาภดารา
ดาบตํารวจ ชัยวัฒน สุวรรณมณี
ดาบตํารวจ ชัยวัฒน อิญญา
ดาบตํารวจ ชัยวัฒน อินทะจันทร
ดาบตํารวจ ชัยวัฒน เอื้ออวยชัย
ดาบตํารวจ ชัยวัตน พันธุสุข
ดาบตํารวจ ชัยวาณิชย จันทะบุตร
ดาบตํารวจ ชัยวิชิต พรหมมาหลา
ดาบตํารวจ ชัยวิชิต สระบัวบาน
ดาบตํารวจ ชัยวิชิต หันทะรักษ
ดาบตํารวจ ชัยวุฒิ ชวยปอง
ดาบตํารวจ ชัยวุฒิ เชื้อเมืองพาน
ดาบตํารวจ ชัยวุฒิ ดวงสิทธิ์
ดาบตํารวจ ชัยวุฒิ พันธมณี
ดาบตํารวจ ชัยสิทธิ์ ดงหลวง
ดาบตํารวจ ชัยสิทธิ์ ทองแผน
ดาบตํารวจ ชัยสิทธิ์ บงพรม
ดาบตํารวจ ชัยสิทธิ์ เริ่มพัฒนะ
ดาบตํารวจ ชัยสิทธิ์ ลอบุญทวีชัย
ดาบตํารวจ ชัยสิทธิ์ แสนอินทร
ดาบตํารวจ ชัยสิน เกตุนวล
ดาบตํารวจ ชัยเสือ รัตนพันธ
ดาบตํารวจ ชัยอําพร สรอยมี
ดาบตํารวจ ชาคริต ขุนดํา
ดาบตํารวจ ชาคริต คงทน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๘๓
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐
๓๓๙๑
๓๓๙๒
๓๓๙๓
๓๓๙๔
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗
๓๓๙๘
๓๓๙๙
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ชาคริต ตั้งติพงศตระกูล
ดาบตํารวจ ชาคริต ทองคง
ดาบตํารวจ ชาคริต พิมสาร
ดาบตํารวจ ชาคริต ราชมณี
ดาบตํารวจ ชาคริต สุขมี
ดาบตํารวจ ชาครีย เจนการศึก
ดาบตํารวจ ชาญ แกวจันดา
ดาบตํารวจ ชาญ เขียวขาว
ดาบตํารวจ ชาญ ไชยสวัสดิ์
ดาบตํารวจ ชาญ ศรชัย
ดาบตํารวจ ชาญกรุง เอื้อยกระโทก
ดาบตํารวจ ชาญเกียรติ
เกียรติกมลโชติ
ดาบตํารวจ ชาญชัย แคแดง
ดาบตํารวจ ชาญชัย จันทรเขียว
ดาบตํารวจ ชาญชัย จันทรวงศเกษม
ดาบตํารวจ ชาญชัย ชมจันทร
ดาบตํารวจ ชาญชัย ชื่นชมนอย
ดาบตํารวจ ชาญชัย ชูชวย
ดาบตํารวจ ชาญชัย แชมชอย
ดาบตํารวจ ชาญชัย ดีจริง
ดาบตํารวจ ชาญชัย เทียนทอง
ดาบตํารวจ ชาญชัย นวมสวัสดิ์
ดาบตํารวจ ชาญชัย ปทมะสนธิ
ดาบตํารวจ ชาญชัย เมืองมูล
ดาบตํารวจ ชาญชัย ยิ้มแยม

๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖
๓๔๑๗
๓๔๑๘
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ชาญชัย ลาศา
ดาบตํารวจ ชาญชัย วรรณลี
ดาบตํารวจ ชาญชัย สวัสดี
ดาบตํารวจ ชาญชัย สายสี
ดาบตํารวจ ชาญชัยณรงค
ผัดดวงธรรม
ดาบตํารวจ ชาญณรงค คงหวยรอบ
ดาบตํารวจ ชาญณรงค ชายเกลี้ยง
ดาบตํารวจ ชาญณรงค เชื้อคํา
ดาบตํารวจ ชาญณรงค เต็งคิว
ดาบตํารวจ ชาญณรงค ทองแกว
ดาบตํารวจ ชาญณรงค บัวกลา
ดาบตํารวจ ชาญณรงค ภูสุดสูง
ดาบตํารวจ ชาญณรงค ลาภจิตร
ดาบตํารวจ ชาญณรงค เล็กประดิษฐ
ดาบตํารวจ ชาญณรงค สังวรณ
ดาบตํารวจ ชาญณรงค แสวงจิตร
ดาบตํารวจ ชาญณรงค หนูเลื่อน
ดาบตํารวจ ชาญเดช บัวสี
ดาบตํารวจ ชาญยุทธ เจียรนัย
ดาบตํารวจ ชาญยุทธ ชาญกิจ
ดาบตํารวจ ชาญยุทธ พลบุตร
ดาบตํารวจ ชาญยุทธ สิงหวงค
ดาบตํารวจ ชาญยุทธ สุขศรี
ดาบตํารวจ ชาญฤทธิ์ ยืนชีวิต
ดาบตํารวจ ชาญวิทย คงจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑
๓๔๔๒
๓๔๔๓
๓๔๔๔
๓๔๔๕
๓๔๔๖
๓๔๔๗
๓๔๔๘
๓๔๔๙
๓๔๕๐
๓๔๕๑
๓๔๕๒
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖
๓๔๕๗
๓๔๕๘

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ชาญวิทย ถวิลไพร
ดาบตํารวจ ชาญวิทย ทองรักขาว
ดาบตํารวจ ชาญวิทย รองเมือง
ดาบตํารวจ ชาญวุฒิ บัลลังกโพธิ์
ดาบตํารวจ ชาญศักดิ์ มิตรอุดม
ดาบตํารวจ ชาญสิทธิ์ กีรติภัทราวงศ
ดาบตํารวจ ชาตกรณ เติมสังข
ดาบตํารวจ ชาตรี เกาะสมบัติ
ดาบตํารวจ ชาตรี ชูรัตน
ดาบตํารวจ ชาตรี ซุนสุวรรณ
ดาบตํารวจ ชาตรี ดาวเรือง
ดาบตํารวจ ชาตรี ตรีสุวรรณ
ดาบตํารวจ ชาตรี ทองมี
ดาบตํารวจ ชาตรี นุยหงษ
ดาบตํารวจ ชาตรี เบ็ญณรงค
ดาบตํารวจ ชาตรี ปานสิทธิ์
ดาบตํารวจ ชาตรี เปงสลี
ดาบตํารวจ ชาตรี พลายสา
ดาบตํารวจ ชาตรี พัดหุน
ดาบตํารวจ ชาตรี มั่นหมาย
ดาบตํารวจ ชาตรี สูนยสิทธิ์
ดาบตํารวจ ชาตรี เอี่ยมวิบูลย
ดาบตํารวจ ชาติ แกวสุข
ดาบตํารวจ ชาติ ไชยสิทธิ์
ดาบตํารวจ ชาติ บุญสมปาน
ดาบตํารวจ ชาติชาย คงอรุณ

๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑
๓๔๖๒
๓๔๖๓
๓๔๖๔
๓๔๖๕
๓๔๖๖
๓๔๖๗
๓๔๖๘
๓๔๖๙
๓๔๗๐
๓๔๗๑
๓๔๗๒
๓๔๗๓
๓๔๗๔
๓๔๗๕
๓๔๗๖
๓๔๗๗
๓๔๗๘
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑
๓๔๘๒
๓๔๘๓
๓๔๘๔

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ชาติชาย เจียมประเสริฐ
ดาบตํารวจ ชาติชาย ไชยภพ
ดาบตํารวจ ชาติชาย ทองรื่น
ดาบตํารวจ ชาติชาย นุมาศ
ดาบตํารวจ ชาติชาย ประไมยะ
ดาบตํารวจ ชาติชาย พันธุศิริ
ดาบตํารวจ ชาติชาย สะมะถะ
ดาบตํารวจ ชาติชาย สุนทร
ดาบตํารวจ ชาติชาย เสาวภาค
ดาบตํารวจ ชาติณรงค เพิ่มมี
ดาบตํารวจ ชาติณรงค ลีนันทา
ดาบตํารวจ ชาตินิยม กันแกว
ดาบตํารวจ ชาติพยัคฆ กิตติพยัคฆ
ดาบตํารวจ ชาติภูมิ โถตะบุตร
ดาบตํารวจ ชานนท ธรามานิตย
ดาบตํารวจ ชานนท หวงเอี่ยม
ดาบตํารวจ ชานสิน ลีทอง
ดาบตํารวจ ชาฟอี หวังเก็ม
ดาบตํารวจ ชาย เสนา
ดาบตํารวจ ชายแดน กองจอหอ
ดาบตํารวจ ชายแดน คลายสมาน
ดาบตํารวจ ชารี ประทุมทอง
ดาบตํารวจ ชาเรตร ศิริมาศ
ดาบตํารวจ ชาลี เจือจันทรนิติกุล
ดาบตํารวจ ชาลี ใจมูล
ดาบตํารวจ ชาลี บัลลังการ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓
๓๔๙๔
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐
๓๕๐๑
๓๕๐๒
๓๕๐๓
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ชาลี บุญทวม
ดาบตํารวจ ชาลี ศรีสุวรรณ
ดาบตํารวจ ชาลี สวมทอง
ดาบตํารวจ ชาลี หงษหอม
ดาบตํารวจ ชาวิช ปรีเปรม
ดาบตํารวจ ชํานาญ กลิ่นเพ็ชร
ดาบตํารวจ ชํานาญ ขุนชนะ
ดาบตํารวจ ชํานาญ ขุนทอง
ดาบตํารวจ ชํานาญ เครือทัต
ดาบตํารวจ ชํานาญ จักรคําปน
ดาบตํารวจ ชํานาญ ชาภูคํา
ดาบตํารวจ ชํานาญ ชินไพร
ดาบตํารวจ ชํานาญ ดํามาก
ดาบตํารวจ ชํานาญ บุญกิจ
ดาบตํารวจ ชํานาญ บุญวิทยากุล
ดาบตํารวจ ชํานาญ พิทักษ
ดาบตํารวจ ชํานาญ มัทนัง
ดาบตํารวจ ชํานาญ รักษหนู
ดาบตํารวจ ชํานาญ ศรีวงษา
ดาบตํารวจ ชํานาญ สงไข
ดาบตํารวจ ชํานาญ หมั่นประสงค
ดาบตํารวจ ชํานาญ หลังยาหนาย
ดาบตํารวจ ชํานาญ หาญปอ
ดาบตํารวจ ชํานาญ อองยิ้ม
ดาบตํารวจ ชิงชัย พุมานนท
ดาบตํารวจ ชิณณวรรธน นีระจันทร

๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘
๓๕๑๙
๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒
๓๕๒๓
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖
๓๕๒๗
๓๕๒๘
๓๕๒๙
๓๕๓๐
๓๕๓๑
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ชิณทณภัทร ภิญโยดม
ดาบตํารวจ ชิณภัทร ชิณะรัตน
ดาบตํารวจ ชิด รุงแจง
ดาบตํารวจ ชิดชัย ไชยณรงค
ดาบตํารวจ ชิดชัย ไชยวงค
ดาบตํารวจ ชิต ศีลาโสภานนท
ดาบตํารวจ ชิตณรงค บูชาอินทร
ดาบตํารวจ ชิตพล สิริปญญา
ดาบตํารวจ ชิตวัน หรือโอภาศ
ดาบตํารวจ ชิตษณุพงษ อรงเดช
ดาบตํารวจ ชิติสรรค มหายศนันท
ดาบตํารวจ ชินกร เขียวดวง
ดาบตํารวจ ชินกร คําบาล
ดาบตํารวจ ชินกฤต คชฤทธิ์
ดาบตํารวจ ชินกฤต ชาติรักษา
ดาบตํารวจ ชินชีระ เอื้องสัจจะ
ดาบตํารวจ ชินเชาวน มาลัง
ดาบตํารวจ ชินโชติ กลับสุวรรณ
ดาบตํารวจ ชินโชติ สุขนิมิตร
ดาบตํารวจ ชินบัญชร ซิ้มเจริญ
ดาบตํารวจ ชินพงศ รัตนสันตยากุล
ดาบตํารวจ ชินรัตน แลบุตร
ดาบตํารวจ ชินวัตร ถนอมชีพ
ดาบตํารวจ ชินวุฒิ บุรีเทพ
ดาบตํารวจ ชิระ ณ สุรินทร
ดาบตํารวจ ชิราวุธ ทะเสนฮด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓
๓๕๔๔
๓๕๔๕
๓๕๔๖
๓๕๔๗
๓๕๔๘
๓๕๔๙
๓๕๕๐
๓๕๕๑
๓๕๕๒
๓๕๕๓
๓๕๕๔
๓๕๕๕
๓๕๕๖
๓๕๕๗
๓๕๕๘
๓๕๕๙
๓๕๖๐
๓๕๖๑
๓๕๖๒

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ชิษณุพงศ ขุนโหร
ดาบตํารวจ ชิษณุพงศ ชวยประเสริฐ
ดาบตํารวจ ชิษณุพงศ ประวัง
ดาบตํารวจ ชิษณุพงษ มีทรัพย
ดาบตํารวจ ชีดี หลังยาหนาย
ดาบตํารวจ ชีพ ศรีอุทัย
ดาบตํารวจ ชีวนันทน จันทรสุข
ดาบตํารวจ ชีวิน จันทะคุณ
ดาบตํารวจ ชุติเดช กุลทวีโรจน
ดาบตํารวจ ชุติเดช นามบุตร
ดาบตํารวจ ชุติเดช ลาพรหมมา
ดาบตํารวจ ชุติพงศ บุญมาภิ
ดาบตํารวจ ชุติพนธ ทองนาค
ดาบตํารวจ ชุติพนธ ยุดกระโทก
ดาบตํารวจ ชุติพนธ วิลาวัลยบุปผา
ดาบตํารวจ ชุติพัทธ จรูญสินพิทักษ
ดาบตํารวจ ชุมดวง สานา
ดาบตํารวจ ชุมธรณ เฉินจุณวรรณ
ดาบตํารวจ ชุมพร เขื่อนโยธา
ดาบตํารวจ ชุมพร อามาตย
ดาบตํารวจ ชุมพล กองชาง
ดาบตํารวจ ชุมพล แกววิจิตร
ดาบตํารวจ ชุมพล ชูขาว
ดาบตํารวจ ชุมพล พงษศรียา
ดาบตํารวจ ชุมพล มักสัมพันธ
ดาบตํารวจ ชุมพล วงษศรีปาน

๓๕๖๓
๓๕๖๔
๓๕๖๕
๓๕๖๖
๓๕๖๗
๓๕๖๘
๓๕๖๙
๓๕๗๐
๓๕๗๑
๓๕๗๒
๓๕๗๓
๓๕๗๔
๓๕๗๕
๓๕๗๖
๓๕๗๗
๓๕๗๘
๓๕๗๙
๓๕๘๐
๓๕๘๑
๓๕๘๒
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖
๓๕๘๗
๓๕๘๘

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ชุมพล วิเทห
ดาบตํารวจ ชุมพล สินมา
ดาบตํารวจ ชุมพล เสนลิ้น
ดาบตํารวจ ชุมแพ แผนผา
ดาบตํารวจ ชูเกียรติ์ สืบจากอินทร
ดาบตํารวจ ชูเกียรติ เกตุพิจิตร
ดาบตํารวจ ชูเกียรติ เข็มทอง
ดาบตํารวจ ชูเกียรติ ใจอุน
ดาบตํารวจ ชูเกียรติ เตียนตะนันท
ดาบตํารวจ ชูเกียรติ บางแบน
ดาบตํารวจ ชูเกียรติ แปนหมื่นไวย
ดาบตํารวจ ชูเกียรติ ละมาย
ดาบตํารวจ ชูเกียรติ อุปนันชัย
ดาบตํารวจ ชูชัย ตุนคําแดง
ดาบตํารวจ ชูชัย เทียมเมฆา
ดาบตํารวจ ชูชัย บุญเย็น
ดาบตํารวจ ชูชัย พรมศิลา
ดาบตํารวจ ชูชัย ศรีธานี
ดาบตํารวจ ชูชาติ กระจางศิริ
ดาบตํารวจ ชูชาติ เขียวสอาด
ดาบตํารวจ ชูชาติ จันทรกระจาง
ดาบตํารวจ ชูชาติ จินะการ
ดาบตํารวจ ชูชาติ ฉาบทับทิม
ดาบตํารวจ ชูชาติ ฉิมขาว
ดาบตํารวจ ชูชาติ ดอนวิชัย
ดาบตํารวจ ชูชาติ ดีหลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๘๙
๓๕๙๐
๓๕๙๑
๓๕๙๒
๓๕๙๓
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖
๓๕๙๗
๓๕๙๘
๓๕๙๙
๓๖๐๐
๓๖๐๑
๓๖๐๒
๓๖๐๓
๓๖๐๔
๓๖๐๕
๓๖๐๖
๓๖๐๗
๓๖๐๘
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒
๓๖๑๓
๓๖๑๔

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ชูชาติ ธรรมประณีต
ดาบตํารวจ ชูชาติ นีระ
ดาบตํารวจ ชูชาติ บุญชนะ
ดาบตํารวจ ชูชาติ บุญเหมาะ
ดาบตํารวจ ชูชาติ ผดุงเวียง
ดาบตํารวจ ชูชาติ ผาลิกาล
ดาบตํารวจ ชูชาติ เพ็งปอภาร
ดาบตํารวจ ชูชาติ เพชรสีเขียว
ดาบตํารวจ ชูชาติ เมืองจินดา
ดาบตํารวจ ชูชาติ เยียละนุท
ดาบตํารวจ ชูชาติ วงษธนาชัย
ดาบตํารวจ ชูชาติ สังยวน
ดาบตํารวจ ชูชาติ สุขมนตรี
ดาบตํารวจ ชูชาติ สุขรัตน
ดาบตํารวจ ชูชาติ สุพรม
ดาบตํารวจ ชูชาติ หมองกระโทก
ดาบตํารวจ ชูชาติ อยูผลเพิ่ม
ดาบตํารวจ ชูชีพ กองแกว
ดาบตํารวจ ชูชีพ ขับผักแวน
ดาบตํารวจ ชูชีพ ทองคํา
ดาบตํารวจ ชูณศักดิ์ เนื่องโพลง
ดาบตํารวจ ชูเดช เกิดแสง
ดาบตํารวจ ชูติพงษ สามกองาม
ดาบตํารวจ ชูพงษ ยิ้มพงษ
ดาบตํารวจ ชูวงศ แหลมแกว
ดาบตํารวจ ชูวิทย มาลา

๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒
๓๖๒๓
๓๖๒๔
๓๖๒๕
๓๖๒๖
๓๖๒๗
๓๖๒๘
๓๖๒๙
๓๖๓๐
๓๖๓๑
๓๖๓๒
๓๖๓๓
๓๖๓๔
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘
๓๖๓๙
๓๖๔๐

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ชูวิทย หลาหิบ
ดาบตํารวจ ชูศักดิ์ ครุฑนรสิงห
ดาบตํารวจ ชูศักดิ์ เจริญเวช
ดาบตํารวจ ชูศักดิ์ ตรีพุฒ
ดาบตํารวจ ชูศักดิ์ ทองจินดา
ดาบตํารวจ ชูศักดิ์ บุญมาก
ดาบตํารวจ ชูศักดิ์ พลอยดํา
ดาบตํารวจ ชูศักดิ์ อํามาตเสนา
ดาบตํารวจ เชฐ ดีพาส
ดาบตํารวจ เชฐ วงศมณี
ดาบตํารวจ เชนต ธัญญเจริญ
ดาบตํารวจ เชลล ชอบเที่ยว
ดาบตํารวจ เชวง นกดวน
ดาบตํารวจ เชวง แสงมณี
ดาบตํารวจ เชวง หรั่งเจริญ
ดาบตํารวจ เชษฐ หาญละคร
ดาบตํารวจ เชษฐ ไทวะกิรติ
ดาบตํารวจ เชษฐพัฒน ศิริธีรโชติ
ดาบตํารวจ เชษฐา ทับสุนทร
ดาบตํารวจ เชษฐา ปานยั่งยืน
ดาบตํารวจ เชษฐา ลาดี
ดาบตํารวจ เชษฐา หลงหา
ดาบตํารวจ เชาว ทิพยสังข
ดาบตํารวจ เชาวริน ไมตรีจิตต
ดาบตํารวจ เชาวฤทธิ์ แกวไชยะ
ดาบตํารวจ เชาวฤทธิ์ รอดพิสา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓
๓๖๔๔
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗
๓๖๔๘
๓๖๔๙
๓๖๕๐
๓๖๕๑
๓๖๕๒
๓๖๕๓
๓๖๕๔
๓๖๕๕
๓๖๕๖
๓๖๕๗
๓๖๕๘
๓๖๕๙
๓๖๖๐
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔
๓๖๖๕
๓๖๖๖

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ เชาวฤทธิ์ อามาตย
ดาบตํารวจ เชาวลิต จาวิสูตร
ดาบตํารวจ เชาวลิต ดําชวย
ดาบตํารวจ เชาวลิต ทองศิริ
ดาบตํารวจ เชาวลิต ปสสา
ดาบตํารวจ เชาวลิต พวงแกว
ดาบตํารวจ เชาวลิต อุปแกว
ดาบตํารวจ เชาววัจน กมลสิงห
ดาบตํารวจ เชิดชล ทองบอ
ดาบตํารวจ เชิดชัย จิตธรรม
ดาบตํารวจ เชิดชัย เชื้อมณฑา
ดาบตํารวจ เชิดชัย สมบัติ
ดาบตํารวจ เชิดชัย อาทิตยศิริกุล
ดาบตํารวจ เชิดชาย ไครแค
ดาบตํารวจ เชิดชาย สุวรรณนิมิตร
ดาบตํารวจ เชิดชูเกียรติ แดงแตง
ดาบตํารวจ เชิดชูพงษ กาญจนมุสิก
ดาบตํารวจ เชิดศักดิ์ ชุมสาชัย
ดาบตํารวจ เชิดศักดิ์ นึกธรรม
ดาบตํารวจ เชิดศักดิ์ บุญประภา
ดาบตํารวจ เชิดศักดิ์ โบราณกุล
ดาบตํารวจ เชิดศักดิ์ ปญญาเอก
ดาบตํารวจ เชิดศักดิ์ ศรีสองคอน
ดาบตํารวจ เชียงราย นนทศิริ
ดาบตํารวจ โชค กลากสิกิจ
ดาบตํารวจ โชคชัย กลับวงษ

๓๖๖๗
๓๖๖๘
๓๖๖๙
๓๖๗๐
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔
๓๖๗๕
๓๖๗๖
๓๖๗๗
๓๖๗๘
๓๖๗๙
๓๖๘๐
๓๖๘๑
๓๖๘๒
๓๖๘๓
๓๖๘๔
๓๖๘๕
๓๖๘๖
๓๖๘๗
๓๖๘๘
๓๖๘๙
๓๖๙๐
๓๖๙๑
๓๖๙๒

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ โชคชัย แกนสาร
ดาบตํารวจ โชคชัย จิตตจํานงค
ดาบตํารวจ โชคชัย จิตตชื้น
ดาบตํารวจ โชคชัย นพรัตน
ดาบตํารวจ โชคชัย นิยมชื่น
ดาบตํารวจ โชคชัย นิลพินิจ
ดาบตํารวจ โชคชัย ปลวาสน
ดาบตํารวจ โชคชัย โยธานันท
ดาบตํารวจ โชคชัย รักษาสุวรรณ
ดาบตํารวจ โชคชัย รื่นโยธา
ดาบตํารวจ โชคชัย วิมุตตา
ดาบตํารวจ โชคชัย สมบูรณ
ดาบตํารวจ โชคชัย อ่ําสุวรรณ
ดาบตํารวจ โชคดี ไชยวงศ
ดาบตํารวจ โชคดี โปยิ้ม
ดาบตํารวจ โชคดี มุเส็มสะเดา
ดาบตํารวจ โชคดี โยจิ้ว
ดาบตํารวจ โชคดี รัตนพงศ
ดาบตํารวจ โชคดี เล็กยิ้ม
ดาบตํารวจ โชคดี วิจิตรโสภา
ดาบตํารวจ โชติ ฉิมกูล
ดาบตํารวจ โชติพันธ เขียวแดง
ดาบตํารวจ โชติวัฒน สระทองชวง
ดาบตํารวจ โชติวิตร วิศิษฐธนศักดิ์
ดาบตํารวจ โชติวิทย ฐานะ
ดาบตํารวจ ไชยเชษฐ ทองสัมฤทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๙๓
๓๖๙๔
๓๖๙๕
๓๖๙๖
๓๖๙๗
๓๖๙๘
๓๖๙๙
๓๗๐๐
๓๗๐๑
๓๗๐๒
๓๗๐๓
๓๗๐๔
๓๗๐๕
๓๗๐๖
๓๗๐๗
๓๗๐๘
๓๗๐๙
๓๗๑๐
๓๗๑๑
๓๗๑๒
๓๗๑๓
๓๗๑๔

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ไชยทัศน สอาด
ดาบตํารวจ ไชยพงศ แจมสวัสดิ์
ดาบตํารวจ ไชยพร ชาตรีทัพ
ดาบตํารวจ ไชยพร ไชยา
ดาบตํารวจ ไชยพศ ผานพิเคราะห
ดาบตํารวจ ไชยพศ ราชประโคน
ดาบตํารวจ ไชยพัฒน จับสังข
ดาบตํารวจ ไชยยันต กาญจนพิมาย
ดาบตํารวจ ไชยยา ถุงเสน
ดาบตํารวจ ไชยยา ภาติกบุตร
ดาบตํารวจ ไชยยา หยูจีน
ดาบตํารวจ ไชยเยท หวลวงค
ดาบตํารวจ ไชยโย คุมนาน
ดาบตํารวจ ไชยรัตน ผลระเนอะ
ดาบตํารวจ ไชยรัตน โพธิ์ศรี
ดาบตํารวจ ไชยรัตน วงศสุย
ดาบตํารวจ ไชยวัฒน แสงงาม
ดาบตํารวจ ไชยวุฒิ แกวชูชื่น
ดาบตํารวจ ไชยสิทธิ์ บุตตะโยธี
ดาบตํารวจ ไชยสิทธินันท อุปพงษ
ดาบตํารวจ ไชยโสภณ ดิษแพ
ดาบตํารวจ ไชยันต
เกิดศักดิ์ ณ แวงนอย
๓๗๑๕ ดาบตํารวจ ไชยันต คีรินทร
๓๗๑๖ ดาบตํารวจ ไชยันต ทวีโภค
๓๗๑๗ ดาบตํารวจ ไชยา คงศิล

๓๗๑๘
๓๗๑๙
๓๗๒๐
๓๗๒๑
๓๗๒๒
๓๗๒๓
๓๗๒๔
๓๗๒๕
๓๗๒๖
๓๗๒๗
๓๗๒๘
๓๗๒๙
๓๗๓๐
๓๗๓๑
๓๗๓๒
๓๗๓๓
๓๗๓๔
๓๗๓๕
๓๗๓๖
๓๗๓๗
๓๗๓๘
๓๗๓๙
๓๗๔๐
๓๗๔๑
๓๗๔๒
๓๗๔๓

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ไชยา คําจันดา
ดาบตํารวจ ไชยา จิตจักร
ดาบตํารวจ ไชยา ชูศรีเพชร
ดาบตํารวจ ไชยา เต็กจําลอง
ดาบตํารวจ ไชยา เนาศรี
ดาบตํารวจ ไชยา มีจีนา
ดาบตํารวจ ไชยา เมืองชื่น
ดาบตํารวจ ไชยา ศรีสงคราม
ดาบตํารวจ ไชยา ศรีโสภา
ดาบตํารวจ ไชรสิต แกวเบี่ยง
ดาบตํารวจ ซอบิรอน สัสดี
ดาบตํารวจ ซอมรี ปุโรง
ดาบตํารวจ ซอและ สาระกาสม
ดาบตํารวจ ซะรี ยูโซะ
ดาบตํารวจ ซาการียา อายะมาโซ
ดาบตํารวจ ซายูตี สะมะลอ
ดาบตํารวจ ซุลก็อรนัย หลังยาหนาย
ดาบตํารวจ ซูกิฟลี โตะโยะ
ดาบตํารวจ เซ็น บุญอินเขียว
ดาบตํารวจ โซฟ มามะ
ดาบตํารวจ ฌานนท พรหมเพศ
ดาบตํารวจ ญาณเดช งามจิต
ดาบตํารวจ ญาณพัทร สมขุน
ดาบตํารวจ ญาโนภาส จุยเปยม
ดาบตํารวจ ฐนลวริษฐ พลายละหาร
ดาบตํารวจ ฐปนนท อชวนนท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๔๔
๓๗๔๕
๓๗๔๖
๓๗๔๗
๓๗๔๘
๓๗๔๙
๓๗๕๐
๓๗๕๑
๓๗๕๒
๓๗๕๓
๓๗๕๔
๓๗๕๕
๓๗๕๖
๓๗๕๗
๓๗๕๘
๓๗๕๙
๓๗๖๐
๓๗๖๑
๓๗๖๒
๓๗๖๓
๓๗๖๔
๓๗๖๕
๓๗๖๖
๓๗๖๗
๓๗๖๘

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ฐปนรรฆ โภคินพลวัฒน
ดาบตํารวจ ฐปนรรฆ แวงวรรณ
ดาบตํารวจ ฐภณ กิตติศักดิ์
ดาบตํารวจ ฐวิศว เตชาฐิติเศรษฐ
ดาบตํารวจ ฐากูร แกวทอง
ดาบตํารวจ ฐากูร อยูญาติมาก
ดาบตํารวจ ฐานะศักดิ์ มังกรพิทักษ
ดาบตํารวจ ฐานันดร ขวัญแดง
ดาบตํารวจ ฐานันดร นุยแนบ
ดาบตํารวจ ฐานิต กัณหา
ดาบตํารวจ ฐานิศร วงคตั้นหิ้น
ดาบตํารวจ ฐานุพงศ
โชควรเลิศธนนท
ดาบตํารวจ ฐานุพงศ วิชาติทวีพัฒน
ดาบตํารวจ ฐาปกรณ สําโรงแสง
ดาบตํารวจ ฐาปนพงศ คงสิมา
ดาบตํารวจ ฐาปนภาคย ศิริผล
ดาบตํารวจ ฐิตเวทย เชาวลิต
ดาบตํารวจ ฐิติกร มะโดด
ดาบตํารวจ ฐิติกร ราชตุ
ดาบตํารวจ ฐิติกร หนูทอง
ดาบตํารวจ ฐิติชัย พิมลศิริ
ดาบตํารวจ ฐิตินันท พองขุนทด
ดาบตํารวจ ฐิติปกรณ ศรีสุข
ดาบตํารวจ ฐิติพงศ พัฒลําภู
ดาบตํารวจ ฐิติพงศ มีทอง

๓๗๖๙
๓๗๗๐
๓๗๗๑
๓๗๗๒
๓๗๗๓
๓๗๗๔
๓๗๗๕
๓๗๗๖
๓๗๗๗
๓๗๗๘
๓๗๗๙
๓๗๘๐
๓๗๘๑
๓๗๘๒
๓๗๘๓
๓๗๘๔
๓๗๘๕
๓๗๘๖
๓๗๘๗
๓๗๘๘
๓๗๘๙
๓๗๙๐
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ฐิติพงษ ลิสวัสดิรัตนากุล
ดาบตํารวจ ฐิติพันธุ ฝปากเพราะ
ดาบตํารวจ ฐิติพันธุ เพ็ญศิริ
ดาบตํารวจ ฐิติวัชร ทวีอรรคชัยกุล
ดาบตํารวจ ฐีรวัฒน ชางหิน
ดาบตํารวจ ฑัศธัญ วงศาพันธ
ดาบตํารวจ ฑิฆัมธร ศรีกลิ่นดี
ดาบตํารวจ ณคร ขวัญชวย
ดาบตํารวจ ณจิรพงศ พบวันดี
ดาบตํารวจ ณชกิต สบายเหลือ
ดาบตํารวจ ณฎฐวรัญทร
ณฎฐชัยยมงคล
ดาบตํารวจ ณฐกร วิชาจารย
ดาบตํารวจ ณฐกรณ ดวงจันทรคํา
ดาบตํารวจ ณฐนน ผดุงฤกษ
ดาบตํารวจ ณฐนน แสงสุข
ดาบตํารวจ ณฐพงศ ภักดีคํา
ดาบตํารวจ ณฐพงศ ภูเกาลวน
ดาบตํารวจ ณฐภัทร บัตรศรี
ดาบตํารวจ ณฐภัทร โพพา
ดาบตํารวจ ณถกล ครองยุติ
ดาบตํารวจ ณทชัย วัชรประทีป
ดาบตํารวจ ณธรรศ ภูเรียนคู
ดาบตํารวจ ณธวัช บัวตรี
ดาบตํารวจ ณนคฉวรรษ คงถาวร
ดาบตํารวจ ณพชร แสนศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓
๓๘๐๔
๓๘๐๕
๓๘๐๖
๓๘๐๗
๓๘๐๘
๓๘๐๙
๓๘๑๐
๓๘๑๑
๓๘๑๒
๓๘๑๓
๓๘๑๔
๓๘๑๕
๓๘๑๖
๓๘๑๗
๓๘๑๘
๓๘๑๙

ดาบตํารวจ ณพณัฐ พรมวงค
ดาบตํารวจ ณพพล ธงงาม
ดาบตํารวจ ณพรพัสกร ทองยิ่ง
ดาบตํารวจ ณพวิทย วิชาราช
ดาบตํารวจ ณพวุฒิ ยอดทอง
ดาบตํารวจ ณภัทร ปราณีชัย
ดาบตํารวจ ณภัทรพงศ แสนสุข
ดาบตํารวจ ณรงค กลมกลอม
ดาบตํารวจ ณรงค กิ่งเงิน
ดาบตํารวจ ณรงค กุลสุวรรณ
ดาบตํารวจ ณรงค แกวอุดม
ดาบตํารวจ ณรงค คูวิจิตรจารุ
ดาบตํารวจ ณรงค จันทรทิพย
ดาบตํารวจ ณรงค จันทรเทพ
ดาบตํารวจ ณรงค จันทรพงษ
ดาบตํารวจ ณรงค ใจตรง
ดาบตํารวจ ณรงค ชลารัตน
ดาบตํารวจ ณรงค ชัยรัตน
ดาบตํารวจ ณรงค ชุติพรกมล
ดาบตํารวจ ณรงค ชุมโรย
ดาบตํารวจ ณรงค ทองขะโชค
ดาบตํารวจ ณรงค ทองแดง
ดาบตํารวจ ณรงค ทับทิม
ดาบตํารวจ ณรงค ทิงเหม
ดาบตํารวจ ณรงค นิ่มนวล
ดาบตํารวจ ณรงค นิลสุวรรณ

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๒๐
๓๘๒๑
๓๘๒๒
๓๘๒๓
๓๘๒๔
๓๘๒๕
๓๘๒๖
๓๘๒๗
๓๘๒๘
๓๘๒๙
๓๘๓๐
๓๘๓๑
๓๘๓๒
๓๘๓๓
๓๘๓๔
๓๘๓๕
๓๘๓๖
๓๘๓๗
๓๘๓๘
๓๘๓๙
๓๘๔๐
๓๘๔๑
๓๘๔๒
๓๘๔๓
๓๘๔๔
๓๘๔๕

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ณรงค
ดาบตํารวจ ณรงค
ดาบตํารวจ ณรงค
ดาบตํารวจ ณรงค
ดาบตํารวจ ณรงค
ดาบตํารวจ ณรงค
ดาบตํารวจ ณรงค
ดาบตํารวจ ณรงค
ดาบตํารวจ ณรงค
ดาบตํารวจ ณรงค
ดาบตํารวจ ณรงค
ดาบตํารวจ ณรงค
ดาบตํารวจ ณรงค
ดาบตํารวจ ณรงค
ดาบตํารวจ ณรงค
ดาบตํารวจ ณรงค
ดาบตํารวจ ณรงค
ดาบตํารวจ ณรงค
ดาบตํารวจ ณรงค
ดาบตํารวจ ณรงค
ดาบตํารวจ ณรงค
ดาบตํารวจ ณรงค
ดาบตํารวจ ณรงค
ดาบตํารวจ ณรงค
ดาบตํารวจ ณรงค
ดาบตํารวจ ณรงค

ปราบวงษา
ปาณลักษณ
พลายดวง
พวงเงิน
เพ็ชรประดับ
เพ็ชรอําไพ
มิ่งเมือง
มีเทศ
มียัง
เมณกูล
ยอดธรรม
รัตนโชติ
วงชนะ
วุนฉิม
ศรีนวล
ศรีเมฆ
สมุทรสาคร
สวางรัตน
สวางศรี
สะตะ
สุขเจริญ
สุขตะโก
สุขวัฒนา
สุดกลาง
สุทําแปง
แสงศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๔๖
๓๘๔๗
๓๘๔๘
๓๘๔๙
๓๘๕๐
๓๘๕๑
๓๘๕๒
๓๘๕๓
๓๘๕๔
๓๘๕๕
๓๘๕๖
๓๘๕๗
๓๘๕๘
๓๘๕๙
๓๘๖๐
๓๘๖๑
๓๘๖๒
๓๘๖๓
๓๘๖๔
๓๘๖๕
๓๘๖๖
๓๘๖๗
๓๘๖๘
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ณรงค แสนศรี
ดาบตํารวจ ณรงค โสมีชัย
ดาบตํารวจ ณรงค หมูหัวนา
ดาบตํารวจ ณรงค อินทรเรืองศรี
ดาบตํารวจ ณรงค อุนทรัพย
ดาบตํารวจ ณรงค อุบลรัตน
ดาบตํารวจ ณรงค ฮองสาย
ดาบตํารวจ ณรงคกร สงสวาง
ดาบตํารวจ ณรงคกร สุมเมา
ดาบตํารวจ ณรงคจิตร มีหนู
ดาบตํารวจ ณรงคชัย แกวดี
ดาบตํารวจ ณรงคชัย คงวัดใหม
ดาบตํารวจ ณรงคชัย ตาปราบ
ดาบตํารวจ ณรงคชัย ถี่ถวน
ดาบตํารวจ ณรงคชัย ทองสา
ดาบตํารวจ ณรงคชัย มากจริง
ดาบตํารวจ ณรงคชัย ใยดี
ดาบตํารวจ ณรงคชัย ศรีเกื้อ
ดาบตํารวจ ณรงคชัย สังขภิรมย
ดาบตํารวจ ณรงคชัย อินทรชวย
ดาบตํารวจ ณรงคเดช คํามูลเอย
ดาบตํารวจ ณรงคพล ยิ้มซาย
ดาบตํารวจ ณรงคฤทธิ์ ชิตมณี
ดาบตํารวจ ณรงคฤทธิ์ ชินคํา
ดาบตํารวจ ณรงคฤทธิ์ นิสัยกลา
ดาบตํารวจ ณรงคฤทธิ์ ปญญางาม

๓๘๗๒
๓๘๗๓
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗
๓๘๗๘
๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑
๓๘๘๒
๓๘๘๓
๓๘๘๔
๓๘๘๕
๓๘๘๖
๓๘๘๗
๓๘๘๘
๓๘๘๙
๓๘๙๐
๓๘๙๑
๓๘๙๒
๓๘๙๓
๓๘๙๔
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ณรงคฤทธิ์ วิเศษรัมย
ดาบตํารวจ ณรงคฤทธิ์ ศรีมณี
ดาบตํารวจ ณรงคฤทธิ์ หมื่นพวงศ
ดาบตํารวจ ณรงคฤทธิ์ ออนรูที่
ดาบตํารวจ ณรงคศักดิ์ เกตุแดง
ดาบตํารวจ ณรงคศักดิ์ จีนะ
ดาบตํารวจ ณรงคศักดิ์ ชูนุกิจ
ดาบตํารวจ ณรงคศักดิ์ ทองอินที
ดาบตํารวจ ณรงคศักดิ์ ทิพยปญญา
ดาบตํารวจ ณรงคศักดิ์ พุฒศรี
ดาบตํารวจ ณรงคศักดิ์ เพชรสวาสดิ์
ดาบตํารวจ ณรงคศักดิ์ ฤทธิดี
ดาบตํารวจ ณรงคศักดิ์ ศรีจันทร
ดาบตํารวจ ณรงคศักดิ์ สอนหลวย
ดาบตํารวจ ณรงคศักดิ์ สุดเพชร
ดาบตํารวจ ณรงคศักดิ์ หนูจีนเสง
ดาบตํารวจ ณรงคศักดิ์ อรนอม
ดาบตํารวจ ณรงชัย เอกเจริญกุล
ดาบตํารวจ ณรงศักดิ์ คงเทพ
ดาบตํารวจ ณรงศิลป นาชัยฤทธิ์
ดาบตํารวจ ณรรฐพงษช พราหมณภู
ดาบตํารวจ ณรัฐ กิติธรรม
ดาบตํารวจ ณราวุฒิ หินยมณ
ดาบตํารวจ ณรินทร เจิมทองหลาง
ดาบตํารวจ ณรินทร พิมพสอน
ดาบตํารวจ ณรินทร วังปาตาล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓
๓๙๐๔
๓๙๐๕
๓๙๐๖
๓๙๐๗
๓๙๐๘
๓๙๐๙
๓๙๑๐
๓๙๑๑
๓๙๑๒
๓๙๑๓
๓๙๑๔
๓๙๑๕
๓๙๑๖
๓๙๑๗
๓๙๑๘
๓๙๑๙
๓๙๒๐
๓๙๒๑
๓๙๒๒

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ณรินทร อินทจันทร
ดาบตํารวจ ณฤทธิ์ กลิ่นโกสุม
ดาบตํารวจ ณวุฒิ กอนคํา
ดาบตํารวจ ณัชฐกิตติ์ สุขทอง
ดาบตํารวจ ณัชพงศ ยิงรัมย
ดาบตํารวจ ณัชรกร กองจันทร
ดาบตํารวจ ณัชริน โพยนอก
ดาบตํารวจ ณัชสิทธิ์ บูรวงค
ดาบตํารวจ ณัฎฐธนัน มวงยืนนาน
ดาบตํารวจ ณัฎฐวัฒน เฉลิมวงศ
ดาบตํารวจ ณัฎฐวุฒิ อินทร
ดาบตํารวจ ณัฎฐาชัย วันนา
ดาบตํารวจ ณัฏฐ นามสอน
ดาบตํารวจ ณัฏฐ ผาสุข
ดาบตํารวจ ณัฏฐ ละลี
ดาบตํารวจ ณัฏฐกิตต หมื่นอาษา
ดาบตํารวจ ณัฏฐชรินทร พลูวรรณ
ดาบตํารวจ ณัฏฐชลิต
วรัญชิตพันธุกร
ดาบตํารวจ ณัฏฐชัย ณ มณี
ดาบตํารวจ ณัฏฐนันท นาควารี
ดาบตํารวจ ณัฏฐบัณฑร เอื้อนกิ่ง
ดาบตํารวจ ณัฏฐพงค พรหมเทพ
ดาบตํารวจ ณัฏฐพล สุวรรณศร
ดาบตํารวจ ณัฐ วิเศษสิงห
ดาบตํารวจ ณัฐกร จาวสันเที๊ยะ

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓๙๒๓ ดาบตํารวจ ณัฐกร ปานคํา
๓๙๒๔ ดาบตํารวจ ณัฐกรณ ออนโนเรียดอน
๓๙๒๕ ดาบตํารวจ ณัฐกฤชพงษ
รัตนาพูนเพิ่ม
๓๙๒๖ ดาบตํารวจ ณัฐกิจ เพ็งทองหลาง
๓๙๒๗ ดาบตํารวจ ณัฐกิตติ์ เจริญภูริอนันต
๓๙๒๘ ดาบตํารวจ ณัฐจักร
ถิรธนาฐานพัฒน
๓๙๒๙ ดาบตํารวจ ณัฐจักร ฤทธิ์อินทร
๓๙๓๐ ดาบตํารวจ ณัฐชนน เขตตสันเทียะ
๓๙๓๑ ดาบตํารวจ ณัฐชัย เครือยา
๓๙๓๒ ดาบตํารวจ ณัฐชัย ทองดี
๓๙๓๓ ดาบตํารวจ ณัฐชัย มากะเต
๓๙๓๔ ดาบตํารวจ ณัฐชัย อินทรทาฉาง
๓๙๓๕ ดาบตํารวจ ณัฐฑี ธิพันธ
๓๙๓๖ ดาบตํารวจ ณัฐธนาธร บุตรเนตร
๓๙๓๗ ดาบตํารวจ ณัฐธพงษ ชัยสุขกาญจน
๓๙๓๘ ดาบตํารวจ ณัฐธพงษ วารีรัตนภากร
๓๙๓๙ ดาบตํารวจ ณัฐนนท เติมยศ
๓๙๔๐ ดาบตํารวจ ณัฐนนท หงษแพงจิตร
๓๙๔๑ ดาบตํารวจ ณัฐนันท วะระ
๓๙๔๒ ดาบตํารวจ ณัฐบดินทร ยะเนตร
๓๙๔๓ ดาบตํารวจ ณัฐพงค เงาใส
๓๙๔๔ ดาบตํารวจ ณัฐพงค ชูนุน
๓๙๔๕ ดาบตํารวจ ณัฐพงค รัตนพงศ
๓๙๔๖ ดาบตํารวจ ณัฐพงศ ขอจุลซวน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๔๗
๓๙๔๘
๓๙๔๙
๓๙๕๐
๓๙๕๑
๓๙๕๒
๓๙๕๓
๓๙๕๔
๓๙๕๕
๓๙๕๖
๓๙๕๗
๓๙๕๘
๓๙๕๙
๓๙๖๐
๓๙๖๑
๓๙๖๒
๓๙๖๓
๓๙๖๔
๓๙๖๕
๓๙๖๖
๓๙๖๗
๓๙๖๘
๓๙๖๙
๓๙๗๐
๓๙๗๑

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ณัฐพงศ จันทสุวรรณโณ
ดาบตํารวจ ณัฐพงศ ชินานนท
ดาบตํารวจ ณัฐพงศ ทองชมภู
ดาบตํารวจ ณัฐพงศ ทองมา
ดาบตํารวจ ณัฐพงศ แทนนิล
ดาบตํารวจ ณัฐพงศ ปราจันทร
ดาบตํารวจ ณัฐพงศ ศรีสุข
ดาบตํารวจ ณัฐพงศ สมศรีษะ
ดาบตํารวจ ณัฐพงศ สิงหเนตร
ดาบตํารวจ ณัฐพงศ แสงรักษาวงศ
ดาบตํารวจ ณัฐพงศ อินตะ
ดาบตํารวจ ณัฐพงษ เกษากิจ
ดาบตํารวจ ณัฐพงษ ขุนคงมี
ดาบตํารวจ ณัฐพงษ คงปนนา
ดาบตํารวจ ณัฐพงษ ชูแกว
ดาบตํารวจ ณัฐพงษ นับถือสุข
ดาบตํารวจ ณัฐพงษ
เนตรวิจิตรานนท
ดาบตํารวจ ณัฐพงษ พรมจันทร
ดาบตํารวจ ณัฐพงษ พึ่งสวัสดิ์
ดาบตํารวจ ณัฐพงษ วิเศษสุทธิ์
ดาบตํารวจ ณัฐพงษ ศรีวิชา
ดาบตํารวจ ณัฐพงษ สิ่วสําแดง
ดาบตํารวจ ณัฐพงษ สีหนู
ดาบตํารวจ ณัฐพนธ แกวศิริ
ดาบตํารวจ ณัฐพร ศรีสองคอน

๓๙๗๒
๓๙๗๓
๓๙๗๔
๓๙๗๕
๓๙๗๖
๓๙๗๗
๓๙๗๘
๓๙๗๙
๓๙๘๐
๓๙๘๑
๓๙๘๒
๓๙๘๓
๓๙๘๔
๓๙๘๕
๓๙๘๖
๓๙๘๗
๓๙๘๘
๓๙๘๙
๓๙๙๐
๓๙๙๑
๓๙๙๒
๓๙๙๓
๓๙๙๔
๓๙๙๕
๓๙๙๖
๓๙๙๗

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ณัฐพร สวัสดิ์ละคร
ดาบตํารวจ ณัฐพล กอพันธ
ดาบตํารวจ ณัฐพล จันทรขาว
ดาบตํารวจ ณัฐพล จันฤาชา
ดาบตํารวจ ณัฐพล ใจอิ่ม
ดาบตํารวจ ณัฐพล ชํานาญพล
ดาบตํารวจ ณัฐพล นาคสวัสดิ์
ดาบตํารวจ ณัฐพล บัวขาว
ดาบตํารวจ ณัฐพล ปรากฎหาญ
ดาบตํารวจ ณัฐพล ปุนปอง
ดาบตํารวจ ณัฐพล พลอยศรี
ดาบตํารวจ ณัฐพล พันธุเทศ
ดาบตํารวจ ณัฐพล ภูขาว
ดาบตํารวจ ณัฐพล ยาดี
ดาบตํารวจ ณัฐพล รอดเพ็ง
ดาบตํารวจ ณัฐพล วิริยอนันตกุล
ดาบตํารวจ ณัฐพล ศรีคําจักร
ดาบตํารวจ ณัฐพล สวัสดี
ดาบตํารวจ ณัฐพล สินเธาว
ดาบตํารวจ ณัฐพล เสมอวัน
ดาบตํารวจ ณัฐพล หวานอารมภ
ดาบตํารวจ ณัฐพล อุบลนุช
ดาบตํารวจ ณัฐพัชร จันทรศรี
ดาบตํารวจ ณัฐพัชร ทนทาน
ดาบตํารวจ ณัฐพัชร ขวัญแกว
ดาบตํารวจ ณัฐพัฒน จูรบูรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๙๘
๓๙๙๙
๔๐๐๐
๔๐๐๑
๔๐๐๒
๔๐๐๓
๔๐๐๔
๔๐๐๕
๔๐๐๖
๔๐๐๗
๔๐๐๘
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๑
๔๐๑๒
๔๐๑๓
๔๐๑๔
๔๐๑๕
๔๐๑๖
๔๐๑๗
๔๐๑๘
๔๐๑๙
๔๐๒๐
๔๐๒๑
๔๐๒๒
๔๐๒๓

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ณัฐภัทร กาแดง
ดาบตํารวจ ณัฐภูมิ เพ็รชสุวรรณ
ดาบตํารวจ ณัฐยุทธ บุญศรี
ดาบตํารวจ ณัฐรงคกร มูลวงศ
ดาบตํารวจ ณัฐรเดช งามขํา
ดาบตํารวจ ณัฐวรพล พรหมจรรย
ดาบตํารวจ ณัฐวรรธน โพธิ์เผือก
ดาบตํารวจ ณัฐวัฒน จิตมโนวรรณ
ดาบตํารวจ ณัฐวัฒน ชวยสําราญ
ดาบตํารวจ ณัฐวัฒน ชูเกียรติไกร
ดาบตํารวจ ณัฐวัฒน ดุลยพิพัฒน
ดาบตํารวจ ณัฐวัฒน มังคละ
ดาบตํารวจ ณัฐวัฒน หนูเลิศ
ดาบตํารวจ ณัฐวัตร สุขราม
ดาบตํารวจ ณัฐวุฒิ กาสุด
ดาบตํารวจ ณัฐวุฒิ จันทรเพ็ชรสี
ดาบตํารวจ ณัฐวุฒิ จีนสุขแสง
ดาบตํารวจ ณัฐวุฒิ ชางเกิด
ดาบตํารวจ ณัฐวุฒิ เตบสัน
ดาบตํารวจ ณัฐวุฒิ เทพขันธ
ดาบตํารวจ ณัฐวุฒิ ปนะกาโส
ดาบตํารวจ ณัฐวุฒิ พรมอน
ดาบตํารวจ ณัฐวุฒิ สังสะโอภาส
ดาบตํารวจ ณัฐวุฒิ สีไมนาม
ดาบตํารวจ ณัฐวุฒิ สุจจิต
ดาบตํารวจ ณัฐวุฒิ ออนชื่นจิตร

๔๐๒๔
๔๐๒๕
๔๐๒๖
๔๐๒๗
๔๐๒๘
๔๐๒๙
๔๐๓๐
๔๐๓๑
๔๐๓๒
๔๐๓๓
๔๐๓๔
๔๐๓๕
๔๐๓๖
๔๐๓๗
๔๐๓๘
๔๐๓๙
๔๐๔๐
๔๐๔๑
๔๐๔๒
๔๐๔๓
๔๐๔๔
๔๐๔๕
๔๐๔๖
๔๐๔๗
๔๐๔๘
๔๐๔๙

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ณัฐวุธ เอียดเกิด
ดาบตํารวจ ณัฐสมพล ดาสาลี
ดาบตํารวจ ณัฐสรรค เลิศประเสริฐ
ดาบตํารวจ ณัฐสิทธิ์ พัดไสว
ดาบตํารวจ ณัฐสิทธิ์ สายวา
ดาบตํารวจ ณัฐสิทธิ์ สุยฉอง
ดาบตํารวจ ณัฐิวุฒิ อวนศรี
ดาบตํารวจ ณัทพงศ เพชรหนู
ดาบตํารวจ ณุวัฒน อุดมศิริ
ดาบตํารวจ เณรฐิวัฒน สุธานันต
ดาบตํารวจ ดนบาซีด หัสบู
ดาบตํารวจ ดนรอซี สอหวัง
ดาบตํารวจ ดนรอหมาน ชายมัน
ดาบตํารวจ ดนอิตรี อุรามา
ดาบตํารวจ ดนัทธ ดาวัลย
ดาบตํารวจ ดนัย ธรรมเที่ยงทัน
ดาบตํารวจ ดนุพล แสนหลา
ดาบตํารวจ ดนุรุต เกลี้ยงแกว
ดาบตํารวจ ดนุสรณ นุนสิงห
ดาบตํารวจ ดรุณ ซิ่นชวย
ดาบตํารวจ ดรุณ โยสีดา
ดาบตํารวจ ดรุณฤกษ ไชยเหล็ก
ดาบตํารวจ ดลรพี สันทนวิวิตต
ดาบตํารวจ ดวง ตั้นสูงเนิน
ดาบตํารวจ ดวงกมล คุณศักดิ์
ดาบตํารวจ ดวงรุงโรจน ปลูกสราง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๐๕๐
๔๐๕๑
๔๐๕๒
๔๐๕๓
๔๐๕๔
๔๐๕๕
๔๐๕๖
๔๐๕๗
๔๐๕๘
๔๐๕๙
๔๐๖๐
๔๐๖๑
๔๐๖๒
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕
๔๐๖๖
๔๐๖๗
๔๐๖๘
๔๐๖๙
๔๐๗๐
๔๐๗๑
๔๐๗๒
๔๐๗๓
๔๐๗๔
๔๐๗๕

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ดอกรัก สังขทวม
ดาบตํารวจ ดอน ชวยแกว
ดาบตํารวจ ดอนไพ กาฬหวา
ดาบตํารวจ ดาชัลย บุญสินชัย
ดาบตํารวจ ดานัย อุดรพูล
ดาบตํารวจ ดาบชัย ถามะพันธ
ดาบตํารวจ ดามพ เลี่ยมทองขาว
ดาบตํารวจ ดาว พิรุนสุนทร
ดาบตํารวจ ดาวรุง สินเนียม
ดาบตํารวจ ดาวเรียบ วงษปญญา
ดาบตํารวจ ดาโหด ลาเห
ดาบตํารวจ ดาโอะ สาและมะ
ดาบตํารวจ ดําเนิน คําวรรณ
ดาบตํารวจ ดําเนิน งามสม
ดาบตํารวจ ดําเนิน ดงแกวมณี
ดาบตํารวจ ดําเนิน ทองใบ
ดาบตํารวจ ดําเนิน ทาวคําวัง
ดาบตํารวจ ดําเนิน นุยเลิศ
ดาบตํารวจ ดําเนิน รัตนะ
ดาบตํารวจ ดําเนิน สมทรง
ดาบตํารวจ ดํารง ไถวฤทธิ์
ดาบตํารวจ ดํารงค เตะเบ็นหมุด
ดาบตํารวจ ดํารงค มีเหลือง
ดาบตํารวจ ดํารงค หนอแกว
ดาบตํารวจ ดํารงคกุล ฉิมสุด
ดาบตํารวจ ดํารงคฤทธิ์ นวมศิริ

๔๐๗๖
๔๐๗๗
๔๐๗๘
๔๐๗๙
๔๐๘๐
๔๐๘๑
๔๐๘๒
๔๐๘๓
๔๐๘๔
๔๐๘๕
๔๐๘๖
๔๐๘๗
๔๐๘๘
๔๐๘๙
๔๐๙๐
๔๐๙๑
๔๐๙๒
๔๐๙๓
๔๐๙๔
๔๐๙๕
๔๐๙๖
๔๐๙๗
๔๐๙๘
๔๐๙๙
๔๑๐๐
๔๑๐๑

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ดํารงชัย ไชยชอฟา
ดาบตํารวจ ดํารงชัย หงษากล
ดาบตํารวจ ดํารงณ พรมมี
ดาบตํารวจ ดํารงณ พัฒอําพันธ
ดาบตํารวจ ดํารงเดช พูลสวัสดิ์
ดาบตํารวจ ดํารงยศ อินทมะโน
ดาบตํารวจ ดํารงฤทธิ์ เปยทิพย
ดาบตํารวจ ดํารงฤทธิ์ ฤาโสภา
ดาบตํารวจ ดํารงศักดิ์ ทุงศรีแกว
ดาบตํารวจ ดํารงศักดิ์ บุญรินทร
ดาบตํารวจ ดํารงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
ดาบตํารวจ ดํารงศักดิ์ สิงหเล็ก
ดาบตํารวจ ดําริ โฆสิต
ดาบตํารวจ ดําริ เลิศแตง
ดาบตํารวจ ดําริ วิลัยรัตน
ดาบตํารวจ ดิจชภณ พรหมกําเนิด
ดาบตํารวจ ดิเรก กรณทอง
ดาบตํารวจ ดิเรก กัมปา
ดาบตํารวจ ดิเรก เถินหิต
ดาบตํารวจ ดิเรก ทรงศิริ
ดาบตํารวจ ดิเรก นอยแสง
ดาบตํารวจ ดิเรก รอดฉาย
ดาบตํารวจ ดิเรก ศรนารายณ
ดาบตํารวจ ดิเรก อยูดี
ดาบตํารวจ ดิลก ศรีออน
ดาบตํารวจ ดุริยะ กัณหะสุต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑๐๒
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๕
๔๑๐๖
๔๑๐๗
๔๑๐๘
๔๑๐๙
๔๑๑๐
๔๑๑๑
๔๑๑๒
๔๑๑๓
๔๑๑๔
๔๑๑๕
๔๑๑๖
๔๑๑๗
๔๑๑๘
๔๑๑๙
๔๑๒๐
๔๑๒๑
๔๑๒๒
๔๑๒๓
๔๑๒๔
๔๑๒๕
๔๑๒๖
๔๑๒๗

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ดุษฎี คงสงฆ
ดาบตํารวจ ดุษฎี ศรีแยม
ดาบตํารวจ ดุษิต แข็งเขตกรณ
ดาบตํารวจ ดุษิต ทองมาก
ดาบตํารวจ ดุสิต เขียวใส
ดาบตํารวจ ดุสิต จันทุง
ดาบตํารวจ ดุสิต มะณีแสง
ดาบตํารวจ ดุสิต รักษชู
ดาบตํารวจ ดุสิต เวชกามา
ดาบตํารวจ ดุสิต สุวรรณศรี
ดาบตํารวจ ดุสิต ใหมชู
ดาบตํารวจ ดุสิต อุทัยสุริ
ดาบตํารวจ เดช คงศรี
ดาบตํารวจ เดช หอมหวาน
ดาบตํารวจ เดชชาติ หวานสง
ดาบตํารวจ เดชญาณ พานเผือก
ดาบตํารวจ เดชณรงค นามภักดี
ดาบตํารวจ เดชณรงค พัดทอง
ดาบตํารวจ เดชณรงค รุงสวาง
ดาบตํารวจ เดชณรงค วนะภูติ
ดาบตํารวจ เดชนาวา นิลไชย
ดาบตํารวจ เดชปณิธาน ปุงโพธิ์
ดาบตํารวจ เดชพล อังศุประเวศ
ดาบตํารวจ เดชภิวัฒน ปนรูป
ดาบตํารวจ เดชฤทธิ์ สีสินธ
ดาบตํารวจ เดชวิมล เมืองไทย

๔๑๒๘
๔๑๒๙
๔๑๓๐
๔๑๓๑
๔๑๓๒
๔๑๓๓
๔๑๓๔
๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑
๔๑๔๒
๔๑๔๓
๔๑๔๔
๔๑๔๕
๔๑๔๖
๔๑๔๗
๔๑๔๘
๔๑๔๙
๔๑๕๐
๔๑๕๑
๔๑๕๒
๔๑๕๓

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ เดชสกล กรสงแกว
ดาบตํารวจ เดชา คลองดี
ดาบตํารวจ เดชา เคยพุดซา
ดาบตํารวจ เดชา ดํารงคศักดิ์
ดาบตํารวจ เดชา ธงชัย
ดาบตํารวจ เดชา นอยเหมือนพันธ
ดาบตํารวจ เดชา บุญวาส
ดาบตํารวจ เดชา ปฐมาภินันท
ดาบตํารวจ เดชา พรมสาย
ดาบตํารวจ เดชา เพชรหนู
ดาบตํารวจ เดชา โภชากรณ
ดาบตํารวจ เดชา มาลาทอง
ดาบตํารวจ เดชา รัตนเมือง
ดาบตํารวจ เดชา ราชาโคตร
ดาบตํารวจ เดชา ลมสมบุตร
ดาบตํารวจ เดชา วิชัยยุทธ
ดาบตํารวจ เดชา ศิริบรรพต
ดาบตํารวจ เดชา ศิริฤกษมงคล
ดาบตํารวจ เดชา สัสดีเดช
ดาบตํารวจ เดชา เสนาบุญ
ดาบตํารวจ เดชา หนูเรือง
ดาบตํารวจ เดชา อาจกมล
ดาบตํารวจ เดชา อุทัยฉาย
ดาบตํารวจ เดชาชิต พลเมืองดี
ดาบตํารวจ เดชาธร เกตุศรัทธา
ดาบตํารวจ เดชาธร ธรรมจง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑๕๔
๔๑๕๕
๔๑๕๖
๔๑๕๗
๔๑๕๘
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑
๔๑๖๒
๔๑๖๓
๔๑๖๔
๔๑๖๕
๔๑๖๖
๔๑๖๗
๔๑๖๘
๔๑๖๙
๔๑๗๐
๔๑๗๑
๔๑๗๒
๔๑๗๓
๔๑๗๔
๔๑๗๕
๔๑๗๖
๔๑๗๗
๔๑๗๘
๔๑๗๙

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ เดชาธร พรมอกศรี
ดาบตํารวจ เดชาวุธ เดชา
ดาบตํารวจ เดโช พรหมวิเศษ
ดาบตํารวจ เดโชชัย เสงเลี่ยม
ดาบตํารวจ เดน จันทรแกว
ดาบตํารวจ เดน ปรักเอโก
ดาบตํารวจ เดน พงษขันธ
ดาบตํารวจ เดน สีเมืองแกว
ดาบตํารวจ เดนคุณ จุยดิษฐ
ดาบตํารวจ เดนชัย ขวดพุดซา
ดาบตํารวจ เดนชัย หนูวงศ
ดาบตํารวจ เดนศักดิ์ หงษสิงห
ดาบตํารวจ เดวิช วงศขาแกว
ดาบตํารวจ เดวิส คณาชอบ
ดาบตํารวจ เดี่ยว จันทรขํา
ดาบตํารวจ แดน โนจิตร
ดาบตํารวจ แดน เหมือนดี
ดาบตํารวจ แดนชัย คําวัน
ดาบตํารวจ โดมชัย หมั่นกระโทก
ดาบตํารวจ ตระกูล เขินอํานวย
ดาบตํารวจ ตรีธนัฐ แสนคม
ดาบตํารวจ ตรีเนตร อินทรเลื่อมใส
ดาบตํารวจ ตฤณ สุระนันท
ดาบตํารวจ ตฤณกร เจนสิริวรโชต
ดาบตํารวจ ตฤณภณ สุนินทบูรณ
ดาบตํารวจ ตลิต กมล

๔๑๘๐
๔๑๘๑
๔๑๘๒
๔๑๘๓
๔๑๘๔
๔๑๘๕
๔๑๘๖
๔๑๘๗
๔๑๘๘
๔๑๘๙
๔๑๙๐
๔๑๙๑
๔๑๙๒
๔๑๙๓
๔๑๙๔
๔๑๙๕
๔๑๙๖
๔๑๙๗
๔๑๙๘
๔๑๙๙
๔๒๐๐
๔๒๐๑
๔๒๐๒

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ตวน หมื่นโฮง
ดาบตํารวจ ตวนมูฮามัดรอมือลี ลอจิ
ดาบตํารวจ ตอการณ พลหนองหลวง
ดาบตํารวจ ตอศักดิ์ ฑีฆาวงค
ดาบตํารวจ ตอศักดิ์ บัวเล็ก
ดาบตํารวจ ตอศักดิ์ โสมะฐิติ
ดาบตํารวจ ตอศักดิ์ แหยมเจริญ
ดาบตํารวจ ตอเอ็ส เหล็มปาน
ดาบตํารวจ ตะวัน บุตะเขียว
ดาบตํารวจ ตะวันฉาย
ขันตรีสะพังหลวง
ดาบตํารวจ ตั้งธงชัย ไถงตระกูล
ดาบตํารวจ ตาลเดี่ยว จาเมืองฮาม
ดาบตํารวจ ตีรณ ดงเทียมศรี
ดาบตํารวจ ตุลาการ ผิวผอง
ดาบตํารวจ เตกชิตณ พงษอุทธา
ดาบตํารวจ เตชไพศาล
เจริญพรไพบูลย
ดาบตํารวจ เตชสิทธิ์ ตันติสุขารมย
ดาบตํารวจ เตชะสิทธิ์ แนนอุดร
ดาบตํารวจ เตชัส เอกมหาคํา
ดาบตํารวจ เตชินท ทือเกาะ
ดาบตํารวจ เตชินท แหยมนาค
ดาบตํารวจ เตฌานนต
ธรรศชญางกูร
ดาบตํารวจ เติม บุษบรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๒๐๓
๔๒๐๔
๔๒๐๕
๔๒๐๖
๔๒๐๗
๔๒๐๘
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑
๔๒๒๒
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗
๔๒๒๘

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ เติมศักดิ์ ภูยาทิพย
ดาบตํารวจ โตมร ภัยวิมุติ
ดาบตํารวจ ไตรจักร บุญเย็น
ดาบตํารวจ ไตรทศ มนัส
ดาบตํารวจ ไตรเทพ กุลหอม
ดาบตํารวจ ไตรภพ จุนสมุทร
ดาบตํารวจ ไตรภพ เทพเกลี้ยง
ดาบตํารวจ ไตรภพ ยิ่งสวัสดิ์
ดาบตํารวจ ไตรภพ หาญเชิงชัย
ดาบตํารวจ ไตรรงค สติมั่น
ดาบตํารวจ ไตรรัตน สุวะมาตย
ดาบตํารวจ ถนอม คําสุริวรกุล
ดาบตํารวจ ถนอม ดินดํา
ดาบตํารวจ ถนอม ทองเพชร
ดาบตํารวจ ถนอม พรอมสุข
ดาบตํารวจ ถนอม ลาดนอก
ดาบตํารวจ ถนอม วัลลา
ดาบตํารวจ ถนอม วิชัยคําจร
ดาบตํารวจ ถนอม ศิริภูธร
ดาบตํารวจ ถนอมทรัพย เขียวงาม
ดาบตํารวจ ถนอมศักดิ์ จมมา
ดาบตํารวจ ถนอมศักดิ์ ซําประเสริฐ
ดาบตํารวจ ถนอมศักดิ์ พุมสงวน
ดาบตํารวจ ถนัด กลับสุข
ดาบตํารวจ ถนัด แกวดํา
ดาบตํารวจ ถนัด ไชยเลิศ

๔๒๒๙
๔๒๓๐
๔๒๓๑
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗
๔๒๔๘
๔๒๔๙
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒
๔๒๕๓
๔๒๕๔

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ถนัด ตันแกว
ดาบตํารวจ ถนัด สุขอยู
ดาบตํารวจ ถนัด อินทะจันทร
ดาบตํารวจ ถวัลย ยศบุตร
ดาบตํารวจ ถวัลย สิงหคําโม
ดาบตํารวจ ถวิล เกลี้ยงสมร
ดาบตํารวจ ถวิล ชั่งแสง
ดาบตํารวจ ถวิล เทียมภักดี
ดาบตํารวจ ถวิล บัวงาม
ดาบตํารวจ ถวิล ประจิตร
ดาบตํารวจ ถวิล ศรีสวาง
ดาบตํารวจ ถวิล หมื่นวุนหนู
ดาบตํารวจ ถาวร แกวบุญยืน
ดาบตํารวจ ถาวร แกวหนูนา
ดาบตํารวจ ถาวร ขุนทอง
ดาบตํารวจ ถาวร คงอินทร
ดาบตํารวจ ถาวร จันทรนา
ดาบตํารวจ ถาวร จันทรยก
ดาบตํารวจ ถาวร นอยทํา
ดาบตํารวจ ถาวร นิลคํา
ดาบตํารวจ ถาวร พันธออง
ดาบตํารวจ ถาวร มานะสาร
ดาบตํารวจ ถาวร ระสิตานนท
ดาบตํารวจ ถาวร วงคคราย
ดาบตํารวจ ถาวร แสงมุข
ดาบตํารวจ ถาวร หัสมิตต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๒๕๕
๔๒๕๖
๔๒๕๗
๔๒๕๘
๔๒๕๙
๔๒๖๐
๔๒๖๑
๔๒๖๒
๔๒๖๓
๔๒๖๔
๔๒๖๕
๔๒๖๖
๔๒๖๗
๔๒๖๘
๔๒๖๙
๔๒๗๐
๔๒๗๑
๔๒๗๒
๔๒๗๓
๔๒๗๔
๔๒๗๕
๔๒๗๖
๔๒๗๗
๔๒๗๘
๔๒๗๙
๔๒๘๐

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ถาวร เหรา
ดาบตํารวจ ถาวร อักษรชู
ดาบตํารวจ ถาวร เฮียงโฮม
ดาบตํารวจ ถิรชัย ขุนศิริ
ดาบตํารวจ ถิรเดช ชัยสีทอง
ดาบตํารวจ ถิรเดช รัตนพันธ
ดาบตํารวจ ถิรภัทร ประภาสิทธิ
ดาบตํารวจ ถิรวุฒิ พรมวงค
ดาบตํารวจ เถลิงศักดิ์ เอกา
ดาบตํารวจ ทนง ชูเวชะ
ดาบตํารวจ ทนงค นิมิตรถวิล
ดาบตํารวจ ทนงค ปรีชาชน
ดาบตํารวจ ทนงค ฟองการ
ดาบตํารวจ ทนงชัย วิชัยดิษฐ
ดาบตํารวจ ทนงเชาว รองเมือง
ดาบตํารวจ ทนงศักดิ์ กิมเซียะ
ดาบตํารวจ ทนงศักดิ์ แกวพุฒ
ดาบตํารวจ ทนงศักดิ์ ใจวงค
ดาบตํารวจ ทนงศักดิ์ โฉมกระโทก
ดาบตํารวจ ทนงศักดิ์ ดํารักษ
ดาบตํารวจ ทนงศักดิ์ ดีนอก
ดาบตํารวจ ทนงศักดิ์ เดนสุข
ดาบตํารวจ ทนงศักดิ์ ตอพล
ดาบตํารวจ ทนงศักดิ์ ติ๊บประโจก
ดาบตํารวจ ทนงศักดิ์ เตชนันท
ดาบตํารวจ ทนงศักดิ์ ทองคลาย

๔๒๘๑
๔๒๘๒
๔๒๘๓
๔๒๘๔
๔๒๘๕
๔๒๘๖
๔๒๘๗
๔๒๘๘
๔๒๘๙
๔๒๙๐
๔๒๙๑
๔๒๙๒
๔๒๙๓
๔๒๙๔
๔๒๙๕
๔๒๙๖
๔๒๙๗
๔๒๙๘
๔๒๙๙
๔๓๐๐
๔๓๐๑
๔๓๐๒
๔๓๐๓
๔๓๐๔
๔๓๐๕

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ทนงศักดิ์ นอใหม
ดาบตํารวจ ทนงศักดิ์ โนวังหาญ
ดาบตํารวจ ทนงศักดิ์ ประทุมผาย
ดาบตํารวจ ทนงศักดิ์ ปนใจ
ดาบตํารวจ ทนงศักดิ์ ผอมคง
ดาบตํารวจ ทนงศักดิ์ รัตนะ
ดาบตํารวจ ทนงศักดิ์ วุฒินนทชัย
ดาบตํารวจ ทนงศักดิ์ สาระวารี
ดาบตํารวจ ทนงศักดิ์ สีธรรมา
ดาบตํารวจ ทนงศักดิ์ อําขํา
ดาบตํารวจ ทนาศักดิ์ เปนสุข
ดาบตํารวจ ทนุศักดิ์ เปนไชย
ดาบตํารวจ ทรงกรด กี่หิรัญ
ดาบตํารวจ ทรงกลด พัชรินทร
ดาบตํารวจ ทรงกลด สวยสด
ดาบตํารวจ ทรงกลด หอมสันทัด
ดาบตํารวจ ทรงกัญจน
วิรุฬหธรรมกุล
ดาบตํารวจ ทรงกิต ศิริวรรณ
ดาบตํารวจ ทรงเกียรติ แจมสวาง
ดาบตํารวจ ทรงเกียรติ นวพงศกีรติ
ดาบตํารวจ ทรงจิตร บุญพันธ
ดาบตํารวจ ทรงฉัตร พรหมจรรย
ดาบตํารวจ ทรงชัย ขวัญพรหม
ดาบตํารวจ ทรงชาย แขวงจักร
ดาบตํารวจ ทรงเดช มานะกิจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๓๐๖
๔๓๐๗
๔๓๐๘
๔๓๐๙
๔๓๑๐
๔๓๑๑
๔๓๑๒
๔๓๑๓
๔๓๑๔
๔๓๑๕
๔๓๑๖
๔๓๑๗
๔๓๑๘
๔๓๑๙
๔๓๒๐
๔๓๒๑
๔๓๒๒
๔๓๒๓
๔๓๒๔
๔๓๒๕
๔๓๒๖
๔๓๒๗
๔๓๒๘
๔๓๒๙
๔๓๓๐
๔๓๓๑

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ทรงธรรม ไมลโพธิ์
ดาบตํารวจ ทรงโปรด โงะบุดดา
ดาบตํารวจ ทรงพจน พรมพิสาร
ดาบตํารวจ ทรงพรศักดิ์ ทิมบํารุง
ดาบตํารวจ ทรงพล เจริญเดช
ดาบตํารวจ ทรงพล ตุยศักดา
ดาบตํารวจ ทรงพล พลดงนอก
ดาบตํารวจ ทรงพล ลิ้มประเสริฐ
ดาบตํารวจ ทรงพล สุวรรณประดิษฐ
ดาบตํารวจ ทรงพล หนูจาแสง
ดาบตํารวจ ทรงยศ ปาลวัฒน
ดาบตํารวจ ทรงยศ แสงแกว
ดาบตํารวจ ทรงฤทธิ์ คําแหงพล
ดาบตํารวจ ทรงฤทธิ์ ไชยศรีทา
ดาบตํารวจ ทรงฤทธิ์ สิทธิศาสตร
ดาบตํารวจ ทรงฤทธิ์ อนันทวรรณ
ดาบตํารวจ ทรงวิทย คําสะอาด
ดาบตํารวจ ทรงวิทย เพียรไสย
ดาบตํารวจ ทรงวิทยา ผกากลิ่น
ดาบตํารวจ ทรงวุฒิ ชูทรัพยทวีกุล
ดาบตํารวจ ทรงวุฒิ เนตรสังข
ดาบตํารวจ ทรงวุฒิ ปาปะเถ
ดาบตํารวจ ทรงวุฒิ ลือกําลัง
ดาบตํารวจ ทรงวุฒิ โลหเส็ง
ดาบตํารวจ ทรงศักดิ์ ชัยลา
ดาบตํารวจ ทรงศักดิ์ ดวงทอง

๔๓๓๒
๔๓๓๓
๔๓๓๔
๔๓๓๕
๔๓๓๖
๔๓๓๗
๔๓๓๘
๔๓๓๙
๔๓๔๐
๔๓๔๑
๔๓๔๒
๔๓๔๓
๔๓๔๔
๔๓๔๕
๔๓๔๖
๔๓๔๗
๔๓๔๘
๔๓๔๙
๔๓๕๐
๔๓๕๑
๔๓๕๒
๔๓๕๓
๔๓๕๔
๔๓๕๕
๔๓๕๖
๔๓๕๗

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ทรงศักดิ์ ตอมคํา
ดาบตํารวจ ทรงศักดิ์ บุบผาสังข
ดาบตํารวจ ทรงศักดิ์ ปอมเงิน
ดาบตํารวจ ทรงศักดิ์ ภูถาดลาย
ดาบตํารวจ ทรงศักดิ์ สอนเสนา
ดาบตํารวจ ทรงศิลป กองเกิด
ดาบตํารวจ ทรงสิทธิ์ ลักษณเลิศ
ดาบตํารวจ ทรรศนะ คชนิล
ดาบตํารวจ ทรรศนะ สุโขทัย
ดาบตํารวจ ทรรศรัญย รักสุข
ดาบตํารวจ ทริณทรรัฐ ขันธศักดิ์
ดาบตํารวจ ทวนชัย ขมัน
ดาบตํารวจ ทวนทอง จงธนกมล
ดาบตํารวจ ทวนทอง พูลจันทร
ดาบตํารวจ ทวนทอง ราชบรรเทา
ดาบตํารวจ ทวนทอง อุตรา
ดาบตํารวจ ทวาย เสือแพร
ดาบตํารวจ ทวิช กลัดบานหวย
ดาบตํารวจ ทวิช แกวชาติ
ดาบตํารวจ ทวิช บุญประสพ
ดาบตํารวจ ทวิช ปานอําพันธ
ดาบตํารวจ ทวิช พินไธสง
ดาบตํารวจ ทวิช สงสวาง
ดาบตํารวจ ทวิช สุวรรณเดชา
ดาบตํารวจ ทวิท หอมเย็น
ดาบตํารวจ ทวิทย พลกลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๓๕๘
๔๓๕๙
๔๓๖๐
๔๓๖๑
๔๓๖๒
๔๓๖๓
๔๓๖๔
๔๓๖๕
๔๓๖๖
๔๓๖๗
๔๓๖๘
๔๓๖๙
๔๓๗๐
๔๓๗๑
๔๓๗๒
๔๓๗๓
๔๓๗๔
๔๓๗๕
๔๓๗๖
๔๓๗๗
๔๓๗๘
๔๓๗๙
๔๓๘๐
๔๓๘๑
๔๓๘๒
๔๓๘๓

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ทวิน บุญผอง
ดาบตํารวจ ทวี คงสมพจน
ดาบตํารวจ ทวี คําใบ
ดาบตํารวจ ทวี จูประโคน
ดาบตํารวจ ทวี ชางชนะ
ดาบตํารวจ ทวี ทรายแกว
ดาบตํารวจ ทวี นามจุมจัง
ดาบตํารวจ ทวี นิ่มนวล
ดาบตํารวจ ทวี โนนกอม
ดาบตํารวจ ทวี ภูมิเรศสุนทร
ดาบตํารวจ ทวี มิตรทอง
ดาบตํารวจ ทวี เมืองกอน
ดาบตํารวจ ทวี รักลวน
ดาบตํารวจ ทวี วงษจันทร
ดาบตํารวจ ทวี ศรีคํา
ดาบตํารวจ ทวี ศรีสระคู
ดาบตํารวจ ทวี สุขสะอาด
ดาบตํารวจ ทวี อินทรชิต
ดาบตํารวจ ทวี อินธิ
ดาบตํารวจ ทวี เอี่ยมสอาด
ดาบตํารวจ ทวีชัย ประทุมชาติ
ดาบตํารวจ ทวีโชค ศิริวรรณ
ดาบตํารวจ ทวีโชค สุขจิตร
ดาบตํารวจ ทวีทรัพย วาณิชชาติ
ดาบตํารวจ ทวีป ทวีผล
ดาบตํารวจ ทวีป พรหมแสง

๔๓๘๔
๔๓๘๕
๔๓๘๖
๔๓๘๗
๔๓๘๘
๔๓๘๙
๔๓๙๐
๔๓๙๑
๔๓๙๒
๔๓๙๓
๔๓๙๔
๔๓๙๕
๔๓๙๖
๔๓๙๗
๔๓๙๘
๔๓๙๙
๔๔๐๐
๔๔๐๑
๔๔๐๒
๔๔๐๓
๔๔๐๔
๔๔๐๕
๔๔๐๖
๔๔๐๗
๔๔๐๘
๔๔๐๙

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ทวีป ลีศรีคํา
ดาบตํารวจ ทวีป เสนหา
ดาบตํารวจ ทวีพร โสวพรรณ
ดาบตํารวจ ทวีรัตน นาคทน
ดาบตํารวจ ทวีรัตน วิเศษนคร
ดาบตํารวจ ทวีวัฒน ปานขาว
ดาบตํารวจ ทวีวัฒน ฤทธิทักษ
ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์ กระเสาร
ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์ กลิ่นสุคนธ
ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์ กุลสุวรรณ
ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์ ไขขวัญ
ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์ จันทรังษี
ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์ เจียมจักร
ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์ ดวงกิจ
ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์ ถิ่นเดิม
ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์ โทลา
ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์ นนทสิทธิ์
ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์ นาคปาน
ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์ แนนเกลี้ยง
ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์ โนนสูงเนิน
ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์ ปญจนะ
ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์ ปญญาวงศ
ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์ ปานแปน
ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์ พัฒนประดิษฐิ์
ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์ พูลศรี
ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์ มงคล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๔๑๐
๔๔๑๑
๔๔๑๒
๔๔๑๓
๔๔๑๔
๔๔๑๕
๔๔๑๖
๔๔๑๗
๔๔๑๘
๔๔๑๙
๔๔๒๐
๔๔๒๑
๔๔๒๒
๔๔๒๓
๔๔๒๔
๔๔๒๕
๔๔๒๖
๔๔๒๗
๔๔๒๘
๔๔๒๙
๔๔๓๐
๔๔๓๑
๔๔๓๒
๔๔๓๓
๔๔๓๔
๔๔๓๕

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์ ยะปะนันท
ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์ รัตนวราหะ
ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์ รุงภักดีสวัสดิ์
ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์ วงศใจ
ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์ ศรีสุข
ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์ ศิลารักษ
ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์ สัตถาพร
ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์ สายแกว
ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์ อินทรเนื่อง
ดาบตํารวจ ทวีศิลป ขวัญทอง
ดาบตํารวจ ทศธิรณค สงกูล
ดาบตํารวจ ทศพงษ คําออน
ดาบตํารวจ ทศพร ตางสมบัติ
ดาบตํารวจ ทศพร นวลละออง
ดาบตํารวจ ทศพร ปตะระโค
ดาบตํารวจ ทศพร ยกเล็ก
ดาบตํารวจ ทศพร ยั่งยืน
ดาบตํารวจ ทศพร ลองแกว
ดาบตํารวจ ทศพร สารีคํา
ดาบตํารวจ ทศพร หิรัญอร
ดาบตํารวจ ทศพล ขุนนวล
ดาบตํารวจ ทศพล ชุมเย็น
ดาบตํารวจ ทศพล เดือนดาว
ดาบตํารวจ ทศพล ปานเพ็ชร
ดาบตํารวจ ทศพล วิเศษศรี
ดาบตํารวจ ทศพล สมบัติ

๔๔๓๖
๔๔๓๗
๔๔๓๘
๔๔๓๙
๔๔๔๐
๔๔๔๑
๔๔๔๒
๔๔๔๓
๔๔๔๔
๔๔๔๕
๔๔๔๖
๔๔๔๗
๔๔๔๘
๔๔๔๙
๔๔๕๐
๔๔๕๑
๔๔๕๒
๔๔๕๓
๔๔๕๔
๔๔๕๕
๔๔๕๖
๔๔๕๗
๔๔๕๘
๔๔๕๙
๔๔๖๐
๔๔๖๑

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ทศพล สังขรูป
ดาบตํารวจ ทศพล สีดาธรรม
ดาบตํารวจ ทศพล สุดแกว
ดาบตํารวจ ทศพล อรอินทร
ดาบตํารวจ ทศพล ออนนิ่ม
ดาบตํารวจ ทศภาค คุมมณี
ดาบตํารวจ ทศมิตร ศรีมณี
ดาบตํารวจ ทศวรรษ กันทะวงค
ดาบตํารวจ ทศวรรษ ธรรมวงค
ดาบตํารวจ ทองคํา แกบกลาง
ดาบตํารวจ ทองคํา ทองศักดิ์สิทธิ์
ดาบตํารวจ ทองคํา ภูถูกเงิน
ดาบตํารวจ ทองคํา ภูอองทอง
ดาบตํารวจ ทองคํา สรรพวุธ
ดาบตํารวจ ทองคํา ออนสี
ดาบตํารวจ ทองจันทร สีโดวัน
ดาบตํารวจ ทองดี วงคใหญ
ดาบตํารวจ ทองแดง ศักดิ์แสง
ดาบตํารวจ ทองตอ เทียบเพีย
ดาบตํารวจ ทองทัศน ทองโยธา
ดาบตํารวจ ทองใบ แสนทวีสุข
ดาบตํารวจ ทองปาว ทองขาว
ดาบตํารวจ ทองเปลว วงศนาค
ดาบตํารวจ ทองพวน มะริด
ดาบตํารวจ ทองมวน วงษภักดี
ดาบตํารวจ ทองรัก สิงหทองหาว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๔๖๒
๔๔๖๓
๔๔๖๔
๔๔๖๕
๔๔๖๖
๔๔๖๗
๔๔๖๘
๔๔๖๙
๔๔๗๐
๔๔๗๑
๔๔๗๒
๔๔๗๓
๔๔๗๔
๔๔๗๕
๔๔๗๖
๔๔๗๗
๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐
๔๔๘๑
๔๔๘๒
๔๔๘๓
๔๔๘๔
๔๔๘๕
๔๔๘๖
๔๔๘๗

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ทองลี ปราบหนองบัว
ดาบตํารวจ ทองสิทธิ์ สุหญานาง
ดาบตํารวจ ทองสุข แซมเขียว
ดาบตํารวจ ทองสุข ไทยธานี
ดาบตํารวจ ทองสุข ภูเดนผา
ดาบตํารวจ ทองใส พรมหญาคา
ดาบตํารวจ ทองใส อุทรักษ
ดาบตํารวจ ทองหลอ ผิวผักแวน
ดาบตํารวจ ทองอยู ผองแผว
ดาบตํารวจ ทองอิน สิงหปอง
ดาบตํารวจ ทะวี เงินฝรั่ง
ดาบตํารวจ ทักศิลป ธรรมไชย
ดาบตํารวจ ทักษดนัย กลาหาญ
ดาบตํารวจ ทักษดนัย ไชยเลิศ
ดาบตํารวจ ทักษิณ โคกแกว
ดาบตํารวจ ทักษิณ จุมปูหยุย
ดาบตํารวจ ทักษิณ เจนใจ
ดาบตํารวจ ทักษิณ สวางดี
ดาบตํารวจ ทักสินธุ วิศรียา
ดาบตํารวจ ทัชชพล ออกประทุม
ดาบตํารวจ ทัตตพันธ บุรพงศ
ดาบตํารวจ ทัตเทพ จุยประโคน
ดาบตํารวจ ทัตเทพ สุขบวร
ดาบตํารวจ ทัตพงศ บุญครอง
ดาบตํารวจ ทันอาทิตย วงศแกว
ดาบตํารวจ ทัพ แกวปาเฟอย

๔๔๘๘
๔๔๘๙
๔๔๙๐
๔๔๙๑
๔๔๙๒
๔๔๙๓
๔๔๙๔
๔๔๙๕
๔๔๙๖
๔๔๙๗
๔๔๙๘
๔๔๙๙
๔๕๐๐
๔๕๐๑
๔๕๐๒
๔๕๐๓
๔๕๐๔
๔๕๐๕
๔๕๐๖
๔๕๐๗
๔๕๐๘
๔๕๐๙
๔๕๑๐
๔๕๑๑
๔๕๑๒
๔๕๑๓

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ทัพพพงศ ทอนสูงเนิน
ดาบตํารวจ ทัย เขียวดํา
ดาบตํารวจ ทัศเทพ ตะโกพร
ดาบตํารวจ ทัศนชัย กุลศัตยาภิรมย
ดาบตํารวจ ทัศนพล ชื่นอิ่มทรัพย
ดาบตํารวจ ทัศนัย ทองคํา
ดาบตํารวจ ทัศนัย เริ่มศรี
ดาบตํารวจ ทัศนากร ทองแกวจันทร
ดาบตํารวจ ทานุ บุญแกว
ดาบตํารวจ ทาวีรวุธ ศรีหาบุต
ดาบตํารวจ ทิฆัมพร ตวนเครือ
ดาบตํารวจ ทิณกรณ ทองกานเหลือง
ดาบตํารวจ ทินกร นินทะราช
ดาบตํารวจ ทินกร บุตรศรี
ดาบตํารวจ ทินกร พิมสาร
ดาบตํารวจ ทินกร มณีบุตร
ดาบตํารวจ ทินกร สนิทนา
ดาบตํารวจ ทินกร สืบคําเปยง
ดาบตํารวจ ทินกร โสรัจจ
ดาบตํารวจ ทินกร หรัญรัตน
ดาบตํารวจ ทินภัทร ชูดํา
ดาบตํารวจ ทินภัทร ออนอินทร
ดาบตํารวจ ทิเบต โรจนศิลป
ดาบตํารวจ ทิพยา ภูเงิน
ดาบตํารวจ ทิพรักษ ไวแสน
ดาบตํารวจ ทิว บุญศิริ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕๑๔
๔๕๑๕
๔๕๑๖
๔๕๑๗
๔๕๑๘
๔๕๑๙
๔๕๒๐
๔๕๒๑
๔๕๒๒
๔๕๒๓
๔๕๒๔
๔๕๒๕
๔๕๒๖
๔๕๒๗
๔๕๒๘
๔๕๒๙
๔๕๓๐
๔๕๓๑
๔๕๓๒
๔๕๓๓
๔๕๓๔
๔๕๓๕
๔๕๓๖
๔๕๓๗
๔๕๓๘
๔๕๓๙

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ทิวัตถ วงคปนตา
ดาบตํารวจ ทิวา คําประสิทธิ์
ดาบตํารวจ ทิวา นามกันยา
ดาบตํารวจ ทิวา พันรอบ
ดาบตํารวจ ทิวา รสหอม
ดาบตํารวจ ทิวา สอดแกว
ดาบตํารวจ ทิวากร กันหมุด
ดาบตํารวจ ทิวากร คําสุข
ดาบตํารวจ ทิวากร หมั่นอุตสาห
ดาบตํารวจ ทิวากร อาทนิตย
ดาบตํารวจ ทิวานนท โมราชาติ
ดาบตํารวจ ทีปกร เกตุแกว
ดาบตํารวจ ทีมากร อินทรสร
ดาบตํารวจ ทุงวัชรินทร วงษนุช
ดาบตํารวจ ทุม มาหาญ
ดาบตํารวจ ทูน ใจหมั้น
ดาบตํารวจ ทูลเกลา โตทอง
ดาบตํารวจ เทพกร ริยาพันธ
ดาบตํารวจ เทพทอง แผนทอง
ดาบตํารวจ เทพทัต เลาเปยม
ดาบตํารวจ เทพนรินทร บิลยะแม
ดาบตํารวจ เทพนรินทร อินบัญชา
ดาบตํารวจ เทพนิมิตร กุโบลา
ดาบตํารวจ เทพนิมิตร หมั่นทน
ดาบตํารวจ เทพรัตน สุนทรแกว
ดาบตํารวจ เทพรัศมี ปรักมาศ

๔๕๔๐
๔๕๔๑
๔๕๔๒
๔๕๔๓
๔๕๔๔
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒
๔๕๕๓
๔๕๕๔
๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙
๔๕๖๐
๔๕๖๑
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔
๔๕๖๕

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ เทพฤทธิ์ เจริญศิริ
ดาบตํารวจ เทพฤทธิ์ พรหมมา
ดาบตํารวจ เทพฤทธิ์ ภูสุข
ดาบตํารวจ เทพฤทธิ์ มณีภาค
ดาบตํารวจ เทพสิทธิ์ กาลวรรณ
ดาบตํารวจ เทวกฤต พายุบุตร
ดาบตํารวจ เทวฤทธิ์ คงชวย
ดาบตํารวจ เทวฤทธิ์ ชัยสิทธิ์
ดาบตํารวจ เทวฤทธิ์ รอดภัย
ดาบตํารวจ เทวัญ เบาทอง
ดาบตํารวจ เทวัญ เรืองกระจาย
ดาบตํารวจ เทวา ไกรทอง
ดาบตํารวจ เทวา ปนตาเครือ
ดาบตํารวจ เทวารินทร เผาปนตา
ดาบตํารวจ เทวิน ถิ่นจอม
ดาบตํารวจ เทวินทร ทองหนาศาล
ดาบตํารวจ เทวินทร ปานทะยักษ
ดาบตํารวจ เทวินทร สินภิบาล
ดาบตํารวจ เทวินทร หงษระนัย
ดาบตํารวจ เทเวศ ตันติ
ดาบตํารวจ เทอด ฤทธิรัตน
ดาบตํารวจ เทอดเกียรติ ศรีประทา
ดาบตํารวจ เทอดทัย หัสไทรทอง
ดาบตํารวจ เทอดศักดิ์ เจริญสุข
ดาบตํารวจ เทอดศักดิ์ ทองศรี
ดาบตํารวจ เทอดศักดิ์ โพธาราม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕๖๖
๔๕๖๗
๔๕๖๘
๔๕๖๙
๔๕๗๐
๔๕๗๑
๔๕๗๒
๔๕๗๓
๔๕๗๔
๔๕๗๕
๔๕๗๖
๔๕๗๗
๔๕๗๘
๔๕๗๙
๔๕๘๐
๔๕๘๑
๔๕๘๒
๔๕๘๓
๔๕๘๔
๔๕๘๕
๔๕๘๖
๔๕๘๗
๔๕๘๘
๔๕๘๙
๔๕๙๐
๔๕๙๑

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ เทอดศักดิ์ มัศยามาศ
ดาบตํารวจ เทอดศักดิ์ วันไกร
ดาบตํารวจ เทิด จันทิศ
ดาบตํารวจ เทิดทูร ชายทวีป
ดาบตํารวจ เทิดศักดิ์ คําลือ
ดาบตํารวจ เทิดศักดิ์ เชื้อเมืองพาน
ดาบตํารวจ เทิดศักดิ์ ศรีรัตน
ดาบตํารวจ เทิดศักดิ์ หวานฉ่ํา
ดาบตํารวจ เที่ยง พงษพิมาย
ดาบตํารวจ เทียน ขุนกระโทก
ดาบตํารวจ เทียนชัย แกวมา
ดาบตํารวจ เทียนชัย คําตั๋น
ดาบตํารวจ เทียนชัย จิ้นสุริวงษ
ดาบตํารวจ เทียนชัย นิรพุฒ
ดาบตํารวจ เทียนชัย สมสีไสย
ดาบตํารวจ เทียนชัย หนูแกว
ดาบตํารวจ เทียนชัยชโย อินทรสุข
ดาบตํารวจ เทียมทาน ชินพรม
ดาบตํารวจ แทน ปาโม
ดาบตํารวจ แทน พุทธเมฆ
ดาบตํารวจ ไทยรัตน สระแกว
ดาบตํารวจ ธกฤต เพ็งสุวรรณ
ดาบตํารวจ ธกฤต สุธาวรรณ
ดาบตํารวจ ธง ภาคภูมิ
ดาบตํารวจ ธงชัย กอนนคร
ดาบตํารวจ ธงชัย แกวประเสริฐ

๔๕๙๒
๔๕๙๓
๔๕๙๔
๔๕๙๕
๔๕๙๖
๔๕๙๗
๔๕๙๘
๔๕๙๙
๔๖๐๐
๔๖๐๑
๔๖๐๒
๔๖๐๓
๔๖๐๔
๔๖๐๕
๔๖๐๖
๔๖๐๗
๔๖๐๘
๔๖๐๙
๔๖๑๐
๔๖๑๑
๔๖๑๒
๔๖๑๓
๔๖๑๔
๔๖๑๕
๔๖๑๖
๔๖๑๗

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ธงชัย ขันคํา
ดาบตํารวจ ธงชัย ขันทอง
ดาบตํารวจ ธงชัย ใจกันธิยะ
ดาบตํารวจ ธงชัย เชาวนเมธา
ดาบตํารวจ ธงชัย ไชยรัตน
ดาบตํารวจ ธงชัย ทันใจ
ดาบตํารวจ ธงชัย นันทะศรี
ดาบตํารวจ ธงชัย น้ําฉ่ํา
ดาบตํารวจ ธงชัย ปญโญ
ดาบตํารวจ ธงชัย ปนสอน
ดาบตํารวจ ธงชัย เพชรภา
ดาบตํารวจ ธงชัย เพิ่มขึ้น
ดาบตํารวจ ธงชัย โพธิบุญมา
ดาบตํารวจ ธงชัย วงคชัย
ดาบตํารวจ ธงชัย สารีอาจ
ดาบตํารวจ ธงชัย สุบรรทม
ดาบตํารวจ ธงชัย สุเมธาวิวัฒน
ดาบตํารวจ ธงชัย แสนพล
ดาบตํารวจ ธงชัยวิทยา คําศรี
ดาบตํารวจ ธงไชย คําแกว
ดาบตํารวจ ธงไชย ปนใจ
ดาบตํารวจ ธงไชย สามศึก
ดาบตํารวจ ธงไทย ธนสาร
ดาบตํารวจ ธงไทย สมภักดี
ดาบตํารวจ ธงไทย อินทพัฒน
ดาบตํารวจ ธงธน ไชยศรียา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๖๑๘
๔๖๑๙
๔๖๒๐
๔๖๒๑
๔๖๒๒
๔๖๒๓
๔๖๒๔
๔๖๒๕
๔๖๒๖
๔๖๒๗
๔๖๒๘
๔๖๒๙
๔๖๓๐
๔๖๓๑
๔๖๓๒
๔๖๓๓
๔๖๓๔
๔๖๓๕
๔๖๓๖
๔๖๓๗
๔๖๓๘
๔๖๓๙
๔๖๔๐
๔๖๔๑
๔๖๔๒
๔๖๔๓

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ธงธร สุวรรณศรี
ดาบตํารวจ ธงพล ธงกิ่ง
ดาบตํารวจ ธงพิพัฒน บุตรดี
ดาบตํารวจ ธงศักดิ์ นิธิสารัตถกุล
ดาบตํารวจ ธชณัฐ ชูหนู
ดาบตํารวจ ธณเดช ศรีนาค
ดาบตํารวจ ธณสรร โนนศรี
ดาบตํารวจ ธณี ออนประชู
ดาบตํารวจ ธนกร มอยบุตร
ดาบตํารวจ ธนกร ศรีนุน
ดาบตํารวจ ธนกร ศรีเมือง
ดาบตํารวจ ธนกร ศรีโสภา
ดาบตํารวจ ธนกร อุนทิพยเพชร
ดาบตํารวจ ธนกฤต แกวกันใจ
ดาบตํารวจ ธนกฤต ชอนบุรี
ดาบตํารวจ ธนกฤต ชัยนารักษ
ดาบตํารวจ ธนกฤต ชีพสาทิศ
ดาบตํารวจ ธนกฤต ไชยทองศรี
ดาบตํารวจ ธนกฤต ดํารงศักดิ์
ดาบตํารวจ ธนกฤต ดีล้ํา
ดาบตํารวจ ธนกฤต ตุระซอง
ดาบตํารวจ ธนกฤต ไตรถาวร
ดาบตํารวจ ธนกฤต ทวมสุนทร
ดาบตํารวจ ธนกฤต นันทเผาพิมล
ดาบตํารวจ ธนกฤต เพชรรัตน
ดาบตํารวจ ธนกฤต มะโนสม

๔๖๔๔
๔๖๔๕
๔๖๔๖
๔๖๔๗
๔๖๔๘
๔๖๔๙
๔๖๕๐
๔๖๕๑
๔๖๕๒
๔๖๕๓
๔๖๕๔
๔๖๕๕
๔๖๕๖
๔๖๕๗
๔๖๕๘
๔๖๕๙
๔๖๖๐
๔๖๖๑
๔๖๖๒
๔๖๖๓
๔๖๖๔
๔๖๖๕
๔๖๖๖
๔๖๖๗
๔๖๖๘
๔๖๖๙

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ธนกฤต ศรีคุณโน
ดาบตํารวจ ธนกฤต สิริกุลวิตรา
ดาบตํารวจ ธนกฤต สิริภาณุภาส
ดาบตํารวจ ธนกฤต เสียมนุน
ดาบตํารวจ ธนกฤต หวยหงษทอง
ดาบตํารวจ ธนกฤต อรามศักดิ์
ดาบตํารวจ ธนกานต หอมจันทร
ดาบตํารวจ ธนงคชัย ศรีทอง
ดาบตํารวจ ธนงคศักดิ์ โยธี
ดาบตํารวจ ธนชัย ไชยนันทน
ดาบตํารวจ ธนชัย นุมนิ่ม
ดาบตํารวจ ธนชาต วีระจันทร
ดาบตํารวจ ธนชิต ยี่วันฉาย
ดาบตํารวจ ธนโชติ ตนโพธิ์
ดาบตํารวจ ธนโชติ ทองคํา
ดาบตํารวจ ธนโชติ โมสิกะ
ดาบตํารวจ ธนโชติ ศรียา
ดาบตํารวจ ธนโชติ แหลมไธสง
ดาบตํารวจ ธนโชติ อินตะแสน
ดาบตํารวจ ธนญชัย จันทรสมดี
ดาบตํารวจ ธนญชัย ผูผอง
ดาบตํารวจ ธนดล บุญคุม
ดาบตํารวจ ธนดล มีเมือง
ดาบตํารวจ ธนดล เหลาที
ดาบตํารวจ ธนเดช เทพคําภูวนนท
ดาบตํารวจ ธนเดช นาเถิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๖๗๐
๔๖๗๑
๔๖๗๒
๔๖๗๓
๔๖๗๔
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘
๔๖๘๙
๔๖๙๐
๔๖๙๑
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ธนเดช บุญญพิธยางกูร
ดาบตํารวจ ธนเดช พันธนอย
ดาบตํารวจ ธนเดช ศรีสังข
ดาบตํารวจ ธนเดช สวางใจ
ดาบตํารวจ ธนเดช สีสาย
ดาบตํารวจ ธนเดช อภัยเทศพานิช
ดาบตํารวจ ธนเทพ นาคเกษม
ดาบตํารวจ ธนเทพ หนูประกอบ
ดาบตํารวจ ธนธร จันทิบุตร
ดาบตํารวจ ธนธรณ พรมดวงดี
ดาบตํารวจ ธนธรณ เขตบุรี
ดาบตํารวจ ธนธัต อินตะเสน
ดาบตํารวจ ธนธัส เมืองสวาง
ดาบตํารวจ ธนนท นอยวัน
ดาบตํารวจ ธนนนท แกวโมลา
ดาบตํารวจ ธนนนท พูนกัน
ดาบตํารวจ ธนนวัฒน วรรณสินศิริ
ดาบตํารวจ ธนบดี ไพรวรรณ
ดาบตํารวจ ธนบดี วัฒนธน
ดาบตํารวจ ธนบดี สือนิ
ดาบตํารวจ ธนปภณภัทร บุญษา
ดาบตํารวจ ธนพ เกิดดวง
ดาบตํารวจ ธนพงษ สกุลประไพ
ดาบตํารวจ ธนพนธ สตาหะ
ดาบตํารวจ ธนพร สืบอาย
ดาบตํารวจ ธนพล คนเพียร

๔๖๙๖
๔๖๙๗
๔๖๙๘
๔๖๙๙
๔๗๐๐
๔๗๐๑
๔๗๐๒
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
๔๗๑๐
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓
๔๗๑๔
๔๗๑๕
๔๗๑๖
๔๗๑๗
๔๗๑๘
๔๗๑๙
๔๗๒๐

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ธนพล จันสา
ดาบตํารวจ ธนพล เชิดชู
ดาบตํารวจ ธนพล ตันมณี
ดาบตํารวจ ธนพล ทุงฤทธิ์
ดาบตํารวจ ธนพล นัทธีเจริญ
ดาบตํารวจ ธนพล สืบพันธโกย
ดาบตํารวจ ธนพล เหลือเทพ
ดาบตํารวจ ธนพัชร โสภารัตน
ดาบตํารวจ ธนพัต น้ําดอกไม
ดาบตํารวจ ธนพัต นิลผาย
ดาบตํารวจ ธนพิพัฒน
สกิจฤทธิ์บุญมา
ดาบตํารวจ ธนภณ ทีโพธิ์หาด
ดาบตํารวจ ธนภัตร รวมแสง
ดาบตํารวจ ธนภัทร คอนจั่น
ดาบตํารวจ ธนภัทร คําฟู
ดาบตํารวจ ธนภัทร เงาพา
ดาบตํารวจ ธนภัทร จะตุเทน
ดาบตํารวจ ธนภัทร จันทรศรีชั้น
ดาบตํารวจ ธนภัทร เที่ยงแปน
ดาบตํารวจ ธนภัทร พรหมทอง
ดาบตํารวจ ธนภัทร พุมนอย
ดาบตํารวจ ธนภัทร โพธิ์ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ธนภัทร ศรีทองนวล
ดาบตํารวจ ธนภัทร ศรีมุงคุณ
ดาบตํารวจ ธนภัทร สาดมะเริง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗๒๑
๔๗๒๒
๔๗๒๓
๔๗๒๔
๔๗๒๕
๔๗๒๖
๔๗๒๗
๔๗๒๘
๔๗๒๙
๔๗๓๐
๔๗๓๑
๔๗๓๒
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖
๔๗๓๗
๔๗๓๘
๔๗๓๙
๔๗๔๐
๔๗๔๑
๔๗๔๒
๔๗๔๓
๔๗๔๔
๔๗๔๕

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ธนภัทร แสงพราย
ดาบตํารวจ ธนภัทร หอมจันทร
ดาบตํารวจ ธนภัทร โอฆะพนม
ดาบตํารวจ ธนภูมิ ศักดิ์พรหม
ดาบตํารวจ ธนยศ ชัยรัตน
ดาบตํารวจ ธนยศพนธ ศรีภัทรบูรณ
ดาบตํารวจ ธนรัชต ฤทธิกูล
ดาบตํารวจ ธนวรรธน ธงไชย
ดาบตํารวจ ธนวัฒน เข็มเจริญ
ดาบตํารวจ ธนวัฒน ไขสังเกต
ดาบตํารวจ ธนวัฒน ดีเบา
ดาบตํารวจ ธนวัฒน ประภากรสกุล
ดาบตํารวจ ธนวัฒน ประภาวะกา
ดาบตํารวจ ธนวัฒน ประวิงทรัพย
ดาบตํารวจ ธนวัฒน ยอดแกว
ดาบตํารวจ ธนวัฒน สงสังข
ดาบตํารวจ ธนวัฒน สาริกุล
ดาบตํารวจ ธนวัฒน สุขสําราญ
ดาบตํารวจ ธนวัตร ปุริโสตะโย
ดาบตํารวจ ธนวันต ทองเสน
ดาบตํารวจ ธนวิชญ กลอมกลิ่น
ดาบตํารวจ ธนวิชญ จันทะสิงหหาร
ดาบตํารวจ ธนวิทย จีนขุย
ดาบตํารวจ ธนวิทย อรุณโน
ดาบตํารวจ ธนวุฒิ ธะนะ

๔๗๔๖
๔๗๔๗
๔๗๔๘
๔๗๔๙
๔๗๕๐
๔๗๕๑
๔๗๕๒
๔๗๕๓
๔๗๕๔
๔๗๕๕
๔๗๕๖
๔๗๕๗
๔๗๕๘
๔๗๕๙
๔๗๖๐
๔๗๖๑
๔๗๖๒
๔๗๖๓
๔๗๖๔
๔๗๖๕
๔๗๖๖
๔๗๖๗
๔๗๖๘
๔๗๖๙
๔๗๗๐

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ธนวุฒิ เผาคนชม
ดาบตํารวจ ธนศักดิ์ ชมพืช
ดาบตํารวจ ธนศักดิ์ ทองบุญชุม
ดาบตํารวจ ธนศักดิ์ แทนอินทร
ดาบตํารวจ ธนศักดิ์ นวลลออง
ดาบตํารวจ ธนศักดิ์ แวนวงษ
ดาบตํารวจ ธนศักดิ์ สารศรี
ดาบตํารวจ ธนสิทธิ์ รมเย็น
ดาบตํารวจ ธนสิทธิ์ ศิวะพิทักษ
ดาบตํารวจ ธนสุวรรณ จันทรชูกลิ่น
ดาบตํารวจ ธนะชัย ศรีอํารุง
ดาบตํารวจ ธนะรัฐ สังขชวย
ดาบตํารวจ ธนะวิทย สอนเต็ม
ดาบตํารวจ ธนะศักดิ์ สันถนอม
ดาบตํารวจ ธนัช บุญนายืน
ดาบตํารวจ ธนัช วุฒิพงษ
ดาบตํารวจ ธนัช เหล็กเกิดผล
ดาบตํารวจ ธนัญชัย ตนบุญ
ดาบตํารวจ ธนัญชัย ธนุตตรา
ดาบตํารวจ ธนัญชัย ปรีชาเชี่ยว
ดาบตํารวจ ธนัท ธนะวุฒิเมธี
ดาบตํารวจ ธนัท นิจนารถ
ดาบตํารวจ ธนัท วรานนทวนิช
ดาบตํารวจ ธนัท ศรีลําไพ
ดาบตํารวจ ธนันดร มีแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔๗๗๑ ดาบตํารวจ ธนันดร ออนทอง
๔๗๗๒ ดาบตํารวจ ธนันตทัศน
วิทยปรีชากุล
๔๗๗๓ ดาบตํารวจ ธนันทรัฐ จวนสวาง
๔๗๗๔ ดาบตํารวจ ธนา รุงเรือง
๔๗๗๕ ดาบตํารวจ ธนา หนิเหม
๔๗๗๖ ดาบตํารวจ ธนากร กําจิตเอก
๔๗๗๗ ดาบตํารวจ ธนากร ไกรวงศ
๔๗๗๘ ดาบตํารวจ ธนากร เดชยศดี
๔๗๗๙ ดาบตํารวจ ธนากร เนื้อไม
๔๗๘๐ ดาบตํารวจ ธนากร บวรอัศวิน
๔๗๘๑ ดาบตํารวจ ธนากร บึงมุม
๔๗๘๒ ดาบตํารวจ ธนากร ภูครองหิน
๔๗๘๓ ดาบตํารวจ ธนากร มุสิกะอนันต
๔๗๘๔ ดาบตํารวจ ธนากร สิริปาลทัตสกุล
๔๗๘๕ ดาบตํารวจ ธนากรณ อินทรสุวรรณ
๔๗๘๖ ดาบตํารวจ ธนาจวบ กิ่งนอก
๔๗๘๗ ดาบตํารวจ ธนาชัย คําแกว
๔๗๘๘ ดาบตํารวจ ธนาชัย ถิ่นวัดกลาง
๔๗๘๙ ดาบตํารวจ ธนาชัย ปลายขอก
๔๗๙๐ ดาบตํารวจ ธนาชัย อุตพรหม
๔๗๙๑ ดาบตํารวจ ธนาณุรักษ สะอะ
๔๗๙๒ ดาบตํารวจ ธนาธิป กาติ๊บ
๔๗๙๓ ดาบตํารวจ ธนาธิป มงคลคลี
๔๗๙๔ ดาบตํารวจ ธนาธิป วงษอินอยู
๔๗๙๕ ดาบตํารวจ ธนานันต ศรีคันธะ

๔๗๙๖
๔๗๙๗
๔๗๙๘
๔๗๙๙
๔๘๐๐
๔๘๐๑
๔๘๐๒
๔๘๐๓
๔๘๐๔
๔๘๐๕
๔๘๐๖
๔๘๐๗
๔๘๐๘
๔๘๐๙
๔๘๑๐
๔๘๑๑
๔๘๑๒
๔๘๑๓
๔๘๑๔
๔๘๑๕
๔๘๑๖
๔๘๑๗
๔๘๑๘
๔๘๑๙
๔๘๒๐
๔๘๒๑

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ธนาพัฒน คงทรัพย
ดาบตํารวจ ธนาภพ พิมวัน
ดาบตํารวจ ธนาภัทร ณ นครพนม
ดาบตํารวจ ธนายง สนิทนอก
ดาบตํารวจ ธนายุทธ นาวงษ
ดาบตํารวจ ธนายุทธ แผนใหญชาดา
ดาบตํารวจ ธนายุทธ พันธชิต
ดาบตํารวจ ธนายุทธ เลิศศิริ
ดาบตํารวจ ธนายุทธ วรโชติพงศา
ดาบตํารวจ ธนายุทธ สุขรักษา
ดาบตํารวจ ธนารัตน นิลวงษ
ดาบตํารวจ ธนาวุฒิ แข็งเวร
ดาบตํารวจ ธนาวุฒิ ซายอิ่ม
ดาบตํารวจ ธนาวุฒิ นวลมังสอ
ดาบตํารวจ ธนาวุฒิ บุญศรี
ดาบตํารวจ ธนาวุฒิ สอนมาก
ดาบตํารวจ ธนาวุฒิ สายใจ
ดาบตํารวจ ธนิก โชคธนศักดิ
ดาบตํารวจ ธนิต แกวหลอ
ดาบตํารวจ ธนิต ทองหวั่น
ดาบตํารวจ ธนิต นาคจันทร
ดาบตํารวจ ธนิต บุษบงค
ดาบตํารวจ ธนิต พุมดวง
ดาบตํารวจ ธนิต ยมสวัสดิ์
ดาบตํารวจ ธนิตพงศ ศักดิ์บวรวัชร
ดาบตํารวจ ธนิตย ภูมิไชยโชติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๘๒๒
๔๘๒๓
๔๘๒๔
๔๘๒๕
๔๘๒๖
๔๘๒๗
๔๘๒๘
๔๘๒๙
๔๘๓๐
๔๘๓๑
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖
๔๘๓๗
๔๘๓๘
๔๘๓๙
๔๘๔๐
๔๘๔๑
๔๘๔๒
๔๘๔๓
๔๘๔๔
๔๘๔๕
๔๘๔๖
๔๘๔๗

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ธนุกฤต ออนนอม
ดาบตํารวจ ธนู แตแดงเพชร
ดาบตํารวจ ธนู ทองวิจิตร
ดาบตํารวจ ธนู โพธาราม
ดาบตํารวจ ธนู สิงหเพ็ชร
ดาบตํารวจ ธนู อาญาพิทักษ
ดาบตํารวจ ธนูพิษ ยืนยั่ง
ดาบตํารวจ ธเนช ยิ่งกําแหง
ดาบตํารวจ ธเนต เกตุพิบูลย
ดาบตํารวจ ธเนตร ยอดพรม
ดาบตํารวจ ธเนตร อยูสบาย
ดาบตํารวจ ธเนศ คชประดิษฐ
ดาบตํารวจ ธเนศ นิลหลา
ดาบตํารวจ ธเนศ เมืองเหมอะ
ดาบตํารวจ ธเนศ รักษาพราหมณ
ดาบตํารวจ ธเนศ วรรณวงษ
ดาบตํารวจ ธเนศ สุริวินิจ
ดาบตํารวจ ธเนศ สุวรรณ
ดาบตํารวจ ธเนศพล ภูนิ้ว
ดาบตํารวจ ธเนศพล วิศิษฐชนะชัย
ดาบตํารวจ ธเนศพล สําลี
ดาบตํารวจ ธยศ ศรีสุวรรณ
ดาบตํารวจ ธรรมนาถ หาญเมง
ดาบตํารวจ ธรรมนาท อาริยะ
ดาบตํารวจ ธรรมนูญ แกนมาลี
ดาบตํารวจ ธรรมนูญ ขันทะชา

๔๘๔๘
๔๘๔๙
๔๘๕๐
๔๘๕๑
๔๘๕๒
๔๘๕๓
๔๘๕๔
๔๘๕๕
๔๘๕๖
๔๘๕๗
๔๘๕๘
๔๘๕๙
๔๘๖๐
๔๘๖๑
๔๘๖๒
๔๘๖๓
๔๘๖๔
๔๘๖๕
๔๘๖๖
๔๘๖๗
๔๘๖๘
๔๘๖๙
๔๘๗๐
๔๘๗๑
๔๘๗๒
๔๘๗๓

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ธรรมนูญ ชํานาญเรือ
ดาบตํารวจ ธรรมนูญ ตาแสง
ดาบตํารวจ ธรรมนูญ ฝอดสูงเนิน
ดาบตํารวจ ธรรมนูญ โมราสุข
ดาบตํารวจ ธรรมนูญ วัฒนปาน
ดาบตํารวจ ธรรมนูญ สมพงษ
ดาบตํารวจ ธรรมนูญ สุทธิประดิษฐ
ดาบตํารวจ ธรรมนูญ เหมหงษ
ดาบตํารวจ ธรรมรัฐ จอมเพชร
ดาบตํารวจ ธรรมรัตน แตมดื่ม
ดาบตํารวจ ธรรมรัตน นวลวัฒน
ดาบตํารวจ ธรรมรัตน บัวคลี่
ดาบตํารวจ ธรรมรัตน เลากุลศานต
ดาบตํารวจ ธรรมรัตน อาจยิ่ง
ดาบตํารวจ ธรรมวิมล แยมนวล
ดาบตํารวจ ธรรมศักดิ์ ทิพวารี
ดาบตํารวจ ธรรมศักดิ์ สําราญ
ดาบตํารวจ ธรรมศักดิ์ ออนศรีทอง
ดาบตํารวจ ธรรมศักดิ์ อักษรเภรีย
ดาบตํารวจ ธรรมศาสตร ธรรมวิถี
ดาบตํารวจ ธรรศ สังวาลยไพร
ดาบตํารวจ ธราดล ชุมเชิงกาญจน
ดาบตํารวจ ธราเทพ แดงหยวก
ดาบตํารวจ ธราพล ภูแซมแสง
ดาบตํารวจ ธฤษณุ สูผาน
ดาบตํารวจ ธวรรณชัย สุทธิชาติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๘๗๔
๔๘๗๕
๔๘๗๖
๔๘๗๗
๔๘๗๘
๔๘๗๙
๔๘๘๐
๔๘๘๑
๔๘๘๒
๔๘๘๓
๔๘๘๔
๔๘๘๕
๔๘๘๖
๔๘๘๗
๔๘๘๘
๔๘๘๙
๔๘๙๐
๔๘๙๑
๔๘๙๒
๔๘๙๓
๔๘๙๔
๔๘๙๕
๔๘๙๖
๔๘๙๗
๔๘๙๘
๔๘๙๙

ดาบตํารวจ ธวรรธ บุญแดง
ดาบตํารวจ ธวัช กันทะอินทร
ดาบตํารวจ ธวัช กิ่งแกว
ดาบตํารวจ ธวัช แกวพัฒน
ดาบตํารวจ ธวัช ขันหลา
ดาบตํารวจ ธวัช เขงทรัพย
ดาบตํารวจ ธวัช คงประดิษฐ
ดาบตํารวจ ธวัช จารัตน
ดาบตํารวจ ธวัช ฉายแสง
ดาบตํารวจ ธวัช เณรพัด
ดาบตํารวจ ธวัช ทองดา
ดาบตํารวจ ธวัช ทะนะจันทร
ดาบตํารวจ ธวัช ทิพยบํารุง
ดาบตํารวจ ธวัช บุขุนทด
ดาบตํารวจ ธวัช ปานศรีแกว
ดาบตํารวจ ธวัช ปงนา
ดาบตํารวจ ธวัช ผอผึ้ง
ดาบตํารวจ ธวัช พลสวาง
ดาบตํารวจ ธวัช พูลถม
ดาบตํารวจ ธวัช แพงแกว
ดาบตํารวจ ธวัช แพไธสง
ดาบตํารวจ ธวัช มูลวันไชย
ดาบตํารวจ ธวัช ลาเบา
ดาบตํารวจ ธวัช โลลุวิวัฒน
ดาบตํารวจ ธวัช ศรีพุฒ
ดาบตํารวจ ธวัช ศรีสวัสดิ์

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๐๐
๔๙๐๑
๔๙๐๒
๔๙๐๓
๔๙๐๔
๔๙๐๕
๔๙๐๖
๔๙๐๗
๔๙๐๘
๔๙๐๙
๔๙๑๐
๔๙๑๑
๔๙๑๒
๔๙๑๓
๔๙๑๔
๔๙๑๕
๔๙๑๖
๔๙๑๗
๔๙๑๘
๔๙๑๙
๔๙๒๐
๔๙๒๑
๔๙๒๒
๔๙๒๓
๔๙๒๔
๔๙๒๕

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ธวัช ออนนุม
ดาบตํารวจ ธวัชชัย กาญจนรัตน
ดาบตํารวจ ธวัชชัย กําเนิดบุญ
ดาบตํารวจ ธวัชชัย ขันธประภา
ดาบตํารวจ ธวัชชัย ขุนทอง
ดาบตํารวจ ธวัชชัย คงมา
ดาบตํารวจ ธวัชชัย ครึกครื้น
ดาบตํารวจ ธวัชชัย จันดาวงษ
ดาบตํารวจ ธวัชชัย จันทคราม
ดาบตํารวจ ธวัชชัย จันทรศรี
ดาบตํารวจ ธวัชชัย จันทรสุธรรม
ดาบตํารวจ ธวัชชัย จินดาซิงห
ดาบตํารวจ ธวัชชัย เจตกาลบุญชู
ดาบตํารวจ ธวัชชัย ใจบุญ
ดาบตํารวจ ธวัชชัย ไชยเดช
ดาบตํารวจ ธวัชชัย ดิบแดง
ดาบตํารวจ ธวัชชัย ตรงประสิทธิ์
ดาบตํารวจ ธวัชชัย ตอสกุล
ดาบตํารวจ ธวัชชัย ทองมาก
ดาบตํารวจ ธวัชชัย ทองศรีนุน
ดาบตํารวจ ธวัชชัย ทิพจรูญ
ดาบตํารวจ ธวัชชัย ธาดาสิริบุญญา
ดาบตํารวจ ธวัชชัย นามดีประเสริฐ
ดาบตํารวจ ธวัชชัย นามมุงคุณ
ดาบตํารวจ ธวัชชัย นิ่มชะนา
ดาบตํารวจ ธวัชชัย นิลหลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๙๒๖
๔๙๒๗
๔๙๒๘
๔๙๒๙
๔๙๓๐
๔๙๓๑
๔๙๓๒
๔๙๓๓
๔๙๓๔
๔๙๓๕
๔๙๓๖
๔๙๓๗
๔๙๓๘
๔๙๓๙
๔๙๔๐
๔๙๔๑
๔๙๔๒
๔๙๔๓
๔๙๔๔
๔๙๔๕
๔๙๔๖
๔๙๔๗
๔๙๔๘
๔๙๔๙
๔๙๕๐
๔๙๕๑

ดาบตํารวจ ธวัชชัย
ดาบตํารวจ ธวัชชัย
ดาบตํารวจ ธวัชชัย
ดาบตํารวจ ธวัชชัย
ดาบตํารวจ ธวัชชัย
ดาบตํารวจ ธวัชชัย
ดาบตํารวจ ธวัชชัย
ดาบตํารวจ ธวัชชัย
ดาบตํารวจ ธวัชชัย
ดาบตํารวจ ธวัชชัย
ดาบตํารวจ ธวัชชัย
ดาบตํารวจ ธวัชชัย
ดาบตํารวจ ธวัชชัย
ดาบตํารวจ ธวัชชัย
ดาบตํารวจ ธวัชชัย
ดาบตํารวจ ธวัชชัย
ดาบตํารวจ ธวัชชัย
ดาบตํารวจ ธวัชชัย
ดาบตํารวจ ธวัชชัย
ดาบตํารวจ ธวัชชัย
ดาบตํารวจ ธวัชชัย
ดาบตํารวจ ธวัชชัย
ดาบตํารวจ ธวัชชัย
ดาบตํารวจ ธวัชชัย
ดาบตํารวจ ธวัชชัย
ดาบตํารวจ ธวัชชัย

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

บูชาธรรม
แปนกลาง
พรอินทร
พลรัตน
พัตรภักดิ์
พุทธศร
พุมทอง
เพ็งลาย
เพ็ชรบุรี
ภูมั่ง
เภาประดิษฐ
มะลิลา
รอดแกว
รักชวย
รัตนรัตน
ลิตุ
วงศอาษา
วงษจันทรแดง
วรรณคํา
วาสุเทพ
ศรีแกว
ศรีนาค
ศรีเมือง
ศรีสุดดี
สงนอก
สมแกว

๔๙๕๒
๔๙๕๓
๔๙๕๔
๔๙๕๕
๔๙๕๖
๔๙๕๗
๔๙๕๘
๔๙๕๙
๔๙๖๐
๔๙๖๑
๔๙๖๒
๔๙๖๓
๔๙๖๔
๔๙๖๕
๔๙๖๖
๔๙๖๗
๔๙๖๘
๔๙๖๙
๔๙๗๐
๔๙๗๑
๔๙๗๒
๔๙๗๓

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ดาบตํารวจ ธวัชชัย สวางชื่น
ดาบตํารวจ ธวัชชัย สายทอง
ดาบตํารวจ ธวัชชัย สิงหวงค
ดาบตํารวจ ธวัชชัย สิงหสวาง
ดาบตํารวจ ธวัชชัย สิทธิดํารงค
ดาบตํารวจ ธวัชชัย โสดาวิชิต
ดาบตํารวจ ธวัชชัย หมวดศรี
ดาบตํารวจ ธวัชชัย อวนลวน
ดาบตํารวจ ธวัชชัย อุนเกิด
ดาบตํารวจ ธวัชพร ศึกเสือ
ดาบตํารวจ ธวัชร พลเคน
ดาบตํารวจ ธวัฒ เวียงสาม
ดาบตํารวจ ธวัฒน ผิวทน
ดาบตํารวจ ธวัฒน เมืองสุข
ดาบตํารวจ ธวัตชัย รัตนพันธ
ดาบตํารวจ ธวิทย สรอยสุวรรณ
ดาบตํารวจ ธวี สุจริตภักดี
ดาบตํารวจ ธัชพล ถนอมสุข
ดาบตํารวจ ธัชพล อภิกูลวงค
ดาบตํารวจ ธัชพิชัย พิทักษโรจน
ดาบตํารวจ ธัญชนก นอยโนนทอง
ดาบตํารวจ ธัญญนวัช
กรณมงคลพัชร
๔๙๗๔ ดาบตํารวจ ธัญญากร ฉิมวงษ
๔๙๗๕ ดาบตํารวจ ธัญพัฒน สอนสุภาพ
๔๙๗๖ ดาบตํารวจ ธัญพิสิษฐ ไชยบุญเรือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔๙๗๗ ดาบตํารวจ ธัญพิสิษฐ ดอกบัว
๔๙๗๘ ดาบตํารวจ ธัญเมศวร
ทาสุขศุภสวัสดิ์
๔๙๗๙ ดาบตํารวจ ธัญวิทย ผลเจริญ
๔๙๘๐ ดาบตํารวจ ธันวา แกวนพรัตน
๔๙๘๑ ดาบตํารวจ ธันวา แยมจันทร
๔๙๘๒ ดาบตํารวจ ธันวารัตน เคาแคน
๔๙๘๓ ดาบตํารวจ ธัศศวุฒิ ไกรสมุทร
๔๙๘๔ ดาบตํารวจ ธาดา เลิศวิไล
๔๙๘๕ ดาบตํารวจ ธาตรี คงทวี
๔๙๘๖ ดาบตํารวจ ธาตรี มณีโชติ
๔๙๘๗ ดาบตํารวจ ธาตรี สุทธิรักษ
๔๙๘๘ ดาบตํารวจ ธาตรี อําไพพันธุ
๔๙๘๙ ดาบตํารวจ ธาตรี เอี่ยมเสถียร
๔๙๙๐ ดาบตํารวจ ธานิตย แยมดวง
๔๙๙๑ ดาบตํารวจ ธานิน สุวรรณชาตรี
๔๙๙๒ ดาบตํารวจ ธานินทร กาวศิริรัตน
๔๙๙๓ ดาบตํารวจ ธานินทร เดชพรม
๔๙๙๔ ดาบตํารวจ ธานินทร โพธิ์มา
๔๙๙๕ ดาบตํารวจ ธานินทร มณีออน
๔๙๙๖ ดาบตํารวจ ธานินทร วงศจําปา
๔๙๙๗ ดาบตํารวจ ธานินทร สายน้ํา
๔๙๙๘ ดาบตํารวจ ธานินทร หลาออน
๔๙๙๙ ดาบตํารวจ ธานินทร โฮงโสภา
๕๐๐๐ ดาบตํารวจ ธานี แพรแกว
๕๐๐๑ ดาบตํารวจ ธานี ภูระหงษ

๕๐๐๒
๕๐๐๓
๕๐๐๔
๕๐๐๕
๕๐๐๖
๕๐๐๗
๕๐๐๘
๕๐๐๙
๕๐๑๐
๕๐๑๑
๕๐๑๒
๕๐๑๓
๕๐๑๔
๕๐๑๕
๕๐๑๖
๕๐๑๗
๕๐๑๘
๕๐๑๙
๕๐๒๐
๕๐๒๑
๕๐๒๒
๕๐๒๓
๕๐๒๔
๕๐๒๕
๕๐๒๖
๕๐๒๗

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ธารา ชิณวงศ
ดาบตํารวจ ธารา ศรีนิพันธ
ดาบตํารวจ ธาวิน กาละศรี
ดาบตํารวจ ธาวิน รักเขียว
ดาบตํารวจ ธํานูล พลบํารุง
ดาบตํารวจ ธํามรงค ชูทอง
ดาบตํารวจ ธํามะรงค คําผุย
ดาบตํารวจ ธํารงศักดิ์ อุดเลิศ
ดาบตํารวจ ธิชากร ภิญโญศิระกุล
ดาบตํารวจ ธิติ เอี่ยมอาษา
ดาบตํารวจ ธิติพงศ เพชรวิชิตฐิติกุล
ดาบตํารวจ ธิติวัฒน พูนสวัสดิ์
ดาบตํารวจ ธิติสรร ฤทธิแผลง
ดาบตํารวจ ธิปไตย คงทัพ
ดาบตํารวจ ธิพันธ วิเศษสิกการ
ดาบตํารวจ ธิยะ โกศัลยวัตร
ดาบตํารวจ ธิยาภัทร กองเพ็ง
ดาบตํารวจ ธิระวิทย สุขแท
ดาบตํารวจ ธีทัต รัตนปราณี
ดาบตํารวจ ธีรกานต ศรีภา
ดาบตํารวจ ธีรชัย ชูชวย
ดาบตํารวจ ธีรชัย พิมพชารี
ดาบตํารวจ ธีรชัย ภูพวก
ดาบตํารวจ ธีรชาติ เหลาหลา
ดาบตํารวจ ธีรโชติ วรรณทอง
ดาบตํารวจ ธีรดนย โซพลงาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๐๒๘
๕๐๒๙
๕๐๓๐
๕๐๓๑
๕๐๓๒
๕๐๓๓
๕๐๓๔
๕๐๓๕
๕๐๓๖
๕๐๓๗
๕๐๓๘
๕๐๓๙
๕๐๔๐
๕๐๔๑
๕๐๔๒
๕๐๔๓
๕๐๔๔
๕๐๔๕
๕๐๔๖
๕๐๔๗
๕๐๔๘
๕๐๔๙
๕๐๕๐
๕๐๕๑
๕๐๕๒
๕๐๕๓

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ธีรเดช กุลนานันท
ดาบตํารวจ ธีรเดช เนตรแสงศรี
ดาบตํารวจ ธีรธัชช ชํานาญนา
ดาบตํารวจ ธีรพงค คงสวัสดิ์
ดาบตํารวจ ธีรพงค แจงจุล
ดาบตํารวจ ธีรพงศ ชูโต
ดาบตํารวจ ธีรพงศ ทองนุน
ดาบตํารวจ ธีรพงศ เยี่ยมศักดิ์
ดาบตํารวจ ธีรพงษ ตรีราช
ดาบตํารวจ ธีรพงษ ปญญาวงค
ดาบตํารวจ ธีรพงษ ศีลจันทร
ดาบตํารวจ ธีรพงษ สมภักดี
ดาบตํารวจ ธีรพล กุลโยธี
ดาบตํารวจ ธีรพล คงไทย
ดาบตํารวจ ธีรพล ประทุมโพธิ์
ดาบตํารวจ ธีรพัฒน ปดสายะ
ดาบตํารวจ ธีรพันธ นิยมญาติ
ดาบตํารวจ ธีรภัทร จันประทักษ
ดาบตํารวจ ธีรภัทร นาคพันธ
ดาบตํารวจ ธีรภัทร รอดสิน
ดาบตํารวจ ธีรภัทร แวนไหว
ดาบตํารวจ ธีรภัทรพนธ บุญเย็น
ดาบตํารวจ ธีรยุทธ จรบุรมย
ดาบตํารวจ ธีรยุทธ มั่งลิ้ม
ดาบตํารวจ ธีรยุทธ เรืองนอย
ดาบตํารวจ ธีรยุทธ คงชนะ

๕๐๕๔
๕๐๕๕
๕๐๕๖
๕๐๕๗
๕๐๕๘
๕๐๕๙
๕๐๖๐
๕๐๖๑
๕๐๖๒
๕๐๖๓
๕๐๖๔
๕๐๖๕
๕๐๖๖
๕๐๖๗
๕๐๖๘
๕๐๖๙
๕๐๗๐
๕๐๗๑
๕๐๗๒
๕๐๗๓
๕๐๗๔
๕๐๗๕
๕๐๗๖

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ดาบตํารวจ ธีรยุทธ นาบํารุง
ดาบตํารวจ ธีรยุทธ นามคันที
ดาบตํารวจ ธีรยุทธ นุชรุงเรือง
ดาบตํารวจ ธีรยุทธ พันธุสมบัติ
ดาบตํารวจ ธีรยุทธ มืดทอง
ดาบตํารวจ ธีรยุทธ อรชุน
ดาบตํารวจ ธีรวัจน พืชผักหวาน
ดาบตํารวจ ธีรวัฒน แกวยอดหลา
ดาบตํารวจ ธีรวัฒน ชมศิริ
ดาบตํารวจ ธีรวัฒน พรมนิมิตร
ดาบตํารวจ ธีรวัฒน มวงสนิท
ดาบตํารวจ ธีรวัฒน วันรักชาติ
ดาบตํารวจ ธีรวัฒน หวนขุนทด
ดาบตํารวจ ธีรวุฒิ กลิ่นเพชร
ดาบตํารวจ ธีรศักดิ์ ขวัญมิ่ง
ดาบตํารวจ ธีรศักดิ์ จันทรแดง
ดาบตํารวจ ธีรศักดิ์ ทองนุน
ดาบตํารวจ ธีรศักดิ์ บุญคงมา
ดาบตํารวจ ธีรศักดิ์ โพธิ์ทอง
ดาบตํารวจ ธีรศักดิ์ ภูทางนา
ดาบตํารวจ ธีรศักดิ์ เรือนทอง
ดาบตํารวจ ธีรศักดิ์ สิทธนะ
ดาบตํารวจ ธีรศักดิ์
สุทัศน ณ อยุธยา
๕๐๗๗ ดาบตํารวจ ธีระ กองเปา
๕๐๗๘ ดาบตํารวจ ธีระ กันทะวงค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๐๗๙
๕๐๘๐
๕๐๘๑
๕๐๘๒
๕๐๘๓
๕๐๘๔
๕๐๘๕
๕๐๘๖
๕๐๘๗
๕๐๘๘
๕๐๘๙
๕๐๙๐
๕๐๙๑
๕๐๙๒
๕๐๙๓
๕๐๙๔
๕๐๙๕
๕๐๙๖
๕๐๙๗
๕๐๙๘
๕๐๙๙
๕๑๐๐
๕๑๐๑
๕๑๐๒
๕๑๐๓
๕๑๐๔

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ธีระ คุมเพชร
ดาบตํารวจ ธีระ พึ่งสุรินทร
ดาบตํารวจ ธีระ ลานพิบูลย
ดาบตํารวจ ธีระ สมหวัง
ดาบตํารวจ ธีระ สุขโข
ดาบตํารวจ ธีระชัย พอคาไทย
ดาบตํารวจ ธีระชัย เพ็งคําศรี
ดาบตํารวจ ธีระชัย อินถา
ดาบตํารวจ ธีระโชติ ลาวจันทร
ดาบตํารวจ ธีระเดช สุขศรี
ดาบตํารวจ ธีระพงศ เนตรรุง
ดาบตํารวจ ธีระพงศ บุญเนื่อง
ดาบตํารวจ ธีระพงศ มิตรชวยรอด
ดาบตํารวจ ธีระพงษ ตนภู
ดาบตํารวจ ธีระพงษ โตวังจร
ดาบตํารวจ ธีระพงษ เพียรเสมอ
ดาบตํารวจ ธีระพงษ หงษสระแกว
ดาบตํารวจ ธีระพร เข็มทอง
ดาบตํารวจ ธีระพล ขจรเพชร
ดาบตํารวจ ธีระพล ไมยาก
ดาบตํารวจ ธีระพล สาสนัส
ดาบตํารวจ ธีระพล แหละยุหีม
ดาบตํารวจ ธีระพันธ กมลตรี
ดาบตํารวจ ธีระยุทธ สูตแกว
ดาบตํารวจ ธีระยุทธ กองยักษี
ดาบตํารวจ ธีระยุทธ ครองยุทธ

๕๑๐๕
๕๑๐๖
๕๑๐๗
๕๑๐๘
๕๑๐๙
๕๑๑๐
๕๑๑๑
๕๑๑๒
๕๑๑๓
๕๑๑๔
๕๑๑๕
๕๑๑๖
๕๑๑๗
๕๑๑๘
๕๑๑๙
๕๑๒๐
๕๑๒๑
๕๑๒๒
๕๑๒๓
๕๑๒๔
๕๑๒๕
๕๑๒๖
๕๑๒๗
๕๑๒๘
๕๑๒๙
๕๑๓๐

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ธีระยุทธ งามพานิชกิจ
ดาบตํารวจ ธีระยุทธ ดําชู
ดาบตํารวจ ธีระยุทธ ทองสุข
ดาบตํารวจ ธีระยุทธ นามเมือง
ดาบตํารวจ ธีระยุทธ มุนพลาย
ดาบตํารวจ ธีระยุทธ เรืองศรีอรัญ
ดาบตํารวจ ธีระยุทธ วรรณประภา
ดาบตํารวจ ธีระยุทธ วังคีรี
ดาบตํารวจ ธีระยุทธ ศาภิมล
ดาบตํารวจ ธีระยุทธ สุขเอียด
ดาบตํารวจ ธีระยุทธ สุวรรณรัตน
ดาบตํารวจ ธีระยุทธ หอมสุด
ดาบตํารวจ ธีระยุทธ ออนทอง
ดาบตํารวจ ธีระยุทธิ์ ชูไทย
ดาบตํารวจ ธีระวัฒน จําปา
ดาบตํารวจ ธีระวัฒน เจริญใจ
ดาบตํารวจ ธีระวัฒน ชมภูมิ
ดาบตํารวจ ธีระวัฒน วุฒิเจริญ
ดาบตํารวจ ธีระวิช วิชยานฤพล
ดาบตํารวจ ธีระวุฒิ พระคุณ
ดาบตํารวจ ธีระศักดิ์ กลิ่นขวัญ
ดาบตํารวจ ธีระศักดิ์ จินตนา
ดาบตํารวจ ธีระศักดิ์ ชมใคร
ดาบตํารวจ ธีระศักดิ์ ไชยสิน
ดาบตํารวจ ธีระศักดิ์ ณ วิเชียร
ดาบตํารวจ ธีระศักดิ์ ทองทา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑๓๑
๕๑๓๒
๕๑๓๓
๕๑๓๔
๕๑๓๕
๕๑๓๖
๕๑๓๗
๕๑๓๘
๕๑๓๙
๕๑๔๐
๕๑๔๑
๕๑๔๒
๕๑๔๓
๕๑๔๔
๕๑๔๕
๕๑๔๖
๕๑๔๗
๕๑๔๘
๕๑๔๙
๕๑๕๐
๕๑๕๑
๕๑๕๒
๕๑๕๓
๕๑๕๔
๕๑๕๕
๕๑๕๖

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ธีระศักดิ์ ประเสริฐกุล
ดาบตํารวจ ธีระศักดิ์ ประเสริฐสังข
ดาบตํารวจ ธีระศักดิ์ พลาบัญช
ดาบตํารวจ ธีระศักดิ์ มุงกุลณา
ดาบตํารวจ ธีระศักดิ์ รักษา
ดาบตํารวจ ธีระศักดิ์ สงแกว
ดาบตํารวจ ธีระศักดิ์ สงคง
ดาบตํารวจ ธีระศักดิ์ สลักถวนถี่
ดาบตํารวจ ธีรัช อยูสบาย
ดาบตํารวจ ธีริทธกาจ ชุมพล
ดาบตํารวจ ธุรกิจ หยงสตาร
ดาบตํารวจ เธียรศักดิ์ ฤทธิ์สุวรรณ
ดาบตํารวจ นคร จันทรแกว
ดาบตํารวจ นคร จันทะวัง
ดาบตํารวจ นคร ดียิ่ง
ดาบตํารวจ นคร ปนใจ
ดาบตํารวจ นคร ยิ้มยอง
ดาบตํารวจ นคร อาษากุล
ดาบตํารวจ นครชัย เกงกวาสิงห
ดาบตํารวจ นครชัย ประเสริฐสุข
ดาบตํารวจ นครไทย อนันทวรรณ
ดาบตํารวจ นครัฐ รามไพบูลย
ดาบตํารวจ นครินทร ขุนเจริญ
ดาบตํารวจ นครินทร คชชะ
ดาบตํารวจ นครินทร ปกเคทัง
ดาบตํารวจ นครินทร วรรธนพฤทธ

๕๑๕๗
๕๑๕๘
๕๑๕๙
๕๑๖๐
๕๑๖๑
๕๑๖๒
๕๑๖๓
๕๑๖๔
๕๑๖๕
๕๑๖๖
๕๑๖๗
๕๑๖๘
๕๑๖๙
๕๑๗๐
๕๑๗๑
๕๑๗๒
๕๑๗๓
๕๑๗๔
๕๑๗๕
๕๑๗๖
๕๑๗๗
๕๑๗๘
๕๑๗๙
๕๑๘๐
๕๑๘๑
๕๑๘๒

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ นงค พลทํา
ดาบตํารวจ นงค สุวรรณมณี
ดาบตํารวจ นที แกวมณี
ดาบตํารวจ นที ฉุนเขา
ดาบตํารวจ นที ผลวิเศษสิทธิ์
ดาบตํารวจ นที หนูทอง
ดาบตํารวจ นที อินถา
ดาบตํารวจ นทีป สืบเหลารบ
ดาบตํารวจ นน กรุตนิด
ดาบตํารวจ นนทตระการ โสภาวัง
ดาบตํารวจ นนทนันท จรัญรักษ
ดาบตํารวจ นนทปวิธ สุขอวน
ดาบตํารวจ นนทพันธ บุญถนอม
ดาบตํารวจ นนทพิสิษฐ สินธุชัย
ดาบตํารวจ นนทวัช งามประสิทธิ์
ดาบตํารวจ นนทศักดิ์ นนทศิลา
ดาบตํารวจ นนทสิทธิ์ วีทอง
ดาบตํารวจ นนทิวัฒน ทัศวา
ดาบตํารวจ นนธวัช จันทราภิรมย
ดาบตํารวจ นพ สังขมรรทร
ดาบตํารวจ นพกร อยูมา
ดาบตํารวจ นพกาว เนียมตะคุ
ดาบตํารวจ นพคุณ ศรณรินทร
ดาบตํารวจ นพคุณ สงลา
ดาบตํารวจ นพคุณ เสระทอง
ดาบตํารวจ นพชยันต อินสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑๘๓
๕๑๘๔
๕๑๘๕
๕๑๘๖
๕๑๘๗
๕๑๘๘
๕๑๘๙
๕๑๙๐
๕๑๙๑
๕๑๙๒
๕๑๙๓
๕๑๙๔
๕๑๙๕
๕๑๙๖
๕๑๙๗
๕๑๙๘
๕๑๙๙
๕๒๐๐
๕๒๐๑
๕๒๐๒
๕๒๐๓
๕๒๐๔
๕๒๐๕
๕๒๐๖
๕๒๐๗
๕๒๐๘

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ นพณพล พิชชาพร
ดาบตํารวจ นพดล กองศิริ
ดาบตํารวจ นพดล ขวัญเริงใจ
ดาบตํารวจ นพดล คงอน
ดาบตํารวจ นพดล คลายแจม
ดาบตํารวจ นพดล เครือคํา
ดาบตํารวจ นพดล จรทะผา
ดาบตํารวจ นพดล จันทรคํา
ดาบตํารวจ นพดล จันทรินทรากร
ดาบตํารวจ นพดล เจริญเลิศทรัพย
ดาบตํารวจ นพดล ชาญศึก
ดาบตํารวจ นพดล เชื้อประสาท
ดาบตํารวจ นพดล ไชยธรรม
ดาบตํารวจ นพดล ไชยพรม
ดาบตํารวจ นพดล ณะมณี
ดาบตํารวจ นพดล ดวงปลี
ดาบตํารวจ นพดล เดชพันธ
ดาบตํารวจ นพดล ทองดี
ดาบตํารวจ นพดล ทาบทา
ดาบตํารวจ นพดล โทผาวงษ
ดาบตํารวจ นพดล นนทะศรี
ดาบตํารวจ นพดล นาคนิล
ดาบตํารวจ นพดล นาอุดม
ดาบตํารวจ นพดล บุญมาพิลา
ดาบตํารวจ นพดล บุญสิทธิ์
ดาบตํารวจ นพดล ปะดูกา

๕๒๐๙
๕๒๑๐
๕๒๑๑
๕๒๑๒
๕๒๑๓
๕๒๑๔
๕๒๑๕
๕๒๑๖
๕๒๑๗
๕๒๑๘
๕๒๑๙
๕๒๒๐
๕๒๒๑
๕๒๒๒
๕๒๒๓
๕๒๒๔
๕๒๒๕
๕๒๒๖
๕๒๒๗
๕๒๒๘
๕๒๒๙
๕๒๓๐
๕๒๓๑
๕๒๓๒
๕๒๓๓
๕๒๓๔

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ นพดล ปนตา
ดาบตํารวจ นพดล พงษรัตน
ดาบตํารวจ นพดล พลธา
ดาบตํารวจ นพดล พิมพหลอน
ดาบตํารวจ นพดล ภักดีบุรี
ดาบตํารวจ นพดล มงคล
ดาบตํารวจ นพดล มลากรรณ
ดาบตํารวจ นพดล มะลิทอง
ดาบตํารวจ นพดล รอยพา
ดาบตํารวจ นพดล ราชชํารอง
ดาบตํารวจ นพดล รุยันต
ดาบตํารวจ นพดล รูรักษ
ดาบตํารวจ นพดล ลาภจิตร
ดาบตํารวจ นพดล ลําปน
ดาบตํารวจ นพดล เลิศศรัทธาทรัพย
ดาบตํารวจ นพดล วีระคํา
ดาบตํารวจ นพดล ศรีทา
ดาบตํารวจ นพดล สันโด
ดาบตํารวจ นพดล สีสมนอย
ดาบตํารวจ นพดล สุขสบาย
ดาบตํารวจ นพดล สุขสวัสดิ์
ดาบตํารวจ นพดล แสงคํา
ดาบตํารวจ นพดล ใสดี
ดาบตํารวจ นพดล หอมนาน
ดาบตํารวจ นพดล หีมมิหนะ
ดาบตํารวจ นพนริศ ธิโรจน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๒๓๕
๕๒๓๖
๕๒๓๗
๕๒๓๘
๕๒๓๙
๕๒๔๐
๕๒๔๑
๕๒๔๒
๕๒๔๓
๕๒๔๔
๕๒๔๕
๕๒๔๖
๕๒๔๗
๕๒๔๘
๕๒๔๙
๕๒๕๐
๕๒๕๑
๕๒๕๒
๕๒๕๓
๕๒๕๔
๕๒๕๕
๕๒๕๖
๕๒๕๗
๕๒๕๘
๕๒๕๙

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ นพพนธ สิริสุขสมจิตร
ดาบตํารวจ นพพร จันทรเชาว
ดาบตํารวจ นพพร เจริญวัย
ดาบตํารวจ นพพร นิชางทอง
ดาบตํารวจ นพพร บุญเพ็ญ
ดาบตํารวจ นพพร ปุณะตุง
ดาบตํารวจ นพพร แผนพงศภัค
ดาบตํารวจ นพพร พุมพวง
ดาบตํารวจ นพพร โยงรัมย
ดาบตํารวจ นพพร สิทธิโชค
ดาบตํารวจ นพพร อินดํา
ดาบตํารวจ นพพล อินทรักษ
ดาบตํารวจ นพเมศฐ
ปรีชาเจริญพงษ
ดาบตํารวจ นพรัตน ขําเกิด
ดาบตํารวจ นพรัตน จําเดิม
ดาบตํารวจ นพรัตน นุยสุวรรณ
ดาบตํารวจ นพรัตน บุญกุล
ดาบตํารวจ นพรัตน ปญจศิริ
ดาบตํารวจ นพรัตน รูซื่อ
ดาบตํารวจ นพรัตน รูเที่ยง
ดาบตํารวจ นพรัตน สรอยนาค
ดาบตํารวจ นพรุจ แทรกสุข
ดาบตํารวจ นพรุจ วัฒนธรรม
ดาบตํารวจ นพรุจฐ โพธิ์ตระกูลชัย
ดาบตํารวจ นพวรัชญ ศรีสิริพงศ

๕๒๖๐
๕๒๖๑
๕๒๖๒
๕๒๖๓
๕๒๖๔
๕๒๖๕
๕๒๖๖
๕๒๖๗
๕๒๖๘
๕๒๖๙
๕๒๗๐
๕๒๗๑
๕๒๗๒
๕๒๗๓
๕๒๗๔
๕๒๗๕
๕๒๗๖
๕๒๗๗
๕๒๗๘
๕๒๗๙
๕๒๘๐
๕๒๘๑
๕๒๘๒
๕๒๘๓
๕๒๘๔

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ นพวัฒน ธรรมวุฒิ
ดาบตํารวจ นพสิริ กิจวรรณ
ดาบตํารวจ นภดล ภูเนตร
ดาบตํารวจ นภดล สิทธิจันทร
ดาบตํารวจ นภัสรพี ยมนา
ดาบตํารวจ นรบดี รักนาควน
ดาบตํารวจ นรพงศพันธ เกษราธิคุณ
ดาบตํารวจ นรภัทร ณ สุยสกุล
ดาบตํารวจ นรรทยุทธ สมหมาย
ดาบตํารวจ นรรทวุฒิ สืบสําราญ
ดาบตํารวจ นรรัชต คุณสมบัติ
ดาบตํารวจ นรรัฐ ไชยสาร
ดาบตํารวจ นรวิชญ กองกัลยา
ดาบตํารวจ นรวิชญ ใจแสน
ดาบตํารวจ นรเศรษฐ มาเอียด
ดาบตํารวจ นรเสฏฐ
จิตติภูธนชานนท
ดาบตํารวจ นรากร ปรีดิ์เปรม
ดาบตํารวจ นรากร ลาภจิตร
ดาบตํารวจ นราค แสงศิริ
ดาบตํารวจ นราชิต ทิพยสุข
ดาบตํารวจ นราธร เพ็งอารีย
ดาบตํารวจ นราธิป เงินคํา
ดาบตํารวจ นราธิป สินธุ
ดาบตํารวจ นราธิป เสมาเพชร
ดาบตํารวจ นราเศรษฐ มูลเพ็ง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๒๘๕
๕๒๘๖
๕๒๘๗
๕๒๘๘
๕๒๘๙
๕๒๙๐
๕๒๙๑
๕๒๙๒
๕๒๙๓
๕๒๙๔
๕๒๙๕
๕๒๙๖
๕๒๙๗
๕๒๙๘
๕๒๙๙
๕๓๐๐
๕๓๐๑
๕๓๐๒
๕๓๐๓
๕๓๐๔
๕๓๐๕
๕๓๐๖
๕๓๐๗
๕๓๐๘
๕๓๐๙
๕๓๑๐

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ นรินทร บุญสง
ดาบตํารวจ นรินทร พบพิพัฒนกุล
ดาบตํารวจ นรินทร เพ็ชรพันธ
ดาบตํารวจ นรินทร โพธิ์ไกร
ดาบตํารวจ นรินทร วงษไทย
ดาบตํารวจ นรินทร ศรีมัน
ดาบตํารวจ นรินทร สมพงศ
ดาบตํารวจ นรินทร สะผาย
ดาบตํารวจ นรินทร สิทธิโชติ
ดาบตํารวจ นรินทร เสนตา
ดาบตํารวจ นรินทร หงสเผือก
ดาบตํารวจ นรินทร กาฬภักดี
ดาบตํารวจ นรินทร นงคะวาส
ดาบตํารวจ นรินทรโชติ สุราช
ดาบตํารวจ นรินทรธัช อินดี
ดาบตํารวจ นริศ ขําสุวรรณ
ดาบตํารวจ นริศ ศรีขน
ดาบตํารวจ นริศ ศรีเรือง
ดาบตํารวจ นเรนทร กองฟู
ดาบตํารวจ นเรนทรฤทธิ์ งามสวย
ดาบตํารวจ นเรศ เกตุอุดม
ดาบตํารวจ นเรศ ขาวดี
ดาบตํารวจ นเรศ ขําชาวนา
ดาบตํารวจ นเรศ แถบวิไล
ดาบตํารวจ นเรศ ยะลา
ดาบตํารวจ นเรศร มาฟู

๕๓๑๑
๕๓๑๒
๕๓๑๓
๕๓๑๔
๕๓๑๕
๕๓๑๖
๕๓๑๗
๕๓๑๘
๕๓๑๙
๕๓๒๐
๕๓๒๑
๕๓๒๒
๕๓๒๓
๕๓๒๔
๕๓๒๕
๕๓๒๖
๕๓๒๗
๕๓๒๘
๕๓๒๙
๕๓๓๐
๕๓๓๑
๕๓๓๒
๕๓๓๓
๕๓๓๔
๕๓๓๕
๕๓๓๖

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ นโรศิลป บุญรวมแกว
ดาบตํารวจ นฤชล กัลวงษ
ดาบตํารวจ นฤดม ชัยชู
ดาบตํารวจ นฤดล ดําริเลิศวรกุล
ดาบตํารวจ นฤดล ราหมัน
ดาบตํารวจ นฤเทพ โยธา
ดาบตํารวจ นฤบดินทร ศรีโนนมวง
ดาบตํารวจ นฤพนธ เทศอาเส็น
ดาบตํารวจ นฤพนธ รูปขําดี
ดาบตํารวจ นฤพล ปาติ๊บ
ดาบตํารวจ นฤมิตร ทองมี
ดาบตํารวจ นวโกวาท ประกอบสกุล
ดาบตํารวจ นวณัฐ พอคา
ดาบตํารวจ นวพรรษ ทาแกง
ดาบตํารวจ นวพล จรงรส
ดาบตํารวจ นวพล เดชเจริญพร
ดาบตํารวจ นวพล ธรรมพิทักษ
ดาบตํารวจ นวพล บุญตระการ
ดาบตํารวจ นวพล สะอา
ดาบตํารวจ นววิธ นวลละออง
ดาบตํารวจ นวัตร ปกโคทานัง
ดาบตํารวจ นอย วิจารย
ดาบตํารวจ นักรบ เจริญยิ่ง
ดาบตํารวจ นักสิทธิ์ ธรรมสิทธิ์
ดาบตํารวจ นัครินทร มณีประวัติ
ดาบตํารวจ นัชนัย สุขินี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๓๓๗
๕๓๓๘
๕๓๓๙
๕๓๔๐
๕๓๔๑
๕๓๔๒
๕๓๔๓
๕๓๔๔
๕๓๔๕
๕๓๔๖
๕๓๔๗
๕๓๔๘
๕๓๔๙
๕๓๕๐
๕๓๕๑
๕๓๕๒
๕๓๕๓
๕๓๕๔
๕๓๕๕
๕๓๕๖
๕๓๕๗
๕๓๕๘
๕๓๕๙
๕๓๖๐
๕๓๖๑
๕๓๖๒

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ นัฏศาสตร เจริญศรี
ดาบตํารวจ นัฐกร สายสุด
ดาบตํารวจ นัฐพงษ ประทุมขํา
ดาบตํารวจ นัฐพงษชัย พรมดี
ดาบตํารวจ นัฐวุฒิ โตะกาหลี
ดาบตํารวจ นัฐวุฒิ ศรีจันทร
ดาบตํารวจ นัดธี จิระพันธ
ดาบตํารวจ นัตพงศ สิงหาชารี
ดาบตํารวจ นัตรดนัย ไชยแกวเมร
ดาบตํารวจ นัทธพงศ ลาโหยด
ดาบตํารวจ นัทธวัฒน นุริตานนท
ดาบตํารวจ นัทธี ตั้งจิตพินิจกุล
ดาบตํารวจ นัธทวัฒน ปนสา
ดาบตํารวจ นัธทวัฒน พรสิริธนาวัฒ
ดาบตํารวจ นันทชัย คํารัตน
ดาบตํารวจ นันทชัย ใจเที่ยง
ดาบตํารวจ นันทโชค สุกศักดิ์
ดาบตํารวจ นันทธเนศ ทนันติ
ดาบตํารวจ นันทพงศ ดวงแกว
ดาบตํารวจ นันทพงศ พรมบานไร
ดาบตํารวจ นันทพงศ อินทอง
ดาบตํารวจ นันทวัฒน ไชยรักษ
ดาบตํารวจ นันทวัฒน ปะกะตัง
ดาบตํารวจ นันทวัฒน วงศยะ
ดาบตํารวจ นันทวัตต ระถี
ดาบตํารวจ นันทวิชญ สุขกล่ํา

๕๓๖๓
๕๓๖๔
๕๓๖๕
๕๓๖๖
๕๓๖๗
๕๓๖๘
๕๓๖๙
๕๓๗๐
๕๓๗๑
๕๓๗๒
๕๓๗๓
๕๓๗๔
๕๓๗๕
๕๓๗๖
๕๓๗๗
๕๓๗๘
๕๓๗๙
๕๓๘๐
๕๓๘๑
๕๓๘๒
๕๓๘๓
๕๓๘๔
๕๓๘๕
๕๓๘๖
๕๓๘๗
๕๓๘๘

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ นันทวุฒิ แกวศรี
ดาบตํารวจ นันธิพัฒน บรรจง
ดาบตํารวจ นาคิน ประภาวะนัง
ดาบตํารวจ นาท ทูนมาก
ดาบตํารวจ นาทพล ดําสีไหม
ดาบตํารวจ นาย เอกศิริ
ดาบตํารวจ นารถ พลซา
ดาบตํารวจ นาเรศ ฤทธิพัฒน
ดาบตํารวจ นาวา บุญเพิ่ม
ดาบตํารวจ นาวิน พรมสุน
ดาบตํารวจ นาวี ชูยิ่ง
ดาบตํารวจ นาวี บุดดา
ดาบตํารวจ นาวี รัตนกันทา
ดาบตํารวจ นาวี สีสันเทียะ
ดาบตํารวจ นาวี หนูเนื่อง
ดาบตํารวจ นาสะอี ดาโอะ
ดาบตํารวจ นําโชค ภูพิมาย
ดาบตํารวจ นําพล คําผิวมา
ดาบตํารวจ นําพล จันทรมณี
ดาบตํารวจ นิกร คงแสง
ดาบตํารวจ นิกร จี๋คีรีวุธ
ดาบตํารวจ นิกร บุดดาซุย
ดาบตํารวจ นิกร มะลัย
ดาบตํารวจ นิกร ยอดเมธา
ดาบตํารวจ นิกร วรรณศรี
ดาบตํารวจ นิกร วรรณะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๓๘๙
๕๓๙๐
๕๓๙๑
๕๓๙๒
๕๓๙๓
๕๓๙๔
๕๓๙๕
๕๓๙๖
๕๓๙๗
๕๓๙๘
๕๓๙๙
๕๔๐๐
๕๔๐๑
๕๔๐๒
๕๔๐๓
๕๔๐๔
๕๔๐๕
๕๔๐๖
๕๔๐๗
๕๔๐๘
๕๔๐๙
๕๔๑๐
๕๔๑๑
๕๔๑๒
๕๔๑๓
๕๔๑๔

ดาบตํารวจ นิกร สีสอนดี
ดาบตํารวจ นิกร สุบงกฎ
ดาบตํารวจ นิกร อยูเปยม
ดาบตํารวจ นิกรณ มีชู
ดาบตํารวจ นิกรณ ออนยะลา
ดาบตํารวจ นิกาย แมประจิตร
ดาบตํารวจ นิกูล ชูฤทธิ์
ดาบตํารวจ นิกูล ดวงจินดา
ดาบตํารวจ นิกูล สวยงาม
ดาบตํารวจ นิคม แกวมาก
ดาบตํารวจ นิคม แกวรองคํา
ดาบตํารวจ นิคม ขวาขุน
ดาบตํารวจ นิคม ควรบํารุง
ดาบตํารวจ นิคม โครักษา
ดาบตํารวจ นิคม ชวงรัตน
ดาบตํารวจ นิคม ไชยชะนะ
ดาบตํารวจ นิคม ไชยากุล
ดาบตํารวจ นิคม ดาวขุนทด
ดาบตํารวจ นิคม ตั้งถิ่น
ดาบตํารวจ นิคม นวลมาก
ดาบตํารวจ นิคม นามบุตร
ดาบตํารวจ นิคม ประชานันท
ดาบตํารวจ นิคม ผาผล
ดาบตํารวจ นิคม พรอมพรั่ง
ดาบตํารวจ นิคม พวงสุวรรณ
ดาบตํารวจ นิคม ภูอาวุธ

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๑๕
๕๔๑๖
๕๔๑๗
๕๔๑๘
๕๔๑๙
๕๔๒๐
๕๔๒๑
๕๔๒๒
๕๔๒๓
๕๔๒๔
๕๔๒๕
๕๔๒๖
๕๔๒๗
๕๔๒๘
๕๔๒๙
๕๔๓๐
๕๔๓๑
๕๔๓๒
๕๔๓๓
๕๔๓๔
๕๔๓๕
๕๔๓๖
๕๔๓๗
๕๔๓๘
๕๔๓๙
๕๔๔๐

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ นิคม เวียงอินทร
ดาบตํารวจ นิคม ศรีคง
ดาบตํารวจ นิคม ศรีประวัติ
ดาบตํารวจ นิคม สาวัน
ดาบตํารวจ นิคม สุขกรม
ดาบตํารวจ นิคม สุขเกตุ
ดาบตํารวจ นิคม สุตภวา
ดาบตํารวจ นิคม เหมือนจันทร
ดาบตํารวจ นิคม เหล็กแปง
ดาบตํารวจ นิคม อะทะวงค
ดาบตํารวจ นิคม โอบออม
ดาบตํารวจ นิจสันต เพ็งคําปง
ดาบตํารวจ นิฐา ยะกุมาร
ดาบตํารวจ นิดใส พิบูลย
ดาบตํารวจ นิตยธินนท สมาธิ
ดาบตํารวจ นิตยนิรันดร บุญเหลือ
ดาบตํารวจ นิติ ตั้งเขาทอง
ดาบตํารวจ นิติ สังขเลื่อน
ดาบตํารวจ นิติ เสนวงษ
ดาบตํารวจ นิติชัย กันชาติ
ดาบตํารวจ นิติชัย สงวนสัตย
ดาบตํารวจ นิติธร เทพทอง
ดาบตํารวจ นิติธร ประชันกาญจนา
ดาบตํารวจ นิติธร ผลิผล
ดาบตํารวจ นิติธร ศรีภักดี
ดาบตํารวจ นิติธร อินทรักษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๔๔๑
๕๔๔๒
๕๔๔๓
๕๔๔๔
๕๔๔๕
๕๔๔๖
๕๔๔๗
๕๔๔๘
๕๔๔๙
๕๔๕๐
๕๔๕๑
๕๔๕๒
๕๔๕๓
๕๔๕๔
๕๔๕๕
๕๔๕๖
๕๔๕๗
๕๔๕๘
๕๔๕๙
๕๔๖๐
๕๔๖๑
๕๔๖๒
๕๔๖๓
๕๔๖๔
๕๔๖๕
๕๔๖๖

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ นิตินัย ทองเภา
ดาบตํารวจ นิตินัย มาศคีรีวงศ
ดาบตํารวจ นิติพงษ ทองโสภณ
ดาบตํารวจ นิติพงษ ธีระมูล
ดาบตํารวจ นิติพนธ อนันตศิพาบุตร
ดาบตํารวจ นิติพร ปทะวานิช
ดาบตํารวจ นิติพล พันซอน
ดาบตํารวจ นิติพล เพ็งนุม
ดาบตํารวจ นิติพัฒน ถือมั่น
ดาบตํารวจ นิติพัฒน ทอแสงรุงเรือง
ดาบตํารวจ นิติพันธ เทพขจร
ดาบตํารวจ นิติพันธ อุนอก
ดาบตํารวจ นิติภูมิ บํารุงภักดิ์
ดาบตํารวจ นิติรัฐ ยุพานิชย
ดาบตํารวจ นิติวุฒิ อิ่มสมบูรณ
ดาบตํารวจ นิติศักดิ์ เกิงฝาก
ดาบตํารวจ นิทัศน ถาวรเศษ
ดาบตํารวจ นิทัศน สาลี
ดาบตํารวจ นิเทศก นาชัยเวช
ดาบตํารวจ นิธิโชติ พรหมเมศ
ดาบตํารวจ นิธิทัศน ลัสมาน
ดาบตํารวจ นิธิภัทร บุญเหมาะ
ดาบตํารวจ นิธิโรจน เลิศธีรโยธิน
ดาบตํารวจ นิธิโรจน สุวรรณรัตนดนุ
ดาบตํารวจ นิธิวัชน สุภามาตย
ดาบตํารวจ นิธิวิทย บุญนํา

๕๔๖๗
๕๔๖๘
๕๔๖๙
๕๔๗๐
๕๔๗๑
๕๔๗๒
๕๔๗๓
๕๔๗๔
๕๔๗๕
๕๔๗๖
๕๔๗๗
๕๔๗๘
๕๔๗๙
๕๔๘๐
๕๔๘๑
๕๔๘๒
๕๔๘๓
๕๔๘๔
๕๔๘๕
๕๔๘๖
๕๔๘๗
๕๔๘๘
๕๔๘๙
๕๔๙๐
๕๔๙๑
๕๔๙๒

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ นิธิศ ชมภูอินทร
ดาบตํารวจ นิธิศ มะโนมัย
ดาบตํารวจ นิพน นนธิ
ดาบตํารวจ นิพนธ เกื้อเสง
ดาบตํารวจ นิพนธ คงอุตสาห
ดาบตํารวจ นิพนธ ชมชื่น
ดาบตํารวจ นิพนธ ชาญรังสฤษดิ์
ดาบตํารวจ นิพนธ นิแพง
ดาบตํารวจ นิพนธ บัตรประโคน
ดาบตํารวจ นิพนธ พลภักดี
ดาบตํารวจ นิพนธ ภิญโญยิ่ง
ดาบตํารวจ นิพนธ มานิล
ดาบตํารวจ นิพนธ รัตนพร
ดาบตํารวจ นิพนธ ลอยสูงวงษ
ดาบตํารวจ นิพนธ สมบูรณ
ดาบตํารวจ นิพนธ สาระรัตน
ดาบตํารวจ นิพนธ สุทธิดี
ดาบตํารวจ นิพนธ สุระพร
ดาบตํารวจ นิพนธ สุวรรณรัตน
ดาบตํารวจ นิพนธ เหลากสิการ
ดาบตํารวจ นิพล แกวแสน
ดาบตํารวจ นิพล จุลอมร
ดาบตํารวจ นิพล ซุยซะโก
ดาบตํารวจ นิพล ถาวโรฤทธิ
ดาบตํารวจ นิพล ถึงมุสิก
ดาบตํารวจ นิพล นวลศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๔๙๓
๕๔๙๔
๕๔๙๕
๕๔๙๖
๕๔๙๗
๕๔๙๘
๕๔๙๙
๕๕๐๐
๕๕๐๑
๕๕๐๒
๕๕๐๓
๕๕๐๔
๕๕๐๕
๕๕๐๖
๕๕๐๗
๕๕๐๘
๕๕๐๙
๕๕๑๐
๕๕๑๑
๕๕๑๒
๕๕๑๓
๕๕๑๔
๕๕๑๕
๕๕๑๖
๕๕๑๗
๕๕๑๘

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ นิพล ฤทธิ์รา
ดาบตํารวจ นิพล เสนาทิพย
ดาบตํารวจ นิพัฒ พุมสุวรรณโน
ดาบตํารวจ นิพันธ เจตนเสน
ดาบตํารวจ นิพิฐพนธ จินตกสิกรรม
ดาบตํารวจ นิมิต อินทรวัตร
ดาบตํารวจ นิมิตต ปกษาพันธ
ดาบตํารวจ นิมิตร มังกรณ
ดาบตํารวจ นิมิตร ชมภูหลง
ดาบตํารวจ นิมิตร ทองคํา
ดาบตํารวจ นิมิตร บุญมา
ดาบตํารวจ นิมิตร แมนสกุล
ดาบตํารวจ นิยม ชูเอียด
ดาบตํารวจ นิยม ทองอยู
ดาบตํารวจ นิยม บุญทองเพชร
ดาบตํารวจ นิยม บุญรอด
ดาบตํารวจ นิยม บุญรัตน
ดาบตํารวจ นิยม พรานเนื้อ
ดาบตํารวจ นิยม เลิศคํา
ดาบตํารวจ นิยม วอทอง
ดาบตํารวจ นิยม วัตตธรรม
ดาบตํารวจ นิยม ศรีบุรินทร
ดาบตํารวจ นิยม สมวงศ
ดาบตํารวจ นิยม สิงหโนน
ดาบตํารวจ นิยม หีตเสมียน
ดาบตํารวจ นิยม อุคติ

๕๕๑๙
๕๕๒๐
๕๕๒๑
๕๕๒๒
๕๕๒๓
๕๕๒๔
๕๕๒๕
๕๕๒๖
๕๕๒๗
๕๕๒๘
๕๕๒๙
๕๕๓๐
๕๕๓๑
๕๕๓๒
๕๕๓๓
๕๕๓๔
๕๕๓๕
๕๕๓๖
๕๕๓๗
๕๕๓๘
๕๕๓๙
๕๕๔๐
๕๕๔๑
๕๕๔๒
๕๕๔๓
๕๕๔๔

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ นิยม อุนโชติ
ดาบตํารวจ นิยาฮยา อับดุล
ดาบตํารวจ นิระ พินสุวรรณ
ดาบตํารวจ นิรัช จันทํามา
ดาบตํารวจ นิรัช แหลงสทาน
ดาบตํารวจ นิรัญ จุมพรม
ดาบตํารวจ นิรัญ ปูทอง
ดาบตํารวจ นิรัญ ศรีวิชัย
ดาบตํารวจ นิรัตน ปาระณะ
ดาบตํารวจ นิรัตน เรืองสุวรรณ
ดาบตํารวจ นิรัติ แกวนวล
ดาบตํารวจ นิรันด โสจันทึก
ดาบตํารวจ นิรันดร แกวนาขา
ดาบตํารวจ นิรันดร ใจปน
ดาบตํารวจ นิรันดร เทียกมูล
ดาบตํารวจ นิรันดร นกเกิด
ดาบตํารวจ นิรันดร ปยะกําพลชัย
ดาบตํารวจ นิรันดร พงษสวัสดิ์
ดาบตํารวจ นิรันดร พลราช
ดาบตํารวจ นิรันดร รุงรัตนพร
ดาบตํารวจ นิรันดร อนุสุเรนทร
ดาบตํารวจ นิรันดร จารี
ดาบตํารวจ นิรันดร บุญสง
ดาบตํารวจ นิรันต จันทรสุนทร
ดาบตํารวจ นิรันต นันกลาง
ดาบตํารวจ นิรันทร พวงทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๕๔๕
๕๕๔๖
๕๕๔๗
๕๕๔๘
๕๕๔๙
๕๕๕๐
๕๕๕๑
๕๕๕๒
๕๕๕๓
๕๕๕๔
๕๕๕๕
๕๕๕๖
๕๕๕๗
๕๕๕๘
๕๕๕๙
๕๕๖๐
๕๕๖๑
๕๕๖๒
๕๕๖๓
๕๕๖๔
๕๕๖๕
๕๕๖๖
๕๕๖๗
๕๕๖๘
๕๕๖๙
๕๕๗๐

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ นิราช บุญศรีเจริญ
ดาบตํารวจ นิรุจน อินทรเมรี
ดาบตํารวจ นิรุช พนรเขต
ดาบตํารวจ นิรุต ชางปลูก
ดาบตํารวจ นิรุต พูนมะณี
ดาบตํารวจ นิรุต ภะสุโพธิ์
ดาบตํารวจ นิรุตจ ศรีรักษ
ดาบตํารวจ นิรุตติ์ เชื้อสิงห
ดาบตํารวจ นิรุตย ตุมออน
ดาบตํารวจ นิรุติ บุญรัตน
ดาบตํารวจ นิรุท มวงมันดี
ดาบตํารวจ นิรุธ ออนอยู
ดาบตํารวจ นิวัชต พลกุล
ดาบตํารวจ นิวัฒ จันทรัตน
ดาบตํารวจ นิวัฒ ปรีทอง
ดาบตํารวจ นิวัฒน กลิ่นพยอม
ดาบตํารวจ นิวัฒน กันคํา
ดาบตํารวจ นิวัฒน คงเวียน
ดาบตํารวจ นิวัฒน คํามี
ดาบตํารวจ นิวัฒน จันทรดํารงค
ดาบตํารวจ นิวัฒน จันทรวงศ
ดาบตํารวจ นิวัฒน ชางสาน
ดาบตํารวจ นิวัฒน ชุมสงค
ดาบตํารวจ นิวัฒน บุญวัง
ดาบตํารวจ นิวัฒน มวงเกตุ
ดาบตํารวจ นิวัฒน มากอยู

๕๕๗๑
๕๕๗๒
๕๕๗๓
๕๕๗๔
๕๕๗๕
๕๕๗๖
๕๕๗๗
๕๕๗๘
๕๕๗๙
๕๕๘๐
๕๕๘๑
๕๕๘๒
๕๕๘๓
๕๕๘๔
๕๕๘๕
๕๕๘๖
๕๕๘๗
๕๕๘๘
๕๕๘๙
๕๕๙๐
๕๕๙๑
๕๕๙๒
๕๕๙๓
๕๕๙๔
๕๕๙๕
๕๕๙๖

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ นิวัฒน ศรีบุญ
ดาบตํารวจ นิวัฒน สีลอม
ดาบตํารวจ นิวัฒน สุพิมพ
ดาบตํารวจ นิวัฒน เสนามาศ
ดาบตํารวจ นิวัต ไชยมงคล
ดาบตํารวจ นิวัต บูชาอินทร
ดาบตํารวจ นิวัต ยิ้มถนอม
ดาบตํารวจ นิวัตร โททอง
ดาบตํารวจ นิวัตร คงแสงไชย
ดาบตํารวจ นิวัตร พันธิมาตร
ดาบตํารวจ นิวัตร อัฒจักร
ดาบตํารวจ นิวัติ ชาวดง
ดาบตํารวจ นิเวช บัวโรย
ดาบตํารวจ นิเวศ ฤทธิ์เดชกลา
ดาบตํารวจ นิเวศน โคตรวิถี
ดาบตํารวจ นิเวศน นุนเกลี้ยง
ดาบตํารวจ นิเวศน พูลขํา
ดาบตํารวจ นิเวศน ภูมิมาลา
ดาบตํารวจ นิเวศน อินทจักร
ดาบตํารวจ นิเวส กานสนธิ์
ดาบตํารวจ นิสันติ โสชมภู
ดาบตํารวจ นิสารณ ชัยภักดี
ดาบตํารวจ นุกูล จันทรหอม
ดาบตํารวจ นุกูล ไชยมาศ
ดาบตํารวจ นุกูล ไชยรัตน
ดาบตํารวจ นุกูล ซายเกลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๕๙๗
๕๕๙๘
๕๕๙๙
๕๖๐๐
๕๖๐๑
๕๖๐๒
๕๖๐๓
๕๖๐๔
๕๖๐๕
๕๖๐๖
๕๖๐๗
๕๖๐๘
๕๖๐๙
๕๖๑๐
๕๖๑๑
๕๖๑๒
๕๖๑๓
๕๖๑๔
๕๖๑๕
๕๖๑๖
๕๖๑๗
๕๖๑๘
๕๖๑๙
๕๖๒๐
๕๖๒๑
๕๖๒๒

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ นุกูล สุบงกฎ
ดาบตํารวจ นุชา นภาแสง
ดาบตํารวจ นุเทพ โพธิจร
ดาบตํารวจ นุรักษ ลีคํา
ดาบตํารวจ นุรุต ฐิติชรัล
ดาบตํารวจ นุโรม พลอยทอง
ดาบตํารวจ นุวัฒน สอนยานะ
ดาบตํารวจ นูรีซัน หลังปุเตะ
ดาบตํารวจ เนต กาญจนวงศ
ดาบตํารวจ เนติธร ทองอราม
ดาบตํารวจ เนติธร ไทยปาน
ดาบตํารวจ เนติพจน เธียรเนตินันท
ดาบตํารวจ เนติรัญ โถสันเทียะ
ดาบตํารวจ เนรมิตร นาสมกบ
ดาบตํารวจ เนาว แทนสงค
ดาบตํารวจ บงกช สิทธิวงศ
ดาบตํารวจ บดินทร ยีมะลี
ดาบตํารวจ บดินทร ลีลาปยะเนตร
ดาบตํารวจ บดินทร หนูนิล
ดาบตํารวจ บรรจง เขตวัง
ดาบตํารวจ บรรจง ไขแสง
ดาบตํารวจ บรรจง คํานวน
ดาบตํารวจ บรรจง ชายปา
ดาบตํารวจ บรรจง ชูศรีทอง
ดาบตํารวจ บรรจง ถีราวุฒิ
ดาบตํารวจ บรรจง ทาวะรมย

๕๖๒๓
๕๖๒๔
๕๖๒๕
๕๖๒๖
๕๖๒๗
๕๖๒๘
๕๖๒๙
๕๖๓๐
๕๖๓๑
๕๖๓๒
๕๖๓๓
๕๖๓๔
๕๖๓๕
๕๖๓๖
๕๖๓๗
๕๖๓๘
๕๖๓๙
๕๖๔๐
๕๖๔๑
๕๖๔๒
๕๖๔๓
๕๖๔๔
๕๖๔๕
๕๖๔๖
๕๖๔๗

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ บรรจง นอยทาทอง
ดาบตํารวจ บรรจง เมืองศรี
ดาบตํารวจ บรรจง รวดเร็ว
ดาบตํารวจ บรรจง วงคไชย
ดาบตํารวจ บรรจง สุขเตะ
ดาบตํารวจ บรรจง สุวลักษณ
ดาบตํารวจ บรรจง หมายอมกลาง
ดาบตํารวจ บรรจง หายะคุณ
ดาบตํารวจ บรรจบ กิฬาพันธ
ดาบตํารวจ บรรจบ แกวหนูนวล
ดาบตํารวจ บรรจบ งามดี
ดาบตํารวจ บรรจบ พึ่งบุญ
ดาบตํารวจ บรรจบ พุทธรักษ
ดาบตํารวจ บรรจบ มีนุน
ดาบตํารวจ บรรจบ รักษาพราหมณ
ดาบตํารวจ บรรจบ ลอยเลื่อน
ดาบตํารวจ บรรจบ สอนราช
ดาบตํารวจ บรรจบ หาดี
ดาบตํารวจ บรรเจต
มงคลชัยพฤกษา
ดาบตํารวจ บรรเจิด คงเจริญ
ดาบตํารวจ บรรเจิด งานดี
ดาบตํารวจ บรรเจิด ใจเย็น
ดาบตํารวจ บรรเจิด ชูนิ่ม
ดาบตํารวจ บรรเจิด เตชะแกว
ดาบตํารวจ บรรเจิด ทองพูล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๖๔๘
๕๖๔๙
๕๖๕๐
๕๖๕๑
๕๖๕๒
๕๖๕๓
๕๖๕๔
๕๖๕๕
๕๖๕๖
๕๖๕๗
๕๖๕๘
๕๖๕๙
๕๖๖๐
๕๖๖๑
๕๖๖๒
๕๖๖๓
๕๖๖๔
๕๖๖๕
๕๖๖๖
๕๖๖๗
๕๖๖๘
๕๖๖๙
๕๖๗๐
๕๖๗๑
๕๖๗๒
๕๖๗๓

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ บรรเจิด นามจัด
ดาบตํารวจ บรรเจิด บริหาร
ดาบตํารวจ บรรเจิด อวมสอาด
ดาบตํารวจ บรรชา กิติรส
ดาบตํารวจ บรรชา ทรายแกว
ดาบตํารวจ บรรชา หวันสู
ดาบตํารวจ บรรชา หิรัญโกย
ดาบตํารวจ บรรณสรณ ชูแกว
ดาบตํารวจ บรรดาล ดุมกลาง
ดาบตํารวจ บรรดาศักดิ์ อุณาศรี
ดาบตํารวจ บรรดิฐ ทองเถื่อน
ดาบตํารวจ บรรดิษฐ ชาติธรรมวงศ
ดาบตํารวจ บรรดิษฐ นาคบุตร
ดาบตํารวจ บรรทูล จุยสําราญ
ดาบตํารวจ บรรเทิง แดงฉ่ํา
ดาบตํารวจ บรรเทิง ธีรประโคน
ดาบตํารวจ บรรเทิง วงษพูล
ดาบตํารวจ บรรพต ปองวงศ
ดาบตํารวจ บรรพต มวงขํา
ดาบตํารวจ บรรพต วรรณวิริยะ
ดาบตํารวจ บรรพต สายยศ
ดาบตํารวจ บรรยง ศรีคะนอง
ดาบตํารวจ บรรยงค กุลพิพิษย
ดาบตํารวจ บรรยงค สิทธิธรรม
ดาบตํารวจ บรรยา คําวัง
ดาบตํารวจ บรรลือศักดิ์ ศรีทอง

๕๖๗๔
๕๖๗๕
๕๖๗๖
๕๖๗๗
๕๖๗๘
๕๖๗๙
๕๖๘๐
๕๖๘๑
๕๖๘๒
๕๖๘๓
๕๖๘๔
๕๖๘๕
๕๖๘๖
๕๖๘๗
๕๖๘๘
๕๖๘๙
๕๖๙๐
๕๖๙๑
๕๖๙๒
๕๖๙๓
๕๖๙๔
๕๖๙๕
๕๖๙๖
๕๖๙๗
๕๖๙๘
๕๖๙๙

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ บรรลุชัย สิทธิมณี
ดาบตํารวจ บรรเลง เคาแคน
ดาบตํารวจ บรรหาร ศรีมุณี
ดาบตํารวจ บริพันธ สาเมือง
ดาบตํารวจ บริรักษ กลับประโคน
ดาบตํารวจ บวร พันวงศ
ดาบตํารวจ บวรเชษฐ อภิวันทภักดี
ดาบตํารวจ บวรภัค รัตนะ
ดาบตํารวจ บเวชย ทองหนู
ดาบตํารวจ บัญชา กุศลสง
ดาบตํารวจ บัญชา เกติยะ
ดาบตํารวจ บัญชา เกิดมีโภชน
ดาบตํารวจ บัญชา แกวศรี
ดาบตํารวจ บัญชา จันทรสามเรือน
ดาบตํารวจ บัญชา ดึกภุมรินทร
ดาบตํารวจ บัญชา ดื่มพุทรา
ดาบตํารวจ บัญชา ทับทั่ง
ดาบตํารวจ บัญชา ธรรมวัตร
ดาบตํารวจ บัญชา นามกาสี
ดาบตํารวจ บัญชา บานจาย
ดาบตํารวจ บัญชา บุญรอดรักษ
ดาบตํารวจ บัญชา ปาสาจะ
ดาบตํารวจ บัญชา เปลี่ยนพิทักษ
ดาบตํารวจ บัญชา เพชรคง
ดาบตํารวจ บัญชา ภาชนะ
ดาบตํารวจ บัญชา ยิ่งรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๗๐๐
๕๗๐๑
๕๗๐๒
๕๗๐๓
๕๗๐๔
๕๗๐๕
๕๗๐๖
๕๗๐๗
๕๗๐๘
๕๗๐๙
๕๗๑๐
๕๗๑๑
๕๗๑๒
๕๗๑๓
๕๗๑๔
๕๗๑๕
๕๗๑๖
๕๗๑๗
๕๗๑๘
๕๗๑๙
๕๗๒๐
๕๗๒๑
๕๗๒๒
๕๗๒๓
๕๗๒๔
๕๗๒๕

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ บัญชา รักงาม
ดาบตํารวจ บัญชา รักษาศรี
ดาบตํารวจ บัญชา ศรีสนธิ
ดาบตํารวจ บัญชา สวางแสง
ดาบตํารวจ บัญชา สายยืด
ดาบตํารวจ บัญชา สาลีเทศ
ดาบตํารวจ บัญชา สุขประเสริฐ
ดาบตํารวจ บัญชา สุจริต
ดาบตํารวจ บัญชา หวางอุน
ดาบตํารวจ บัญชา อุทัยวรรณ
ดาบตํารวจ บัญชากิจ ภูกาญจน
ดาบตํารวจ บัญญัติ เครือมา
ดาบตํารวจ บัญญัติ ไชยทองงาม
ดาบตํารวจ บัญญัติ ดีมาก
ดาบตํารวจ บัญญัติ ตราพระสําโรง
ดาบตํารวจ บัญญัติ ทองคําชุม
ดาบตํารวจ บัญญัติ บุญชัยแสน
ดาบตํารวจ บัญญัติ ภักดี
ดาบตํารวจ บัญญัติ เหงาศรี
ดาบตํารวจ บัญญัติ อายรักษา
ดาบตํารวจ บัญฤทธิ์ นวลสวาง
ดาบตํารวจ บัณชา เอียดดํา
ดาบตํารวจ บัณฑิต กลสูงเนิน
ดาบตํารวจ บัณฑิต แกวแดง
ดาบตํารวจ บัณฑิต ไกรทอง
ดาบตํารวจ บัณฑิต จงนิมิตรสถาพร

๕๗๒๖
๕๗๒๗
๕๗๒๘
๕๗๒๙
๕๗๓๐
๕๗๓๑
๕๗๓๒
๕๗๓๓
๕๗๓๔
๕๗๓๕
๕๗๓๖
๕๗๓๗
๕๗๓๘
๕๗๓๙
๕๗๔๐
๕๗๔๑
๕๗๔๒
๕๗๔๓
๕๗๔๔
๕๗๔๕
๕๗๔๖
๕๗๔๗
๕๗๔๘
๕๗๔๙
๕๗๕๐
๕๗๕๑

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ บัณฑิต จีนะ
ดาบตํารวจ บัณฑิต ไชยมูล
ดาบตํารวจ บัณฑิต เทพชารี
ดาบตํารวจ บัณฑิต เพชรสีโชติ
ดาบตํารวจ บัณฑิต ศีลาคํา
ดาบตํารวจ บัณฑิต สมัครเขตต
ดาบตํารวจ บัณฑิต สายุทธ
ดาบตํารวจ บัณฑิต สุมมาตย
ดาบตํารวจ บัณฑิต สุวะศรี
ดาบตํารวจ บัณฑิต หะมิงมะ
ดาบตํารวจ บัณฑิต อุปเสน
ดาบตํารวจ บัณฑูรย เขาเวียง
ดาบตํารวจ บัณดิษฐ กันชัยภูมิ
ดาบตํารวจ บัณธกรณ ตาละซอน
ดาบตํารวจ บันเทา ศรีบุญ
ดาบตํารวจ บันเทิง ดีพรม
ดาบตํารวจ บัลลังค แขงขัน
ดาบตํารวจ บัวแกว บุญยอ
ดาบตํารวจ บัวพันธ บุญกอ
ดาบตํารวจ บารมี สอนวันนา
ดาบตํารวจ บาวสอด หมัดโสะ
ดาบตํารวจ บาสอด บูเก็ม
ดาบตํารวจ บํานาญ ถนอมเขต
ดาบตํารวจ บําเพ็ญ ทิพราช
ดาบตํารวจ บํารุง คํากลาง
ดาบตํารวจ บํารุง งามสวย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๗๕๒
๕๗๕๓
๕๗๕๔
๕๗๕๕
๕๗๕๖
๕๗๕๗
๕๗๕๘
๕๗๕๙
๕๗๖๐
๕๗๖๑
๕๗๖๒
๕๗๖๓
๕๗๖๔
๕๗๖๕
๕๗๖๖
๕๗๖๗
๕๗๖๘
๕๗๖๙
๕๗๗๐
๕๗๗๑
๕๗๗๒
๕๗๗๓
๕๗๗๔
๕๗๗๕
๕๗๗๖
๕๗๗๗

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ บํารุง จันทรงาม
ดาบตํารวจ บํารุง ตรีสุข
ดาบตํารวจ บํารุง ทองอุปการ
ดาบตํารวจ บํารุง เพ็งดี
ดาบตํารวจ บิน ทองนํา
ดาบตํารวจ บือราเฮง แวสะนิ
ดาบตํารวจ บุญ หมูอยู
ดาบตํารวจ บุญกอง โตหนองหวา
ดาบตํารวจ บุญเกิด กิจใบ
ดาบตํารวจ บุญเกิด สุดชารี
ดาบตํารวจ บุญคุม ไชยสงคราม
ดาบตํารวจ บุญคุม ภูตะโชติ
ดาบตํารวจ บุญงาน บุญปญญา
ดาบตํารวจ บุญจริง บุญคุมครอง
ดาบตํารวจ บุญจอง สงกรด
ดาบตํารวจ บุญจันทร ปดตังถาเน
ดาบตํารวจ บุญจันทร ศรีวิเศษ
ดาบตํารวจ บุญจันทร สมสิงห
ดาบตํารวจ บุญชนะ อาจองธรรม
ดาบตํารวจ บุญชวง สุขกระจาย
ดาบตํารวจ บุญชวน พึ่งเพียร
ดาบตํารวจ บุญชวย ทิพจรูญ
ดาบตํารวจ บุญชวย นพรัตน
ดาบตํารวจ บุญชวย นาแพงสอน
ดาบตํารวจ บุญชวย บางศรี
ดาบตํารวจ บุญชวย บุญคุมครอง

๕๗๗๘
๕๗๗๙
๕๗๘๐
๕๗๘๑
๕๗๘๒
๕๗๘๓
๕๗๘๔
๕๗๘๕
๕๗๘๖
๕๗๘๗
๕๗๘๘
๕๗๘๙
๕๗๙๐
๕๗๙๑
๕๗๙๒
๕๗๙๓
๕๗๙๔
๕๗๙๕
๕๗๙๖
๕๗๙๗
๕๗๙๘
๕๗๙๙
๕๘๐๐
๕๘๐๑
๕๘๐๒
๕๘๐๓

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ บุญชวย บุญยิ่ง
ดาบตํารวจ บุญชวย พัฒนศิริ
ดาบตํารวจ บุญชวย เพ็ชรสังหาร
ดาบตํารวจ บุญชวย มณีล้ํา
ดาบตํารวจ บุญชวย สุวรรณบูรณ
ดาบตํารวจ บุญชวย แสวงผล
ดาบตํารวจ บุญชอบ ดวงสา
ดาบตํารวจ บุญชอบ เพิ่มบุญ
ดาบตํารวจ บุญชัย ถุงคํา
ดาบตํารวจ บุญชัย เพชรแวววาว
ดาบตํารวจ บุญชัย สุระขันธ
ดาบตํารวจ บุญชัย หัสมี
ดาบตํารวจ บุญชาติ ทองนํา
ดาบตํารวจ บุญชู โตะสิงห
ดาบตํารวจ บุญชู ปยะลังกา
ดาบตํารวจ บุญชู วันทาพรม
ดาบตํารวจ บุญชู สวัสดี
ดาบตํารวจ บุญชู สังกะสิงห
ดาบตํารวจ บุญเชิญ คําเหล็ก
ดาบตํารวจ บุญเชิด เพ็งงาม
ดาบตํารวจ บุญโช พลไชย
ดาบตํารวจ บุญโชค เพชรอุทัย
ดาบตํารวจ บุญญเขต โควหกุล
ดาบตํารวจ บุญญฤทธิ์ ไชยศาสตร
ดาบตํารวจ บุญญฤทธิ์ บุญไสย
ดาบตํารวจ บุญญศักดิ์ เชี่ยวชอบ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๘๐๔
๕๘๐๕
๕๘๐๖
๕๘๐๗
๕๘๐๘
๕๘๐๙
๕๘๑๐
๕๘๑๑
๕๘๑๒
๕๘๑๓
๕๘๑๔
๕๘๑๕
๕๘๑๖
๕๘๑๗
๕๘๑๘
๕๘๑๙
๕๘๒๐
๕๘๒๑
๕๘๒๒
๕๘๒๓
๕๘๒๔
๕๘๒๕
๕๘๒๖
๕๘๒๗
๕๘๒๘
๕๘๒๙

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ บุญญา บุณยายน
ดาบตํารวจ บุญญาพงษ ทองคงแกว
ดาบตํารวจ บุญณรงค จริตงาม
ดาบตํารวจ บุญณรงค เพชรที่วัง
ดาบตํารวจ บุญณรงค ศรีทองแกว
ดาบตํารวจ บุญตอ คงทน
ดาบตํารวจ บุญตา โสภา
ดาบตํารวจ บุญเต็ม พรมแสง
ดาบตํารวจ บุญเตือน อยูดี
ดาบตํารวจ บุญถม ซอยจิตร
ดาบตํารวจ บุญถม มูลวงค
ดาบตํารวจ บุญถม วณาไธสง
ดาบตํารวจ บุญถิ่น ชาดา
ดาบตํารวจ บุญทรง ไชยมัชฌิม
ดาบตํารวจ บุญทรัพย หามนตรี
ดาบตํารวจ บุญทวี อลังการนันท
ดาบตํารวจ บุญทอง สุขสวัสดิ์
ดาบตํารวจ บุญทัน เกตุงาม
ดาบตํารวจ บุญทัน จันทร
ดาบตํารวจ บุญทัน ไชยธงรัตน
ดาบตํารวจ บุญทัน มลาวรรณ
ดาบตํารวจ บุญทัน วิเชียรศรี
ดาบตํารวจ บุญทัน สมบูรณทรัพย
ดาบตํารวจ บุญทัน สีลาทอง
ดาบตํารวจ บุญทัย ประสิทธิ์นอก
ดาบตํารวจ บุญทํา วารีศรี

๕๘๓๐
๕๘๓๑
๕๘๓๒
๕๘๓๓
๕๘๓๔
๕๘๓๕
๕๘๓๖
๕๘๓๗
๕๘๓๘
๕๘๓๙
๕๘๔๐
๕๘๔๑
๕๘๔๒
๕๘๔๓
๕๘๔๔
๕๘๔๕
๕๘๔๖
๕๘๔๗
๕๘๔๘
๕๘๔๙
๕๘๕๐
๕๘๕๑
๕๘๕๒
๕๘๕๓
๕๘๕๔
๕๘๕๕

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ บุญเทอด ยอดบุญเรือง
ดาบตํารวจ บุญเทิด สอนใจ
ดาบตํารวจ บุญธรรม เขียวประจํา
ดาบตํารวจ บุญธรรม จิตรกิตติรัตน
ดาบตํารวจ บุญธรรม ตั๋นเฟย
ดาบตํารวจ บุญธรรม เต็มชุม
ดาบตํารวจ บุญธรรม ทาทอง
ดาบตํารวจ บุญธรรม พรมมานุ
ดาบตํารวจ บุญธรรม อาญาเมือง
ดาบตํารวจ บุญธรรม อุนารัตน
ดาบตํารวจ บุญนรงค ทับชุม
ดาบตํารวจ บุญนํา โพธิเสน
ดาบตํารวจ บุญนํา เหลืองเสงี่ยม
ดาบตํารวจ บุญนําชัย ชัยแกว
ดาบตํารวจ บุญพิทักษ ขันพินิจ
ดาบตํารวจ บุญพิทักษ มากมี
ดาบตํารวจ บุญเพ็ง วงศสามาลย
ดาบตํารวจ บุญเพ็ง สุทธิญา
ดาบตํารวจ บุญภพ โพธิสิงห
ดาบตํารวจ บุญมั่น เหลาคม
ดาบตํารวจ บุญมา จรรยาศิริ
ดาบตํารวจ บุญมา เชื้อแดง
ดาบตํารวจ บุญมา มูลคํา
ดาบตํารวจ บุญมี จันทะพินิจ
ดาบตํารวจ บุญมี ละงู
ดาบตํารวจ บุญมี สิมมา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๘๕๖
๕๘๕๗
๕๘๕๘
๕๘๕๙
๕๘๖๐
๕๘๖๑
๕๘๖๒
๕๘๖๓
๕๘๖๔
๕๘๖๕
๕๘๖๖
๕๘๖๗
๕๘๖๘
๕๘๖๙
๕๘๗๐
๕๘๗๑
๕๘๗๒
๕๘๗๓
๕๘๗๔
๕๘๗๕
๕๘๗๖
๕๘๗๗
๕๘๗๘
๕๘๗๙
๕๘๘๐
๕๘๘๑

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ บุญมี สุขทั่ง
ดาบตํารวจ บุญมี อินทุทรัพย
ดาบตํารวจ บุญยะฤทธิ์ สังขทอง
ดาบตํารวจ บุญยิ่ง เขื่อนคํา
ดาบตํารวจ บุญยิ่ง ทวีสูตร
ดาบตํารวจ บุญยิ่ง มุงเมิน
ดาบตํารวจ บุญเยี่ยม โชติสุภาพ
ดาบตํารวจ บุญเยี่ยม ปุราชะกา
ดาบตํารวจ บุญรัตน หอมแกว
ดาบตํารวจ บุญเรือง ถําวาป
ดาบตํารวจ บุญเรือง ภูแมนเขียน
ดาบตํารวจ บุญเรือง ภูสมนึก
ดาบตํารวจ บุญเรือง มุสิเกิด
ดาบตํารวจ บุญเรือง ศรีจันทรพาล
ดาบตํารวจ บุญฤทธิ์ แกวลาย
ดาบตํารวจ บุญฤทธิ์ ไกรชู
ดาบตํารวจ บุญฤทธิ์ จิตสบาย
ดาบตํารวจ บุญฤทธิ์ พันธชิต
ดาบตํารวจ บุญฤทธิ์ มูลสิงห
ดาบตํารวจ บุญฤทธิ์ สามทิศ
ดาบตํารวจ บุญฤทธิ์ อัตบุตร
ดาบตํารวจ บุญลอม ชูวิวัฒนรัตนกุล
ดาบตํารวจ บุญล้ํา คงหอม
ดาบตํารวจ บุญลือ แกวเกิด
ดาบตํารวจ บุญลือ จันทรนก
ดาบตํารวจ บุญลือ จิตตาทิพย

๕๘๘๒
๕๘๘๓
๕๘๘๔
๕๘๘๕
๕๘๘๖
๕๘๘๗
๕๘๘๘
๕๘๘๙
๕๘๙๐
๕๘๙๑
๕๘๙๒
๕๘๙๓
๕๘๙๔
๕๘๙๕
๕๘๙๖
๕๘๙๗
๕๘๙๘
๕๘๙๙
๕๙๐๐
๕๙๐๑
๕๙๐๒
๕๙๐๓
๕๙๐๔
๕๙๐๕
๕๙๐๖
๕๙๐๗

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ บุญลือ บัวศรี
ดาบตํารวจ บุญเลิศ กสิฤกษ
ดาบตํารวจ บุญเลิศ คลองแคลว
ดาบตํารวจ บุญเลิศ จันทรเกิด
ดาบตํารวจ บุญเลิศ ชํานาญชล
ดาบตํารวจ บุญเลิศ ตรีแกว
ดาบตํารวจ บุญเลิศ ทะริยะ
ดาบตํารวจ บุญเลิศ ทางตรง
ดาบตํารวจ บุญเลิศ เทพรัตน
ดาบตํารวจ บุญเลิศ นิตยอภัย
ดาบตํารวจ บุญเลิศ พูลผล
ดาบตํารวจ บุญเลิศ มั่นเจริญ
ดาบตํารวจ บุญเลิศ ยาโสภา
ดาบตํารวจ บุญเลิศ รักษาพงษ
ดาบตํารวจ บุญเลิศ ลาภะ
ดาบตํารวจ บุญเลิศ วงษป
ดาบตํารวจ บุญเลิศ แสงพรหม
ดาบตํารวจ บุญเลิศ หนูดํา
ดาบตํารวจ บุญแล เศรษฐพงศ
ดาบตํารวจ บุญแล แสงทอง
ดาบตํารวจ บุญสง กันทะวงศ
ดาบตํารวจ บุญสง การประชิต
ดาบตํารวจ บุญสง จันโท
ดาบตํารวจ บุญสง ชาภูมี
ดาบตํารวจ บุญสง ดงปารีย
ดาบตํารวจ บุญสง ทองมาก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๙๐๘
๕๙๐๙
๕๙๑๐
๕๙๑๑
๕๙๑๒
๕๙๑๓
๕๙๑๔
๕๙๑๕
๕๙๑๖
๕๙๑๗
๕๙๑๘
๕๙๑๙
๕๙๒๐
๕๙๒๑
๕๙๒๒
๕๙๒๓
๕๙๒๔
๕๙๒๕
๕๙๒๖
๕๙๒๗
๕๙๒๘
๕๙๒๙
๕๙๓๐
๕๙๓๑
๕๙๓๒
๕๙๓๓

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ บุญสง นวลสาย
ดาบตํารวจ บุญสง บุญสวน
ดาบตํารวจ บุญสง ศรีสุข
ดาบตํารวจ บุญสง แสงสวาง
ดาบตํารวจ บุญสง แสนจุม
ดาบตํารวจ บุญสง แสนโสม
ดาบตํารวจ บุญสงค รักสัญชาติ
ดาบตํารวจ บุญสม ขุนไกรวงษ
ดาบตํารวจ บุญสม บุญรอด
ดาบตํารวจ บุญสม หลายประดิษฐ
ดาบตํารวจ บุญสม อาจศรี
ดาบตํารวจ บุญสราง กลิ่นนิ่มนวล
ดาบตํารวจ บุญสวน ชัยรักษ
ดาบตํารวจ บุญสอง ขาวนวล
ดาบตํารวจ บุญสันต จันทรทอง
ดาบตํารวจ บุญสิทธิ์ ชูชวย
ดาบตํารวจ บุญสืบ กานดอกไม
ดาบตํารวจ บุญเส็ง แสนณรงค
ดาบตํารวจ บุญเสริม ฉริยะพงศพันธุ
ดาบตํารวจ บุญเสริม มาสวัสดิ์
ดาบตํารวจ บุญเสริม มีระหันนอก
ดาบตํารวจ บุญเสริม เรืองแกว
ดาบตํารวจ บุญเหลือ หมื่นสิทธิ์
ดาบตํารวจ บุญโฮม พันธุมาศ
ดาบตํารวจ บุณณสิทธิ ไฝขาว
ดาบตํารวจ บุรณวิชญ ลีสีสุข

๕๙๓๔
๕๙๓๕
๕๙๓๖
๕๙๓๗
๕๙๓๘
๕๙๓๙
๕๙๔๐
๕๙๔๑
๕๙๔๒
๕๙๔๓
๕๙๔๔
๕๙๔๕
๕๙๔๖
๕๙๔๗
๕๙๔๘
๕๙๔๙
๕๙๕๐
๕๙๕๑
๕๙๕๒
๕๙๕๓
๕๙๕๔
๕๙๕๕
๕๙๕๖
๕๙๕๗
๕๙๕๘

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ บุรินทร โคกแดง
ดาบตํารวจ บุรินทร จงลือชา
ดาบตํารวจ บุรินทร ทองอินทร
ดาบตํารวจ บุรี คาไม
ดาบตํารวจ บูชา ธนะภาษี
ดาบตํารวจ บูรพา ทองเอี่ยม
ดาบตํารวจ บูรพิทัศน เทพวงษ
ดาบตํารวจ เบญจพล จันทรเพ็ญ
ดาบตํารวจ เบญจพล ไชยสถาน
ดาบตํารวจ ปกครอง อิ่นคํา
ดาบตํารวจ ปกปอง ชิณวัฒน
ดาบตํารวจ ปกรณ กิจดนตรี
ดาบตํารวจ ปกรณ เกื้อรอด
ดาบตํารวจ ปกรณ จุทอง
ดาบตํารวจ ปกรณ ประพันธกุลรัตน
ดาบตํารวจ ปกรณ สายเชื้อ
ดาบตํารวจ ปกรณกฤษณิ์ ทองสุข
ดาบตํารวจ ปกรณเกียรติ
สุทธิพงศพันธ
ดาบตํารวจ ปกาศิต ทิพยลาย
ดาบตํารวจ ปกาสิต จันทรนอย
ดาบตํารวจ ปกิจ กิจธนาบรรลุกุล
ดาบตํารวจ ปกิต มูลเพ็ญ
ดาบตํารวจ ปชาณศักดิ์ ชูเกื้อ
ดาบตํารวจ ปชาบดี เขียวขจี
ดาบตํารวจ ปฏิกรณ มวงศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๙๕๙
๕๙๖๐
๕๙๖๑
๕๙๖๒
๕๙๖๓
๕๙๖๔
๕๙๖๕
๕๙๖๖
๕๙๖๗
๕๙๖๘
๕๙๖๙
๕๙๗๐
๕๙๗๑
๕๙๗๒
๕๙๗๓
๕๙๗๔
๕๙๗๕
๕๙๗๖
๕๙๗๗
๕๙๗๘
๕๙๗๙
๕๙๘๐
๕๙๘๑
๕๙๘๒

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ปฏิกราษฎร คุณภู
ดาบตํารวจ ปฏิญญา กองลาแซ
ดาบตํารวจ ปฏิพัทธ ปองหมู
ดาบตํารวจ ปฏิภาณ โพนพันนา
ดาบตํารวจ ปฏิภาณ ศรีธิ
ดาบตํารวจ ปฏิภาณ
ศรีสุทธาปาทาน
ดาบตํารวจ ปฏิรูป มงคลรัตนเมธี
ดาบตํารวจ ปฏิวัติ ราตรีหวาง
ดาบตํารวจ ปฏิวัติ พรหมแกว
ดาบตํารวจ ปฏิวัติ เศษมา
ดาบตํารวจ ปฐม พรหมบุตร
ดาบตํารวจ ปฐม หนวยแกว
ดาบตํารวจ ปฐมพงศ ศรีดาชาติ
ดาบตํารวจ ปฐมพงศ ศิลารังษี
ดาบตํารวจ ปฐมพงศ หนูทอง
ดาบตํารวจ ปฐมพร เดชา
ดาบตํารวจ ปฐมพล หลักฐาน
ดาบตํารวจ ปณัชญฐณน ฉัตรธศรณ
ดาบตํารวจ ปณิธาน
สุวรรณประเสริฐ
ดาบตํารวจ ปณิธิ กองเงินนอก
ดาบตํารวจ ปทีป ปนแกว
ดาบตํารวจ ปธิญญา พรามนุช
ดาบตํารวจ ปนฎ ศรีสุวรรณ
ดาบตํารวจ ปพน คามตะศิลา

๕๙๘๓
๕๙๘๔
๕๙๘๕
๕๙๘๖
๕๙๘๗
๕๙๘๘
๕๙๘๙
๕๙๙๐
๕๙๙๑
๕๙๙๒
๕๙๙๓
๕๙๙๔
๕๙๙๕
๕๙๙๖
๕๙๙๗
๕๙๙๘
๕๙๙๙
๖๐๐๐
๖๐๐๑
๖๐๐๒
๖๐๐๓
๖๐๐๔
๖๐๐๕
๖๐๐๖
๖๐๐๗

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ปพน พระสวาง
ดาบตํารวจ ปพนศักดิ์ พรมวันนา
ดาบตํารวจ ปพลพัฒน ชาติมนตรี
ดาบตํารวจ ปภังกร เชื้อเมืองพาน
ดาบตํารวจ ปภังกร เนื่องปฐม
ดาบตํารวจ ปภังกร บุญเจริญ
ดาบตํารวจ ปภังกร แหวนวิเศษ
ดาบตํารวจ ปภาวิน ไชยนิคม
ดาบตํารวจ ปภาวิน เหล็กกลา
ดาบตํารวจ ปรมัตถ ชัญถาวร
ดาบตํารวจ ปรมัตถ นันทวงศ
ดาบตํารวจ ปรมินทร ขวัญชวย
ดาบตํารวจ ปรมินทร
นาทองเจริญสุข
ดาบตํารวจ ปรมินทร วิชัยระหัด
ดาบตํารวจ ปรเมศวร แกวชูศรี
ดาบตํารวจ ปรเมศวร ปทมสิทธิโชติ
ดาบตํารวจ ปรเมศวร เปรื่องปราช
ดาบตํารวจ ปรเมศวร สุภาษิต
ดาบตํารวจ ปรเมษฐ แกวทอง
ดาบตํารวจ ปรเมษฐ ปกไคหัง
ดาบตํารวจ ปรเมษฐ มณีนอย
ดาบตํารวจ ปรเมษฐ ไทยพยัคฆ
ดาบตํารวจ ประกรณ ปจฉิมางกูร
ดาบตํารวจ ประกรณ มาวัน
ดาบตํารวจ ประกอบ กาญจันดา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๐๐๘
๖๐๐๙
๖๐๑๐
๖๐๑๑
๖๐๑๒
๖๐๑๓
๖๐๑๔
๖๐๑๕
๖๐๑๖
๖๐๑๗
๖๐๑๘
๖๐๑๙
๖๐๒๐
๖๐๒๑
๖๐๒๒
๖๐๒๓
๖๐๒๔
๖๐๒๕
๖๐๒๖
๖๐๒๗
๖๐๒๘
๖๐๒๙
๖๐๓๐
๖๐๓๑
๖๐๓๒
๖๐๓๓

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ประกอบ กานแสง
ดาบตํารวจ ประกอบ คํามี
ดาบตํารวจ ประกอบ เจนประโคน
ดาบตํารวจ ประกอบ ใจแสน
ดาบตํารวจ ประกอบ ชัยมงคล
ดาบตํารวจ ประกอบ เทพสมบูรณ
ดาบตํารวจ ประกอบ ปุดสอง
ดาบตํารวจ ประกอบ สวางเมฆ
ดาบตํารวจ ประกอบ สวางโสดา
ดาบตํารวจ ประกอบ สุขใส
ดาบตํารวจ ประกาญจน ทองจารุแข
ดาบตํารวจ ประการ จันทรแสง
ดาบตํารวจ ประกาศ ทองกลัด
ดาบตํารวจ ประกาศ ศรีบุระ
ดาบตํารวจ ประกาศิต บุญศรี
ดาบตํารวจ ประกาศิต สะละ
ดาบตํารวจ ประกิจ แกวรักษา
ดาบตํารวจ ประกิจ รุงโรจน
ดาบตํารวจ ประกิต เที่ยงไธสง
ดาบตํารวจ ประกิต มูณีวรรณ
ดาบตํารวจ ประกุน สีหลวงเพชร
ดาบตํารวจ ประครอง นวลงาม
ดาบตํารวจ ประคอง แกวหนอ
ดาบตํารวจ ประคอง เตยแกว
ดาบตํารวจ ประคอง เรืองสุข
ดาบตํารวจ ประจวบ แกวการไร

๖๐๓๔
๖๐๓๕
๖๐๓๖
๖๐๓๗
๖๐๓๘
๖๐๓๙
๖๐๔๐
๖๐๔๑
๖๐๔๒
๖๐๔๓
๖๐๔๔
๖๐๔๕
๖๐๔๖
๖๐๔๗
๖๐๔๘
๖๐๔๙
๖๐๕๐
๖๐๕๑
๖๐๕๒
๖๐๕๓
๖๐๕๔

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ดาบตํารวจ ประจวบ ชัยชุมพล
ดาบตํารวจ ประจวบ ดรเทพพล
ดาบตํารวจ ประจวบ ปนทะลา
ดาบตํารวจ ประจวบ พรหมเทพ
ดาบตํารวจ ประจวบ มณเทียรทอง
ดาบตํารวจ ประจวบ ศรีจันทร
ดาบตํารวจ ประจวบ สารทอง
ดาบตํารวจ ประจวบ โสดา
ดาบตํารวจ ประจวบ ออนตีบ
ดาบตํารวจ ประจวบ อูปปรี
ดาบตํารวจ ประจัก มีผล
ดาบตํารวจ ประจักร ขจรโมทย
ดาบตํารวจ ประจักร ขําสุวรรณ
ดาบตํารวจ ประจักร ลิตรักษ
ดาบตํารวจ ประจักร สมภักดี
ดาบตํารวจ ประจักร ศรีวิชัย
ดาบตํารวจ ประจักร อัมหธร
ดาบตํารวจ ประจักร อินทรสุวรรณ
ดาบตํารวจ ประจักษ ใจชื้น
ดาบตํารวจ ประจักษ โฉมใส
ดาบตํารวจ ประจักษ
สันติธัญญาโชค
๖๐๕๕ ดาบตํารวจ ประจักษ สารเงิน
๖๐๕๖ ดาบตํารวจ ประจักษ
หมายใกลกลาง
๖๐๕๗ ดาบตํารวจ ประจักษ ออนแพง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๐๕๘
๖๐๕๙
๖๐๖๐
๖๐๖๑
๖๐๖๒
๖๐๖๓
๖๐๖๔
๖๐๖๕
๖๐๖๖
๖๐๖๗
๖๐๖๘
๖๐๖๙
๖๐๗๐
๖๐๗๑
๖๐๗๒
๖๐๗๓
๖๐๗๔
๖๐๗๕
๖๐๗๖
๖๐๗๗
๖๐๗๘
๖๐๗๙
๖๐๘๐
๖๐๘๑
๖๐๘๒
๖๐๘๓

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ประจันทร พระไตรราช
ดาบตํารวจ ประจิต โนนศรี
ดาบตํารวจ ประเจกษ จูมพล
ดาบตํารวจ ประเจตน เรืองวงษ
ดาบตํารวจ ประเจียด ชุมดี
ดาบตํารวจ ประชบ ศักดิ์ศรี
ดาบตํารวจ ประชัน ทองดี
ดาบตํารวจ ประชา คําทอง
ดาบตํารวจ ประชา แจงปกรณกิจ
ดาบตํารวจ ประชา ทองประกอบ
ดาบตํารวจ ประชา เทเวลา
ดาบตํารวจ ประชา บรรดาศักดิ์
ดาบตํารวจ ประชา บุญประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประชา ผองแกว
ดาบตํารวจ ประชากร โตะสกุล
ดาบตํารวจ ประเชิญ จันเรือน
ดาบตํารวจ ประเชิญ ภาคภูมิ
ดาบตํารวจ ประโชติ ออยตระกูล
ดาบตํารวจ ประฐม บุญเกตุ
ดาบตํารวจ ประณต สมใจเรา
ดาบตํารวจ ประดับ ปนปง
ดาบตํารวจ ประดิษ ไหมศรีขาว
ดาบตํารวจ ประดิษฐ เชื้อเมืองพาน
ดาบตํารวจ ประดิษฐ เกาแพ
ดาบตํารวจ ประดิษฐ คงสนิท
ดาบตํารวจ ประดิษฐ คําฉลาด

๖๐๘๔
๖๐๘๕
๖๐๘๖
๖๐๘๗
๖๐๘๘
๖๐๘๙
๖๐๙๐
๖๐๙๑
๖๐๙๒
๖๐๙๓
๖๐๙๔
๖๐๙๕
๖๐๙๖
๖๐๙๗
๖๐๙๘
๖๐๙๙
๖๑๐๐
๖๑๐๑
๖๑๐๒
๖๑๐๓
๖๑๐๔
๖๑๐๕
๖๑๐๖
๖๑๐๗
๖๑๐๘
๖๑๐๙

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ประดิษฐ จันทรงูเหลือม
ดาบตํารวจ ประดิษฐ ชํานาญยา
ดาบตํารวจ ประดิษฐ เชิดนอก
ดาบตํารวจ ประดิษฐ ญาติวังกุม
ดาบตํารวจ ประดิษฐ ติกขนา
ดาบตํารวจ ประดิษฐ ทีรวม
ดาบตํารวจ ประดิษฐ บุญแกว
ดาบตํารวจ ประดิษฐ ปนจันทร
ดาบตํารวจ ประดิษฐ วาลีประโคน
ดาบตํารวจ ประดิษฐ สมสอน
ดาบตํารวจ ประดิษฐ สุขฉิม
ดาบตํารวจ ประดิษฐ สุโพธิ์
ดาบตํารวจ ประดิษฐ ออนแปน
ดาบตํารวจ ประดิษฐ กลาหาญ
ดาบตํารวจ ประดิษฐ นาจันทร
ดาบตํารวจ ประดิษฐ ภูขน
ดาบตํารวจ ประเดิม เลี่ยมปาน
ดาบตํารวจ ประถม รอดจันทร
ดาบตํารวจ ประทวน พรมพิทักษ
ดาบตํารวจ ประทวน หอมทวนลม
ดาบตํารวจ ประทัน สวยงาม
ดาบตํารวจ ประทับใจ ภูดี
ดาบตํารวจ ประทาน ปรงเกษม
ดาบตํารวจ ประทาน พนมจันทร
ดาบตํารวจ ประทิน แดงฉ่ํา
ดาบตํารวจ ประทิน สนสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๑๑๐
๖๑๑๑
๖๑๑๒
๖๑๑๓
๖๑๑๔
๖๑๑๕
๖๑๑๖
๖๑๑๗
๖๑๑๘
๖๑๑๙
๖๑๒๐
๖๑๒๑
๖๑๒๒
๖๑๒๓
๖๑๒๔
๖๑๒๕
๖๑๒๖
๖๑๒๗
๖๑๒๘
๖๑๒๙
๖๑๓๐
๖๑๓๑

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ประทิพ ทองมาก
ดาบตํารวจ ประทีป เข็มทอง
ดาบตํารวจ ประทีป คุมสุข
ดาบตํารวจ ประทีป จํานงค
ดาบตํารวจ ประทีป ชูหนู
ดาบตํารวจ ประทีป ไชยเรียน
ดาบตํารวจ ประทีป ดํารงสกุล
ดาบตํารวจ ประทีป เต็มพรอม
ดาบตํารวจ ประทีป เทียนทอง
ดาบตํารวจ ประทีป บัวพิมพ
ดาบตํารวจ ประทีป บุญชูวงค
ดาบตํารวจ ประทีป ประสาวะนัง
ดาบตํารวจ ประทีป พรุเพชรแกว
ดาบตํารวจ ประทีป มะโนวัง
ดาบตํารวจ ประทีป เมาน้ําพราย
ดาบตํารวจ ประทีป ยินดี
ดาบตํารวจ ประทีป วงศาสวัสดิ์
ดาบตํารวจ ประทีป วุฒิเจริญกุล
ดาบตํารวจ ประทีป อินนอย
ดาบตํารวจ ประทีป อุนเสียม
ดาบตํารวจ ประทุม กรมวงศ
ดาบตํารวจ ประเทือง
เจริญมหาดไทย
๖๑๓๒ ดาบตํารวจ ประเทือง ดวงดีวงศ
๖๑๓๓ ดาบตํารวจ ประเทือง พิมพศรี
๖๑๓๔ ดาบตํารวจ ประเทือง มีเทพ

๖๑๓๕
๖๑๓๖
๖๑๓๗
๖๑๓๘
๖๑๓๙
๖๑๔๐
๖๑๔๑
๖๑๔๒
๖๑๔๓
๖๑๔๔
๖๑๔๕
๖๑๔๖
๖๑๔๗
๖๑๔๘
๖๑๔๙
๖๑๕๐
๖๑๕๑
๖๑๕๒
๖๑๕๓
๖๑๕๔
๖๑๕๕
๖๑๕๖
๖๑๕๗
๖๑๕๘
๖๑๕๙

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ประเทือง เมธาวงศ
ดาบตํารวจ ประเทือง สมบัติ
ดาบตํารวจ ประเทือง สมปาน
ดาบตํารวจ ประเทือง เหมือนมาตร
ดาบตํารวจ ประเทือง อารีวงค
ดาบตํารวจ ประธาน จิตตชวย
ดาบตํารวจ ประธาน แจมใส
ดาบตํารวจ ประธาน ทวีคํา
ดาบตํารวจ ประธาน
นานพสุนทรศิลป
ดาบตํารวจ ประธาน ฝนคําสาย
ดาบตํารวจ ประธาน สุขทัพศรี
ดาบตํารวจ ประธีป คงชูชวย
ดาบตํารวจ ประนอม ออนแท
ดาบตํารวจ ประเนตร ทองหลวง
ดาบตํารวจ ประพจน ยอดไหว
ดาบตํารวจ ประพร เกิดความสุข
ดาบตํารวจ ประพัฒนวงศ ชมภู
ดาบตํารวจ ประพัด ทองเหลือ
ดาบตํารวจ ประพันธ แกนสาร
ดาบตํารวจ ประพันธ จันรัตนา
ดาบตํารวจ ประพันธ จินดาชัย
ดาบตํารวจ ประพันธ ชาวไรเงิน
ดาบตํารวจ ประพันธ นุยกลั่น
ดาบตํารวจ ประพันธ พงศกาสอ
ดาบตํารวจ ประพันธ ยะมงคล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๖๑๖๐ ดาบตํารวจ ประพันธ ยังนิ่ง
๖๑๖๑ ดาบตํารวจ ประพันธศักดิ์
ภัทรมณีนิล
๖๑๖๒ ดาบตํารวจ ประพิน เหลือพงค
๖๑๖๓ ดาบตํารวจ ประพืช ประวัติ
๖๑๖๔ ดาบตํารวจ ประไพ เชื้อทอง
๖๑๖๕ ดาบตํารวจ ประไพ บุระชัด
๖๑๖๖ ดาบตํารวจ ประไพ สุดทุม
๖๑๖๗ ดาบตํารวจ ประไพร สีหันต
๖๑๖๘ ดาบตํารวจ ประไพรวุธ อังกาพย
๖๑๖๙ ดาบตํารวจ ประภัค พาลา
๖๑๗๐ ดาบตํารวจ ประภาท ปาระมี
๖๑๗๑ ดาบตํารวจ ประภาพันธ พานุรัตน
๖๑๗๒ ดาบตํารวจ ประภาส
กอบกาญจนพฤติ
๖๑๗๓ ดาบตํารวจ ประภาส ขาวสุด
๖๑๗๔ ดาบตํารวจ ประภาส ครุฑอุดทา
๖๑๗๕ ดาบตํารวจ ประภาส จันเรืองศรี
๖๑๗๖ ดาบตํารวจ ประภาส ตุมจันทร
๖๑๗๗ ดาบตํารวจ ประภาส ทองสุข
๖๑๗๘ ดาบตํารวจ ประภาส บุตริน
๖๑๗๙ ดาบตํารวจ ประภาส แฝงกลิ่น
๖๑๘๐ ดาบตํารวจ ประภาส พรมลุน
๖๑๘๑ ดาบตํารวจ ประภาส ภูมิหนู
๖๑๘๒ ดาบตํารวจ ประภาส มานะสมบูรณ
๖๑๘๓ ดาบตํารวจ ประภาส ยุดไธสง

๖๑๘๔
๖๑๘๕
๖๑๘๖
๖๑๘๗
๖๑๘๘
๖๑๘๙
๖๑๙๐
๖๑๙๑
๖๑๙๒
๖๑๙๓
๖๑๙๔
๖๑๙๕
๖๑๙๖
๖๑๙๗
๖๑๙๘
๖๑๙๙
๖๒๐๐
๖๒๐๑
๖๒๐๒
๖๒๐๓
๖๒๐๔
๖๒๐๕
๖๒๐๖
๖๒๐๗
๖๒๐๘
๖๒๐๙

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ประภาส รักเถาว
ดาบตํารวจ ประภาส วิเศษไธสง
ดาบตํารวจ ประภาส เศษทา
ดาบตํารวจ ประภาส สมชื่อ
ดาบตํารวจ ประภาส สุขสิงห
ดาบตํารวจ ประภาส สุวรรณรัตน
ดาบตํารวจ ประภาส หมอนทอง
ดาบตํารวจ ประมง ไขแสง
ดาบตํารวจ ประมวล แกวกุง
ดาบตํารวจ ประมวล โกกิลารัตน
ดาบตํารวจ ประมวล เชื้อไทย
ดาบตํารวจ ประมวล เทศบุตร
ดาบตํารวจ ประมวล นามพุทธา
ดาบตํารวจ ประมวล เปาจินดา
ดาบตํารวจ ประมวล พิลาศาสตร
ดาบตํารวจ ประมวล สุวรรณกูล
ดาบตํารวจ ประมวล แสงศรี
ดาบตํารวจ ประมวล แสนดัง
ดาบตํารวจ ประมวล อารี
ดาบตํารวจ ประมวล อุปถัมภ
ดาบตํารวจ ประมาณ จันทร
ดาบตํารวจ ประมาน ศรีสะอาด
ดาบตํารวจ ประมิล บุญฤทธิ์
ดาบตํารวจ ประมุข คชวงศ
ดาบตํารวจ ประโมท ประมงมุข
ดาบตํารวจ ประยงค กาวินํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๖๒๑๐ ดาบตํารวจ ประยงค เกิดนาทุง
๖๒๑๑ ดาบตํารวจ ประยงค
แกวกาญจนพันธ
๖๒๑๒ ดาบตํารวจ ประยงค นวลหงษ
๖๒๑๓ ดาบตํารวจ ประยงค พุมภชาติ
๖๒๑๔ ดาบตํารวจ ประยงค มาพงษ
๖๒๑๕ ดาบตํารวจ ประยงค ยังสุข
๖๒๑๖ ดาบตํารวจ ประยงค สมบูรณ
๖๒๑๗ ดาบตํารวจ ประยงค แสนตลาด
๖๒๑๘ ดาบตํารวจ ประยงค อังคะคํามูล
๖๒๑๙ ดาบตํารวจ ประยุท เอียดปราบ
๖๒๒๐ ดาบตํารวจ ประยุทธ ทองดี
๖๒๒๑ ดาบตํารวจ ประยุทธ วรรณวิริยะ
๖๒๒๒ ดาบตํารวจ ประยุทธ จงกล
๖๒๒๓ ดาบตํารวจ ประยุทธ ฉ่ําทรัพย
๖๒๒๔ ดาบตํารวจ ประยุทธ เทินสะเกษ
๖๒๒๕ ดาบตํารวจ ประยุทธ นามไพร
๖๒๒๖ ดาบตํารวจ ประยุทธ แปงแกว
๖๒๒๗ ดาบตํารวจ ประยุทธ เรืองนะ
๖๒๒๘ ดาบตํารวจ ประยุทธ วงศสินรายณ
๖๒๒๙ ดาบตํารวจ ประยุทธ ศรีวิเศษ
๖๒๓๐ ดาบตํารวจ ประยูร กองแกว
๖๒๓๑ ดาบตํารวจ ประยูร แกวหนองแสง
๖๒๓๒ ดาบตํารวจ ประยูร เขตวิจารย
๖๒๓๓ ดาบตํารวจ ประยูร แคนศิลา
๖๒๓๔ ดาบตํารวจ ประยูร ชางนอย

๖๒๓๕
๖๒๓๖
๖๒๓๗
๖๒๓๘
๖๒๓๙
๖๒๔๐
๖๒๔๑
๖๒๔๒
๖๒๔๓
๖๒๔๔
๖๒๔๕
๖๒๔๖
๖๒๔๗
๖๒๔๘
๖๒๔๙
๖๒๕๐
๖๒๕๑
๖๒๕๒
๖๒๕๓
๖๒๕๔
๖๒๕๕
๖๒๕๖
๖๒๕๗
๖๒๕๘
๖๒๕๙
๖๒๖๐

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ประยูร ดวงมนตรี
ดาบตํารวจ ประยูร นามซื่อ
ดาบตํารวจ ประยูร ปญญาโรจนสุข
ดาบตํารวจ ประยูร ปขุนทด
ดาบตํารวจ ประยูร ศรีเสมอ
ดาบตํารวจ ประยูร แสงจันทรศิริ
ดาบตํารวจ ประยูร แสงประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประยูร หนูชวย
ดาบตํารวจ ประยูร ไหลลน
ดาบตํารวจ ประโยชน ใฝจิต
ดาบตํารวจ ประลอง ชูแกว
ดาบตํารวจ ประโลม แกวนุย
ดาบตํารวจ ประโลม งามเมือง
ดาบตํารวจ ประโลม ชมมี
ดาบตํารวจ ประวัฒน สิงหผดุงศักดิ์
ดาบตํารวจ ประวัติ ทัศนะบุศกร
ดาบตํารวจ ประวัติ รัตนจํานงค
ดาบตํารวจ ประวัติกาล ศรีสุโข
ดาบตํารวจ ประวิช ฉิมพาลี
ดาบตํารวจ ประวิตร เวียนทอง
ดาบตํารวจ ประวิตร เปยมศรี
ดาบตํารวจ ประวิท บุญธรรม
ดาบตํารวจ ประวิทย แกวสด
ดาบตํารวจ ประวิทย จําปาทอง
ดาบตํารวจ ประวิทย ซอนศรี
ดาบตํารวจ ประวิทย ทองสุ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๒๖๑
๖๒๖๒
๖๒๖๓
๖๒๖๔
๖๒๖๕
๖๒๖๖
๖๒๖๗
๖๒๖๘
๖๒๖๙
๖๒๗๐
๖๒๗๑
๖๒๗๒
๖๒๗๓
๖๒๗๔
๖๒๗๕
๖๒๗๖
๖๒๗๗
๖๒๗๘
๖๒๗๙
๖๒๘๐
๖๒๘๑
๖๒๘๒
๖๒๘๓
๖๒๘๔
๖๒๘๕
๖๒๘๖

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ประวิทย บัวผัน
ดาบตํารวจ ประวิทย บุญคีรี
ดาบตํารวจ ประวิทย บุดดี
ดาบตํารวจ ประวิทย มีอวม
ดาบตํารวจ ประวิทย แยมผอง
ดาบตํารวจ ประวิทย แรลี
ดาบตํารวจ ประวิทย ฤทธิ์มนตรี
ดาบตํารวจ ประวิทย ศรีสุวรรณ
ดาบตํารวจ ประวิทย ศิริ
ดาบตํารวจ ประวิทย อาจชอบการ
ดาบตํารวจ ประวิทย อินทรนก
ดาบตํารวจ ประวิน ชัยวงคษา
ดาบตํารวจ ประวีร กองแกว
ดาบตํารวจ ประวุธ เทียนฤกษ
ดาบตํารวจ ประเวช คงอินทร
ดาบตํารวจ ประเวช บุญศรี
ดาบตํารวจ ประเวช ประกาสิทธิ์
ดาบตํารวจ ประเวช ปองคําสิงห
ดาบตํารวจ ประเวช ศรีมงคล
ดาบตํารวจ ประเวชย อาจหาญ
ดาบตํารวจ ประเวท ชินวงศ
ดาบตํารวจ ประเวทย ชาวนา
ดาบตํารวจ ประเวศ เก็บนาค
ดาบตํารวจ ประเวศ ทั่วจบ
ดาบตํารวจ ประเวศ สารสืบ
ดาบตํารวจ ประเวศน อินทมา

๖๒๘๗
๖๒๘๘
๖๒๘๙
๖๒๙๐
๖๒๙๑
๖๒๙๒
๖๒๙๓
๖๒๙๔
๖๒๙๕
๖๒๙๖
๖๒๙๗
๖๒๙๘
๖๒๙๙
๖๓๐๐
๖๓๐๑
๖๓๐๒
๖๓๐๓
๖๓๐๔
๖๓๐๕
๖๓๐๖
๖๓๐๗
๖๓๐๘
๖๓๐๙
๖๓๑๐
๖๓๑๑
๖๓๑๒

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ประเวส นาทันรีบ
ดาบตํารวจ ประเวส ศรีเพชร
ดาบตํารวจ ประศักดิ์ จิตรคง
ดาบตํารวจ ประสงค กันหา
ดาบตํารวจ ประสงค เจยแกว
ดาบตํารวจ ประสงค ติ๊บใจ
ดาบตํารวจ ประสงค ประวัง
ดาบตํารวจ ประสงค พรหมสุวรรณ
ดาบตํารวจ ประสงค ไพยรัตน
ดาบตํารวจ ประสงค แสนใจยา
ดาบตํารวจ ประสงค แสนนก
ดาบตํารวจ ประสงค หนูเกตุ
ดาบตํารวจ ประสบโชค เคนน้ําเที่ยง
ดาบตํารวจ ประสบโชค พานทอง
ดาบตํารวจ ประสบสุข ณตะวัน
ดาบตํารวจ ประสพ ปานนะลา
ดาบตํารวจ ประสพ พิมพดี
ดาบตํารวจ ประสพ เพชรทองขาว
ดาบตํารวจ ประสพ สุวรรณหงษ
ดาบตํารวจ ประสาท ชางเหล็ก
ดาบตํารวจ ประสาท ไชยแสนทาว
ดาบตํารวจ ประสาทพร บาลี
ดาบตํารวจ ประสาทวิทย แปนมี
ดาบตํารวจ ประสาน แกวอํานาจ
ดาบตํารวจ ประสาน จําเริญ
ดาบตํารวจ ประสาน ทิวเกษม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๓๑๓
๖๓๑๔
๖๓๑๕
๖๓๑๖
๖๓๑๗
๖๓๑๘
๖๓๑๙
๖๓๒๐
๖๓๒๑
๖๓๒๒
๖๓๒๓
๖๓๒๔
๖๓๒๕
๖๓๒๖
๖๓๒๗
๖๓๒๘
๖๓๒๙
๖๓๓๐
๖๓๓๑
๖๓๓๒
๖๓๓๓
๖๓๓๔
๖๓๓๕
๖๓๓๖
๖๓๓๗
๖๓๓๘

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ประสาน นาคสุข
ดาบตํารวจ ประสาน เวชกะ
ดาบตํารวจ ประสาน ศรีศรี
ดาบตํารวจ ประสาน แสนคํา
ดาบตํารวจ ประสาน เอี่ยมสะอาด
ดาบตํารวจ ประสาร ญาสิทธิ์
ดาบตํารวจ ประสาร ปรากฏวงศ
ดาบตํารวจ ประสาร เพ็งจันทร
ดาบตํารวจ ประสิทธ วงศขันธ
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ กังแฮ
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ กันธา
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ กุงมณี
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ เกตุกาหลง
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ แกวสระแสน
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ ขําเกลี้ยง
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ ขํามี
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ คงสี
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ ครองยุติ
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ ครูสอน
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ คําสุข
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ คําอินตะ
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ จันทรสวาง
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ จิตคํา
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ จิตตการ
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ ฉัตรพูนกุล
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ ชัยชุมภู

๖๓๓๙
๖๓๔๐
๖๓๔๑
๖๓๔๒
๖๓๔๓
๖๓๔๔
๖๓๔๕
๖๓๔๖
๖๓๔๗
๖๓๔๘
๖๓๔๙
๖๓๕๐
๖๓๕๑
๖๓๕๒
๖๓๕๓
๖๓๕๔
๖๓๕๕
๖๓๕๖
๖๓๕๗
๖๓๕๘
๖๓๕๙
๖๓๖๐
๖๓๖๑
๖๓๖๒
๖๓๖๓
๖๓๖๔

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์

ชูสุวรรณ
ดวงสุพรรณ
เดชสุวรรณ
เดชะ
ทองตําลึง
ทองนุน
ทองมี
ทาสุวรรณ
เทพเทียมทัศน
นาคเพชร
นาควิจิตร
บัวพรมมา
บุตรชน
ปราณีศรี
ผิวทอง
พรหมสุวรรณ
พลโคกกอง
พุฒดํา
มุลตะกร
โมสิกะ
โรจนประดิษฐ
ลาภเรือง
ลีละผล
ลุนพรม
วิทยประโคน
ศรีเกตุ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๓๖๕
๖๓๖๖
๖๓๖๗
๖๓๖๘
๖๓๖๙
๖๓๗๐
๖๓๗๑
๖๓๗๒
๖๓๗๓
๖๓๗๔
๖๓๗๕
๖๓๗๖
๖๓๗๗
๖๓๗๘
๖๓๗๙
๖๓๘๐
๖๓๘๑
๖๓๘๒
๖๓๘๓
๖๓๘๔
๖๓๘๕
๖๓๘๖
๖๓๘๗
๖๓๘๘
๖๓๘๙
๖๓๙๐

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ ศรีบุรินทร
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ ศิริเวช
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ สมสอน
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ สอนพลทัน
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ สายคํา
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ สําราญสุก
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ สิทธิ์ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ สีลาภเกื้อ
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ สุขแปะเฮา
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ สุดดี
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ สุทธิ
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ เสนา
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ หมัดสอาด
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ หมื่นไธสง
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ เหลาพิเดช
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ อินทรโยธิน
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ อุทัยเกษม
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ชัย นามวัฒน
ดาบตํารวจ ประสิทธิชัย แกมนิรัตน
ดาบตํารวจ ประสิทธิชัย สิมดี
ดาบตํารวจ ประสิทธิพร เทือกมูล
ดาบตํารวจ ประสุข บุญเลิศ
ดาบตํารวจ ประสูตร หลาปวงคํา
ดาบตํารวจ ประสูติ เพ็ชรโต
ดาบตํารวจ ประเสริฐ กุลเกษมศักดิ์
ดาบตํารวจ ประเสริฐ แกวศรี

๖๓๙๑
๖๓๙๒
๖๓๙๓
๖๓๙๔
๖๓๙๕
๖๓๙๖
๖๓๙๗
๖๓๙๘
๖๓๙๙
๖๔๐๐
๖๔๐๑
๖๔๐๒
๖๔๐๓
๖๔๐๔
๖๔๐๕
๖๔๐๖
๖๔๐๗
๖๔๐๘
๖๔๐๙
๖๔๑๐
๖๔๑๑
๖๔๑๒
๖๔๑๓
๖๔๑๔
๖๔๑๕
๖๔๑๖

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ

คําหลอ
คีลาวงษ
จันทรทอง
จายเกิด
ชัยพารา
ชูแกว
โชคดี
ไชยเขียว
ดารารัตน
ดีปราสัย
ตาคํา
ทิศพรม
เทียนไชย
แทนกระโทก
นพฤทธิ์
นวลออง
นาคมาศ
เนตรแสงศรี
บรรจง
บุญโย
ปานุวงศ
พลวิสิทธิ์
พันธมาศ
พิศแลงาม
เพงพินิจ
ภูน้ําตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๔๑๗
๖๔๑๘
๖๔๑๙
๖๔๒๐
๖๔๒๑
๖๔๒๒
๖๔๒๓
๖๔๒๔
๖๔๒๕
๖๔๒๖
๖๔๒๗
๖๔๒๘
๖๔๒๙
๖๔๓๐
๖๔๓๑
๖๔๓๒
๖๔๓๓
๖๔๓๔
๖๔๓๕
๖๔๓๖
๖๔๓๗
๖๔๓๘
๖๔๓๙
๖๔๔๐
๖๔๔๑

ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
วิวัฒนมงคลชัย
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
มณี
มาแกว
มานีอาเล็ม
ยินดี
รัตนจันทร
รุงเรือง
ฤทธิพรม
ลายหมู
วงศอนันต

ศรีพัฒน
ศรีมูล
ศรีเมือง
ศักดิ์ดีแสง
สงคปาน
สงทวน
สงสุข
สรอยสวิง
แสงแกว
แสงศรีจันทร
แสดกระโทก
หมั่นจิตร
โหดหมาน
ออนเบา
อุตมูล

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๖๔๔๒ ดาบตํารวจ ประเสริฐ เอมแยม
๖๔๔๓ ดาบตํารวจ ประเสริฐพงษ
เลิศหงิมภูกนก
๖๔๔๔ ดาบตํารวจ ประเสริฐศักดิ์
คลายสุวรรณ
๖๔๔๕ ดาบตํารวจ ประเสริฐศักดิ์ ศรีผุย
๖๔๔๖ ดาบตํารวจ ประหยัด แกวสุข
๖๔๔๗ ดาบตํารวจ ประหยัด ผิวศิริ
๖๔๔๘ ดาบตํารวจ ประหยัด สุพันธะ
๖๔๔๙ ดาบตํารวจ ประหยัด แสงจันทร
๖๔๕๐ ดาบตํารวจ ประหยัด หานคําวงษ
๖๔๕๑ ดาบตํารวจ ประหยัด อารีรมย
๖๔๕๒ ดาบตํารวจ ปรัชญา บัวพรวน
๖๔๕๓ ดาบตํารวจ ปรัชญา รักษารักษ
๖๔๕๔ ดาบตํารวจ ปรัชญา รัตนนิมิต
๖๔๕๕ ดาบตํารวจ ปรัชญา สมบัติ
๖๔๕๖ ดาบตํารวจ ปรัชญา อาระลา
๖๔๕๗ ดาบตํารวจ ปรัชญาน ชูชาติเชื้อ
๖๔๕๘ ดาบตํารวจ ปราบ ทองมาลัย
๖๔๕๙ ดาบตํารวจ ปราบ แสนแกว
๖๔๖๐ ดาบตํารวจ ปราโมทย กุลศิริรังสรรค
๖๔๖๑ ดาบตํารวจ ปราโมทย เกิดสมศรี
๖๔๖๒ ดาบตํารวจ ปราโมทย คงรอด
๖๔๖๓ ดาบตํารวจ ปราโมทย คงไสย
๖๔๖๔ ดาบตํารวจ ปราโมทย จันทรนวล
๖๔๖๕ ดาบตํารวจ ปราโมทย ชมภูนุช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๔๖๖
๖๔๖๗
๖๔๖๘
๖๔๖๙
๖๔๗๐
๖๔๗๑
๖๔๗๒
๖๔๗๓
๖๔๗๔
๖๔๗๕
๖๔๗๖
๖๔๗๗
๖๔๗๘
๖๔๗๙
๖๔๘๐
๖๔๘๑
๖๔๘๒
๖๔๘๓
๖๔๘๔
๖๔๘๕
๖๔๘๖
๖๔๘๗
๖๔๘๘
๖๔๘๙
๖๔๙๐
๖๔๙๑

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ปราโมทย เชิงหอม
ดาบตํารวจ ปราโมทย ดําสองสี
ดาบตํารวจ ปราโมทย เตมะศิริ
ดาบตํารวจ ปราโมทย ทองพันธ
ดาบตํารวจ ปราโมทย แทนมาก
ดาบตํารวจ ปราโมทย ธีรศักดิ์วรากุล
ดาบตํารวจ ปราโมทย นาบุตรบุญ
ดาบตํารวจ ปราโมทย บุญเจิม
ดาบตํารวจ ปราโมทย ผุดเพชรแกว
ดาบตํารวจ ปราโมทย พลพงษา
ดาบตํารวจ ปราโมทย ยาที
ดาบตํารวจ ปราโมทย ลาโคตร
ดาบตํารวจ ปราโมทย สุริยานนท
ดาบตํารวจ ปราโมทย แสงสรอย
ดาบตํารวจ ปราโมทย หนูมา
ดาบตํารวจ ปรารมย สายโสดา
ดาบตํารวจ ปริญญ แกวศรี
ดาบตํารวจ ปริญญ บุญรอดรักษ
ดาบตํารวจ ปริญญา แกวประสิทธิ์
ดาบตํารวจ ปริญญา โกลนันต
ดาบตํารวจ ปริญญา ขําอินทร
ดาบตํารวจ ปริญญา แข็งแรง
ดาบตํารวจ ปริญญา เครือสายใจ
ดาบตํารวจ ปริญญา จันทรกูล
ดาบตํารวจ ปริญญา จําปาแดง
ดาบตํารวจ ปริญญา ณ กาฬสินธุ

๖๔๙๒
๖๔๙๓
๖๔๙๔
๖๔๙๕
๖๔๙๖
๖๔๙๗
๖๔๙๘
๖๔๙๙
๖๕๐๐
๖๕๐๑
๖๕๐๒
๖๕๐๓
๖๕๐๔
๖๕๐๕
๖๕๐๖
๖๕๐๗
๖๕๐๘
๖๕๐๙
๖๕๑๐
๖๕๑๑
๖๕๑๒
๖๕๑๓
๖๕๑๔
๖๕๑๕
๖๕๑๖
๖๕๑๗

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ปริญญา ตามบุญ
ดาบตํารวจ ปริญญา บัวแกว
ดาบตํารวจ ปริญญา บุบผาสําโรง
ดาบตํารวจ ปริญญา พูลศิริ
ดาบตํารวจ ปริญญา ใยอุน
ดาบตํารวจ ปริญญา สาธรรมกุล
ดาบตํารวจ ปริญญา โสดจําปา
ดาบตํารวจ ปริญญา อั้นหมอ
ดาบตํารวจ ปริญญา อํามาตย
ดาบตํารวจ ปริญญา อุประถา
ดาบตํารวจ ปริตร ไทยแสง
ดาบตํารวจ ปริยวิศว ปรมโชติ
ดาบตํารวจ ปริวรรต นาแหลม
ดาบตํารวจ ปริวัฒณ ยมรัตน
ดาบตํารวจ ปริวัฒน คงยอดแกว
ดาบตํารวจ ปริวัติ นามลา
ดาบตํารวจ ปรีชัย โสมเกษตรินทร
ดาบตํารวจ ปรีชา กล่ําขํามี
ดาบตํารวจ ปรีชา กายฤทธ
ดาบตํารวจ ปรีชา กายสะอาด
ดาบตํารวจ ปรีชา เกตุสุริยงค
ดาบตํารวจ ปรีชา แกวสวัสดิ์
ดาบตํารวจ ปรีชา ขวัญแกว
ดาบตํารวจ ปรีชา ขวาโยธา
ดาบตํารวจ ปรีชา ขําโพธิ์
ดาบตํารวจ ปรีชา คําแปง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๕๑๘
๖๕๑๙
๖๕๒๐
๖๕๒๑
๖๕๒๒
๖๕๒๓
๖๕๒๔
๖๕๒๕
๖๕๒๖
๖๕๒๗
๖๕๒๘
๖๕๒๙
๖๕๓๐
๖๕๓๑
๖๕๓๒
๖๕๓๓
๖๕๓๔
๖๕๓๕
๖๕๓๖
๖๕๓๗
๖๕๓๘
๖๕๓๙
๖๕๔๐
๖๕๔๑
๖๕๔๒
๖๕๔๓

ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา

โคเวียง
จีนลิบ
เจนใจ
เจริญชัย
ฉิมมณี
ชมทรัพย
ชวยไว
ชะนะโก
ชะนะภู
ชางเรือ
ชินามล
ชุมประเสริฐ
ดําเกลี้ยง
ตั้งกิติสกนธ
ทรงฤดี
ทองรักษ
นวนรักษา
นวลดุก
เนตินิยม
พลาคม
พิลาวงศ
พิลึก
พุดดวง
พุมวิภา
ภูมิกระจาง
มาลาสาย

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๔๔
๖๕๔๕
๖๕๔๖
๖๕๔๗
๖๕๔๘
๖๕๔๙
๖๕๕๐
๖๕๕๑
๖๕๕๒
๖๕๕๓
๖๕๕๔
๖๕๕๕
๖๕๕๖
๖๕๕๗
๖๕๕๘
๖๕๕๙
๖๕๖๐
๖๕๖๑
๖๕๖๒
๖๕๖๓
๖๕๖๔
๖๕๖๕
๖๕๖๖
๖๕๖๗
๖๕๖๘
๖๕๖๙

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา
ดาบตํารวจ ปรีชา

มุงจอมกลาง
ยงกุล
รอดโพธิ์ทอง
รัศมีเดือน
รินปน
รุยหะชู
ฤทธิ์ชวย
ฤทธิชัย
ลีเฮ็ม
วงศสงา
วรรณประเวศ
ศรีใจ
ศรีนวลขาว
ศรีเภา
ศิรินุพงศ
ศิริรักษ
สมทรง
สอาดเอี่ยม
สังขวิสุทธิ์
สุขหนองหวา
สุโพธิ์
สุวรรณทอง
สุวรรณออน
หมาดหลํา
หัสดํา
อวนวิจิตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๕๗๐
๖๕๗๑
๖๕๗๒
๖๕๗๓
๖๕๗๔
๖๕๗๕
๖๕๗๖
๖๕๗๗
๖๕๗๘
๖๕๗๙
๖๕๘๐
๖๕๘๑
๖๕๘๒
๖๕๘๓
๖๕๘๔
๖๕๘๕
๖๕๘๖
๖๕๘๗
๖๕๘๘
๖๕๘๙
๖๕๙๐
๖๕๙๑
๖๕๙๒
๖๕๙๓
๖๕๙๔
๖๕๙๕

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ปรีชา อินทรพันธ
ดาบตํารวจ ปรีชา อิ่นมะโน
ดาบตํารวจ ปรีชา อินสองอินทร
ดาบตํารวจ ปรีชากุล มานะวิน
ดาบตํารวจ ปรีชาชาญ ทัดเทียม
ดาบตํารวจ ปรีชาชาญ ราชเมืองฝาง
ดาบตํารวจ ปรีชาญ สิงหโต
ดาบตํารวจ ปรีชาพล ยิ้มสะอาด
ดาบตํารวจ ปรีดา เชื้อชิต
ดาบตํารวจ ปรีดา แตตระกูล
ดาบตํารวจ ปรีดา เทศเรียน
ดาบตํารวจ ปรีดา นุมนาแซง
ดาบตํารวจ ปรีดา พาพินิจ
ดาบตํารวจ ปรีดา ภูวงษ
ดาบตํารวจ ปรีดา ระดาขันธุ
ดาบตํารวจ ปรีดา เสือใจ
ดาบตํารวจ ปรีดา หารี
ดาบตํารวจ ปรีดา อนันตกูล
ดาบตํารวจ ปรุง เปงมา
ดาบตํารวจ ปรุงศักดิ์ สุขผล
ดาบตํารวจ ปวริศ ไชยถาวร
ดาบตํารวจ ปวริศร สิงหใหญ
ดาบตํารวจ ปวเรศ บัวแกว
ดาบตํารวจ ปวิช รัตนจันทร
ดาบตํารวจ ปวิณ เจะฮะ
ดาบตํารวจ ปวีณกร กล่ําเชาว

๖๕๙๖
๖๕๙๗
๖๕๙๘
๖๕๙๙
๖๖๐๐
๖๖๐๑
๖๖๐๒
๖๖๐๓
๖๖๐๔
๖๖๐๕
๖๖๐๖
๖๖๐๗
๖๖๐๘
๖๖๐๙
๖๖๑๐
๖๖๑๑
๖๖๑๒
๖๖๑๓
๖๖๑๔
๖๖๑๕
๖๖๑๖
๖๖๑๗
๖๖๑๘
๖๖๑๙
๖๖๒๐

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ปองเดช ฤทธิ์ธนกุล
ดาบตํารวจ ปองภพ ซอมแกว
ดาบตํารวจ ปะภากร วงษนุม
ดาบตํารวจ ปจจุทธรณ ปดชาเขียว
ดาบตํารวจ ปญกิตติ์ ราชู
ดาบตํารวจ ปญจสิทธิ์
สิทธิมงคลรัชต
ดาบตํารวจ ปญญา แขมเกษม
ดาบตํารวจ ปญญา ไขศรศักดิ์
ดาบตํารวจ ปญญา คุณประดิษฐ
ดาบตํารวจ ปญญา ฉิมมาลี
ดาบตํารวจ ปญญา ตุยคํา
ดาบตํารวจ ปญญา ทาเจริญ
ดาบตํารวจ ปญญา นัลศรี
ดาบตํารวจ ปญญา นามโยธา
ดาบตํารวจ ปญญา บุญทาน
ดาบตํารวจ ปญญา บุญยางาม
ดาบตํารวจ ปญญา บุตรสอน
ดาบตํารวจ ปญญา ปรวัฒษ
ดาบตํารวจ ปญญา ปญญาใส
ดาบตํารวจ ปญญา พันธุนายม
ดาบตํารวจ ปญญา มีแกว
ดาบตํารวจ ปญญา ยอดเจริญชัย
ดาบตํารวจ ปญญา วงคชมภู
ดาบตํารวจ ปญญา วงศวังสกุล
ดาบตํารวจ ปญญา วิชัยโย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๖๒๑
๖๖๒๒
๖๖๒๓
๖๖๒๔
๖๖๒๕
๖๖๒๖
๖๖๒๗
๖๖๒๘
๖๖๒๙
๖๖๓๐
๖๖๓๑
๖๖๓๒
๖๖๓๓
๖๖๓๔
๖๖๓๕
๖๖๓๖
๖๖๓๗
๖๖๓๘
๖๖๓๙
๖๖๔๐
๖๖๔๑
๖๖๔๒
๖๖๔๓
๖๖๔๔

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ปญญา ศรีวิลัย
ดาบตํารวจ ปญญา สงาศรี
ดาบตํารวจ ปญญา สังขงาม
ดาบตํารวจ ปญญา สีดารัตน
ดาบตํารวจ ปญญา เหมือนทัด
ดาบตํารวจ ปญญา อินตะมะ
ดาบตํารวจ ปญญา อินพยม
ดาบตํารวจ ปญญา อุตทูน
ดาบตํารวจ ปญญากร ไกรแกว
ดาบตํารวจ ปญญาพล
เอื้อวีรวัฒนวงศ
ดาบตํารวจ ปญญาลาภ
อาญาจงสวัสดิ์
ดาบตํารวจ ปญญาศักดิ์ คงวุน
ดาบตํารวจ ปณณณภัทร อินทมาต
ดาบตํารวจ ปณณทัต กิ่งวงษา
ดาบตํารวจ ปณณธร ดําสะดี
ดาบตํารวจ ปณณธร บัวทอง
ดาบตํารวจ ปณณธร อําลอย
ดาบตํารวจ ปณณวรรจ บุราณเดช
ดาบตํารวจ ปณณวิชญ สรอยปลิว
ดาบตํารวจ ปณณวิชญ เพชรงาม
ดาบตํารวจ ปณณวิชญ รังสีโชติพงศ
ดาบตํารวจ ปาณัฐพงษ ทัพมาก
ดาบตํารวจ ปาน หนูมณี
ดาบตํารวจ ปาริวัฒน บุญผาสุข

๖๖๔๕
๖๖๔๖
๖๖๔๗
๖๖๔๘
๖๖๔๙
๖๖๕๐
๖๖๕๑
๖๖๕๒
๖๖๕๓
๖๖๕๔
๖๖๕๕
๖๖๕๖
๖๖๕๗
๖๖๕๘
๖๖๕๙
๖๖๖๐
๖๖๖๑
๖๖๖๒
๖๖๖๓
๖๖๖๔
๖๖๖๕
๖๖๖๖
๖๖๖๗
๖๖๖๘
๖๖๖๙
๖๖๗๐

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ปาลศักดิ์ โมทนา
ดาบตํารวจ ปยณัท ธนันดรคุณดี
ดาบตํารวจ ปยบุตร สังขหยู
ดาบตํารวจ ปยพงษ บุญสนอง
ดาบตํารวจ ปยวัฒน ทองประดับวงศ
ดาบตํารวจ ปยวัฒน ภูถอดใจ
ดาบตํารวจ ปยะ กาญจนประเสริฐ
ดาบตํารวจ ปยะ แกวเตา
ดาบตํารวจ ปยะ ตาดอยู
ดาบตํารวจ ปยะ ทองคําแสง
ดาบตํารวจ ปยะ ทาทูน
ดาบตํารวจ ปยะ แทนสมบัติ
ดาบตํารวจ ปยะ ปตตานัง
ดาบตํารวจ ปยะ แปนปาน
ดาบตํารวจ ปยะ พลโยธา
ดาบตํารวจ ปยะ ยอดทน
ดาบตํารวจ ปยะ วัตนะกุล
ดาบตํารวจ ปยะ วิชัยดิษฐ
ดาบตํารวจ ปยะ สุระกําแหง
ดาบตํารวจ ปยะฉัตร ไชยธงรัตน
ดาบตํารวจ ปยะชัย สุขพันธพงศ
ดาบตํารวจ ปยะชาติ ขานทะราชา
ดาบตํารวจ ปยะนัฐ สอนผิว
ดาบตํารวจ ปยะพงษ ขันทะสีมา
ดาบตํารวจ ปยะพงษ โถชัยคํา
ดาบตํารวจ ปยะพงษ อุทุม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๖๗๑
๖๖๗๒
๖๖๗๓
๖๖๗๔
๖๖๗๕
๖๖๗๖
๖๖๗๗
๖๖๗๘
๖๖๗๙
๖๖๘๐
๖๖๘๑
๖๖๘๒
๖๖๘๓
๖๖๘๔
๖๖๘๕
๖๖๘๖
๖๖๘๗
๖๖๘๘
๖๖๘๙
๖๖๙๐
๖๖๙๑
๖๖๙๒
๖๖๙๓
๖๖๙๔
๖๖๙๕

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ปยะพล โชติคุต
ดาบตํารวจ ปยะพล ไชยโยธา
ดาบตํารวจ ปยะวัฒน แฝงจันดา
ดาบตํารวจ ปยะวัฒน สระทองเบี้ย
ดาบตํารวจ ปยะวิทย ทองหนู
ดาบตํารวจ ปยะศักดิ์ แสงพันธ
ดาบตํารวจ ปุญญมาฆะ กรัตพงศ
ดาบตํารวจ ปุณณกิจ
เปาเปยมทรัพย
ดาบตํารวจ ปุณณรัตน แยมเกษร
ดาบตํารวจ ปุณณวิช นนทิสิทธิ์
ดาบตํารวจ ปุณณวิทย ศรีสําราญ
ดาบตํารวจ ปุณณานันท กบรัตน
ดาบตํารวจ เปนเอก ศรีสุลัย
ดาบตํารวจ เปรม คงเย็น
ดาบตํารวจ เปรม เนื่องทะบาล
ดาบตํารวจ เปรมปรี สิงหเพียง
ดาบตํารวจ เปลง ลาวิชัย
ดาบตํารวจ เปยมศักดิ์ คนไว
ดาบตํารวจ ผดุง ตนกัน
ดาบตํารวจ ผดุง สุวรรณมณี
ดาบตํารวจ ผดุงเกียรติ ประดับวงษ
ดาบตํารวจ ผดุงเกียรติ ศรีชมพู
ดาบตํารวจ ผดุงศักดิ์ จันนา
ดาบตํารวจ ผดุงศักดิ์ เปการี
ดาบตํารวจ ผลทิพย โปริสา

๖๖๙๖
๖๖๙๗
๖๖๙๘
๖๖๙๙
๖๗๐๐
๖๗๐๑
๖๗๐๒
๖๗๐๓
๖๗๐๔
๖๗๐๕
๖๗๐๖
๖๗๐๗
๖๗๐๘
๖๗๐๙
๖๗๑๐
๖๗๑๑
๖๗๑๒
๖๗๑๓
๖๗๑๔
๖๗๑๕
๖๗๑๖
๖๗๑๗
๖๗๑๘
๖๗๑๙
๖๗๒๐
๖๗๒๑

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ผาไท นาวาบุญนิยม
ดาบตํารวจ ผานตะวัน อุตคํา
ดาบตํารวจ ผิน ใจฟู
ดาบตํารวจ เผชิญ กันทะเขียว
ดาบตํารวจ เผด็จ จันทระ
ดาบตํารวจ เผด็จ ชุมพร
ดาบตํารวจ เผด็จ อุดมศรี
ดาบตํารวจ พงคธร ศรีพิบูลย
ดาบตํารวจ พงคศักดิ์ จุลจันทอน
ดาบตํารวจ พงคศักดิ์ ปลอดจินดา
ดาบตํารวจ พงคศิริ ปานคง
ดาบตํารวจ พงชัย ชูกระชั้น
ดาบตํารวจ พงนะไพร หลาสทาน
ดาบตํารวจ พงศกร ศิลปชัย
ดาบตํารวจ พงศกร คําแสนโต
ดาบตํารวจ พงศกร ชินบุตร
ดาบตํารวจ พงศกร ไชยถาวร
ดาบตํารวจ พงศกร บัวโฮม
ดาบตํารวจ พงศกร พงษไพศาล
ดาบตํารวจ พงศกร มงคลจันทร
ดาบตํารวจ พงศกร มุเสะ
ดาบตํารวจ พงศกรณ สอนคง
ดาบตํารวจ พงศเจริญ โชติรัตน
ดาบตํารวจ พงศดนัย ไชยมูล
ดาบตํารวจ พงศทร สอนสุภาพ
ดาบตํารวจ พงศเทพ จรกลิ่น

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๗๒๒
๖๗๒๓
๖๗๒๔
๖๗๒๕
๖๗๒๖
๖๗๒๗
๖๗๒๘
๖๗๒๙
๖๗๓๐
๖๗๓๑
๖๗๓๒
๖๗๓๓
๖๗๓๔
๖๗๓๕
๖๗๓๖
๖๗๓๗
๖๗๓๘
๖๗๓๙
๖๗๔๐
๖๗๔๑
๖๗๔๒
๖๗๔๓
๖๗๔๔
๖๗๔๕
๖๗๔๖

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ พงศเทพย โอกาส
ดาบตํารวจ พงศธร ศรีสุข
ดาบตํารวจ พงศธร จันฤาชา
ดาบตํารวจ พงศธร ปานแกว
ดาบตํารวจ พงศธร พูลประโยชน
ดาบตํารวจ พงศนที อินสุวรรณ
ดาบตํารวจ พงศปณต เขียวมัง
ดาบตํารวจ พงศพล ณ พัทลุง
ดาบตํารวจ พงศพัทธ แกววิเชียร
ดาบตํารวจ พงศพันธ คงคาลัย
ดาบตํารวจ พงศพันธุ ฤทธิ์ศิริ
ดาบตํารวจ พงศพิสุทธิ์
กองสินทิณวงศ
ดาบตํารวจ พงศพีรพัฒน คงจา
ดาบตํารวจ พงศเพชร สังขแกว
ดาบตํารวจ พงศภัค จําป
ดาบตํารวจ พงศภัค สีหาวงษ
ดาบตํารวจ พงศภัค ไขมุกด
ดาบตํารวจ พงศภัค ทับทิมพราย
ดาบตํารวจ พงศภัค สังฆมณี
ดาบตํารวจ พงศวิษณุ บุรีแกว
ดาบตํารวจ พงศวิสิฐ ลอดพงษ
ดาบตํารวจ พงศศักดิ์ สุขแกว
ดาบตํารวจ พงศศักดิ์ อัสสาไพร
ดาบตํารวจ พงศศิริ แสงสุวรรณ
ดาบตํารวจ พงศสรรศ หนองหงอก

๖๗๔๗
๖๗๔๘
๖๗๔๙
๖๗๕๐
๖๗๕๑
๖๗๕๒
๖๗๕๓
๖๗๕๔
๖๗๕๕
๖๗๕๖
๖๗๕๗
๖๗๕๘
๖๗๕๙
๖๗๖๐
๖๗๖๑
๖๗๖๒
๖๗๖๓
๖๗๖๔
๖๗๖๕
๖๗๖๖
๖๗๖๗
๖๗๖๘
๖๗๖๙
๖๗๗๐

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ พงศสิริ สมพงษ
ดาบตํารวจ พงศักดิ์ รจนัย
ดาบตํารวจ พงศา สุขเกลอ
ดาบตํารวจ พงษ บุญโรจน
ดาบตํารวจ พงษกร เดชผล
ดาบตํารวจ พงษกรณ กันภัย
ดาบตํารวจ พงษฆะเดช ฉิมฉาย
ดาบตํารวจ พงษฐกร
จารุเดชาธรสกุล
ดาบตํารวจ พงษเดช โคตรสมบัติ
ดาบตํารวจ พงษทิศ นิสัยกลา
ดาบตํารวจ พงษเทพ สรอยแกว
ดาบตํารวจ พงษไทย ปญสิทธิ์เจริญ
ดาบตํารวจ พงษไทย ปานแดง
ดาบตํารวจ พงษธร สุขเกษม
ดาบตํารวจ พงษธวัช จงใจงาม
ดาบตํารวจ พงษนรินทร ตามเวลา
ดาบตํารวจ พงษนรินทร บรรลี
ดาบตํารวจ พงษนรินทร ศรีทอง
ดาบตํารวจ พงษนรินทร
สุวรรณภักดี
ดาบตํารวจ พงษนเรศ พิศพักตร
ดาบตํารวจ พงษประพันธ บุญลือ
ดาบตํารวจ พงษพัฒน คําทา
ดาบตํารวจ พงษพัฒน งามยิ่ง
ดาบตํารวจ พงษพัฒน เนคะมัชชะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๗๗๑
๖๗๗๒
๖๗๗๓
๖๗๗๔
๖๗๗๕
๖๗๗๖
๖๗๗๗
๖๗๗๘
๖๗๗๙
๖๗๘๐
๖๗๘๑
๖๗๘๒
๖๗๘๓
๖๗๘๔
๖๗๘๕
๖๗๘๖
๖๗๘๗
๖๗๘๘
๖๗๘๙
๖๗๙๐
๖๗๙๑
๖๗๙๒
๖๗๙๓
๖๗๙๔
๖๗๙๕
๖๗๙๖

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ พงษพัฒน พาพล
ดาบตํารวจ พงษพัฒน สุภเพียร
ดาบตํารวจ พงษพันธ นันทจักร
ดาบตํารวจ พงษพันธ บุญรอด
ดาบตํารวจ พงษพันธ ไพบูลย
ดาบตํารวจ พงษพันธ วงครักษา
ดาบตํารวจ พงษพันธ วงศดวง
ดาบตํารวจ พงษพันธุ ตันติวัฒนา
ดาบตํารวจ พงษพันธุ พาลําโกน
ดาบตํารวจ พงษพันธุ อินตะชัย
ดาบตํารวจ พงษพิพัฒน แฉลมนงนุช
ดาบตํารวจ พงษพิพัฒน ศรีวิลาศ
ดาบตํารวจ พงษพิริยะ สายกระสุนต
ดาบตํารวจ พงษพิสิทธิ์ ทองบาง
ดาบตํารวจ พงษไพศาล สิงหเทพ
ดาบตํารวจ พงษภัทร พวงบุญชู
ดาบตํารวจ พงษรัตน พรหมมูล
ดาบตํารวจ พงษศักดิ์ กวางทอง
ดาบตํารวจ พงษศักดิ์ แกวจุฬา
ดาบตํารวจ พงษศักดิ์ คงมา
ดาบตํารวจ พงษศักดิ์ ชูโชติ
ดาบตํารวจ พงษศักดิ์ ไชยา
ดาบตํารวจ พงษศักดิ์ ตะศิริ
ดาบตํารวจ พงษศักดิ์ ถาแกว
ดาบตํารวจ พงษศักดิ์ นาคิน
ดาบตํารวจ พงษศักดิ์ นิลวงค

๖๗๙๗
๖๗๙๘
๖๗๙๙
๖๘๐๐
๖๘๐๑
๖๘๐๒
๖๘๐๓
๖๘๐๔
๖๘๐๕
๖๘๐๖
๖๘๐๗
๖๘๐๘
๖๘๐๙
๖๘๑๐
๖๘๑๑
๖๘๑๒
๖๘๑๓
๖๘๑๔
๖๘๑๕
๖๘๑๖
๖๘๑๗
๖๘๑๘
๖๘๑๙

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ดาบตํารวจ พงษศักดิ์ บุญสราง
ดาบตํารวจ พงษศักดิ์ บุญสุข
ดาบตํารวจ พงษศักดิ์ ปราบนคร
ดาบตํารวจ พงษศักดิ์ พวงแกว
ดาบตํารวจ พงษศักดิ์ พัฒนคง
ดาบตํารวจ พงษศักดิ์ รัตนวัน
ดาบตํารวจ พงษศักดิ์ ลิกขะไชย
ดาบตํารวจ พงษศักดิ์ ศรีคง
ดาบตํารวจ พงษศักดิ์ ศรีดอนไผ
ดาบตํารวจ พงษศักดิ์ สุขสันต
ดาบตํารวจ พงษศักดิ์ เสนานอย
ดาบตํารวจ พงษศา คงแดง
ดาบตํารวจ พงษสวรรค วาทะสิทธิ์
ดาบตํารวจ พงษสันติ์ เสนาพล
ดาบตํารวจ พงษสันติ์ อินทรสา
ดาบตํารวจ พงษสิทธิ์ จันทรสีดา
ดาบตํารวจ พงษสิทธิ์ รอดเภา
ดาบตํารวจ พงษสิทธิ์ เวียงสีมา
ดาบตํารวจ พงสกร เอกพล
ดาบตํารวจ พจน เข็มลาย
ดาบตํารวจ พจน ทองอินทร
ดาบตํารวจ พจนภานุ กันษา
ดาบตํารวจ พจนลักษณ
วรรณแสงทอง
๖๘๒๐ ดาบตํารวจ พจนา โพธิ์เลิง
๖๘๒๑ ดาบตํารวจ พชธกร โสฬศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๘๒๒
๖๘๒๓
๖๘๒๔
๖๘๒๕
๖๘๒๖
๖๘๒๗
๖๘๒๘
๖๘๒๙
๖๘๓๐
๖๘๓๑
๖๘๓๒
๖๘๓๓
๖๘๓๔
๖๘๓๕
๖๘๓๖
๖๘๓๗
๖๘๓๘
๖๘๓๙
๖๘๔๐
๖๘๔๑
๖๘๔๒
๖๘๔๓
๖๘๔๔
๖๘๔๕
๖๘๔๖
๖๘๔๗

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ พชน ตนะทิพย
ดาบตํารวจ พชร ใจเอ็นดู
ดาบตํารวจ พชร มุลาลี
ดาบตํารวจ พชร สีหาวงศ
ดาบตํารวจ พชร เสลา
ดาบตํารวจ พชร อาสนะเวศ
ดาบตํารวจ พชรชต เหตุทอง
ดาบตํารวจ พชรดนัย ผะอบเหล็ก
ดาบตํารวจ พชรธัช ตรีรัตน
ดาบตํารวจ พชรพง อินถา
ดาบตํารวจ พชรพงศ เพชรจร
ดาบตํารวจ พชรพล ดีธงทอง
ดาบตํารวจ พชรพล เทศสลุด
ดาบตํารวจ พชรพล บุญมา
ดาบตํารวจ พชรพล ศรีกุล
ดาบตํารวจ พชรพล สอนพันธ
ดาบตํารวจ พชรวัฒน สิงหะ
ดาบตํารวจ พณา บัวศรี
ดาบตํารวจ พนม เขียดแกว
ดาบตํารวจ พนม โคตรบุญเรือง
ดาบตํารวจ พนม จินดามณี
ดาบตํารวจ พนม เจริญฤทธิ์
ดาบตํารวจ พนม แดงโชติ
ดาบตํารวจ พนม เต็มแกว
ดาบตํารวจ พนม ถุงพลอย
ดาบตํารวจ พนม แทนหาร

๖๘๔๘
๖๘๔๙
๖๘๕๐
๖๘๕๑
๖๘๕๒
๖๘๕๓
๖๘๕๔
๖๘๕๕
๖๘๕๖
๖๘๕๗
๖๘๕๘
๖๘๕๙
๖๘๖๐
๖๘๖๑
๖๘๖๒
๖๘๖๓
๖๘๖๔
๖๘๖๕
๖๘๖๖
๖๘๖๗
๖๘๖๘
๖๘๖๙
๖๘๗๐
๖๘๗๑
๖๘๗๒
๖๘๗๓

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ พนม นอมสมทรัพย
ดาบตํารวจ พนม บุญมา
ดาบตํารวจ พนม บุญยืด
ดาบตํารวจ พนม ปานตะวัน
ดาบตํารวจ พนม พลเสน
ดาบตํารวจ พนม โวหาร
ดาบตํารวจ พนม ศิริอํามาตย
ดาบตํารวจ พนม สวางมณี
ดาบตํารวจ พนม สุทธิธรรม
ดาบตํารวจ พนม หีตชวย
ดาบตํารวจ พนม เหี่ยงมณี
ดาบตํารวจ พนมกรณ จงประดับชัย
ดาบตํารวจ พนมกรณ รวยลาภ
ดาบตํารวจ พนมพร ตอนอย
ดาบตํารวจ พนมพร ภูมิอมร
ดาบตํารวจ พนมพร สุขรมย
ดาบตํารวจ พนมพร หนูศรีแกว
ดาบตํารวจ พนมพร ออมอด
ดาบตํารวจ พนมพัฒน สุดเฉลียว
ดาบตํารวจ พนมไพร คําตา
ดาบตํารวจ พนมไพร ศรีสวาง
ดาบตํารวจ พนมภัย นอยพรมมา
ดาบตํารวจ พนอ นาขยัน
ดาบตํารวจ พนัส จริตงาม
ดาบตํารวจ พนัส วงศศิริ
ดาบตํารวจ พนากร โทเมือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๘๗๔
๖๘๗๕
๖๘๗๖
๖๘๗๗
๖๘๗๘
๖๘๗๙
๖๘๘๐
๖๘๘๑
๖๘๘๒
๖๘๘๓
๖๘๘๔
๖๘๘๕
๖๘๘๖
๖๘๘๗
๖๘๘๘
๖๘๘๙
๖๘๙๐
๖๘๙๑
๖๘๙๒
๖๘๙๓
๖๘๙๔
๖๘๙๕
๖๘๙๖
๖๘๙๗
๖๘๙๘
๖๘๙๙

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ พนาดร สวายประโคน
ดาบตํารวจ พนาดร เสมียนรัมย
ดาบตํารวจ พนาพจน วังวล
ดาบตํารวจ พนาพร ขันแกว
ดาบตํารวจ พนิต โมจันทร
ดาบตํารวจ พเนศ ทองสาลี
ดาบตํารวจ พบธรรม แดงชอุม
ดาบตํารวจ พยงค กรุงไกรจักร
ดาบตํารวจ พยงค จําเนียรกุล
ดาบตํารวจ พยงค พรมวัฒน
ดาบตํารวจ พยงค แพนอย
ดาบตํารวจ พยนตร หนูปลอด
ดาบตํารวจ พยบ ทองเสนอ
ดาบตํารวจ พยอม แซะจอหอ
ดาบตํารวจ พยอม พวงทอง
ดาบตํารวจ พยัพ ดําแกว
ดาบตํารวจ พยัพ พึ่งเกษม
ดาบตํารวจ พยุง สําราญจิต
ดาบตํารวจ พยุงศักดิ์ แกวจันดี
ดาบตํารวจ พยุงศักดิ์ ทองเกลียว
ดาบตํารวจ พยุงศักดิ์ สุวรรณปกษ
ดาบตํารวจ พยูน นวลแกว
ดาบตํารวจ พรชัย ขันทะสีมา
ดาบตํารวจ พรชัย จิตสําราญ
ดาบตํารวจ พรชัย ตานะเศรษฐ
ดาบตํารวจ พรชัย ถาพินนา

๖๙๐๐
๖๙๐๑
๖๙๐๒
๖๙๐๓
๖๙๐๔
๖๙๐๕
๖๙๐๖
๖๙๐๗
๖๙๐๘
๖๙๐๙
๖๙๑๐
๖๙๑๑
๖๙๑๒
๖๙๑๓
๖๙๑๔
๖๙๑๕
๖๙๑๖
๖๙๑๗
๖๙๑๘
๖๙๑๙
๖๙๒๐
๖๙๒๑
๖๙๒๒
๖๙๒๓
๖๙๒๔
๖๙๒๕

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ พรชัย ถาวะโร
ดาบตํารวจ พรชัย เทียนชุบ
ดาบตํารวจ พรชัย นาเมืองรักษ
ดาบตํารวจ พรชัย ปริวันทะโก
ดาบตํารวจ พรชัย พงษชะอุมดี
ดาบตํารวจ พรชัย พลอยมี
ดาบตํารวจ พรชัย พิมพเสนา
ดาบตํารวจ พรชัย เพ็งธรรม
ดาบตํารวจ พรชัย มณีโชติ
ดาบตํารวจ พรชัย มณีเลิศ
ดาบตํารวจ พรชัย มุณี
ดาบตํารวจ พรชัย มูลสมบัติ
ดาบตํารวจ พรชัย เมฆสุข
ดาบตํารวจ พรชัย ยองทอง
ดาบตํารวจ พรชัย เยือกเย็น
ดาบตํารวจ พรชัย เรืองทิพยพิพัฒน
ดาบตํารวจ พรชัย ลาดลา
ดาบตํารวจ พรชัย ศรีตาล
ดาบตํารวจ พรชัย สวางแสง
ดาบตํารวจ พรชัย สายน้ําเย็น
ดาบตํารวจ พรชัย สําแดงเดช
ดาบตํารวจ พรชัย สิงหอินทร
ดาบตํารวจ พรชัย สุกันทา
ดาบตํารวจ พรชัย แสงกุล
ดาบตํารวจ พรชัย หาทองคํา
ดาบตํารวจ พรณรงค มาเจริญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๙๒๖
๖๙๒๗
๖๙๒๘
๖๙๒๙
๖๙๓๐
๖๙๓๑
๖๙๓๒
๖๙๓๓
๖๙๓๔
๖๙๓๕
๖๙๓๖
๖๙๓๗
๖๙๓๘
๖๙๓๙
๖๙๔๐
๖๙๔๑
๖๙๔๒
๖๙๔๓
๖๙๔๔
๖๙๔๕
๖๙๔๖
๖๙๔๗
๖๙๔๘
๖๙๔๙
๖๙๕๐
๖๙๕๑

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ พรต โพธิ์ทะเล
ดาบตํารวจ พรต เรืองฤทธิ์
ดาบตํารวจ พรทวี ชื่นชม
ดาบตํารวจ พรเทพ คํามะสิงห
ดาบตํารวจ พรเทพ ณ เจริญ
ดาบตํารวจ พรเทพ ปนแกว
ดาบตํารวจ พรเทพ ยืนยิ่ง
ดาบตํารวจ พรเทพ วิยุทธิ์
ดาบตํารวจ พรเทพ หมอยาดี
ดาบตํารวจ พรประสิทธิ์ ธัญญารักษ
ดาบตํารวจ พรประเสริฐ เมฆอรุณ
ดาบตํารวจ พรพงค แกวสามเขียว
ดาบตํารวจ พรพล กองศรี
ดาบตํารวจ พรพันธ พุทสีเสน
ดาบตํารวจ พรพิทักษ เพ็ญธิสาร
ดาบตํารวจ พรพิทักษ ศรีคํา
ดาบตํารวจ พรพินิจ ขอสุข
ดาบตํารวจ พรพิพัฒน ปลอดโปรง
ดาบตํารวจ พรพิพัฒน ศรีเสถียร
ดาบตํารวจ พรพิรม ทองลา
ดาบตํารวจ พรพิศ เพชรรัตน
ดาบตํารวจ พรไพศล กีเกียง
ดาบตํารวจ พรมมา ดวงจันทรโชติ
ดาบตํารวจ พรมริน ทองมหา
ดาบตํารวจ พรรณณพ เมานอย
ดาบตํารวจ พรรณทิพย เรืองสุข

๖๙๕๒
๖๙๕๓
๖๙๕๔
๖๙๕๕
๖๙๕๖
๖๙๕๗
๖๙๕๘
๖๙๕๙
๖๙๖๐
๖๙๖๑
๖๙๖๒
๖๙๖๓
๖๙๖๔
๖๙๖๕
๖๙๖๖
๖๙๖๗
๖๙๖๘
๖๙๖๙
๖๙๗๐
๖๙๗๑
๖๙๗๒
๖๙๗๓
๖๙๗๔
๖๙๗๕

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ พรรธนปภณ เหล็กคม
ดาบตํารวจ พรวิสิษฐ เธียรโชติ
ดาบตํารวจ พรศักดิ์ นุชิตรัมย
ดาบตํารวจ พรศักดิ์ สายจาง
ดาบตํารวจ พรศิลป ชัยเพชร
ดาบตํารวจ พรสง เกตุทอง
ดาบตํารวจ พรสถิตย กองเงิน
ดาบตํารวจ พรสิทธิ์ วงศสุวัฒน
ดาบตํารวจ พรสุริยา พรราศรีวัฒนา
ดาบตํารวจ พรหมมินทร วันดี
ดาบตํารวจ พรอนันต หอมไสย
ดาบตํารวจ พรอมทรัพย
แตงเถาทอง
ดาบตํารวจ พรอมเพรียง หลินศรี
ดาบตํารวจ พรอุทัย ศักดาคํา
ดาบตํารวจ พรัญชัย วรนาม
ดาบตํารวจ พราววุฒิ คําทวี
ดาบตํารวจ พฤฒิ แกวพัฒนพงศ
ดาบตํารวจ พฤติพงศ เชื้อกสิการ
ดาบตํารวจ พฤทธิ์ แกวอําพันธ
ดาบตํารวจ พฤทธิ์ปกรณ
อัฏฐวิริยะกุล
ดาบตํารวจ พฤหัส พระอําพร
ดาบตํารวจ พล แกวกลา
ดาบตํารวจ พล พวงเนียม
ดาบตํารวจ พล โหนกลาง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๙๗๖
๖๙๗๗
๖๙๗๘
๖๙๗๙
๖๙๘๐
๖๙๘๑
๖๙๘๒
๖๙๘๓
๖๙๘๔
๖๙๘๕
๖๙๘๖
๖๙๘๗
๖๙๘๘
๖๙๘๙
๖๙๙๐
๖๙๙๑
๖๙๙๒
๖๙๙๓
๖๙๙๔
๖๙๙๕
๖๙๙๖
๖๙๙๗
๖๙๙๘
๖๙๙๙
๗๐๐๐
๗๐๐๑

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ พลกฤต คําวงศา
ดาบตํารวจ พลกฤต พันธแจม
ดาบตํารวจ พลกฤษณ นามศรี
ดาบตํารวจ พลกฤษณ ศรีธิยศ
ดาบตํารวจ พลตรี ทองจูด
ดาบตํารวจ พลรักษ ทิพยเขต
ดาบตํารวจ พลวรรธน ปะนาโท
ดาบตํารวจ พลวัฒน เขียวจันทร
ดาบตํารวจ พลวัฒน ดานปาน
ดาบตํารวจ พลวัฒน พลคุย
ดาบตํารวจ พลวัฒน สงวนพิมพ
ดาบตํารวจ พลวิรัชย อินทรเพ็ง
ดาบตํารวจ พลศักดิ์ นามหานวล
ดาบตํารวจ พลสิทธิ ยาพันธ
ดาบตํารวจ พลสินธุ ถอมดี
ดาบตํารวจ พลอยเจตน สุมาไทย
ดาบตํารวจ พลเอก สิงคิบุรินทร
ดาบตํารวจ พลัฏฐ เธียรสุวรรณธาดา
ดาบตํารวจ พลากร ชวนคิด
ดาบตํารวจ พลากร ธนาวงค
ดาบตํารวจ พลางกูร ไชยสุระ
ดาบตํารวจ พลาธิป อภิภัชผองใส
ดาบตํารวจ พลาย วรจักร
ดาบตํารวจ พวน บุญครอง
ดาบตํารวจ พศวัฒนพล พวงภู
ดาบตํารวจ พศวัต นวลวรรณ

๗๐๐๒
๗๐๐๓
๗๐๐๔
๗๐๐๕
๗๐๐๖
๗๐๐๗
๗๐๐๘
๗๐๐๙
๗๐๑๐
๗๐๑๑
๗๐๑๒
๗๐๑๓
๗๐๑๔
๗๐๑๕
๗๐๑๖
๗๐๑๗
๗๐๑๘
๗๐๑๙
๗๐๒๐
๗๐๒๑
๗๐๒๒
๗๐๒๓
๗๐๒๔
๗๐๒๕
๗๐๒๖

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ พศิน กําแหงนา
ดาบตํารวจ พศิน เตชะนันท
ดาบตํารวจ พศิน ทับทิมทอง
ดาบตํารวจ พศิน บุญตอม
ดาบตํารวจ พศิน เหมือนแกว
ดาบตํารวจ พสธร สุวรรณมุติ
ดาบตํารวจ พสิษฐ ดวงพิมพ
ดาบตํารวจ พสิษฐ นิสัยตรง
ดาบตํารวจ พสิษฐ มั่งมีดี
ดาบตํารวจ พสุ โคตรสุวรรณ
ดาบตํารวจ พอเจตน เพ็ชรหนู
ดาบตํารวจ พอน วกสูงเนิน
ดาบตํารวจ พอพันธุ พอจิต
ดาบตํารวจ พัชญฒปพน
พงษธนรัชพร
ดาบตํารวจ พัชร รุงรังษี
ดาบตํารวจ พัชรดนัย สุขขี
ดาบตํารวจ พัชรพงษ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ พัชรวัฒน บุญปก
ดาบตํารวจ พัชรากร เปอรดี
ดาบตํารวจ พัฒตพงษ วิเศษวิสัย
ดาบตํารวจ พัฒธิพงศ แกวสังข
ดาบตํารวจ พัฒนกิต โสดา
ดาบตํารวจ พัฒนเชษฐ โพธิ์ทอง
ดาบตํารวจ พัฒนธนะ กันคุม
ดาบตํารวจ พัฒนบูลย คําเครือ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๐๒๗
๗๐๒๘
๗๐๒๙
๗๐๓๐
๗๐๓๑
๗๐๓๒
๗๐๓๓
๗๐๓๔
๗๐๓๕
๗๐๓๖
๗๐๓๗
๗๐๓๘
๗๐๓๙
๗๐๔๐
๗๐๔๑
๗๐๔๒
๗๐๔๓
๗๐๔๔
๗๐๔๕
๗๐๔๖
๗๐๔๗
๗๐๔๘
๗๐๔๙
๗๐๕๐
๗๐๕๑
๗๐๕๒

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ พัฒนพงศ เทพทยุทธ
ดาบตํารวจ พัฒนพงษ ศรีอินทร
ดาบตํารวจ พัฒนพล แยมพุฒ
ดาบตํารวจ พัฒนวิทย วังกะ
ดาบตํารวจ พัฒนศักดิ์ ใจรังษี
ดาบตํารวจ พัฒนศักดิ์ ศิริรักษ
ดาบตํารวจ พัฒนะ ศรทอง
ดาบตํารวจ พัฒนะ หงษเวียงจันทร
ดาบตํารวจ พัฒนา เทศไทย
ดาบตํารวจ พัฒนา ภูชงค
ดาบตํารวจ พัฒนา ยืนรัมย
ดาบตํารวจ พัฒนา วงศจรุงโรจน
ดาบตํารวจ พัฒนา สังขชุม
ดาบตํารวจ พัฒนา อินหนู
ดาบตํารวจ พัฒนายุทธ นามวงษา
ดาบตํารวจ พัฒเนตร จันทรพงษ
ดาบตํารวจ พัฒรศักดิ์ ตาเร็ว
ดาบตํารวจ พัทธ สรสิทธิ์
ดาบตํารวจ พัทยา รุจิยาปนนท
ดาบตํารวจ พัทยา แสนวิชัย
ดาบตํารวจ พันธ ทองรอด
ดาบตํารวจ พันธชัย ภักดีชาติ
ดาบตํารวจ พันธชาติ ตาสาย
ดาบตํารวจ พันธเทพไท ทองงาม
ดาบตํารวจ พันธปรีดิ์ วันเปลี่ยนสี
ดาบตํารวจ พันธยุทธ ธรรมศร

๗๐๕๓
๗๐๕๔
๗๐๕๕
๗๐๕๖
๗๐๕๗
๗๐๕๘
๗๐๕๙
๗๐๖๐
๗๐๖๑
๗๐๖๒
๗๐๖๓
๗๐๖๔
๗๐๖๕
๗๐๖๖
๗๐๖๗
๗๐๖๘
๗๐๖๙
๗๐๗๐
๗๐๗๑
๗๐๗๒
๗๐๗๓
๗๐๗๔
๗๐๗๕
๗๐๗๖
๗๐๗๗

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ พันธริน ตะสุ
ดาบตํารวจ พันธวุธ เลงระบํา
ดาบตํารวจ พันธเวไนย พุกณวนิชย
ดาบตํารวจ พันธศักดิ์
กุศลสุวรรณเลิศ
ดาบตํารวจ พันธศักดิ์ พรมดวงศรี
ดาบตํารวจ พันธศักดิ์ ไพเชฐศักดิ์
ดาบตํารวจ พันธศักดิ์ มาไชยะ
ดาบตํารวจ พันธศักดิ์ สิงหคํา
ดาบตํารวจ พันธศักดิ์ พื้นพันธ
ดาบตํารวจ พันธศิลป ขันทะสอน
ดาบตํารวจ พันศักดิ์ จินดา
ดาบตํารวจ พันศักดิ์ เลิศลักษณสกุล
ดาบตํารวจ พัลลภ เชื้ออภัย
ดาบตํารวจ พัลลภ ศรีอ่ําดี
ดาบตํารวจ พัศพงศ วิมลธราสิทธิ์
ดาบตํารวจ พัสดา เรืองแสน
ดาบตํารวจ พัสดี ไชยะ
ดาบตํารวจ พัสเดช สุหราย
ดาบตํารวจ พานิช รักเชื้อ
ดาบตํารวจ พานิชญ อาจตน
ดาบตํารวจ พานิชย ถามั่งมี
ดาบตํารวจ พานิชย ยอดใจ
ดาบตํารวจ พายัพ บัวอิ่น
ดาบตํารวจ พายัพ รุงอินทร
ดาบตํารวจ พายัพ สรอยสูงเนิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๐๗๘
๗๐๗๙
๗๐๘๐
๗๐๘๑
๗๐๘๒
๗๐๘๓
๗๐๘๔
๗๐๘๕
๗๐๘๖
๗๐๘๗
๗๐๘๘
๗๐๘๙
๗๐๙๐
๗๐๙๑
๗๐๙๒
๗๐๙๓
๗๐๙๔
๗๐๙๕
๗๐๙๖
๗๐๙๗
๗๐๙๘
๗๐๙๙
๗๑๐๐
๗๑๐๑
๗๑๐๒
๗๑๐๓

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ พายัพ อภิญ
ดาบตํารวจ พิชญ พงศาปาน
ดาบตํารวจ พิชยพล จันทรตะ
ดาบตํารวจ พิชัย กลับชนะ
ดาบตํารวจ พิชัย กองมงคล
ดาบตํารวจ พิชัย เกษรักษ
ดาบตํารวจ พิชัย ตันทิพย
ดาบตํารวจ พิชัย พลหนองหลวง
ดาบตํารวจ พิชัย มีจินดา
ดาบตํารวจ พิชัย ระยายอย
ดาบตํารวจ พิชัย ศรีจันทรเหนือ
ดาบตํารวจ พิชัย สงแกว
ดาบตํารวจ พิชัย สะตะ
ดาบตํารวจ พิชัย หงษาคํา
ดาบตํารวจ พิชัย อักษรดํา
ดาบตํารวจ พิชัยยุทธ ทาวรรณะ
ดาบตํารวจ พิชา สิงหเสนา
ดาบตํารวจ พิชาญ กองสีสังข
ดาบตํารวจ พิชาญ ทองขาว
ดาบตํารวจ พิชาญ มีอาหาร
ดาบตํารวจ พิชิต คงทน
ดาบตํารวจ พิชิต แคลวมาก
ดาบตํารวจ พิชิต ตรีโอษฐ
ดาบตํารวจ พิชิต นาเครือ
ดาบตํารวจ พิชิต พรมนอก
ดาบตํารวจ พิชิต เพชรมาก

๗๑๐๔
๗๑๐๕
๗๑๐๖
๗๑๐๗
๗๑๐๘
๗๑๐๙
๗๑๑๐
๗๑๑๑
๗๑๑๒
๗๑๑๓
๗๑๑๔
๗๑๑๕
๗๑๑๖
๗๑๑๗
๗๑๑๘
๗๑๑๙
๗๑๒๐
๗๑๒๑
๗๑๒๒
๗๑๒๓
๗๑๒๔
๗๑๒๕
๗๑๒๖
๗๑๒๗
๗๑๒๘
๗๑๒๙

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ พิชิต โพธาประสิทธิ์
ดาบตํารวจ พิชิต ภาสะฐิติ
ดาบตํารวจ พิชิต มาตรนอก
ดาบตํารวจ พิชิต ฤทธิ์ภักดี
ดาบตํารวจ พิชิต สีละสัมปนโน
ดาบตํารวจ พิชิต สืบชา
ดาบตํารวจ พิชิต สุขชาลี
ดาบตํารวจ พิชิต แสงเมล
ดาบตํารวจ พิชิต แสนขันธ
ดาบตํารวจ พิชิต หมอมสมภู
ดาบตํารวจ พิชิต อบหอม
ดาบตํารวจ พิเชฎฐ เกิดตลอด
ดาบตํารวจ พิเชฐ เจริญรักษ
ดาบตํารวจ พิเชฐ แตงฮอ
ดาบตํารวจ พิเชฐ นวลศรี
ดาบตํารวจ พิเชฐ ภูนิคม
ดาบตํารวจ พิเชฐ ภูมิประไพ
ดาบตํารวจ พิเชฐ มวงจีบ
ดาบตํารวจ พิเชฐ ศรีนอย
ดาบตํารวจ พิเชต เกิดสุข
ดาบตํารวจ พิเชรฐ เครือพลับ
ดาบตํารวจ พิเชษ นิยม
ดาบตํารวจ พิเชษฐ กรอบทอง
ดาบตํารวจ พิเชษฐ กลิ่นบุปผา
ดาบตํารวจ พิเชษฐ แกนนาคํา
ดาบตํารวจ พิเชษฐ ขอนศักดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๑๓๐
๗๑๓๑
๗๑๓๒
๗๑๓๓
๗๑๓๔
๗๑๓๕
๗๑๓๖
๗๑๓๗
๗๑๓๘
๗๑๓๙
๗๑๔๐
๗๑๔๑
๗๑๔๒
๗๑๔๓
๗๑๔๔
๗๑๔๕
๗๑๔๖
๗๑๔๗
๗๑๔๘
๗๑๔๙
๗๑๕๐
๗๑๕๑
๗๑๕๒
๗๑๕๓
๗๑๕๔

ดาบตํารวจ พิเชษฐ
ดาบตํารวจ พิเชษฐ
ดาบตํารวจ พิเชษฐ
ดาบตํารวจ พิเชษฐ
ดาบตํารวจ พิเชษฐ
ดาบตํารวจ พิเชษฐ
ดาบตํารวจ พิเชษฐ
ดาบตํารวจ พิเชษฐ
ดาบตํารวจ พิเชษฐ
ดาบตํารวจ พิเชษฐ
ดาบตํารวจ พิเชษฐ
ดาบตํารวจ พิเชษฐ
ดาบตํารวจ พิเชษฐ
ดาบตํารวจ พิเชษฐ
ดาบตํารวจ พิเชษฐ
ดาบตํารวจ พิเชษฐ
ดาบตํารวจ พิเชษฐ
ดาบตํารวจ พิเชษฐ
ดาบตํารวจ พิเชษฐ
ดาบตํารวจ พิเชษฐ
ดาบตํารวจ พิเชษฐ
ดาบตํารวจ พิเชษฐ
ดาบตํารวจ พิเชษฐ
ดาบตํารวจ พิเชษฐ
ดาบตํารวจ พิเชษฐ
วงศปญญาทรัพย

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

ขาวทอง
ขุนโต
โคตรชาลี
ใจกระจาง
ชมขวัญ
โชคบํารุงศิลป
ตลิ่งไธสง
ตุยจุน
ทองรอด
บุญมีลาภ
บุญศรี
บุญหลง
พงศษา
พรหมเมตตา
พลเสน
พัดสูงเนิน
พุมซอน
ไพบูลยสมบัติ
มั่งมี
ยศอาลัย
ยิ้มมี
รุงราษี
ฤทธิทิศ
วงคสุข

๗๑๕๕
๗๑๕๖
๗๑๕๗
๗๑๕๘
๗๑๕๙
๗๑๖๐
๗๑๖๑
๗๑๖๒
๗๑๖๓
๗๑๖๔
๗๑๖๕
๗๑๖๖
๗๑๖๗
๗๑๖๘
๗๑๖๙
๗๑๗๐
๗๑๗๑
๗๑๗๒
๗๑๗๓
๗๑๗๔
๗๑๗๕
๗๑๗๖
๗๑๗๗
๗๑๗๘
๗๑๗๙

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ พิเชษฐ ศรีสังข
ดาบตํารวจ พิเชษฐ สิงหทอง
ดาบตํารวจ พิเชษฐ หงษยนต
ดาบตํารวจ พิเชษฐ อินทนอย
ดาบตํารวจ พิเชษฐ อินทรจูม
ดาบตํารวจ พิเชษฐ กุลพันธ
ดาบตํารวจ พิเชษฐ เคนานันท
ดาบตํารวจ พิเชษฐ จีนนอก
ดาบตํารวจ พิเชษฐ ฉายวิมล
ดาบตํารวจ พิเชษฐ ดวงมุขพะเนา
ดาบตํารวจ พิเชษฐ ปาวิชัย
ดาบตํารวจ พิเชษฐ พงศประยูร
ดาบตํารวจ พิเชษฐ พระสุวรรณ
ดาบตํารวจ พิเชษฐ พั้วพันธุ
ดาบตํารวจ พิเชษฐ พุมแตงออน
ดาบตํารวจ พิเชษฐ ศรชัย
ดาบตํารวจ พิเชษฐ สุกใส
ดาบตํารวจ พิเชษฐ สุขแกวมณี
ดาบตํารวจ พิเชษฐ อินทรหมี
ดาบตํารวจ พิเชษฐไชย อินทรกันหา
ดาบตํารวจ พิเชษฐสยาม
โยธาวัฒนากูล
ดาบตํารวจ พิเชิด ใจยะสุ
ดาบตํารวจ พิตรพิบูล สังขทองทวีสนิ
ดาบตํารวจ พิทยา คลังทอง
ดาบตํารวจ พิทยา เจริญสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๑๘๐
๗๑๘๑
๗๑๘๒
๗๑๘๓
๗๑๘๔
๗๑๘๕
๗๑๘๖
๗๑๘๗
๗๑๘๘
๗๑๘๙
๗๑๙๐
๗๑๙๑
๗๑๙๒
๗๑๙๓
๗๑๙๔
๗๑๙๕
๗๑๙๖
๗๑๙๗
๗๑๙๘
๗๑๙๙
๗๒๐๐
๗๒๐๑
๗๒๐๒
๗๒๐๓
๗๒๐๔
๗๒๐๕

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ พิทยา ชัยมงคล
ดาบตํารวจ พิทยา ชัยยศ
ดาบตํารวจ พิทยา บุญปลิว
ดาบตํารวจ พิทยา พรหนอง
ดาบตํารวจ พิทยา พุทธศรี
ดาบตํารวจ พิทยา โพธิ์เต็ม
ดาบตํารวจ พิทยา มุขชวย
ดาบตํารวจ พิทยา ราญฎร
ดาบตํารวจ พิทยา แสงนาค
ดาบตํารวจ พิทยา หวังรวมกลาง
ดาบตํารวจ พิทยุตฆ คํายันต
ดาบตํารวจ พิทักชัย ไปเจอะ
ดาบตํารวจ พิทักษ กิจเจริญ
ดาบตํารวจ พิทักษ จันละบุตร
ดาบตํารวจ พิทักษ ชิณพงษ
ดาบตํารวจ พิทักษ ชุมนอย
ดาบตํารวจ พิทักษ ณ สงคราม
ดาบตํารวจ พิทักษ ดูสันเทียะ
ดาบตํารวจ พิทักษ ถุงเกษแกว
ดาบตํารวจ พิทักษ ทักษ
ดาบตํารวจ พิทักษ นนทวงค
ดาบตํารวจ พิทักษ นระทัด
ดาบตํารวจ พิทักษ พันเกษา
ดาบตํารวจ พิทักษ ภูมิชิน
ดาบตํารวจ พิทักษ ราชู
ดาบตํารวจ พิทักษ วงษจิ

๗๒๐๖
๗๒๐๗
๗๒๐๘
๗๒๐๙
๗๒๑๐
๗๒๑๑
๗๒๑๒
๗๒๑๓
๗๒๑๔
๗๒๑๕
๗๒๑๖
๗๒๑๗
๗๒๑๘
๗๒๑๙
๗๒๒๐
๗๒๒๑
๗๒๒๒
๗๒๒๓
๗๒๒๔
๗๒๒๕
๗๒๒๖
๗๒๒๗
๗๒๒๘
๗๒๒๙

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ พิทักษ วะจีปะษี
ดาบตํารวจ พิทักษ ศรีชุมพวง
ดาบตํารวจ พิทักษ ศรีสุรัตน
ดาบตํารวจ พิทักษ ศิริพันธ
ดาบตํารวจ พิทักษ สกลทัศนวรโชต
ดาบตํารวจ พิทักษ สารบุญเปง
ดาบตํารวจ พิทักษ สิทธิไพร
ดาบตํารวจ พิทักษ สุพิพัฒนโมลี
ดาบตํารวจ พิทักษ สุริยะ
ดาบตํารวจ พิทักษ โสดาจันทร
ดาบตํารวจ พิทักษชัย ปญญากาวิน
ดาบตํารวจ พิทักษพงศ เกื้อเพชร
ดาบตํารวจ พิทักษพงษ กาวี
ดาบตํารวจ พิทักษพลอย
ณรงคธงเกา
ดาบตํารวจ พิทักษสันต
หาเรือนพืชน
ดาบตํารวจ พิทักษสันติ บุญเสนอ
ดาบตํารวจ พิทูร ปนทีโป
ดาบตํารวจ พิธา รอดภัย
ดาบตํารวจ พิธาน คําสุวรรณ
ดาบตํารวจ พินัย มารารัมย
ดาบตํารวจ พินิจ นนทะชาติ
ดาบตํารวจ พินิจ บุญตระการ
ดาบตํารวจ พินิจ พงษพันธ
ดาบตํารวจ พินิจ ราชประโคน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๒๓๐
๗๒๓๑
๗๒๓๒
๗๒๓๓
๗๒๓๔
๗๒๓๕
๗๒๓๖
๗๒๓๗
๗๒๓๘
๗๒๓๙
๗๒๔๐
๗๒๔๑
๗๒๔๒
๗๒๔๓
๗๒๔๔
๗๒๔๕
๗๒๔๖
๗๒๔๗
๗๒๔๘
๗๒๔๙
๗๒๕๐
๗๒๕๑
๗๒๕๒
๗๒๕๓
๗๒๕๔
๗๒๕๕

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ พินิจ ลาทา
ดาบตํารวจ พินิจ เสนากูล
ดาบตํารวจ พินิจศักดิ์ เทพแดง
ดาบตํารวจ พินิจศักดิ์ อุนเกิด
ดาบตํารวจ พินิจสิทธิ์ สุขราช
ดาบตํารวจ พิเนตร บุษยานิกรณ
ดาบตํารวจ พิเนตร แสงมณี
ดาบตํารวจ พิบูรณ ลาดหนองขุน
ดาบตํารวจ พิบูลทรัพย บึงมุม
ดาบตํารวจ พิพัฒ หระสิทธิ์
ดาบตํารวจ พิพัฒน กบินทรพิทักษ
ดาบตํารวจ พิพัฒน กาญจนถาวร
ดาบตํารวจ พิพัฒน กิ่งแกว
ดาบตํารวจ พิพัฒน กุลชนะจตุพร
ดาบตํารวจ พิพัฒน แกวสีขาว
ดาบตํารวจ พิพัฒน จึงสัจจานุสรณ
ดาบตํารวจ พิพัฒน ไชยพินิจ
ดาบตํารวจ พิพัฒน ประยูร
ดาบตํารวจ พิพัฒน ปะทะโก
ดาบตํารวจ พิพัฒน ปุดเปย
ดาบตํารวจ พิพัฒน พันธุสุข
ดาบตํารวจ พิพัฒน วงคปวน
ดาบตํารวจ พิพัฒน แสงมณี
ดาบตํารวจ พิพัฒน อ่ําทรัพย
ดาบตํารวจ พิพัฒนพงษ บุญสาร
ดาบตํารวจ พิพัฒนพล ทุงไธสง

๗๒๕๖
๗๒๕๗
๗๒๕๘
๗๒๕๙
๗๒๖๐
๗๒๖๑
๗๒๖๒
๗๒๖๓
๗๒๖๔
๗๒๖๕
๗๒๖๖
๗๒๖๗
๗๒๖๘
๗๒๖๙
๗๒๗๐
๗๒๗๑
๗๒๗๒
๗๒๗๓
๗๒๗๔
๗๒๗๕
๗๒๗๖
๗๒๗๗
๗๒๗๘
๗๒๗๙
๗๒๘๐
๗๒๘๑

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ พิพัฒนพล หลวงปลัด
ดาบตํารวจ พิพัฒพงศ ไชยรินทร
ดาบตํารวจ พิพิชพล โรจนสังหทัย
ดาบตํารวจ พิภพ กนกกาญจนานนท
ดาบตํารวจ พิภพ คําเรือง
ดาบตํารวจ พิภพ ฤทธิ์ปลอง
ดาบตํารวจ พิภพ ศรีสวาง
ดาบตํารวจ พิมทกร เหลือศิริ
ดาบตํารวจ พิมพ เดชดวง
ดาบตํารวจ พิมพชนก จันทรพิชัย
ดาบตํารวจ พิระชัย เดชสโร
ดาบตํารวจ พิระพง พรหมพูล
ดาบตํารวจ พิริยะ ชวยหนู
ดาบตํารวจ พิริยะ แสนตากร
ดาบตํารวจ พิรุณรัตน พุทธศิริ
ดาบตํารวจ พิรุฬห ทองนุน
ดาบตํารวจ พิรุฬห เมืองสง
ดาบตํารวจ พิลม สีเหลือง
ดาบตํารวจ พิศฐศักดิ์ จันทโกมุท
ดาบตํารวจ พิศณะ ปาโน
ดาบตํารวจ พิศณุ ศรีไพศาล
ดาบตํารวจ พิศัลย ขุนพรรณราย
ดาบตํารวจ พิศาล ปาสานํา
ดาบตํารวจ พิศาล พวงแพ
ดาบตํารวจ พิศิษฐ แกนคํา
ดาบตํารวจ พิศิษฐ ธรรมบุญเปง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๒๘๒
๗๒๘๓
๗๒๘๔
๗๒๘๕
๗๒๘๖
๗๒๘๗
๗๒๘๘
๗๒๘๙
๗๒๙๐
๗๒๙๑
๗๒๙๒
๗๒๙๓
๗๒๙๔
๗๒๙๕
๗๒๙๖
๗๒๙๗
๗๒๙๘
๗๒๙๙
๗๓๐๐
๗๓๐๑
๗๓๐๒
๗๓๐๓
๗๓๐๔
๗๓๐๕
๗๓๐๖
๗๓๐๗

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ พิศิษฐ พิมพแกว
ดาบตํารวจ พิศุทธิ์ อินตะสิน
ดาบตํารวจ พิเศษ บุญเรือง
ดาบตํารวจ พิเศษ สุปนะ
ดาบตํารวจ พิษชนะ นอยอินทร
ดาบตํารวจ พิษณุ คุมศาสตรา
ดาบตํารวจ พิษณุ ทองเทพ
ดาบตํารวจ พิษณุ ทองวันทา
ดาบตํารวจ พิษณุ ทาระวัฒน
ดาบตํารวจ พิษณุ นุยจาด
ดาบตํารวจ พิษณุ มัชฌิมะ
ดาบตํารวจ พิษณุ รัตนประภา
ดาบตํารวจ พิษณุ สายบัว
ดาบตํารวจ พิษณุ หนูนุรัตน
ดาบตํารวจ พิษณุ เหลาบง
ดาบตํารวจ พิษณุ เอียงสมบูรณ
ดาบตํารวจ พิษณุกร ขอสุข
ดาบตํารวจ พิสัณห อินมาก
ดาบตํารวจ พิสันติ์ สวางเมฆ
ดาบตํารวจ พิสิฐ ชัยพิทักษพงษ
ดาบตํารวจ พิสิฐชัย ดาวเรือง
ดาบตํารวจ พิสิฐพล รักษธรรมะคุณ
ดาบตํารวจ พิสิทธิ์ สุวรรณศรี
ดาบตํารวจ พิสิษฐ กิมเฮง
ดาบตํารวจ พิสิษฐ คล้ําฉิม
ดาบตํารวจ พิสิษฐ ธนาศิริเกษมศรี

๗๓๐๘
๗๓๐๙
๗๓๑๐
๗๓๑๑
๗๓๑๒
๗๓๑๓
๗๓๑๔
๗๓๑๕
๗๓๑๖
๗๓๑๗
๗๓๑๘
๗๓๑๙
๗๓๒๐
๗๓๒๑
๗๓๒๒
๗๓๒๓
๗๓๒๔
๗๓๒๕
๗๓๒๖
๗๓๒๗
๗๓๒๘
๗๓๒๙
๗๓๓๐
๗๓๓๑
๗๓๓๒
๗๓๓๓

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ พิสิษฐ บาลเพชร
ดาบตํารวจ พิสิษฐ ฟกแกว
ดาบตํารวจ พิสิษฐ มีทอง
ดาบตํารวจ พิสิษฐ สุระชิต
ดาบตํารวจ พิสุทธิ์ บุรุษโชติ
ดาบตํารวจ พิสุทธิศักดิ์ อุปวิโรจน
ดาบตํารวจ พีรเชษฐ ประเมติยาโน
ดาบตํารวจ พีรณัฐ อาษาสุข
ดาบตํารวจ พีรเดช แกวประสิทธิ์
ดาบตํารวจ พีรทัติย อินทรีย
ดาบตํารวจ พีรทัศน ภัชรอาจ
ดาบตํารวจ พีรพงศ ธาตุมี
ดาบตํารวจ พีรพงษ เคนบุปผา
ดาบตํารวจ พีรพงษ เดชสุข
ดาบตํารวจ พีรพล ชนิดพันธ
ดาบตํารวจ พีรพล พันธทิพย
ดาบตํารวจ พีรพัฒน ปานเจริญ
ดาบตํารวจ พีรพัฒน ไพรทอง
ดาบตํารวจ พีรพัฒน รุงเรือง
ดาบตํารวจ พีรพัทร กาจนศิลานนท
ดาบตํารวจ พีรยุทธ จักรสาร
ดาบตํารวจ พีรวัส คีรีวัฒน
ดาบตํารวจ พีรวัส ถิ่นสอน
ดาบตํารวจ พีรวัส เปรมกระโทก
ดาบตํารวจ พีรวัส พุทธลีลาศ
ดาบตํารวจ พีรวุฒิ โชติชวง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๓๓๔
๗๓๓๕
๗๓๓๖
๗๓๓๗
๗๓๓๘
๗๓๓๙
๗๓๔๐
๗๓๔๑
๗๓๔๒
๗๓๔๓
๗๓๔๔
๗๓๔๕
๗๓๔๖
๗๓๔๗
๗๓๔๘
๗๓๔๙
๗๓๕๐
๗๓๕๑
๗๓๕๒
๗๓๕๓
๗๓๕๔
๗๓๕๕
๗๓๕๖
๗๓๕๗
๗๓๕๘

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ พีรสัญช สมานมิตร
ดาบตํารวจ พีระ คําขยาย
ดาบตํารวจ พีระ พันธคํา
ดาบตํารวจ พีระ แสงงาม
ดาบตํารวจ พีระ อินทปน
ดาบตํารวจ พีระชัย จารุพงศศิลป
ดาบตํารวจ พีระชาติ พวงศรี
ดาบตํารวจ พีระพงค คําหมื่น
ดาบตํารวจ พีระพงศ บริบูรณ
ดาบตํารวจ พีระพงศ ปญจรักษ
ดาบตํารวจ พีระพงษ ทิพยมงคล
ดาบตํารวจ พีระพงษ แลวาฤทธิ์
ดาบตํารวจ พีระพงษ วงคคํา
ดาบตํารวจ พีระพงษ สิงหเผน
ดาบตํารวจ พีระพล โนนหนองคู
ดาบตํารวจ พีระพัฒน ศรีกําพล
ดาบตํารวจ พีระยุทธ สวางรัตน
ดาบตํารวจ พีระวัฒน สิงหผง
ดาบตํารวจ พุฒทา ฟาเหลื่อน
ดาบตํารวจ พุฒิชัย ปะจะนัง
ดาบตํารวจ พุฒิฑิศา ศรีกาฬสินธุ
ดาบตํารวจ พุฒินันท คําเพชร
ดาบตํารวจ พุฒินันทน ธนันทา
ดาบตํารวจ พุฒินาท โปรงสันเทียะ
ดาบตํารวจ พุฒิพงษ
ซื่อสัตยวัฒนากุล

๗๓๕๙
๗๓๖๐
๗๓๖๑
๗๓๖๒
๗๓๖๓
๗๓๖๔
๗๓๖๕
๗๓๖๖
๗๓๖๗
๗๓๖๘
๗๓๖๙
๗๓๗๐
๗๓๗๑
๗๓๗๒
๗๓๗๓
๗๓๗๔
๗๓๗๕
๗๓๗๖
๗๓๗๗
๗๓๗๘
๗๓๗๙
๗๓๘๐
๗๓๘๑
๗๓๘๒
๗๓๘๓
๗๓๘๔

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ พุฒิพัฒน ธิติธีรพัฒน
ดาบตํารวจ พุฒิลักษณ วัฒนดีเลิศ
ดาบตํารวจ พุทธ ปนะภา
ดาบตํารวจ พุทธชัย กิตติเคนา
ดาบตํารวจ พุทธพงษ มั่งคั่ง
ดาบตํารวจ พุทธินันต ศิลปประกอบ
ดาบตํารวจ พุทธิรัตน พาพาน
ดาบตํารวจ พุธ แกวนา
ดาบตํารวจ พุธพงษ ทิวาภรณ
ดาบตํารวจ พูนทรัพย แกวสังข
ดาบตํารวจ พูนศักดิ์ วงษแสนโคง
ดาบตํารวจ พูนศักดิ์ แวดโส
ดาบตํารวจ พูนศักดิ์ ศรีอินทร
ดาบตํารวจ พูนสิน กันหาชิน
ดาบตํารวจ พูลจิตร จันทะนาม
ดาบตํารวจ พูลชัย กาฬหวา
ดาบตํารวจ พูลศักดิ์ ทองเพ็ง
ดาบตํารวจ พูลศักดิ์ เพ็ชรสี่หมื่น
ดาบตํารวจ พูลศักดิ์ เวินชุม
ดาบตํารวจ พูลศักดิ์ สาระณา
ดาบตํารวจ พูลศักดิ์ หอมชื่น
ดาบตํารวจ พูลศิลป อุปชัย
ดาบตํารวจ พูลสวัสดิ์ ลิ่มสกุล
ดาบตํารวจ พูศักดิ์ พลศิลป
ดาบตํารวจ พูสิทธิ์ พูลศรี
ดาบตํารวจ เพชร ปนพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๓๘๕
๗๓๘๖
๗๓๘๗
๗๓๘๘
๗๓๘๙
๗๓๙๐
๗๓๙๑
๗๓๙๒
๗๓๙๓
๗๓๙๔
๗๓๙๕
๗๓๙๖
๗๓๙๗
๗๓๙๘
๗๓๙๙
๗๔๐๐
๗๔๐๑
๗๔๐๒
๗๔๐๓
๗๔๐๔
๗๔๐๕
๗๔๐๖
๗๔๐๗
๗๔๐๘
๗๔๐๙
๗๔๑๐

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ เพชร หอมบานเย็น
ดาบตํารวจ เพ็ชร แจมใส
ดาบตํารวจ เพชรรัตน วรรณโชติ
ดาบตํารวจ เพ็ญศิริ กาญจนหิรัญ
ดาบตํารวจ เพทาย ปลูกสราง
ดาบตํารวจ เพทาย โพทะมาตย
ดาบตํารวจ เพทาย หมื่นศรี
ดาบตํารวจ เพิ่ม ไชยขาว
ดาบตํารวจ เพิ่มเกียรติ คงปาน
ดาบตํารวจ เพิ่มศักดิ์ แกวเพ็ง
ดาบตํารวจ เพียรชัย ชัยธิ
ดาบตํารวจ เพียรทอง สายใจ
ดาบตํารวจ แพร ทองงาม
ดาบตํารวจ โพคินทร ศรีเรือน
ดาบตํารวจ ไพ ชุมจังหรีด
ดาบตํารวจ ไพจิตร โพธิ์ภักดี
ดาบตํารวจ ไพจิตร หมื่นชั่ง
ดาบตํารวจ ไพฑูร ชูโชติ
ดาบตํารวจ ไพฑูรย กันฟก
ดาบตํารวจ ไพฑูรย กันหาจันทร
ดาบตํารวจ ไพฑูรย เกษหอม
ดาบตํารวจ ไพฑูรย จงมีสุข
ดาบตํารวจ ไพฑูรย จันทรเพ็ญ
ดาบตํารวจ ไพฑูรย จันสีทา
ดาบตํารวจ ไพฑูรย เดชตระกูล
ดาบตํารวจ ไพฑูรย ทองมูล

๗๔๑๑
๗๔๑๒
๗๔๑๓
๗๔๑๔
๗๔๑๕
๗๔๑๖
๗๔๑๗
๗๔๑๘
๗๔๑๙
๗๔๒๐
๗๔๒๑
๗๔๒๒
๗๔๒๓
๗๔๒๔
๗๔๒๕
๗๔๒๖
๗๔๒๗
๗๔๒๘
๗๔๒๙
๗๔๓๐
๗๔๓๑
๗๔๓๒
๗๔๓๓
๗๔๓๔
๗๔๓๕
๗๔๓๖

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ไพฑูรย เนียมสิน
ดาบตํารวจ ไพฑูรย บัวแยม
ดาบตํารวจ ไพฑูรย บุญประกอบ
ดาบตํารวจ ไพฑูรย โพธิ์สุดตา
ดาบตํารวจ ไพฑูรย มีคติธรรม
ดาบตํารวจ ไพฑูรย มีพันธ
ดาบตํารวจ ไพฑูรย มีมา
ดาบตํารวจ ไพฑูรย ยาโสภา
ดาบตํารวจ ไพฑูรย ลิขิตวุฒิพงศ
ดาบตํารวจ ไพฑูรย วรศาลศิริ
ดาบตํารวจ ไพฑูรย ศรีดา
ดาบตํารวจ ไพฑูรย สืบบุตร
ดาบตํารวจ ไพฑูรย สุขเผือก
ดาบตํารวจ ไพฑูรย สุทธิประเสริฐ
ดาบตํารวจ ไพฑูลย ภูสิริรัตนากร
ดาบตํารวจ ไพฑูลย เรืองราย
ดาบตํารวจ ไพทูรย พระสวาง
ดาบตํารวจ ไพทูล บึงจันทร
ดาบตํารวจ ไพทูลย กุลพิพิธ
ดาบตํารวจ ไพทูลย ธรฤทธิ์
ดาบตํารวจ ไพบุญ จักรทุม
ดาบตํารวจ ไพบูลย แกนนาคํา
ดาบตํารวจ ไพบูลย คงโนนกอก
ดาบตํารวจ ไพบูลย ครุธวงษ
ดาบตํารวจ ไพบูลย คีรีวัฒน
ดาบตํารวจ ไพบูลย ชูวงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๔๓๗
๗๔๓๘
๗๔๓๙
๗๔๔๐
๗๔๔๑
๗๔๔๒
๗๔๔๓
๗๔๔๔
๗๔๔๕
๗๔๔๖
๗๔๔๗
๗๔๔๘
๗๔๔๙
๗๔๕๐
๗๔๕๑
๗๔๕๒
๗๔๕๓
๗๔๕๔
๗๔๕๕
๗๔๕๖
๗๔๕๗
๗๔๕๘
๗๔๕๙
๗๔๖๐
๗๔๖๑

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ไพบูลย ดาบุตร
ดาบตํารวจ ไพบูลย เดชเดชะ
ดาบตํารวจ ไพบูลย ทั่วเทพพิทักษ
ดาบตํารวจ ไพบูลย ไทรสงวน
ดาบตํารวจ ไพบูลย บัวนุภาพ
ดาบตํารวจ ไพบูลย เผาอินทรจันทร
ดาบตํารวจ ไพบูลย พรหมจันทร
ดาบตํารวจ ไพบูลย พาคําตา
ดาบตํารวจ ไพบูลย แพงโสภา
ดาบตํารวจ ไพบูลย โพธิ์จันทร
ดาบตํารวจ ไพบูลย มงคลสงา
ดาบตํารวจ ไพบูลย มากเอียด
ดาบตํารวจ ไพบูลย มีธรรม
ดาบตํารวจ ไพบูลย ศรีนุนชุม
ดาบตํารวจ ไพบูลย ศิริปญญา
ดาบตํารวจ ไพบูลย สวัสดิ์
ดาบตํารวจ ไพบูลย สุขเข็ม
ดาบตํารวจ ไพบูลย อินทะรังษี
ดาบตํารวจ ไพพจน บุญธปญญา
ดาบตํารวจ ไพรกัน แจมใส
ดาบตํารวจ ไพรฑูล บุตรลพ
ดาบตํารวจ ไพรทอง ละนอย
ดาบตํารวจ ไพรทูล ศรีบุญเรือง
ดาบตํารวจ ไพรทูล สัปเสริฐ
ดาบตํารวจ ไพรบัว นาสา

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๗๔๖๒ ดาบตํารวจ ไพรบูรณ
ศรีวิชัยลําพรรณ
๗๔๖๓ ดาบตํารวจ ไพรรัตน ทองใบ
๗๔๖๔ ดาบตํารวจ ไพรวัน ชินรัมย
๗๔๖๕ ดาบตํารวจ ไพรวัน สืบสิงห
๗๔๖๖ ดาบตํารวจ ไพรวัลย ตรีแกว
๗๔๖๗ ดาบตํารวจ ไพรวัลย น้ําพาย
๗๔๖๘ ดาบตํารวจ ไพรวัลย มังสั้น
๗๔๖๙ ดาบตํารวจ ไพรวัลย มีทะลา
๗๔๗๐ ดาบตํารวจ ไพรวัลย หนูทอง
๗๔๗๑ ดาบตํารวจ ไพรวัลย อินทชัย
๗๔๗๒ ดาบตํารวจ ไพรศาล ศรีลาจันทร
๗๔๗๓ ดาบตํารวจ ไพรสัญ ขาวดารา
๗๔๗๔ ดาบตํารวจ ไพรสันต สียางนอก
๗๔๗๕ ดาบตํารวจ ไพรสิทธิ์ เพ็งพุฒ
๗๔๗๖ ดาบตํารวจ ไพรัช แกวกระจาง
๗๔๗๗ ดาบตํารวจ ไพรัช งามใจ
๗๔๗๘ ดาบตํารวจ ไพรัช จันทสุวรรณ
๗๔๗๙ ดาบตํารวจ ไพรัช จินารักษ
๗๔๘๐ ดาบตํารวจ ไพรัช ประทีป
๗๔๘๑ ดาบตํารวจ ไพรัช ฝายปาน
๗๔๘๒ ดาบตํารวจ ไพรัช เมืองแปน
๗๔๘๓ ดาบตํารวจ ไพรัช เล็บครุฑ
๗๔๘๔ ดาบตํารวจ ไพรัช วงศษร
๗๔๘๕ ดาบตํารวจ ไพรัช สมพงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๔๘๖
๗๔๘๗
๗๔๘๘
๗๔๘๙
๗๔๙๐
๗๔๙๑
๗๔๙๒
๗๔๙๓
๗๔๙๔
๗๔๙๕
๗๔๙๖
๗๔๙๗
๗๔๙๘
๗๔๙๙
๗๕๐๐
๗๕๐๑
๗๕๐๒
๗๕๐๓
๗๕๐๔
๗๕๐๕
๗๕๐๖
๗๕๐๗
๗๕๐๘
๗๕๐๙
๗๕๑๐
๗๕๑๑

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ไพรัช สุวรรณวงศ
ดาบตํารวจ ไพรัตน เกือนสันเทียะ
ดาบตํารวจ ไพรัตน จันทรแสง
ดาบตํารวจ ไพรัตน เจริญกุล
ดาบตํารวจ ไพรัตน เจริญวงค
ดาบตํารวจ ไพรัตน เตชะนัง
ดาบตํารวจ ไพรัตน พรหมดนตรี
ดาบตํารวจ ไพรัตน พันธมุย
ดาบตํารวจ ไพรัตน เพ็งทิพยนาง
ดาบตํารวจ ไพรัตน รัตนพรหมมา
ดาบตํารวจ ไพรัตน รุงสกุล
ดาบตํารวจ ไพรัตน ฤทธิเดช
ดาบตํารวจ ไพรัตน โวออนสี
ดาบตํารวจ ไพรัตน สังขกิจ
ดาบตํารวจ ไพรัตน สายกษิรา
ดาบตํารวจ ไพรัตน หนูรอด
ดาบตํารวจ ไพรัตน อินธิแสง
ดาบตํารวจ ไพรัตร พองเสียง
ดาบตํารวจ ไพริน คอชากุล
ดาบตํารวจ ไพรินทร ไชยพงศ
ดาบตํารวจ ไพรินทร ละประโคน
ดาบตํารวจ ไพรินทร เล็กประยูร
ดาบตํารวจ ไพรุง ปากกา
ดาบตํารวจ ไพโรจน แกวถึง
ดาบตํารวจ ไพโรจน จุลพล
ดาบตํารวจ ไพโรจน จุลษร

๗๕๑๒
๗๕๑๓
๗๕๑๔
๗๕๑๕
๗๕๑๖
๗๕๑๗
๗๕๑๘
๗๕๑๙
๗๕๒๐
๗๕๒๑
๗๕๒๒
๗๕๒๓
๗๕๒๔
๗๕๒๕
๗๕๒๖
๗๕๒๗
๗๕๒๘
๗๕๒๙
๗๕๓๐
๗๕๓๑
๗๕๓๒
๗๕๓๓
๗๕๓๔
๗๕๓๕
๗๕๓๖
๗๕๓๗

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ไพโรจน
ดาบตํารวจ ไพโรจน
ดาบตํารวจ ไพโรจน
ดาบตํารวจ ไพโรจน
ดาบตํารวจ ไพโรจน
ดาบตํารวจ ไพโรจน
ดาบตํารวจ ไพโรจน
ดาบตํารวจ ไพโรจน
ดาบตํารวจ ไพโรจน
ดาบตํารวจ ไพโรจน
ดาบตํารวจ ไพโรจน
ดาบตํารวจ ไพโรจน
ดาบตํารวจ ไพโรจน
ดาบตํารวจ ไพโรจน
ดาบตํารวจ ไพโรจน
ดาบตํารวจ ไพโรจน
ดาบตํารวจ ไพโรจน
ดาบตํารวจ ไพโรจน
ดาบตํารวจ ไพโรจน
ดาบตํารวจ ไพโรจน
ดาบตํารวจ ไพโรจน
ดาบตํารวจ ไพโรจน
ดาบตํารวจ ไพโรจน
ดาบตํารวจ ไพโรจน
ดาบตํารวจ ไพโรจน
ดาบตํารวจ ไพโรจน

ชนะฤทธิ์
ชางสาน
ชุมพล
เดชพลกรัง
เดียวสกุล
ทนปรางค
ทิมแกว
เทียมพิทักษ
นิทัศน
ประพฤติชอบ
ปานอินทร
พรอมสินทรัพย
พันธุลี
พิณทิพย
พุมยี่หวา
โพธิ์พันธ
เรืองสังข
ลีโนนอด
วงคศิริ
วงศวุฒิ
วันวงษษา
ศรีรัง
ศรีสัตยานุกูล
สมัครพันธ
สุทธิโชค
สุริยา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๕๓๘
๗๕๓๙
๗๕๔๐
๗๕๔๑
๗๕๔๒
๗๕๔๓
๗๕๔๔
๗๕๔๕
๗๕๔๖
๗๕๔๗
๗๕๔๘
๗๕๔๙
๗๕๕๐
๗๕๕๑
๗๕๕๒
๗๕๕๓
๗๕๕๔
๗๕๕๕
๗๕๕๖
๗๕๕๗
๗๕๕๘
๗๕๕๙
๗๕๖๐
๗๕๖๑
๗๕๖๒
๗๕๖๓

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ไพโรจน โสโส
ดาบตํารวจ ไพโรจน อินมณเทียร
ดาบตํารวจ ไพวรรณ จันทบุตร
ดาบตํารวจ ไพวรรณ ทํานา
ดาบตํารวจ ไพวัฒน เชื้อวิเศษ
ดาบตํารวจ ไพวัลย พูลทรัพย
ดาบตํารวจ ไพวัลย อภัยภักดี
ดาบตํารวจ ไพศาล คชายุทธ
ดาบตํารวจ ไพศาล จัตตามาศ
ดาบตํารวจ ไพศาล จันสนิท
ดาบตํารวจ ไพศาล จิตมาเส
ดาบตํารวจ ไพศาล เจริญผล
ดาบตํารวจ ไพศาล เจริญเรืองทรัพย
ดาบตํารวจ ไพศาล ฉวีวงศ
ดาบตํารวจ ไพศาล ฉัตรเงิน
ดาบตํารวจ ไพศาล ทรวงกําเนิด
ดาบตํารวจ ไพศาล ทองดี
ดาบตํารวจ ไพศาล เทียมธรรม
ดาบตํารวจ ไพศาล บัวเพชร
ดาบตํารวจ ไพศาล ปมขุนทศ
ดาบตํารวจ ไพศาล เปยวนาลาว
ดาบตํารวจ ไพศาล พวงสุวรรณ
ดาบตํารวจ ไพศาล แพนสกุล
ดาบตํารวจ ไพศาล รอดเขียว
ดาบตํารวจ ไพศาล รักษขาว
ดาบตํารวจ ไพศาล ศรีตุลานุ

๗๕๖๔
๗๕๖๕
๗๕๖๖
๗๕๖๗
๗๕๖๘
๗๕๖๙
๗๕๗๐
๗๕๗๑
๗๕๗๒
๗๕๗๓
๗๕๗๔
๗๕๗๕
๗๕๗๖
๗๕๗๗
๗๕๗๘
๗๕๗๙
๗๕๘๐
๗๕๘๑
๗๕๘๒
๗๕๘๓
๗๕๘๔
๗๕๘๕
๗๕๘๖
๗๕๘๗
๗๕๘๘
๗๕๘๙

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ไพศาล ศรีทา
ดาบตํารวจ ไพศาล สุระชิต
ดาบตํารวจ ไพศาล เสงเลี่ยม
ดาบตํารวจ ไพศาล เสนทอง
ดาบตํารวจ ไพศาล เสริฐสอน
ดาบตํารวจ ไพศาล แสนสุนนท
ดาบตํารวจ ไพศาล เหมหงศ
ดาบตํารวจ ไพศาล อินทรทอง
ดาบตํารวจ ไพศาล เอกะ
ดาบตํารวจ ไพศิษฐ จันทาศรี
ดาบตํารวจ ไพสันติ ไชยดี
ดาบตํารวจ ไพสาร กลิ่นเทศ
ดาบตํารวจ ไพสิฐ แกวกอง
ดาบตํารวจ ฟาริส สงางาม
ดาบตํารวจ ภกรณ ไชยชิน
ดาบตํารวจ ภคพล บุญเฟรือง
ดาบตํารวจ ภคพล ผิวเหลือง
ดาบตํารวจ ภคพล ภัสสิรากุล
ดาบตํารวจ ภคภัทร สุวรรณเวลา
ดาบตํารวจ ภคิน ผลจันทร
ดาบตํารวจ ภคิน มีประดิษฐ
ดาบตํารวจ ภคิน หมื่นฤทธิ์
ดาบตํารวจ ภคิไนย ไชยโชติ
ดาบตํารวจ ภมร อินมั่นคง
ดาบตํารวจ ภราดร แกนสาร
ดาบตํารวจ ภราดร ขอถือกลาง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๕๙๐
๗๕๙๑
๗๕๙๒
๗๕๙๓
๗๕๙๔
๗๕๙๕
๗๕๙๖
๗๕๙๗
๗๕๙๘
๗๕๙๙
๗๖๐๐
๗๖๐๑
๗๖๐๒
๗๖๐๓
๗๖๐๔
๗๖๐๕
๗๖๐๖
๗๖๐๗
๗๖๐๘
๗๖๐๙
๗๖๑๐
๗๖๑๑
๗๖๑๒
๗๖๑๓
๗๖๑๔
๗๖๑๕

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ภราดร เครือชัย
ดาบตํารวจ ภราดร ไทยเสน
ดาบตํารวจ ภราดร บัวชุม
ดาบตํารวจ ภราดร ฝายชาวนา
ดาบตํารวจ ภราดร รามแกว
ดาบตํารวจ ภฤศ เพ็งอน
ดาบตํารวจ ภักดี วิเชียรวงศ
ดาบตํารวจ ภักดี สุขจิตร
ดาบตํารวจ ภักดี หลอตระกูล
ดาบตํารวจ ภัคจิรโชติ สมหนอ
ดาบตํารวจ ภัคชรพงศ รูคุณ
ดาบตํารวจ ภัควัฒน สวาสศรีเจริญ
ดาบตํารวจ ภัทร รักศิริ
ดาบตํารวจ ภัทรเทพ สุวรรณประทีป
ดาบตํารวจ ภัทรพงศ ดําสิน
ดาบตํารวจ ภัทรพงศ ทิวันทา
ดาบตํารวจ ภัทรพงศ ประกอบสุข
ดาบตํารวจ ภัทรพงศ พิลากุล
ดาบตํารวจ ภัทรพงศ มัฏฐาพันธ
ดาบตํารวจ ภัทรพงศ มูลสมบัติ
ดาบตํารวจ ภัทรพงศ อินทชิต
ดาบตํารวจ ภัทรพงษ ดิษเจริญ
ดาบตํารวจ ภัทรพนธ บุตรไทย
ดาบตํารวจ ภัทรพล จีสันติ
ดาบตํารวจ ภัทรพล เชิงหอม
ดาบตํารวจ ภัทรพล รุงจันเหนือ

๗๖๑๖
๗๖๑๗
๗๖๑๘
๗๖๑๙
๗๖๒๐
๗๖๒๑
๗๖๒๒
๗๖๒๓
๗๖๒๔
๗๖๒๕
๗๖๒๖
๗๖๒๗
๗๖๒๘
๗๖๒๙
๗๖๓๐
๗๖๓๑
๗๖๓๒
๗๖๓๓
๗๖๓๔
๗๖๓๕
๗๖๓๖
๗๖๓๗
๗๖๓๘
๗๖๓๙
๗๖๔๐

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ภัทรพล สุขสูงวงศ
ดาบตํารวจ ภัทรพล อินอุนโชติ
ดาบตํารวจ ภัทรพันธุ นิธิวรัตนสกุล
ดาบตํารวจ ภัทรวัฒก อุดมศิลป
ดาบตํารวจ ภัทรวัฒน มูลเพ็ญ
ดาบตํารวจ ภัทรายุทธ ศรีสุวรรณ
ดาบตํารวจ ภัทราวุธ
เจริญไพบูลยลาภ
ดาบตํารวจ ภัยสิทธิ์ จงบุรี
ดาบตํารวจ ภาคภูมิ ทับทิมพลาย
ดาบตํารวจ ภาคภูมิ นราอวิรุทธ
ดาบตํารวจ ภาคภูมิ นิธิพงษ
ดาบตํารวจ ภาคภูมิ พุมกุมาร
ดาบตํารวจ ภาคภูมิ สาลีจันทร
ดาบตํารวจ ภาคภูมิ แสงแกว
ดาบตํารวจ ภาคภูมิ โสภาวะนัส
ดาบตํารวจ ภาคภูมิ อินสวรรค
ดาบตํารวจ ภาคิณ เจตนาเสน
ดาบตํารวจ ภาคิน สีสุธรรม
ดาบตํารวจ ภาณุ จันธิมา
ดาบตํารวจ ภาณุ บัวทอง
ดาบตํารวจ ภาณุ บุญเกื้อ
ดาบตํารวจ ภาณุเดช เกิดศรี
ดาบตํารวจ ภาณุพงศ นวลบุดดี
ดาบตํารวจ ภาณุพงศ นามแยม
ดาบตํารวจ ภาณุพงศ ลวนเพชร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๖๔๑
๗๖๔๒
๗๖๔๓
๗๖๔๔
๗๖๔๕
๗๖๔๖
๗๖๔๗
๗๖๔๘
๗๖๔๙
๗๖๕๐
๗๖๕๑
๗๖๕๒
๗๖๕๓
๗๖๕๔
๗๖๕๕
๗๖๕๖
๗๖๕๗
๗๖๕๘
๗๖๕๙
๗๖๖๐
๗๖๖๑
๗๖๖๒
๗๖๖๓
๗๖๖๔
๗๖๖๕
๗๖๖๖

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ภาณุพงษ ศรีสม
ดาบตํารวจ ภาณุมาตร จุลมูล
ดาบตํารวจ ภาณุมาศ พัดคง
ดาบตํารวจ ภาณุมาศ ศรีพิพัฒน
ดาบตํารวจ ภาณุวัชร ออกประทุม
ดาบตํารวจ ภาณุวัฒน คําเบา
ดาบตํารวจ ภาณุวัฒน โนรดี
ดาบตํารวจ ภาณุวัฒน ภูครองทอง
ดาบตํารวจ ภาณุวัฒน วิชัยรัตน
ดาบตํารวจ ภาณุวัฒน สวนกูล
ดาบตํารวจ ภาณุวัฒน สุครีพ
ดาบตํารวจ ภาณุวัฒน อิ่มบุญ
ดาบตํารวจ ภาณุวิชญ สลับเพชร
ดาบตํารวจ ภานุพงศ เที่ยงจิตร
ดาบตํารวจ ภานุพงษ พละแสน
ดาบตํารวจ ภานุภัสสร อินนอก
ดาบตํารวจ ภานุมาตร สอดจันทร
ดาบตํารวจ ภานุมาส วงษา
ดาบตํารวจ ภานุรักษ พาที
ดาบตํารวจ ภานุวัฒน แกวพวง
ดาบตํารวจ ภานุวัฒน นิชรานนท
ดาบตํารวจ ภานุวัฒน ปานแกว
ดาบตํารวจ ภานุวัฒน ภูขันเงิน
ดาบตํารวจ ภานุวัฒน มีนาม
ดาบตํารวจ ภานุวัฒน วิปุลากร
ดาบตํารวจ ภานุวัฒน สมคะเณย

๗๖๖๗
๗๖๖๘
๗๖๖๙
๗๖๗๐
๗๖๗๑
๗๖๗๒
๗๖๗๓
๗๖๗๔
๗๖๗๕
๗๖๗๖
๗๖๗๗
๗๖๗๘
๗๖๗๙
๗๖๘๐
๗๖๘๑
๗๖๘๒
๗๖๘๓
๗๖๘๔
๗๖๘๕
๗๖๘๖
๗๖๘๗
๗๖๘๘
๗๖๘๙
๗๖๙๐
๗๖๙๑
๗๖๙๒

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ภานุสิทธิ์ จําเริญ
ดาบตํารวจ ภาม นันตสินธุ
ดาบตํารวจ ภารดร ซายเกลา
ดาบตํารวจ ภาระฎา บุญลือ
ดาบตํารวจ ภาราดร ป.ปาน
ดาบตํารวจ ภาษ ธัสสะโร
ดาบตํารวจ ภาสกร คงสิงห
ดาบตํารวจ ภาสกร ทองหมื่น
ดาบตํารวจ ภาสกร พิมพา
ดาบตํารวจ ภาสกร ศรทรงทรัพย
ดาบตํารวจ ภาสกร ศักดา
ดาบตํารวจ ภาสกร อนากูลวงศ
ดาบตํารวจ ภาสวัฒน เหล็งเอี่ยม
ดาบตํารวจ ภาสวิชญ คําเพ็ง
ดาบตํารวจ ภาสุภพ สมิตร
ดาบตํารวจ ภาสุร ทองประดับ
ดาบตํารวจ ภิเชษฐ นาคสุวรรณ
ดาบตํารวจ ภิโชค ทองหนู
ดาบตํารวจ ภิญโญ คงถาวร
ดาบตํารวจ ภิญโญ เงินขาว
ดาบตํารวจ ภิญโญ ฉิมพาลี
ดาบตํารวจ ภิญโญ ดวงจันทร
ดาบตํารวจ ภิญโญ มีทอง
ดาบตํารวจ ภิญโญ วรรณยศ
ดาบตํารวจ ภิญโญ เวชชูแกว
ดาบตํารวจ ภิญโญ สุวรรณโณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๖๙๓
๗๖๙๔
๗๖๙๕
๗๖๙๖
๗๖๙๗
๗๖๙๘
๗๖๙๙
๗๗๐๐
๗๗๐๑
๗๗๐๒
๗๗๐๓
๗๗๐๔
๗๗๐๕
๗๗๐๖
๗๗๐๗
๗๗๐๘
๗๗๐๙
๗๗๑๐
๗๗๑๑
๗๗๑๒
๗๗๑๓
๗๗๑๔
๗๗๑๕
๗๗๑๖
๗๗๑๗
๗๗๑๘

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ภิญโญ แสงแกว
ดาบตํารวจ ภิเดช แข็งเขตกรณ
ดาบตํารวจ ภิรม ประทุมซาย
ดาบตํารวจ ภิรมย โพธิ์แพงพุม
ดาบตํารวจ ภิรมย ฤทธิวรรณ
ดาบตํารวจ ภิรมย สองพล
ดาบตํารวจ ภิรมย สังขชัย
ดาบตํารวจ ภิรมย สังขไชย
ดาบตํารวจ ภิรมย ออนสุน
ดาบตํารวจ ภิรัติ ไพเมือง
ดาบตํารวจ ภิษนุ ตันนารัตน
ดาบตํารวจ ภิเษก ปุดสาร
ดาบตํารวจ ภิเษก วงคปญญา
ดาบตํารวจ ภิสัชชา บุญมี
ดาบตํารวจ ภุชงค คลังชํานาญ
ดาบตํารวจ ภุชพงศ สุขประเสริฐ
ดาบตํารวจ ภุมพงศ วิไล
ดาบตํารวจ ภุมรินทร ฤทธิ์สมบัติ
ดาบตํารวจ ภูกริช จิรโชติฐากุล
ดาบตํารวจ ภูชัย ปานเจริญ
ดาบตํารวจ ภูชัย วงษสะเติน
ดาบตํารวจ ภูชิสส มากมณี
ดาบตํารวจ ภูดิท สุปงปรัส
ดาบตํารวจ ภูดิศ ไชยแสง
ดาบตํารวจ ภูดิศ รักษทะเล
ดาบตํารวจ ภูดิศ ศิริทักษพงษ

๗๗๑๙
๗๗๒๐
๗๗๒๑
๗๗๒๒
๗๗๒๓
๗๗๒๔
๗๗๒๕
๗๗๒๖
๗๗๒๗
๗๗๒๘
๗๗๒๙
๗๗๓๐
๗๗๓๑
๗๗๓๒
๗๗๓๓
๗๗๓๔
๗๗๓๕
๗๗๓๖
๗๗๓๗
๗๗๓๘
๗๗๓๙
๗๗๔๐
๗๗๔๑
๗๗๔๒
๗๗๔๓
๗๗๔๔

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ภูดิส วุฒิโตกุล
ดาบตํารวจ ภูทัด รัตนปราณี
ดาบตํารวจ ภูธนณัฏฑ มาชม
ดาบตํารวจ ภูเบศ ศรีเอียด
ดาบตํารวจ ภูเบศ อรรคพิน
ดาบตํารวจ ภูเบศร เปรมฤทัย
ดาบตํารวจ ภูเบศร ลีหนองบัว
ดาบตํารวจ ภูพิงค ดีหลอง
ดาบตํารวจ ภูพิพัฒน อัฐโพธิ์ทอง
ดาบตํารวจ ภูมิทัศน สัตยสุขยิ่ง
ดาบตํารวจ ภูมินทร จักรอะโน
ดาบตํารวจ ภูมินทร หารไชย
ดาบตํารวจ ภูมิพัฒน คงละคร
ดาบตํารวจ ภูมิพิชาติ บุญยะรัตน
ดาบตํารวจ ภูมิภาค ภาคภูมิ
ดาบตํารวจ ภูมิภิเษก พรหมทองสุข
ดาบตํารวจ ภูมิมินทร ยิ่งยง
ดาบตํารวจ ภูมิมิภัจจ สิงหลา
ดาบตํารวจ ภูมิศักดิ์ พึ่งตาแสง
ดาบตํารวจ ภูมิศิลป พิชัย
ดาบตํารวจ ภูมิสิทธิ์ ศรีสุขกาญจน
ดาบตํารวจ ภูมิสิษฐ รักดํา
ดาบตํารวจ ภูมี คุณโคตร
ดาบตํารวจ ภูเมศวร ศรีสวาง
ดาบตํารวจ ภูริณัฐ ธรรมหิเวศน
ดาบตํารวจ ภูริทัต โนวิชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๗๔๕
๗๗๔๖
๗๗๔๗
๗๗๔๘
๗๗๔๙
๗๗๕๐
๗๗๕๑
๗๗๕๒
๗๗๕๓
๗๗๕๔
๗๗๕๕
๗๗๕๖
๗๗๕๗
๗๗๕๘
๗๗๕๙
๗๗๖๐
๗๗๖๑
๗๗๖๒
๗๗๖๓
๗๗๖๔
๗๗๖๕
๗๗๖๖
๗๗๖๗
๗๗๖๘
๗๗๖๙
๗๗๗๐

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ภูริพัฒน คชรักษ
ดาบตํารวจ ภูริวัจน พิษณุ
ดาบตํารวจ ภูริวัฒ มะกานตรง
ดาบตํารวจ ภูวดล แกวมณี
ดาบตํารวจ ภูวดล ทองคําเปลว
ดาบตํารวจ ภูวดล เนตรแสงศรี
ดาบตํารวจ ภูวดล โยพันดุง
ดาบตํารวจ ภูวดิท ปอสระเกตุ
ดาบตํารวจ ภูวดิษฐ ยอดดี
ดาบตํารวจ ภูวเดช บุญจิราพล
ดาบตํารวจ ภูวนัตถ วนสันเทียะ
ดาบตํารวจ ภูวนัย เผยกลิ่น
ดาบตํารวจ ภูวนาถ กตะศิลา
ดาบตํารวจ ภูวนาถ สุขสวัสดิ์
ดาบตํารวจ ภูวนาท กลั้วพิมาย
ดาบตํารวจ ภูวนาท ลาภลักษมี
ดาบตํารวจ ภูวนาท วุฒิยา
ดาบตํารวจ ภูวนารถ ศิริรัมย
ดาบตํารวจ ภูวรัตน วัสสุวรรณ
ดาบตํารวจ ภูวเรศ เสียงออน
ดาบตํารวจ ภูวศิษฐ จิรรัฐเดชาพงศ
ดาบตํารวจ ภูวสิทธิ์ สมนึก
ดาบตํารวจ ภูวสิษฏ คําตันนิธิพัฒน
ดาบตํารวจ ภูศักดิ์ มณีรัตน
ดาบตํารวจ ภูษิต เข็มขัดสุวรรณ
ดาบตํารวจ ภูษิต จิตพิภพ

๗๗๗๑
๗๗๗๒
๗๗๗๓
๗๗๗๔
๗๗๗๕
๗๗๗๖
๗๗๗๗
๗๗๗๘
๗๗๗๙
๗๗๘๐
๗๗๘๑
๗๗๘๒
๗๗๘๓
๗๗๘๔
๗๗๘๕
๗๗๘๖
๗๗๘๗
๗๗๘๘
๗๗๘๙
๗๗๙๐
๗๗๙๑
๗๗๙๒
๗๗๙๓
๗๗๙๔
๗๗๙๕
๗๗๙๖

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ภูษิต ดอนชัย
ดาบตํารวจ ภูษิต สงอาจินต
ดาบตํารวจ ภูษิต สมนึก
ดาบตํารวจ ภูษิตา เพิ่มศิริ
ดาบตํารวจ ภูสิต บุญมี
ดาบตํารวจ โภไคยท มีสิทธิ์พรอมสิน
ดาบตํารวจ มงกุฎเพชร คงแสนคํา
ดาบตํารวจ มงคล แกวฝายนอก
ดาบตํารวจ มงคล เขียวทอง
ดาบตํารวจ มงคล เขียวศรี
ดาบตํารวจ มงคล คงทอง
ดาบตํารวจ มงคล คชสินธ
ดาบตํารวจ มงคล คําไพโรจน
ดาบตํารวจ มงคล คําหอม
ดาบตํารวจ มงคล ฉัตรเงิน
ดาบตํารวจ มงคล ชนะ
ดาบตํารวจ มงคล ชัยชนะ
ดาบตํารวจ มงคล ชาวบางรัก
ดาบตํารวจ มงคล ชิณแสน
ดาบตํารวจ มงคล ไชยเกตุ
ดาบตํารวจ มงคล นุยเลิศ
ดาบตํารวจ มงคล ประทีปทอง
ดาบตํารวจ มงคล ปริกกระโทก
ดาบตํารวจ มงคล ปลั่งกระโทก
ดาบตํารวจ มงคล ไฝแกว
ดาบตํารวจ มงคล เพชรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๗๙๗
๗๗๙๘
๗๗๙๙
๗๘๐๐
๗๘๐๑
๗๘๐๒
๗๘๐๓
๗๘๐๔
๗๘๐๕
๗๘๐๖
๗๘๐๗
๗๘๐๘
๗๘๐๙
๗๘๑๐
๗๘๑๑
๗๘๑๒
๗๘๑๓
๗๘๑๔
๗๘๑๕
๗๘๑๖
๗๘๑๗
๗๘๑๘
๗๘๑๙
๗๘๒๐
๗๘๒๑
๗๘๒๒

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ มงคล มงคลสุข
ดาบตํารวจ มงคล เรืองวงษ
ดาบตํารวจ มงคล วังภูมิใหญ
ดาบตํารวจ มงคล ศรีทอง
ดาบตํารวจ มงคล ศรีสุข
ดาบตํารวจ มงคล สิทธิขจรสกุล
ดาบตํารวจ มงคล สีสอน
ดาบตํารวจ มงคล สุกใส
ดาบตํารวจ มงคล สุโคตร
ดาบตํารวจ มงคล หมัดเลียด
ดาบตํารวจ มงคล หอมบุญเรือง
ดาบตํารวจ มงคล ออนจันทร
ดาบตํารวจ มงคลชัย เกตุแกน
ดาบตํารวจ มงคลชัย ตาดี
ดาบตํารวจ มงคลทอง เอี่ยมเวียง
ดาบตํารวจ มงคลรัตน สําโรง
ดาบตํารวจ มณฑล ประการพูนผล
ดาบตํารวจ มณฑล มามะ
ดาบตํารวจ มณเฑียร แกวจิตร
ดาบตํารวจ มณเฑียร ชั้นเสมา
ดาบตํารวจ มณเฑียร ทองบางพระ
ดาบตํารวจ มณเฑียร บุญราษี
ดาบตํารวจ มณเฑียร ไมสมซา
ดาบตํารวจ มณเทียน ไชยสา
ดาบตํารวจ มณี คุมกัน
ดาบตํารวจ มณี ตุงคะศิริ

๗๘๒๓
๗๘๒๔
๗๘๒๕
๗๘๒๖
๗๘๒๗
๗๘๒๘
๗๘๒๙
๗๘๓๐
๗๘๓๑
๗๘๓๒
๗๘๓๓
๗๘๓๔
๗๘๓๕
๗๘๓๖
๗๘๓๗
๗๘๓๘
๗๘๓๙
๗๘๔๐
๗๘๔๑
๗๘๔๒
๗๘๔๓
๗๘๔๔
๗๘๔๕
๗๘๔๖
๗๘๔๗
๗๘๔๘

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ มณี สุระยอด
ดาบตํารวจ มณีศักดิ์ แหยมบุรี
ดาบตํารวจ มณู พรหมศิริ
ดาบตํารวจ มณู ยาระจิตต
ดาบตํารวจ มนเฑียร ราตรีวงค
ดาบตํารวจ มนตชัย แจงประจักษ
ดาบตํารวจ มนตชัย ชูกร
ดาบตํารวจ มนตชัย บัวขม
ดาบตํารวจ มนตชัย ภูวัช
ดาบตํารวจ มนตชัย สมลือแสน
ดาบตํารวจ มนตชัย อัศวพรไพบูลย
ดาบตํารวจ มนตรัตน อรรคฮาด
ดาบตํารวจ มนตรา อินทรชุม
ดาบตํารวจ มนตรี กันสาย
ดาบตํารวจ มนตรี เกตุจันทร
ดาบตํารวจ มนตรี ชัยประภา
ดาบตํารวจ มนตรี ชารีนาง
ดาบตํารวจ มนตรี ณะไชย
ดาบตํารวจ มนตรี ดวงสุวรรณ
ดาบตํารวจ มนตรี เดี่ยวกี่
ดาบตํารวจ มนตรี แทนชิน
ดาบตํารวจ มนตรี ธรรมศรี
ดาบตํารวจ มนตรี นิลสาร
ดาบตํารวจ มนตรี เนียมรัตน
ดาบตํารวจ มนตรี บริภารักษ
ดาบตํารวจ มนตรี บํารุงราชภักดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๘๔๙
๗๘๕๐
๗๘๕๑
๗๘๕๒
๗๘๕๓
๗๘๕๔
๗๘๕๕
๗๘๕๖
๗๘๕๗
๗๘๕๘
๗๘๕๙
๗๘๖๐
๗๘๖๑
๗๘๖๒
๗๘๖๓
๗๘๖๔
๗๘๖๕
๗๘๖๖
๗๘๖๗
๗๘๖๘
๗๘๖๙
๗๘๗๐
๗๘๗๑
๗๘๗๒
๗๘๗๓
๗๘๗๔

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ มนตรี บุญมาก
ดาบตํารวจ มนตรี บุญราศรี
ดาบตํารวจ มนตรี พัฒนธนาชัยภัค
ดาบตํารวจ มนตรี พัฒนแสง
ดาบตํารวจ มนตรี พูลทวีป
ดาบตํารวจ มนตรี ภักดีดํารงเดช
ดาบตํารวจ มนตรี มหาวันแจม
ดาบตํารวจ มนตรี มะลิมาศ
ดาบตํารวจ มนตรี มารยาตร
ดาบตํารวจ มนตรี มูระคา
ดาบตํารวจ มนตรี ยศศักดิ์
ดาบตํารวจ มนตรี รุงเรือง
ดาบตํารวจ มนตรี ลภัสวงศธร
ดาบตํารวจ มนตรี สังฆะมณี
ดาบตํารวจ มนตรี สิงหนันท
ดาบตํารวจ มนตรี สิทธาภิรมย
ดาบตํารวจ มนตรี สุขมาก
ดาบตํารวจ มนตรี สุริยะจันทร
ดาบตํารวจ มนตรี เสริมสกุลเกียรติ
ดาบตํารวจ มนตรี แสงแกว
ดาบตํารวจ มนตรี แสนพิมล
ดาบตํารวจ มนตรี แสวงวงษ
ดาบตํารวจ มนตรี โสภาสุข
ดาบตํารวจ มนเทียน สีชมแสง
ดาบตํารวจ มนพ มาสวัสดิ์
ดาบตํารวจ มนัด หมั้นขัน

๗๘๗๕
๗๘๗๖
๗๘๗๗
๗๘๗๘
๗๘๗๙
๗๘๘๐
๗๘๘๑
๗๘๘๒
๗๘๘๓
๗๘๘๔
๗๘๘๕
๗๘๘๖
๗๘๘๗
๗๘๘๘
๗๘๘๙
๗๘๙๐
๗๘๙๑
๗๘๙๒
๗๘๙๓
๗๘๙๔
๗๘๙๕
๗๘๙๖
๗๘๙๗
๗๘๙๘
๗๘๙๙
๗๙๐๐

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ มนัส กมลวัฒนานนท
ดาบตํารวจ มนัส กลิ่นชู
ดาบตํารวจ มนัส การีโรจน
ดาบตํารวจ มนัส เกลี้ยงแกว
ดาบตํารวจ มนัส ชาวโพธิ์
ดาบตํารวจ มนัส นาคแกว
ดาบตํารวจ มนัส บุญประเสริฐ
ดาบตํารวจ มนัส ประสพชาติ
ดาบตํารวจ มนัส ปาลี
ดาบตํารวจ มนัส มากสกุล
ดาบตํารวจ มนัส มาสวัสดิ์
ดาบตํารวจ มนัส มูลทานิช
ดาบตํารวจ มนัส รัตนะ
ดาบตํารวจ มนัส ศิริมาศกูล
ดาบตํารวจ มนัส สืบเรือง
ดาบตํารวจ มนัส อูอรุณ
ดาบตํารวจ มนัส เอียดหมุน
ดาบตํารวจ มนัสชัย กัณหาชาลี
ดาบตํารวจ มนัสชาย บุญมีตระกูล
ดาบตํารวจ มนัสวี จรรยาลักษณ
ดาบตํารวจ มนิต แมนหนู
ดาบตํารวจ มนูญ จันดี
ดาบตํารวจ มนูญ ซุยเพ็ง
ดาบตํารวจ มนูญ แถนโสภาวัน
ดาบตํารวจ มนูญ นันวัด
ดาบตํารวจ มนูญ บุญชวย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๙๐๑
๗๙๐๒
๗๙๐๓
๗๙๐๔
๗๙๐๕
๗๙๐๖
๗๙๐๗
๗๙๐๘
๗๙๐๙
๗๙๑๐
๗๙๑๑
๗๙๑๒
๗๙๑๓
๗๙๑๔
๗๙๑๕
๗๙๑๖
๗๙๑๗
๗๙๑๘
๗๙๑๙
๗๙๒๐
๗๙๒๑
๗๙๒๒
๗๙๒๓
๗๙๒๔

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ มนูญ วิชาฮาต
ดาบตํารวจ มนูญ สาหมุน
ดาบตํารวจ มนูรัตน สอนศิริ
ดาบตํารวจ มโน เรืองสุวรรณ
ดาบตํารวจ มโนช แกนไมหอม
ดาบตํารวจ มโนช นุเคราะห
ดาบตํารวจ มโนชา ปนมงคล
ดาบตํารวจ มรกต พันธุวิไล
ดาบตํารวจ มรกต สัญญะวิชัย
ดาบตํารวจ มรุต ลัมยศ
ดาบตํารวจ มฤดล หมุดปน
ดาบตํารวจ มลติชัย รักษาแกว
ดาบตํารวจ มลเทียน มั่นใจ
ดาบตํารวจ มอฮําหมาดยูนัน
หลังแดง
ดาบตํารวจ มะยากี ดีเยาะ
ดาบตํารวจ มะยีดี ยีหะมะ
ดาบตํารวจ มะยูโซะ กะลูแป
ดาบตํารวจ มะรอนิง อะแว
ดาบตํารวจ มะรอป มะรีเละ
ดาบตํารวจ มะลาเวง พาลาบูเกะ
ดาบตํารวจ มะลีเพ็ง วิชา
ดาบตํารวจ มะสายีดี เจะโมง
ดาบตํารวจ มะอัดนัน
เบ็นอับดุลเลาะห
ดาบตํารวจ มะอูเซ็ง มิง

๗๙๒๕
๗๙๒๖
๗๙๒๗
๗๙๒๘
๗๙๒๙
๗๙๓๐
๗๙๓๑
๗๙๓๒
๗๙๓๓
๗๙๓๔
๗๙๓๕
๗๙๓๖
๗๙๓๗
๗๙๓๘
๗๙๓๙
๗๙๔๐
๗๙๔๑
๗๙๔๒
๗๙๔๓
๗๙๔๔
๗๙๔๕
๗๙๔๖
๗๙๔๗
๗๙๔๘
๗๙๔๙
๗๙๕๐

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ มังกร แกวศิริ
ดาบตํารวจ มังกร เครือบุตร
ดาบตํารวจ มังกร เฉิดไธสง
ดาบตํารวจ มังกร เพ็งเพ็ชร
ดาบตํารวจ มังกร ราชสอาด
ดาบตํารวจ มังโสด กอเส็ม
ดาบตํารวจ มัดสานูซี สะลิลอ
ดาบตํารวจ มั่น จุยเทียน
ดาบตํารวจ มานพ กลิ่นหอม
ดาบตํารวจ มานพ กิจประเสริฐ
ดาบตํารวจ มานพ แกวอัมพร
ดาบตํารวจ มานพ ขวดใส
ดาบตํารวจ มานพ ขันทอง
ดาบตํารวจ มานพ ขามประโคน
ดาบตํารวจ มานพ คงเกลี้ยง
ดาบตํารวจ มานพ ครบอุดม
ดาบตํารวจ มานพ ครองรับ
ดาบตํารวจ มานพ ใจซื่อ
ดาบตํารวจ มานพ ชนะเสน
ดาบตํารวจ มานพ ตะชมภู
ดาบตํารวจ มานพ ทองอยู
ดาบตํารวจ มานพ ทิมทอง
ดาบตํารวจ มานพ เทียนเงิน
ดาบตํารวจ มานพ ธงศรี
ดาบตํารวจ มานพ ธิชางทอง
ดาบตํารวจ มานพ บัวแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๙๕๑
๗๙๕๒
๗๙๕๓
๗๙๕๔
๗๙๕๕
๗๙๕๖
๗๙๕๗
๗๙๕๘
๗๙๕๙
๗๙๖๐
๗๙๖๑
๗๙๖๒
๗๙๖๓
๗๙๖๔
๗๙๖๕
๗๙๖๖
๗๙๖๗
๗๙๖๘
๗๙๖๙
๗๙๗๐
๗๙๗๑
๗๙๗๒
๗๙๗๓
๗๙๗๔
๗๙๗๕
๗๙๗๖

ดาบตํารวจ มานพ
ดาบตํารวจ มานพ
ดาบตํารวจ มานพ
ดาบตํารวจ มานพ
ดาบตํารวจ มานพ
ดาบตํารวจ มานพ
ดาบตํารวจ มานพ
ดาบตํารวจ มานพ
ดาบตํารวจ มานพ
ดาบตํารวจ มานพ
ดาบตํารวจ มานพ
ดาบตํารวจ มานพ
ดาบตํารวจ มานพ
ดาบตํารวจ มานพ
ดาบตํารวจ มานพ
ดาบตํารวจ มานพ
ดาบตํารวจ มานพ
ดาบตํารวจ มานะ
ดาบตํารวจ มานะ
ดาบตํารวจ มานะ
ดาบตํารวจ มานะ
ดาบตํารวจ มานะ
ดาบตํารวจ มานะ
ดาบตํารวจ มานะ
ดาบตํารวจ มานะ
ดาบตํารวจ มานะ

บัวทอง
บูชา
ประชากูล
ปชฌาชัย
ปตตาระโพธิ์
พิมพวงศ
ภัยราช
ยอดแยม
วงศสะอาด
วารินทร
ศรีพัฒน
ศิวาดํารงค
สีหาวงษ
สุราช
เสียงล้ํา
หาญชนะ
อองนก
คงเมือง
จําวัน
ชัยนามล
ชํานาญกิจ
เชื้อรอด
ดานสาคร
ดําริหกลา
ดิษฐแกว
ธิแปง

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๗๗
๗๙๗๘
๗๙๗๙
๗๙๘๐
๗๙๘๑
๗๙๘๒
๗๙๘๓
๗๙๘๔
๗๙๘๕
๗๙๘๖
๗๙๘๗
๗๙๘๘
๗๙๘๙
๗๙๙๐
๗๙๙๑
๗๙๙๒
๗๙๙๓
๗๙๙๔
๗๙๙๕
๗๙๙๖
๗๙๙๗
๗๙๙๘
๗๙๙๙
๘๐๐๐
๘๐๐๑
๘๐๐๒

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ มานะ บัวปอม
ดาบตํารวจ มานะ พิรักษา
ดาบตํารวจ มานะ พูลสาริกิจ
ดาบตํารวจ มานะ โพธิ์ดี
ดาบตํารวจ มานะ สุรชนม
ดาบตํารวจ มานะ ไหมสมสู
ดาบตํารวจ มานะ อุทัย
ดาบตํารวจ มานัดชัย กระตายจันทร
ดาบตํารวจ มานัส เขียวทอง
ดาบตํารวจ มานัส จิตประพัฒน
ดาบตํารวจ มานัส เจียรนัย
ดาบตํารวจ มานัส บุญเหมาะ
ดาบตํารวจ มานัส ราษี
ดาบตํารวจ มานัส สวนมะนัด
ดาบตํารวจ มานิต ประวัติวิไล
ดาบตํารวจ มานิตย แกวเพ็ชร
ดาบตํารวจ มานิตย จิตเนียม
ดาบตํารวจ มานิตย ดวงแกว
ดาบตํารวจ มานิตย ปองหานาค
ดาบตํารวจ มานิตย พิลึก
ดาบตํารวจ มานิตย ยืนยง
ดาบตํารวจ มานิตย ฤทธิอักษร
ดาบตํารวจ มานิตย วิชัยโย
ดาบตํารวจ มานิตย เส็นจาง
ดาบตํารวจ มานิตย เหลาจิตร
ดาบตํารวจ มานิตย อินทวี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๐๐๓
๘๐๐๔
๘๐๐๕
๘๐๐๖
๘๐๐๗
๘๐๐๘
๘๐๐๙
๘๐๑๐
๘๐๑๑
๘๐๑๒
๘๐๑๓
๘๐๑๔
๘๐๑๕
๘๐๑๖
๘๐๑๗
๘๐๑๘
๘๐๑๙
๘๐๒๐
๘๐๒๑
๘๐๒๒
๘๐๒๓
๘๐๒๔
๘๐๒๕
๘๐๒๖
๘๐๒๗
๘๐๒๘

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ มานิตร ใจเที่ยง
ดาบตํารวจ มานิตร ชาวงษ
ดาบตํารวจ มาโนช กาลพัฒน
ดาบตํารวจ มาโนช กิจธารา
ดาบตํารวจ มาโนช จายประเสริฐ
ดาบตํารวจ มาโนช ทองบุญเกื้อ
ดาบตํารวจ มาโนช ทองไพรวรรณ
ดาบตํารวจ มาโนช ทองรอด
ดาบตํารวจ มาโนช ศรีสุริยงค
ดาบตํารวจ มาโนช สัมฤทธิ์ยากรณ
ดาบตํารวจ มาโนช สุวรรณสะอาด
ดาบตํารวจ มาโนช อาจดวงดี
ดาบตํารวจ มาโนชญ คํามโน
ดาบตํารวจ มาโนชญ จูณีนารถ
ดาบตํารวจ มาโนชญ แสงหลอด
ดาบตํารวจ มาโนชน หมื่นหนอ
ดาบตํารวจ มาโนชย แหวขัด
ดาบตํารวจ มาโนชย อวยชัย
ดาบตํารวจ มาโนต ธรรมจง
ดาบตํารวจ มาโนตร ตันธนะชัย
ดาบตํารวจ มารวิน กะโด
ดาบตํารวจ มารุต ยิ้มเยี่ยมสุข
ดาบตํารวจ มารุต วาดโคกสูง
ดาบตํารวจ มารุต อิณสุวรรณโณ
ดาบตํารวจ มารุต อินนุรักษ
ดาบตํารวจ มาลวัน นอยพรหม

๘๐๒๙
๘๐๓๐
๘๐๓๑
๘๐๓๒
๘๐๓๓
๘๐๓๔
๘๐๓๕
๘๐๓๖
๘๐๓๗
๘๐๓๘
๘๐๓๙
๘๐๔๐
๘๐๔๑
๘๐๔๒
๘๐๔๓
๘๐๔๔
๘๐๔๕
๘๐๔๖
๘๐๔๗
๘๐๔๘
๘๐๔๙
๘๐๕๐
๘๐๕๑
๘๐๕๒
๘๐๕๓
๘๐๕๔

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ มาลา สาเหรบ
ดาบตํารวจ มาหะมะคอยรี อาแว
ดาบตํารวจ มาหามะสายดี กีละ
ดาบตํารวจ มาอี มูเก็ม
ดาบตํารวจ มิ่ง โพธิ์สุทธิ์
ดาบตํารวจ มิตร ควรขุนทด
ดาบตํารวจ มิตร คามะวิถี
ดาบตํารวจ มิตร ทิพยปนวงค
ดาบตํารวจ มิตร มณีวรรณ
ดาบตํารวจ มิตร สุขเจริญ
ดาบตํารวจ มีชัย พันธผล
ดาบตํารวจ มีชัย สดไธสง
ดาบตํารวจ มีนา เจริญจิตร
ดาบตํารวจ มีนา เตโช
ดาบตํารวจ มีนา พานิช
ดาบตํารวจ มีศักดิ์ กอจิตตวนิจ
ดาบตํารวจ มีศักดิ์ กุฎี
ดาบตํารวจ มีศิลป ศิลาขาว
ดาบตํารวจ มุกตาร อาบะ
ดาบตํารวจ มูหมัดรอมือลี แบเลาะ
ดาบตํารวจ มูหัมหมัดเฟาซี มามะ
ดาบตํารวจ มูหําหมัด เย็บและ
ดาบตํารวจ มูฮัมหมัด บุญชวย
ดาบตํารวจ เมคิน สายคําติ่ง
ดาบตํารวจ เมฆ แทนมุข
ดาบตํารวจ เมฆินทร บุญรักษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๐๕๕
๘๐๕๖
๘๐๕๗
๘๐๕๘
๘๐๕๙
๘๐๖๐
๘๐๖๑
๘๐๖๒
๘๐๖๓
๘๐๖๔
๘๐๖๕
๘๐๖๖
๘๐๖๗
๘๐๖๘
๘๐๖๙
๘๐๗๐
๘๐๗๑
๘๐๗๒
๘๐๗๓
๘๐๗๔
๘๐๗๕
๘๐๗๖
๘๐๗๗
๘๐๗๘
๘๐๗๙
๘๐๘๐

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ เมฆินทร อุบลรัตน
ดาบตํารวจ เมติภัทร ศรีบัวบาล
ดาบตํารวจ เมธชนัน ปาวงค
ดาบตํารวจ เมธัส คําพระทิตย
ดาบตํารวจ เมธา นัลศรี
ดาบตํารวจ เมธา เพชรจุฑา
ดาบตํารวจ เมธาวินทร ศรีตรัยธิกูล
ดาบตํารวจ เมธาสิทธิ์ บุญชวย
ดาบตํารวจ เมธาสิทธิ์ อบสุกลิ่น
ดาบตํารวจ เมธิชัย ใจแกว
ดาบตํารวจ เมธิชัย ธิพัฒนปญญา
ดาบตํารวจ เมธี ชุมภูเทพ
ดาบตํารวจ เมธี ไชยฉิม
ดาบตํารวจ เมธี ดวงเกตุ
ดาบตํารวจ เมธี ไพจิตร
ดาบตํารวจ เมธี วาลมนตรี
ดาบตํารวจ เมธี อุดมพืช
ดาบตํารวจ เมษา พุทธา
ดาบตํารวจ เมืองมน ไชยขันธ
ดาบตํารวจ เมืองมนต พลเยี่ยม
ดาบตํารวจ เมืองแมน อูสิน
ดาบตํารวจ แมน จันทรอินทร
ดาบตํารวจ แมน นิลประสิทธิ์
ดาบตํารวจ แมน มรรคาเขต
ดาบตํารวจ แมนชัย เศรษฐภักดี
ดาบตํารวจ โมฮัน เหมมันต

๘๐๘๑
๘๐๘๒
๘๐๘๓
๘๐๘๔
๘๐๘๕
๘๐๘๖
๘๐๘๗
๘๐๘๘
๘๐๘๙
๘๐๙๐
๘๐๙๑
๘๐๙๒
๘๐๙๓
๘๐๙๔
๘๐๙๕
๘๐๙๖
๘๐๙๗
๘๐๙๘
๘๐๙๙
๘๑๐๐
๘๑๐๑
๘๑๐๒
๘๑๐๓
๘๑๐๔
๘๑๐๕
๘๑๐๖

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ไมตรี กี้เจริญ
ดาบตํารวจ ไมตรี จุลนวล
ดาบตํารวจ ไมตรี เจริญวงศ
ดาบตํารวจ ไมตรี ปนแมน
ดาบตํารวจ ไมตรี พุดแดง
ดาบตํารวจ ไมตรี วงคศรีชา
ดาบตํารวจ ไมตรี วรรณทอง
ดาบตํารวจ ไมตรี ศรีบาง
ดาบตํารวจ ไมตรี สงตลาด
ดาบตํารวจ ไมตรี อนันตสุข
ดาบตํารวจ ยง พรหมเกิด
ดาบตํารวจ ยงเกียรติ ดวนทอง
ดาบตํารวจ ยงยศ บุญหวังชวย
ดาบตํารวจ ยงยุท โสพันพิมพ
ดาบตํารวจ ยงยุทธ กันทิยะ
ดาบตํารวจ ยงยุทธ จันทะแจม
ดาบตํารวจ ยงยุทธ เรือนสูง
ดาบตํารวจ ยงยุทธ สาโดด
ดาบตํารวจ ยงยุทธ กันทจักร
ดาบตํารวจ ยงยุทธ ขันทา
ดาบตํารวจ ยงยุทธ คงเกื้อ
ดาบตํารวจ ยงยุทธ คําพิกาศ
ดาบตํารวจ ยงยุทธ จอมชัยฤทธิ์
ดาบตํารวจ ยงยุทธ เจริญเมธากูล
ดาบตํารวจ ยงยุทธ ใจชื้น
ดาบตํารวจ ยงยุทธ ตั๋นคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๑๐๗
๘๑๐๘
๘๑๐๙
๘๑๑๐
๘๑๑๑
๘๑๑๒
๘๑๑๓
๘๑๑๔
๘๑๑๕
๘๑๑๖
๘๑๑๗
๘๑๑๘
๘๑๑๙
๘๑๒๐
๘๑๒๑
๘๑๒๒
๘๑๒๓
๘๑๒๔
๘๑๒๕
๘๑๒๖
๘๑๒๗
๘๑๒๘
๘๑๒๙
๘๑๓๐
๘๑๓๑
๘๑๓๒

ดาบตํารวจ ยงยุทธ ตุนชัยภูมิ
ดาบตํารวจ ยงยุทธ ถานัดดี
ดาบตํารวจ ยงยุทธ ทรงทิม
ดาบตํารวจ ยงยุทธ ธรรมรัตน
ดาบตํารวจ ยงยุทธ นุตโร
ดาบตํารวจ ยงยุทธ นุสนธิ์
ดาบตํารวจ ยงยุทธ พรหมมา
ดาบตํารวจ ยงยุทธ พลเยี่ยม
ดาบตํารวจ ยงยุทธ พิทักษ
ดาบตํารวจ ยงยุทธ พินิจงาม
ดาบตํารวจ ยงยุทธ ยังศรีนาค
ดาบตํารวจ ยงยุทธ ยุวกุล
ดาบตํารวจ ยงยุทธ ลือชา
ดาบตํารวจ ยงยุทธ วงศรี
ดาบตํารวจ ยงยุทธ สันติภูบาล
ดาบตํารวจ ยงยุทธ สุทธรินทร
ดาบตํารวจ ยงยุทธ แสนมี
ดาบตํารวจ ยงยุทธ อินทยุง
ดาบตํารวจ ยงยุทธ อินธิศักดิ์
ดาบตํารวจ ยนตชัย ธนเจริญชัย
ดาบตํารวจ ยมนา มากจงดี
ดาบตํารวจ ยรรยง ขุนทิพรักษ
ดาบตํารวจ ยรรยง จิตเจริญ
ดาบตํารวจ ยรรยง ชมหวา
ดาบตํารวจ ยรรยง ตรีทศ
ดาบตํารวจ ยรรยง ทัพขวา

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๓๓
๘๑๓๔
๘๑๓๕
๘๑๓๖
๘๑๓๗
๘๑๓๘
๘๑๓๙
๘๑๔๐
๘๑๔๑
๘๑๔๒
๘๑๔๓
๘๑๔๔
๘๑๔๕
๘๑๔๖
๘๑๔๗
๘๑๔๘
๘๑๔๙
๘๑๕๐
๘๑๕๑
๘๑๕๒
๘๑๕๓
๘๑๕๔
๘๑๕๕
๘๑๕๖
๘๑๕๗
๘๑๕๘

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ยรรยง บัณฑรวรรณ
ดาบตํารวจ ยรรยง ปงยอง
ดาบตํารวจ ยรรยง โมคํา
ดาบตํารวจ ยศ อุนศิริวงศ
ดาบตํารวจ ยศกร สรรพวุธ
ดาบตํารวจ ยศฐวัฒน ถายสูงเนิน
ดาบตํารวจ ยศพนธ อินปาน
ดาบตํารวจ ยศพล จงธรรม
ดาบตํารวจ ยศพล เพ็งแกว
ดาบตํารวจ ยศพัทธ ดางาม
ดาบตํารวจ ยศภัทร สังเกื้อ
ดาบตํารวจ ยศวัฒน สบูทอง
ดาบตํารวจ ยศสรัล อรุณเจริญ
ดาบตํารวจ ยอด พาริหาญ
ดาบตํารวจ ยอดชาย ชาสงวน
ดาบตํารวจ ยอดชาย เดชเลย
ดาบตํารวจ ยอดชาย เนินทราย
ดาบตํารวจ ยอดชาย พุทธิสกุล
ดาบตํารวจ ยอดชาย ภักมี
ดาบตํารวจ ยอดชาย มีศรี
ดาบตํารวจ ยอดชาย ยอดสะเทิน
ดาบตํารวจ ยอดชาย ศรีชูสุข
ดาบตํารวจ ยอดปยะ คําแกว
ดาบตํารวจ ยอดพล ภูดวงดาษ
ดาบตํารวจ ยอดเพชร โชติสวัสดิ์
ดาบตํารวจ ยอดรัก วิเศษสิกการ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๑๕๙
๘๑๖๐
๘๑๖๑
๘๑๖๒
๘๑๖๓
๘๑๖๔
๘๑๖๕
๘๑๖๖
๘๑๖๗
๘๑๖๘
๘๑๖๙
๘๑๗๐
๘๑๗๑
๘๑๗๒
๘๑๗๓
๘๑๗๔
๘๑๗๕
๘๑๗๖
๘๑๗๗
๘๑๗๘
๘๑๗๙
๘๑๘๐
๘๑๘๑
๘๑๘๒
๘๑๘๓
๘๑๘๔

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ยอดรัก สูงยิ่ง
ดาบตํารวจ ยอดสน ประภากมล
ดาบตํารวจ ยะกุบ หมานหยะ
ดาบตํารวจ ยะยา อาแวกือจิ
ดาบตํารวจ ยันประสิทธิ์ ทองแปน
ดาบตํารวจ ยาโกบ สันหละ
ดาบตํารวจ ยามาลูดิง สุหลง
ดาบตํารวจ ยิ่ง สุวรรณมณี
ดาบตํารวจ ยิ่งชัย ใจกลา
ดาบตํารวจ ยิ่งชัย ศรีดาคํา
ดาบตํารวจ ยิ่งยง บุญแจม
ดาบตํารวจ ยิ่งยศ พวงทอง
ดาบตํารวจ ยิ่งยอด น้ําทวม
ดาบตํารวจ ยิ่งศักดิ์ อินทรพร
ดาบตํารวจ ยิ่งสรรค นามบุรี
ดาบตํารวจ ยืนยง ทัพโยธา
ดาบตํารวจ ยืนยง ศรีทิพย
ดาบตํารวจ ยืนยงค คําหลา
ดาบตํารวจ ยุคนธ มากมา
ดาบตํารวจ ยุตติยา เบ็นคณนนท
ดาบตํารวจ ยุทธ กิติลือ
ดาบตํารวจ ยุทธ พิมกสิมพ
ดาบตํารวจ ยุทธ ราชธานี
ดาบตํารวจ ยุทธการ แกวเคลือบ
ดาบตํารวจ ยุทธการ คัมยศิริกุล
ดาบตํารวจ ยุทธการ จันทกาญจน

๘๑๘๕
๘๑๘๖
๘๑๘๗
๘๑๘๘
๘๑๘๙
๘๑๙๐
๘๑๙๑
๘๑๙๒
๘๑๙๓
๘๑๙๔
๘๑๙๕
๘๑๙๖
๘๑๙๗
๘๑๙๘
๘๑๙๙
๘๒๐๐
๘๒๐๑
๘๒๐๒
๘๒๐๓
๘๒๐๔
๘๒๐๕
๘๒๐๖
๘๒๐๗
๘๒๐๘
๘๒๐๙
๘๒๑๐

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ยุทธการ แจมสงวน
ดาบตํารวจ ยุทธการ ทรัพยสงวน
ดาบตํารวจ ยุทธการณ สีหาทัพ
ดาบตํารวจ ยุทธเกียรติ รวมผล
ดาบตํารวจ ยุทธไกร พาโนนเขวา
ดาบตํารวจ ยุทธชัย ทองเกษ
ดาบตํารวจ ยุทธชัย ทองบุญชื่น
ดาบตํารวจ ยุทธชัย ภูมิภาค
ดาบตํารวจ ยุทธชัย สันติแสงทอง
ดาบตํารวจ ยุทธชาติ วาหะรักษ
ดาบตํารวจ ยุทธณา อโนรี
ดาบตํารวจ ยุทธดนัย อุทธสิงห
ดาบตํารวจ ยุทธนา กิติปญญา
ดาบตํารวจ ยุทธนา เกษมสวัสดิ์
ดาบตํารวจ ยุทธนา เกื้อชู
ดาบตํารวจ ยุทธนา คมขํา
ดาบตํารวจ ยุทธนา ชินคํา
ดาบตํารวจ ยุทธนา ชูชื่น
ดาบตํารวจ ยุทธนา เชื้อเมืองพาน
ดาบตํารวจ ยุทธนา ทัดเที่ยง
ดาบตํารวจ ยุทธนา เทียนขานุ
ดาบตํารวจ ยุทธนา นามนวล
ดาบตํารวจ ยุทธนา ปรีชาชาญ
ดาบตํารวจ ยุทธนา ปญญาละ
ดาบตํารวจ ยุทธนา ปญญาสงค
ดาบตํารวจ ยุทธนา ปาริกวงศชาติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๒๑๑
๘๒๑๒
๘๒๑๓
๘๒๑๔
๘๒๑๕
๘๒๑๖
๘๒๑๗
๘๒๑๘
๘๒๑๙
๘๒๒๐
๘๒๒๑
๘๒๒๒
๘๒๒๓
๘๒๒๔
๘๒๒๕
๘๒๒๖
๘๒๒๗
๘๒๒๘
๘๒๒๙
๘๒๓๐
๘๒๓๑
๘๒๓๒
๘๒๓๓
๘๒๓๔
๘๒๓๕
๘๒๓๖

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ยุทธนา โผภูเขียว
ดาบตํารวจ ยุทธนา มาพิจารณ
ดาบตํารวจ ยุทธนา มาฟู
ดาบตํารวจ ยุทธนา โยธาทิพย
ดาบตํารวจ ยุทธนา รอดขาว
ดาบตํารวจ ยุทธนา ศรีทอง
ดาบตํารวจ ยุทธนา ศรีหิรัญ
ดาบตํารวจ ยุทธนา สิงหคง
ดาบตํารวจ ยุทธนา สุดสม
ดาบตํารวจ ยุทธนา เสนาเลี้ยง
ดาบตํารวจ ยุทธนา แหวนนิล
ดาบตํารวจ ยุทธนา อินจันทร
ดาบตํารวจ ยุทธนา อินทรเนื่อง
ดาบตํารวจ ยุทธบดี ศิริวรรณดี
ดาบตํารวจ ยุทธพงศ กอบกสิกรรม
ดาบตํารวจ ยุทธพงศ แสงสุรินทร
ดาบตํารวจ ยุทธพงษ จันทัง
ดาบตํารวจ ยุทธพงษ ชาวงศกร
ดาบตํารวจ ยุทธพงษ แถวแกว
ดาบตํารวจ ยุทธพงษ นาโสก
ดาบตํารวจ ยุทธพงษ พลอยบุศย
ดาบตํารวจ ยุทธพงษ พุฒวงศ
ดาบตํารวจ ยุทธพงษ เล็กกระจาง
ดาบตํารวจ ยุทธพงษ สินโพธิ์
ดาบตํารวจ ยุทธพร วุฒิพันธ
ดาบตํารวจ ยุทธพล ดอนนุมไพร

๘๒๓๗
๘๒๓๘
๘๒๓๙
๘๒๔๐
๘๒๔๑
๘๒๔๒
๘๒๔๓
๘๒๔๔
๘๒๔๕
๘๒๔๖
๘๒๔๗
๘๒๔๘
๘๒๔๙
๘๒๕๐
๘๒๕๑
๘๒๕๒
๘๒๕๓
๘๒๕๔
๘๒๕๕
๘๒๕๖
๘๒๕๗
๘๒๕๘
๘๒๕๙
๘๒๖๐
๘๒๖๑

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ยุทธพล ภูหัวไร
ดาบตํารวจ ยุทธพล ศรีสมพงษ
ดาบตํารวจ ยุทธภูมิ มุขประดับ
ดาบตํารวจ ยุทธภูมิ สมานวงษ
ดาบตํารวจ ยุทธยา ผลบุญ
ดาบตํารวจ ยุทธวินัส
คําควรธรรมโชติ
ดาบตํารวจ ยุทธศักดิ์ ทองขลิบ
ดาบตํารวจ ยุทธศักดิ์ พานิชกุล
ดาบตํารวจ ยุทธศักดิ์ ศรียะพันธุ
ดาบตํารวจ ยุทธศาสตร แสนสุข
ดาบตํารวจ ยุทธิกร ชัยชะนะ
ดาบตํารวจ ยุทธิน นิลรักษา
ดาบตํารวจ ยุรชัย สุริโย
ดาบตํารวจ ยุรนันท ปรัชญาวาที
ดาบตํารวจ ยุโรป เนียมราษี
ดาบตํารวจ เย็น ชูวา
ดาบตํารวจ เยี่ยม ประเสริฐสิทธิ์
ดาบตํารวจ เยี่ยม พุฒิเสน
ดาบตํารวจ เยื้อน บุญคงทอง
ดาบตํารวจ โยคิน เจริญศิลป
ดาบตํารวจ โยชาน วงษนนท
ดาบตํารวจ โยทิน กลีบกลาง
ดาบตํารวจ โยธวาทิต คําอยู
ดาบตํารวจ โยธิน เกษรักษ
ดาบตํารวจ โยธิน แกวจันทรา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๒๖๒
๘๒๖๓
๘๒๖๔
๘๒๖๕
๘๒๖๖
๘๒๖๗
๘๒๖๘
๘๒๖๙
๘๒๗๐
๘๒๗๑
๘๒๗๒
๘๒๗๓
๘๒๗๔
๘๒๗๕
๘๒๗๖
๘๒๗๗
๘๒๗๘
๘๒๗๙
๘๒๘๐
๘๒๘๑
๘๒๘๒
๘๒๘๓
๘๒๘๔
๘๒๘๕
๘๒๘๖
๘๒๘๗

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ โยธิน จันทคุตโต
ดาบตํารวจ โยธิน เปลือยศรี
ดาบตํารวจ โยธิน ไฝขัน
ดาบตํารวจ โยธิน พูลผล
ดาบตํารวจ โยธิน ภูเดนผา
ดาบตํารวจ โยธิน ศิลมั่น
ดาบตํารวจ โยธิน สุวรรณชาตรี
ดาบตํารวจ โยธิน หาญสกุล
ดาบตํารวจ โยธิน อุปนันท
ดาบตํารวจ รชต แกวบริวงษ
ดาบตํารวจ รชต ชูแกว
ดาบตํารวจ รชต ลือคํางาม
ดาบตํารวจ รชตะ ศรีวิราช
ดาบตํารวจ รชานนท ไทยประยูร
ดาบตํารวจ รฐนนท หมานชุม
ดาบตํารวจ รณกร วิปุลากร
ดาบตํารวจ รณชัย พรมปอง
ดาบตํารวจ รณชัย เหมทานนท
ดาบตํารวจ รณธัช ทวิลาภากุล
ดาบตํารวจ รณภูมิ พนภัย
ดาบตํารวจ รณยศ แกวหีต
ดาบตํารวจ รณยุทธ โคตรพัฒน
ดาบตํารวจ รณยุทธ บุตรบุราณ
ดาบตํารวจ รณยุทธ สุรียพรรณ
ดาบตํารวจ รณรงค บุญโถ
ดาบตํารวจ รณรงค เย็นสําราญ

๘๒๘๘
๘๒๘๙
๘๒๙๐
๘๒๙๑
๘๒๙๒
๘๒๙๓
๘๒๙๔
๘๒๙๕
๘๒๙๖
๘๒๙๗
๘๒๙๘
๘๒๙๙
๘๓๐๐
๘๓๐๑
๘๓๐๒
๘๓๐๓
๘๓๐๔
๘๓๐๕
๘๓๐๖
๘๓๐๗
๘๓๐๘
๘๓๐๙
๘๓๑๐
๘๓๑๑
๘๓๑๒
๘๓๑๓

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ รณรณก บุญชูเชิด
ดาบตํารวจ รณฤทธิ์ เฉลิมศิลป
ดาบตํารวจ รณวิทย คําวัน
ดาบตํารวจ รณวุฒิ รอดสุวรรณ
ดาบตํารวจ รพีพงศ พิริยะเวชกุล
ดาบตํารวจ รพีพงษ ศรีชัยวงศ
ดาบตํารวจ รพีพัท มาณี
ดาบตํารวจ รมแกว แกนโงน
ดาบตํารวจ รมไทร พรมจิตต
ดาบตํารวจ รวงทอง ไตยะมะณี
ดาบตํารวจ รวม แกวหลา
ดาบตํารวจ รวมสมัย สถิตนิลรัตน
ดาบตํารวจ รวิกร โกมลพันธ
ดาบตํารวจ รวิกร สังขศิริ
ดาบตํารวจ รวิช ใจออน
ดาบตํารวจ รวิช ทองเจริญ
ดาบตํารวจ รวิชญ ไชยวาน
ดาบตํารวจ รวินทร วงศสูง
ดาบตํารวจ รอเชด วัดเส็น
ดาบตํารวจ รอนี เหมมุดิง
ดาบตํารวจ รอนี อับดุลมูตาเละ
ดาบตํารวจ รอสลี เจะยอ
ดาบตํารวจ รอฮีม เย็นจิต
ดาบตํารวจ ระเดน ตันเต
ดาบตํารวจ ระเดน ศรีสวัสดิ์
ดาบตํารวจ ระติศักดิ์ ปติพลปยาณี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๓๑๔
๘๓๑๕
๘๓๑๖
๘๓๑๗
๘๓๑๘
๘๓๑๙
๘๓๒๐
๘๓๒๑
๘๓๒๒
๘๓๒๓
๘๓๒๔
๘๓๒๕
๘๓๒๖
๘๓๒๗
๘๓๒๘
๘๓๒๙
๘๓๓๐
๘๓๓๑
๘๓๓๒
๘๓๓๓
๘๓๓๔
๘๓๓๕
๘๓๓๖
๘๓๓๗
๘๓๓๘
๘๓๓๙

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ระพัฒนพงษ ยะโหนด
ดาบตํารวจ ระพิน ปนทอง
ดาบตํารวจ ระพิน แสงพราย
ดาบตํารวจ ระพินทร มุณีแนม
ดาบตํารวจ ระพีพงค กันธิพันธุ
ดาบตํารวจ ระพีพัชร พรมมินทร
ดาบตํารวจ ระพีพัฒน คําอินทร
ดาบตํารวจ ระพีพัฒน วรรณศิลป
ดาบตํารวจ ระยอง วรรณุสิทธิ์
ดาบตํารวจ ระวี แสงมนตรี
ดาบตํารวจ ระวี หนูสี
ดาบตํารวจ ระอองจิต สุขพินิจ
ดาบตํารวจ รักเกียรติ เข็มมลฑา
ดาบตํารวจ รักเกียรติ วัฒโน
ดาบตํารวจ รักชาติ คงพันทระ
ดาบตํารวจ รักชาติ นิลทะการ
ดาบตํารวจ รักดิ์ จีนยาย
ดาบตํารวจ รักเร อินตะนันต
ดาบตํารวจ รักศักดิ์ ประทัง
ดาบตํารวจ รักษ คิดอยู
ดาบตํารวจ รักษศักดิ์ พานา
ดาบตํารวจ รักษา นาคะเวช
ดาบตํารวจ รักษา อินทศร
ดาบตํารวจ รักษิต ถาวโรฤทธิ์
ดาบตํารวจ รังสรร เพชรเวียง
ดาบตํารวจ รังสรรค กลาดี

๘๓๔๐
๘๓๔๑
๘๓๔๒
๘๓๔๓
๘๓๔๔
๘๓๔๕
๘๓๔๖
๘๓๔๗
๘๓๔๘
๘๓๔๙
๘๓๕๐
๘๓๕๑
๘๓๕๒
๘๓๕๓
๘๓๕๔
๘๓๕๕
๘๓๕๖
๘๓๕๗
๘๓๕๘
๘๓๕๙
๘๓๖๐
๘๓๖๑
๘๓๖๒
๘๓๖๓
๘๓๖๔

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ รังสรรค แจงไพร
ดาบตํารวจ รังสรรค ชางผึ้ง
ดาบตํารวจ รังสรรค เดชราช
ดาบตํารวจ รังสรรค บริสุทธิ์
ดาบตํารวจ รังสรรค บุญปนผล
ดาบตํารวจ รังสรรค
บุญสงธรรมสกุล
ดาบตํารวจ รังสรรค ปยะกุล
ดาบตํารวจ รังสรรค พลับอิน
ดาบตํารวจ รังสรรค พิมมะศาล
ดาบตํารวจ รังสรรค ลวนปวน
ดาบตํารวจ รังสรรค วงษคําหาญ
ดาบตํารวจ รังสรรค วันแกว
ดาบตํารวจ รังสรรค ศุภษร
ดาบตํารวจ รังสรรค สมใจ
ดาบตํารวจ รังสรรค สิงหะหลา
ดาบตํารวจ รังสรรค สิทธิวงค
ดาบตํารวจ รังสรรค สุนันตะ
ดาบตํารวจ รังสรรค แสงเขียว
ดาบตํารวจ รังสรรค อวมจันทร
ดาบตํารวจ รังสรรค อิ่มจิตร
ดาบตํารวจ รังสฤษดิ์ หมายมุง
ดาบตํารวจ รังสัน จันทรโสม
ดาบตํารวจ รังสันต ลุนนากัน
ดาบตํารวจ รังสิต รังสิโยภาส
ดาบตํารวจ รังสิวุธ ระยายอย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๓๖๕
๘๓๖๖
๘๓๖๗
๘๓๖๘
๘๓๖๙
๘๓๗๐
๘๓๗๑
๘๓๗๒
๘๓๗๓
๘๓๗๔
๘๓๗๕
๘๓๗๖
๘๓๗๗
๘๓๗๘
๘๓๗๙
๘๓๘๐
๘๓๘๑
๘๓๘๒
๘๓๘๓
๘๓๘๔
๘๓๘๕
๘๓๘๖
๘๓๘๗
๘๓๘๘
๘๓๘๙

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ รังสี แสงขํา
ดาบตํารวจ รัชกฤช พิมพมหา
ดาบตํารวจ รัชชสิทธิ์ ประสิทธินาวา
ดาบตํารวจ รัชชา ศรีเมือง
ดาบตํารวจ รัชชานนท มุลดวง
ดาบตํารวจ รัชชานนท เวชสระนอย
ดาบตํารวจ รัชดา ศุภวงศ
ดาบตํารวจ รัชตภาคย
พชรกิตติ์หิรัญ
ดาบตํารวจ รัชตสกล ภากุลหิรัญสีห
ดาบตํารวจ รัชธณเดช ศิริกุล
ดาบตํารวจ รัชพล คงหอม
ดาบตํารวจ รัชพล แชมจันทร
ดาบตํารวจ รัชพล ดวงไข
ดาบตํารวจ รัชพล ปสันตา
ดาบตํารวจ รัชพล พรมดีราช
ดาบตํารวจ รัชพล โรจนะวงษ
ดาบตํารวจ รัฐกร จันทรัตน
ดาบตํารวจ รัฐกานต เพชรเมือง
ดาบตํารวจ รัฐกานต อภิรักษ
ดาบตํารวจ รัฐการ หวันเหล็ม
ดาบตํารวจ รัฐกิตติ์ ตาเดอิน
ดาบตํารวจ รัฐณัฐธีร คงธนจารุเลิศ
ดาบตํารวจ รัฐธรรมนูญ คําไพร
ดาบตํารวจ รัฐนันท คําฟู
ดาบตํารวจ รัฐพงษ โคตรน้ําเนาว

๘๓๙๐
๘๓๙๑
๘๓๙๒
๘๓๙๓
๘๓๙๔
๘๓๙๕
๘๓๙๖
๘๓๙๗
๘๓๙๘
๘๓๙๙
๘๔๐๐
๘๔๐๑
๘๔๐๒
๘๔๐๓
๘๔๐๔
๘๔๐๕
๘๔๐๖
๘๔๐๗
๘๔๐๘
๘๔๐๙
๘๔๑๐
๘๔๑๑
๘๔๑๒
๘๔๑๓
๘๔๑๔
๘๔๑๕

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ รัฐพล เนียมคํา
ดาบตํารวจ รัฐพล พึ่งแพง
ดาบตํารวจ รัฐพัฒน พงคทองเมือง
ดาบตํารวจ รัฐภูมิ โพธิสาร
ดาบตํารวจ รัฐวุฒิ แกวกาหลง
ดาบตํารวจ รัฐวุฒิ เขียวรุงเพชร
ดาบตํารวจ รัฐศักดิ์ นาคบรรพ
ดาบตํารวจ รัตน ยะเชียงคํา
ดาบตํารวจ รัตนกรณ ศรีเฉลิม
ดาบตํารวจ รัตนชพล พยาราช
ดาบตํารวจ รัตนชัย แกวรังษี
ดาบตํารวจ รัตนชาติ เย็นใจมา
ดาบตํารวจ รัตนตรัย เสมอจิตร
ดาบตํารวจ รัตนพล ดิษฐราชา
ดาบตํารวจ รัตนะ แกวมณี
ดาบตํารวจ รัตนา สาพันธ
ดาบตํารวจ รัตพล ชูขาว
ดาบตํารวจ รันดร สิทธิเขต
ดาบตํารวจ รัศมิ์รศิลป แปนพงษ
ดาบตํารวจ รัศมี ธีรวัฒนางกูร
ดาบตํารวจ รัศมี สุริฉาย
ดาบตํารวจ ราชธิเบศ ชวยรอด
ดาบตํารวจ ราชบัญชา สําโรงลุน
ดาบตํารวจ ราชบุรี ไชโยรักษ
ดาบตํารวจ ราชพร จักรกาญจน
ดาบตํารวจ ราชวุธ ไกรทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๔๑๖
๘๔๑๗
๘๔๑๘
๘๔๑๙
๘๔๒๐
๘๔๒๑
๘๔๒๒
๘๔๒๓
๘๔๒๔
๘๔๒๕
๘๔๒๖
๘๔๒๗
๘๔๒๘
๘๔๒๙
๘๔๓๐
๘๔๓๑
๘๔๓๒
๘๔๓๓
๘๔๓๔
๘๔๓๕
๘๔๓๖
๘๔๓๗
๘๔๓๘
๘๔๓๙
๘๔๔๐
๘๔๔๑

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ราชศักดิ์ ธัญญาบาล
ดาบตํารวจ ราชศักดิ์ ผลทรัพย
ดาบตํารวจ ราชัญ นาคสุวรรณ
ดาบตํารวจ ราชัณย ใจหวัง
ดาบตํารวจ ราชัน ตุนแกว
ดาบตํารวจ ราชัน บุญสุข
ดาบตํารวจ ราชัน มากุญชร
ดาบตํารวจ ราชัน ศรีจุดานุ
ดาบตํารวจ ราชัน อภิชาตวงศกร
ดาบตํารวจ ราชันย คิดดี
ดาบตํารวจ ราชันย จันทาศรี
ดาบตํารวจ ราชันย บุญนาค
ดาบตํารวจ ราชันย สมบูรณ
ดาบตํารวจ ราชันย โสบุญมา
ดาบตํารวจ ราชา ทรัพยเจริญ
ดาบตํารวจ ราชิด สาดหลี
ดาบตํารวจ ราชิต จิลภัสชาณัณ
ดาบตํารวจ ราชิน ศรีสวาง
ดาบตํารวจ ราเชฐ เหลืองสอาด
ดาบตํารวจ ราเชน ใหมจุย
ดาบตํารวจ ราเชนด สีทอง
ดาบตํารวจ ราเชนท จินะรักษ
ดาบตํารวจ ราเชนทร จันทรจิตร
ดาบตํารวจ ราเชนทรพิทัก เมณฑกูล
ดาบตํารวจ ราเชลร เพ็งนวล
ดาบตํารวจ ราเชษฐ พงษยั่งยืน

๘๔๔๒
๘๔๔๓
๘๔๔๔
๘๔๔๕
๘๔๔๖
๘๔๔๗
๘๔๔๘
๘๔๔๙
๘๔๕๐
๘๔๕๑
๘๔๕๒
๘๔๕๓
๘๔๕๔
๘๔๕๕
๘๔๕๖
๘๔๕๗
๘๔๕๘
๘๔๕๙
๘๔๖๐
๘๔๖๑
๘๔๖๒
๘๔๖๓
๘๔๖๔
๘๔๖๕
๘๔๖๖
๘๔๖๗

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ รานา ขําเกิด
ดาบตํารวจ รายพร กุลนอย
ดาบตํารวจ รําไพ ธรรมชาติ
ดาบตํารวจ รุง โฉมกิ่ง
ดาบตํารวจ รุง โนราช
ดาบตํารวจ รุง บุญมี
ดาบตํารวจ รุง ลิ้มทอง
ดาบตํารวจ รุง อุดมสุข
ดาบตํารวจ รุงชัย พงษพิสิทธิ์
ดาบตํารวจ รุงเดช บุญอาจ
ดาบตํารวจ รุงนิรันดร โพธิจารย
ดาบตํารวจ รุงนิรันดร สิงหออน
ดาบตํารวจ รุงปญญา ใจพันธุ
ดาบตํารวจ รุงเพชร ลุนลอด
ดาบตํารวจ รุงเพชร สุดสนธิ์
ดาบตํารวจ รุงเพ็ชร ภูมิไธสง
ดาบตํารวจ รุงรดิส ทองแฉลม
ดาบตํารวจ รุงรวี มีทรัพย
ดาบตํารวจ รุงรัตน ฉายปุริยานนท
ดาบตํารวจ รุงเรือง ลาลด
ดาบตํารวจ รุงเรือง ไศลบาท
ดาบตํารวจ รุงโรจน แกวคําเครือ
ดาบตํารวจ รุงโรจน แกวจันทรเพชร
ดาบตํารวจ รุงโรจน ขอเจริญ
ดาบตํารวจ รุงโรจน คงพรหม
ดาบตํารวจ รุงโรจน จํานงคภักดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘๔๖๘ ดาบตํารวจ รุงโรจน บํารุงรักษ
๘๔๖๙ ดาบตํารวจ รุงโรจน
ประดิพัทธนฤมล
๘๔๗๐ ดาบตํารวจ รุงโรจน พุทธบุตร
๘๔๗๑ ดาบตํารวจ รุงโรจน ภูมิเรศสุนทร
๘๔๗๒ ดาบตํารวจ รุงโรจน ยอดราช
๘๔๗๓ ดาบตํารวจ รุงโรจน อรุณแสงศิลป
๘๔๗๔ ดาบตํารวจ รุงวิชา คําภีระ
๘๔๗๕ ดาบตํารวจ รุงศักดิ์ พระจันทรทอง
๘๔๗๖ ดาบตํารวจ รุงศักดิ์ เรืองเกษม
๘๔๗๗ ดาบตํารวจ รุงศักดิ์วารินทร ปนแคน
๘๔๗๘ ดาบตํารวจ รุงศิลป ยลวิชัย
๘๔๗๙ ดาบตํารวจ รุงสาง บุตรปราบ
๘๔๘๐ ดาบตํารวจ รุงเสนห ชลเดช
๘๔๘๑ ดาบตํารวจ รุจ คุณุรัตน
๘๔๘๒ ดาบตํารวจ รุณ นองนนท
๘๔๘๓ ดาบตํารวจ รุทธิไกร จงจันทร
๘๔๘๔ ดาบตํารวจ รุสลํา มฮํามัดรอยาลี
๘๔๘๕ ดาบตํารวจ รูสลาม อาแว
๘๔๘๖ ดาบตํารวจ เรวัฒน จันทรแกว
๘๔๘๗ ดาบตํารวจ เรวัต ตนตรง
๘๔๘๘ ดาบตํารวจ เรวัต บัวจํารัส
๘๔๘๙ ดาบตํารวจ เรวัต ปญญาพูนผล
๘๔๙๐ ดาบตํารวจ เรวัต พลชัย
๘๔๙๑ ดาบตํารวจ เรวัต สมประสงค
๘๔๙๒ ดาบตํารวจ เรวัต หวยหงษทอง

๘๔๙๓
๘๔๙๔
๘๔๙๕
๘๔๙๖
๘๔๙๗
๘๔๙๘
๘๔๙๙
๘๕๐๐
๘๕๐๑
๘๕๐๒
๘๕๐๓
๘๕๐๔
๘๕๐๕
๘๕๐๖
๘๕๐๗
๘๕๐๘
๘๕๐๙
๘๕๑๐
๘๕๑๑
๘๕๑๒
๘๕๑๓
๘๕๑๔
๘๕๑๕
๘๕๑๖
๘๕๑๗

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ เรวัตร ธรรมจักร
ดาบตํารวจ เรวัตร นันสวาง
ดาบตํารวจ เรวัตร ออนนวล
ดาบตํารวจ เรวัติ คนชุม
ดาบตํารวจ เรวุฒิ ไหลหละหมัด
ดาบตํารวจ เริงชัย ทองพูล
ดาบตํารวจ เริงชัย สาคร
ดาบตํารวจ เริงณรงค พุมฉายา
ดาบตํารวจ เริงนิมิตร หล่ําแขก
ดาบตํารวจ เริงฤทธิ์
นาคพรหมมินทร
ดาบตํารวจ เริงฤทธิ์ ปองขวาเลา
ดาบตํารวจ เริงศักดิ์ นันทเกษตร
ดาบตํารวจ เริงศักดิ์ เศรษฐพันธ
ดาบตํารวจ เริ่ม ทองคุปต
ดาบตํารวจ เรียน หมื่นแกว
ดาบตํารวจ เรือง จะรอนรัมย
ดาบตํารวจ เรืองกิตต ยลไชย
ดาบตํารวจ เรืองชัย ปลายชัยภูมิ
ดาบตํารวจ เรืองพจน ชูคันหอม
ดาบตํารวจ เรืองพัฒน ภารสมบูรณ
ดาบตํารวจ เรืองยศ ภัทษไพบูลย
ดาบตํารวจ เรืองฤทธิ์ นิสังกาศ
ดาบตํารวจ เรืองฤทธิ์ พรหมมา
ดาบตํารวจ เรืองวิรุฬห โรจนธนันกุล
ดาบตํารวจ เรืองศักดิ์ แสนคง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๕๑๘
๘๕๑๙
๘๕๒๐
๘๕๒๑
๘๕๒๒
๘๕๒๓
๘๕๒๔
๘๕๒๕
๘๕๒๖
๘๕๒๗
๘๕๒๘
๘๕๒๙
๘๕๓๐
๘๕๓๑
๘๕๓๒
๘๕๓๓
๘๕๓๔
๘๕๓๕
๘๕๓๖
๘๕๓๗
๘๕๓๘
๘๕๓๙
๘๕๔๐
๘๕๔๑
๘๕๔๒
๘๕๔๓

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ เรืองศิลป บุปะปา
ดาบตํารวจ เรืองสรรณ สายคํากอง
ดาบตํารวจ โรจน นิยมสุข
ดาบตํารวจ โรจนนัส รัตนแกว
ดาบตํารวจ โรจนวัฒน สมศรี
ดาบตํารวจ โรจนัสถ คันทาคม
ดาบตํารวจ โรมรัญ พรมประดิษฐ
ดาบตํารวจ โรมรัน ผันอากาศ
ดาบตํารวจ ฤชา ชนะกาญจน
ดาบตํารวจ ฤชา ศรีกระทุม
ดาบตํารวจ ฤชากร พงศจิต
ดาบตํารวจ ฤทธิ์ แกวกอง
ดาบตํารวจ ฤทธิเกียรติ เหลาศิริโชติ
ดาบตํารวจ ฤทธิไกร ชัยปญหา
ดาบตํารวจ ฤทธิไกร ชัยสุทธิ
ดาบตํารวจ ฤทธิไกร บุษบก
ดาบตํารวจ ฤทธิชัย กาวิน
ดาบตํารวจ ฤทธิพงค สุระสา
ดาบตํารวจ ฤทธิพงษพันธุ มณีพันธ
ดาบตํารวจ ฤทธิพร ชนะดี
ดาบตํารวจ ฤทธิพร ชนะบุตร
ดาบตํารวจ ฤทธิรงค นุปง
ดาบตํารวจ ฤทธิรงค อรรถวิเศษ
ดาบตํารวจ ฤทธิรณรุธ นามมนตรี
ดาบตํารวจ ฤทธิศักดิ์ กุลโนนแดง
ดาบตํารวจ ฤทธิศักดิ์ พงษเพชร

๘๕๔๔
๘๕๔๕
๘๕๔๖
๘๕๔๗
๘๕๔๘
๘๕๔๙
๘๕๕๐
๘๕๕๑
๘๕๕๒
๘๕๕๓
๘๕๕๔
๘๕๕๕
๘๕๕๖
๘๕๕๗
๘๕๕๘
๘๕๕๙
๘๕๖๐
๘๕๖๑
๘๕๖๒
๘๕๖๓
๘๕๖๔
๘๕๖๕
๘๕๖๖
๘๕๖๗
๘๕๖๘
๘๕๖๙

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ฤทธิศักดิ์ พิมขวา
ดาบตํารวจ ฤทธี เกตุมอญ
ดาบตํารวจ ฤทธี เดือนตะคุ
ดาบตํารวจ ฤทัย ใจชอบดี
ดาบตํารวจ ฤนาท คณาญาติ
ดาบตํารวจ ฤาเดช วรรณโร
ดาบตํารวจ ลงกรณ พิมพพงษ
ดาบตํารวจ ลอมศุภรัตน เชิดโชคศรี
ดาบตํารวจ ละพิน ชุมหวา
ดาบตํารวจ ละมัย ชางชุม
ดาบตํารวจ ลักขณา เชิดโกทา
ดาบตํารวจ ลักษณ บุญปน
ดาบตํารวจ ลําพอง แกวคําปอด
ดาบตํารวจ ลําใย คงดี
ดาบตํารวจ ลิขิต เกษวงษา
ดาบตํารวจ ลิขิต จารุนัย
ดาบตํารวจ ลิขิต ถิ่นสพุง
ดาบตํารวจ ลิขิต นฤสรณ
ดาบตํารวจ ลิขิต นารินทรรักษ
ดาบตํารวจ ลิขิต ปนแววงาม
ดาบตํารวจ ลิขิต วงษวิกยกรณ
ดาบตํารวจ ลิขิต วิทยาพันธ
ดาบตํารวจ ลิขิต ศรีโยธา
ดาบตํารวจ ลิขิต สูงพล
ดาบตํารวจ ลือ จันตุย
ดาบตํารวจ ลือชัย คงทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๕๗๐
๘๕๗๑
๘๕๗๒
๘๕๗๓
๘๕๗๔
๘๕๗๕
๘๕๗๖
๘๕๗๗
๘๕๗๘
๘๕๗๙
๘๕๘๐
๘๕๘๑
๘๕๘๒
๘๕๘๓
๘๕๘๔
๘๕๘๕
๘๕๘๖
๘๕๘๗
๘๕๘๘
๘๕๘๙
๘๕๙๐
๘๕๙๑
๘๕๙๒
๘๕๙๓
๘๕๙๔
๘๕๙๕

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ลือชัย ชายสุทธิ์
ดาบตํารวจ ลือชัย ตุดดวง
ดาบตํารวจ ลือชา สังขชวย
ดาบตํารวจ ลือศักดิ์ ชัยสิทธิ์
ดาบตํารวจ ลือศักดิ์ สุขสําราญ
ดาบตํารวจ ลุกมาณ สือแม
ดาบตํารวจ ลูกคิด หอมทอง
ดาบตํารวจ เล็ก จันทะรักษ
ดาบตํารวจ เล็ก ศรีพรหม
ดาบตํารวจ เลอชาย ศรีสุวรรณ
ดาบตํารวจ เลอพงค สังสุวรรณ
ดาบตํารวจ เลอพงษ มงคล
ดาบตํารวจ เลอศักดิ์ คุมพุม
ดาบตํารวจ เลอศักดิ์ วาสนิล
ดาบตํารวจ เลอสรรค อามาตยเสนา
ดาบตํารวจ เลิงนาริน ชาวดอน
ดาบตํารวจ เลิศ ไชยสุวรรณ
ดาบตํารวจ เลิศ เทพรัตน
ดาบตํารวจ เลิศกร วงศเปยมศักดิ์
ดาบตํารวจ เลิศชัย ศรีเรือน
ดาบตํารวจ เลิศชัย แสนปลื้ม
ดาบตํารวจ เลิศชาย คําทองจักร
ดาบตํารวจ เลิศชาย มูลกระโทก
ดาบตํารวจ เลิศพงษ ฐิติจิรเกียรติ
ดาบตํารวจ เลิศพันธุ ยิ้มนอย
ดาบตํารวจ เลิศมงคล หลาศักดิ์

๘๕๙๖
๘๕๙๗
๘๕๙๘
๘๕๙๙
๘๖๐๐
๘๖๐๑
๘๖๐๒
๘๖๐๓
๘๖๐๔
๘๖๐๕
๘๖๐๖
๘๖๐๗
๘๖๐๘
๘๖๐๙
๘๖๑๐
๘๖๑๑
๘๖๑๒
๘๖๑๓
๘๖๑๔
๘๖๑๕
๘๖๑๖
๘๖๑๗
๘๖๑๘
๘๖๑๙
๘๖๒๐
๘๖๒๑

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ เลิศศิลป อินทรโยธา
ดาบตํารวจ เลิศอุทัย ภูวงษ
ดาบตํารวจ เลื่อน บุญมาก
ดาบตํารวจ วงศกร เทพพรหม
ดาบตํารวจ วงศกร พนภัย
ดาบตํารวจ วงศกร เมี้ยนมิตร
ดาบตํารวจ วงศพัทธ พรรณศิวรักษ
ดาบตํารวจ วงศวริศ ฐานิกากรกุล
ดาบตํารวจ วชิร รัตนาสมจิตร
ดาบตํารวจ วชิรกาญจน จูอินทร
ดาบตํารวจ วชิรพันธ แสงสวาง
ดาบตํารวจ วชิรวิทญ เฉลิมสมัย
ดาบตํารวจ วชิรศักดิ์ ทองเดิม
ดาบตํารวจ วชิรศักดิ์ บุญศรี
ดาบตํารวจ วชิระ เขียวริด
ดาบตํารวจ วชิระ จันทสุวรรณ
ดาบตํารวจ วชิระ เติมผล
ดาบตํารวจ วชิระ ปฏิเวช
ดาบตํารวจ วชิระ พรมไตร
ดาบตํารวจ วชิระ พลแสน
ดาบตํารวจ วชิระ หมิ่งทอง
ดาบตํารวจ วชิระ เหลาอํานาจ
ดาบตํารวจ วชิระพงศ เพชรมณี
ดาบตํารวจ วชิรา ไชยภูมิ
ดาบตํารวจ วชิรากรณ วุฒิสวัสดิ์
ดาบตํารวจ วชิราพร ศรีราช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๖๒๒
๘๖๒๓
๘๖๒๔
๘๖๒๕
๘๖๒๖
๘๖๒๗
๘๖๒๘
๘๖๒๙
๘๖๓๐
๘๖๓๑
๘๖๓๒
๘๖๓๓
๘๖๓๔
๘๖๓๕
๘๖๓๖
๘๖๓๗
๘๖๓๘
๘๖๓๙
๘๖๔๐
๘๖๔๑
๘๖๔๒
๘๖๔๓
๘๖๔๔
๘๖๔๕
๘๖๔๖
๘๖๔๗

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ วชิราวุธ บุญเปง
ดาบตํารวจ วชิราวุธ สถิตสุข
ดาบตํารวจ วณิชย โคตุทา
ดาบตํารวจ วทัญู จูสิงห
ดาบตํารวจ วทันยู มาตุน
ดาบตํารวจ วนพรรษ สังขศิลปเลิศ
ดาบตํารวจ วนัส หนูนอย
ดาบตํารวจ วรกต ประสารฉ่ํา
ดาบตํารวจ วรกร วรพิพัฒนสกุล
ดาบตํารวจ วรกิจ พรหมบุตร
ดาบตํารวจ วรกิตติ์ คงอรุณ
ดาบตํารวจ วรชัย เจนกอเกียรติกุล
ดาบตํารวจ วรชาติ วันประสม
ดาบตํารวจ วรชิต วงคอินตา
ดาบตํารวจ วรเชษฐ ทุงสิบสาม
ดาบตํารวจ วรเชษฐ ปูไฝ
ดาบตํารวจ วรเดช นันทจักร
ดาบตํารวจ วรเดช ลิ่มบุตร
ดาบตํารวจ วรทรรศน กัสนุกา
ดาบตํารวจ วรนันท คูเมือง
ดาบตํารวจ วรพงศ นวลเปา
ดาบตํารวจ วรพงศธร ดวงรัตน
ดาบตํารวจ วรพงษ กวางไพร
ดาบตํารวจ วรพจน ขุสุวรรณ
ดาบตํารวจ วรพจน จิตตยานันท
ดาบตํารวจ วรพจน นนทะโคตร

๘๖๔๘
๘๖๔๙
๘๖๕๐
๘๖๕๑
๘๖๕๒
๘๖๕๓
๘๖๕๔
๘๖๕๕
๘๖๕๖
๘๖๕๗
๘๖๕๘
๘๖๕๙
๘๖๖๐
๘๖๖๑
๘๖๖๒
๘๖๖๓
๘๖๖๔
๘๖๖๕
๘๖๖๖
๘๖๖๗
๘๖๖๘
๘๖๖๙
๘๖๗๐

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ดาบตํารวจ วรพจน มหาผลศิริกุล
ดาบตํารวจ วรพจน มหายศ
ดาบตํารวจ วรพจน ยศอาจ
ดาบตํารวจ วรพจน ศิระศุภนิมิต
ดาบตํารวจ วรพร บุญญาวิจิตร
ดาบตํารวจ วรพล แกวทองดวง
ดาบตํารวจ วรพล ศรีคําภา
ดาบตํารวจ วรพล อมรางกูร
ดาบตํารวจ วรพันธุ กันยัง
ดาบตํารวจ วรพันธุ ศรีวงค
ดาบตํารวจ วรภพ เพี้ยพรมมา
ดาบตํารวจ วรภัทร วีระเสนา
ดาบตํารวจ วรยุทธ นอระพา
ดาบตํารวจ วรรณ วรรณอําไพ
ดาบตํารวจ วรรณกฤต มุงเมือง
ดาบตํารวจ วรรณชัย เพชรพิรี
ดาบตํารวจ วรรณชัย สายพิน
ดาบตํารวจ วรรณชัย สุหงษา
ดาบตํารวจ วรรณยศ ดลกุล
ดาบตํารวจ วรรณรบ สุดอาราม
ดาบตํารวจ วรรณรัตน ศรีสวาง
ดาบตํารวจ วรรณลพ ใจกลา
ดาบตํารวจ วรรณศักดิ์
โสนนอกขจรเดช
๘๖๗๑ ดาบตํารวจ วรรณะ เกื้อสังข
๘๖๗๒ ดาบตํารวจ วรรณะ ชอผูก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๖๗๓
๘๖๗๔
๘๖๗๕
๘๖๗๖
๘๖๗๗
๘๖๗๘
๘๖๗๙
๘๖๘๐
๘๖๘๑
๘๖๘๒
๘๖๘๓
๘๖๘๔
๘๖๘๕
๘๖๘๖
๘๖๘๗
๘๖๘๘
๘๖๘๙
๘๖๙๐
๘๖๙๑
๘๖๙๒
๘๖๙๓
๘๖๙๔
๘๖๙๕
๘๖๙๖
๘๖๙๗
๘๖๙๘

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ วรรณะ รัตนวรรณ
ดาบตํารวจ วรรลพ อวมสอาด
ดาบตํารวจ วรวรรธน ภักดี
ดาบตํารวจ วรวัชร บัวสาคร
ดาบตํารวจ วรวิทย คําคลาย
ดาบตํารวจ วรวิทย เดชอรัญ
ดาบตํารวจ วรวิทย ตุลยนิษก
ดาบตํารวจ วรวิทย ธีระกุลพิศุทธิ์
ดาบตํารวจ วรวิทย นรสิทธิพงษ
ดาบตํารวจ วรวิทย รอดเพชร
ดาบตํารวจ วรวิทย วรภู
ดาบตํารวจ วรวิทย ศรีคราม
ดาบตํารวจ วรวิทย อินทจันทร
ดาบตํารวจ วรวิทย อุปริวงศ
ดาบตํารวจ วรวุฒิ คํายวง
ดาบตํารวจ วรวุฒิ จันทวงษ
ดาบตํารวจ วรวุฒิ แจมใส
ดาบตํารวจ วรวุฒิ เดชบุรัมย
ดาบตํารวจ วรวุฒิ ตรงธรรมกิจ
ดาบตํารวจ วรวุฒิ บอคํา
ดาบตํารวจ วรวุฒิ ศรีรัตนวุฑฒิ
ดาบตํารวจ วรวุฒิ ศรีลอม
ดาบตํารวจ วรวุฒิ สาธร
ดาบตํารวจ วรวุฒิ สุวรรณรัตน
ดาบตํารวจ วรวุฒิ โสสีดา
ดาบตํารวจ วรวุฒิ อิ่นคํา

๘๖๙๙
๘๗๐๐
๘๗๐๑
๘๗๐๒
๘๗๐๓
๘๗๐๔
๘๗๐๕
๘๗๐๖
๘๗๐๗
๘๗๐๘
๘๗๐๙
๘๗๑๐
๘๗๑๑
๘๗๑๒
๘๗๑๓
๘๗๑๔
๘๗๑๕
๘๗๑๖
๘๗๑๗
๘๗๑๘
๘๗๑๙
๘๗๒๐
๘๗๒๑
๘๗๒๒
๘๗๒๓
๘๗๒๔

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ วรวุฒิ อินวรรณ
ดาบตํารวจ วรวุฒิ ฮงทอง
ดาบตํารวจ วรวุธ หนอสุวรรณ
ดาบตํารวจ วรศักดิ์ หอมจันทร
ดาบตํารวจ วรสิทธิ์ ทิพฤาตรี
ดาบตํารวจ วรัตน ประทุมนันท
ดาบตํารวจ วรัตมชัย ยศปราณี
ดาบตํารวจ วรันณธร ทองธีรศรีวงษ
ดาบตํารวจ วรากร สือออก
ดาบตํารวจ วราชัย ศรีจุยซาย
ดาบตํารวจ วราโชติ หัสโก
ดาบตํารวจ วราพงษ จันทรโคตร
ดาบตํารวจ วราพงษ จันทโรจนีย
ดาบตํารวจ วรายุทธ มัจฉาวานิช
ดาบตํารวจ วราฤทธิ์ แตศิลปชัย
ดาบตํารวจ วราวุฒิ จารัตน
ดาบตํารวจ วราวุธ แกวไธสง
ดาบตํารวจ วราวุธ ขงขันมณีเวช
ดาบตํารวจ วราวุธ จําปารัตน
ดาบตํารวจ วราวุธ ธรฤทธิ์
ดาบตํารวจ วราวุธ สุนีย
ดาบตํารวจ วราสิทธิ์ หมั่นกิจ
ดาบตํารวจ วรินทร จันทรแกว
ดาบตํารวจ วรินทร ลิ้มไทย
ดาบตํารวจ วริศ จันทโชติ
ดาบตํารวจ วริษฐ ปถยพัฒนสกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๗๒๕
๘๗๒๖
๘๗๒๗
๘๗๒๘
๘๗๒๙
๘๗๓๐
๘๗๓๑
๘๗๓๒
๘๗๓๓
๘๗๓๔
๘๗๓๕
๘๗๓๖
๘๗๓๗
๘๗๓๘
๘๗๓๙
๘๗๔๐
๘๗๔๑
๘๗๔๒
๘๗๔๓
๘๗๔๔
๘๗๔๕
๘๗๔๖
๘๗๔๗
๘๗๔๘
๘๗๔๙
๘๗๕๐

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ วศกร ชูอินทร
ดาบตํารวจ วศิน ยืนยง
ดาบตํารวจ วศิน สุวรรณสังข
ดาบตํารวจ วศินชัย ประดิษฐแทน
ดาบตํารวจ วสัน เกนชัยภูมิ
ดาบตํารวจ วสันต กุมขุนทด
ดาบตํารวจ วสันต กุมงาม
ดาบตํารวจ วสันต ขยิ่ม
ดาบตํารวจ วสันต ขอรวมกลาง
ดาบตํารวจ วสันต คชภูติ
ดาบตํารวจ วสันต คลายโศก
ดาบตํารวจ วสันต คําวัง
ดาบตํารวจ วสันต จันทรพรม
ดาบตํารวจ วสันต ชุมภูเทพ
ดาบตํารวจ วสันต ตราชื่นตอง
ดาบตํารวจ วสันต นอระพา
ดาบตํารวจ วสันต นิตยใหม
ดาบตํารวจ วสันต นุมพรม
ดาบตํารวจ วสันต ประดิษฐ
ดาบตํารวจ วสันต ปราศรัย
ดาบตํารวจ วสันต เพ็ชรวิจิตร
ดาบตํารวจ วสันต โพธิ์ศรี
ดาบตํารวจ วสันต ลองแดง
ดาบตํารวจ วสันต วงศวัฒน
ดาบตํารวจ วสันต ศรีละคร
ดาบตํารวจ วสันต ศรีสวาง

๘๗๕๑
๘๗๕๒
๘๗๕๓
๘๗๕๔
๘๗๕๕
๘๗๕๖
๘๗๕๗
๘๗๕๘
๘๗๕๙
๘๗๖๐
๘๗๖๑
๘๗๖๒
๘๗๖๓
๘๗๖๔
๘๗๖๕
๘๗๖๖
๘๗๖๗
๘๗๖๘
๘๗๖๙
๘๗๗๐
๘๗๗๑
๘๗๗๒
๘๗๗๓
๘๗๗๔
๘๗๗๕

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ วสันต สวางวรรณรัตน
ดาบตํารวจ วสันต สุขเกษม
ดาบตํารวจ วสันต หงษงาม
ดาบตํารวจ วสันต หาญประโคน
ดาบตํารวจ วสันต อินทนู
ดาบตํารวจ วสันต เอกฉันท
ดาบตํารวจ วสิษฐ สายพินิจ
ดาบตํารวจ วสุ วงษแกว
ดาบตํารวจ วสุ วุฒิเปยง
ดาบตํารวจ วสุกิจจ เรืองคํา
ดาบตํารวจ วสุธา จรปรุ
ดาบตํารวจ วสุธา พรหมสวัสดิ์
ดาบตํารวจ วสุนธรา โวทวี
ดาบตํารวจ วสุพล สมใจ
ดาบตํารวจ วสุวัฒน พุมพวง
ดาบตํารวจ วัชชระ แทนประมูล
ดาบตํารวจ วัชชิระ ภูเรือง
ดาบตํารวจ วัชร จันทรหอ
ดาบตํารวจ วัชรชัย จันตะคาด
ดาบตํารวจ วัชรชัย จันสถาพร
ดาบตํารวจ วัชรชัยนันท
กาบสันเทียะ
ดาบตํารวจ วัชรชัยนันท ศรีมนตรี
ดาบตํารวจ วัชรเดช พายุหะ
ดาบตํารวจ วัชรพงศ หนูนวล
ดาบตํารวจ วัชรพงษ แกวอินทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๗๗๖
๘๗๗๗
๘๗๗๘
๘๗๗๙
๘๗๘๐
๘๗๘๑
๘๗๘๒
๘๗๘๓
๘๗๘๔
๘๗๘๕
๘๗๘๖
๘๗๘๗
๘๗๘๘
๘๗๘๙
๘๗๙๐
๘๗๙๑
๘๗๙๒
๘๗๙๓
๘๗๙๔
๘๗๙๕
๘๗๙๖
๘๗๙๗
๘๗๙๘
๘๗๙๙
๘๘๐๐
๘๘๐๑

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ วัชรพงษ บัณฑิต
ดาบตํารวจ วัชรพงษ หัวน้ํา
ดาบตํารวจ วัชรพล ชินบุตร
ดาบตํารวจ วัชรพล แดงเพ็ง
ดาบตํารวจ วัชรพล พรหมทอง
ดาบตํารวจ วัชรพล วรรณวุฒิ
ดาบตํารวจ วัชรพล สุรเสน
ดาบตํารวจ วัชรวิทย บุตรวงศ
ดาบตํารวจ วัชระ กลิ่นไม
ดาบตํารวจ วัชระ แดงรักษ
ดาบตํารวจ วัชระ แดงสั้น
ดาบตํารวจ วัชระ นาคแกว
ดาบตํารวจ วัชระ เพิ่มสมบูรณ
ดาบตํารวจ วัชระ มุงคุณคํา
ดาบตํารวจ วัชระ เล็กเจริญ
ดาบตํารวจ วัชระ วงทอง
ดาบตํารวจ วัชระ สิทธาพงษ
ดาบตํารวจ วัชระ สุกใส
ดาบตํารวจ วัชระ หอมสะอาด
ดาบตํารวจ วัชระพงษ รุงเรือง
ดาบตํารวจ วัชรัตน ชัยรัตน
ดาบตํารวจ วัชรากร นนทพรหม
ดาบตํารวจ วัชราชัย สําเร็จงาน
ดาบตํารวจ วัชรินทร กาเดร
ดาบตํารวจ วัชรินทร แกวชวย
ดาบตํารวจ วัชรินทร งามชื่น

๘๘๐๒
๘๘๐๓
๘๘๐๔
๘๘๐๕
๘๘๐๖
๘๘๐๗
๘๘๐๘
๘๘๐๙
๘๘๑๐
๘๘๑๑
๘๘๑๒
๘๘๑๓
๘๘๑๔
๘๘๑๕
๘๘๑๖
๘๘๑๗
๘๘๑๘
๘๘๑๙
๘๘๒๐
๘๘๒๑
๘๘๒๒
๘๘๒๓
๘๘๒๔
๘๘๒๕
๘๘๒๖
๘๘๒๗

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ วัชรินทร จันทวงศ
ดาบตํารวจ วัชรินทร ชวาลิต
ดาบตํารวจ วัชรินทร ไชยวงค
ดาบตํารวจ วัชรินทร ทองสม
ดาบตํารวจ วัชรินทร ปราชญา
ดาบตํารวจ วัชรินทร เพ็งกลาง
ดาบตํารวจ วัชรินทร รัตนจันทร
ดาบตํารวจ วัชรินทร ราชโส
ดาบตํารวจ วัชรินทร ฤทธิ์ชู
ดาบตํารวจ วัชรินทร ลีทหาร
ดาบตํารวจ วัชรินทร วงศเล็ก
ดาบตํารวจ วัชรินทร สมพมิตร
ดาบตํารวจ วัชรินทร สังขคร
ดาบตํารวจ วัชรินทร สิทธิชู
ดาบตํารวจ วัชรินทร อยูสุขอาบ
ดาบตํารวจ วัชรินทรคอย พรประทุม
ดาบตํารวจ วัชริศ สุวรรณวงศ
ดาบตํารวจ วัชริศ แสนบุญ
ดาบตํารวจ วัฒน เสระทอง
ดาบตํารวจ วัฒนชัย ชมภูพาน
ดาบตํารวจ วัฒนชัย ปทวิง
ดาบตํารวจ วัฒนศักดิ์ แปลงใจ
ดาบตํารวจ วัฒนะ เรืองสุข
ดาบตํารวจ วัฒนะ วิริยะวัฒนากูล
ดาบตํารวจ วัฒนา แขพิมพันธ
ดาบตํารวจ วัฒนา คมขํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๘๒๘
๘๘๒๙
๘๘๓๐
๘๘๓๑
๘๘๓๒
๘๘๓๓
๘๘๓๔
๘๘๓๕
๘๘๓๖
๘๘๓๗
๘๘๓๘
๘๘๓๙
๘๘๔๐
๘๘๔๑
๘๘๔๒
๘๘๔๓
๘๘๔๔
๘๘๔๕
๘๘๔๖
๘๘๔๗
๘๘๔๘
๘๘๔๙
๘๘๕๐
๘๘๕๑
๘๘๕๒
๘๘๕๓

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ วัฒนา จันทริมา
ดาบตํารวจ วัฒนา จิตมั่น
ดาบตํารวจ วัฒนา ไชยชยาวัฒน
ดาบตํารวจ วัฒนา บํายุทธิ์
ดาบตํารวจ วัฒนา ปจฉานุกูล
ดาบตํารวจ วัฒนา ปยะรัตน
ดาบตํารวจ วัฒนา พิบูลย
ดาบตํารวจ วัฒนา เพ็ชรฉกรรจ
ดาบตํารวจ วัฒนา มณีรัตน
ดาบตํารวจ วัฒนา รัญจุล
ดาบตํารวจ วัฒนา รางแดง
ดาบตํารวจ วัฒนา วงศสุริยา
ดาบตํารวจ วัฒนา วองไว
ดาบตํารวจ วัฒนา วาจารัตน
ดาบตํารวจ วัฒนา ศรีจันทร
ดาบตํารวจ วัฒนา สิงเดชะ
ดาบตํารวจ วัฒนา สุวรรณศรี
ดาบตํารวจ วัฒนา หงษสุวรรณ
ดาบตํารวจ วัฒนาพงศ ยงสุนิจศักดิ์
ดาบตํารวจ วัณชัย ผุดผาด
ดาบตํารวจ วัณลพ รอดพิสา
ดาบตํารวจ วัตถา คุณชัย
ดาบตํารวจ วันครบ โทรัตน
ดาบตํารวจ วันเฉลิม แกวตา
ดาบตํารวจ วันเฉลิม วิสุงเร
ดาบตํารวจ วันเฉลิม ศรีเดช

๘๘๕๔
๘๘๕๕
๘๘๕๖
๘๘๕๗
๘๘๕๘
๘๘๕๙
๘๘๖๐
๘๘๖๑
๘๘๖๒
๘๘๖๓
๘๘๖๔
๘๘๖๕
๘๘๖๖
๘๘๖๗
๘๘๖๘
๘๘๖๙
๘๘๗๐
๘๘๗๑
๘๘๗๒
๘๘๗๓
๘๘๗๔
๘๘๗๕
๘๘๗๖
๘๘๗๗
๘๘๗๘
๘๘๗๙

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ วันชนะ สรอยแสง
ดาบตํารวจ วันชมพู หลายบุญ
ดาบตํารวจ วันชัย เกิดผล
ดาบตํารวจ วันชัย คํายอย
ดาบตํารวจ วันชัย จันทรชวง
ดาบตํารวจ วันชัย แจใจมา
ดาบตํารวจ วันชัย ชวยบํารุง
ดาบตํารวจ วันชัย ชายสีออน
ดาบตํารวจ วันชัย ชูชวย
ดาบตํารวจ วันชัย เชิงหอม
ดาบตํารวจ วันชัย ไชยแกว
ดาบตํารวจ วันชัย นรินทร
ดาบตํารวจ วันชัย บริบาล
ดาบตํารวจ วันชัย ยอดใจ
ดาบตํารวจ วันชัย ลือโสภา
ดาบตํารวจ วันชัย วรรณศรี
ดาบตํารวจ วันชัย วิสุทธิชัยยะกุล
ดาบตํารวจ วันชัย เวียงคํา
ดาบตํารวจ วันชัย ศิริเวช
ดาบตํารวจ วันชัย หาลาภ
ดาบตํารวจ วันชัย อะภัยลุน
ดาบตํารวจ วันเชิด วันยะ
ดาบตํารวจ วันนา กรณีย
ดาบตํารวจ วันรบ รื่นอารมณ
ดาบตํารวจ วันลพ คําเสียง
ดาบตํารวจ วันเลิศ พรหมดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๘๘๐
๘๘๘๑
๘๘๘๒
๘๘๘๓
๘๘๘๔
๘๘๘๕
๘๘๘๖
๘๘๘๗
๘๘๘๘
๘๘๘๙
๘๘๙๐
๘๘๙๑
๘๘๙๒
๘๘๙๓
๘๘๙๔
๘๘๙๕
๘๘๙๖
๘๘๙๗
๘๘๙๘
๘๘๙๙
๘๙๐๐
๘๙๐๑
๘๙๐๒
๘๙๐๓
๘๙๐๔
๘๙๐๕

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ วัยทิพย ตั้นฉวน
ดาบตํารวจ วัลลพ แปลกฤทธิ์
ดาบตํารวจ วัลลภ มากมี
ดาบตํารวจ วัลลภ รวงนอย
ดาบตํารวจ วัลลภ สงวนรัตน
ดาบตํารวจ วัลลภ สวัสดิผล
ดาบตํารวจ วัลลภ สองไชย
ดาบตํารวจ วัลลภ สายเทียน
ดาบตํารวจ วัลลภ แสงจันทร
ดาบตํารวจ วัลลภ หนูสวัสดิ์
ดาบตํารวจ วัลลภ ใหมนุน
ดาบตํารวจ วัลลภ ออนจันทร
ดาบตํารวจ วัศพล เกลี้ยงจุย
ดาบตํารวจ วาทิต อารีวงษเดชา
ดาบตํารวจ วาทิน กาญจนา
ดาบตํารวจ วานิตย เปรมชาติ
ดาบตํารวจ วายุภักดิ์ วงศสุขเจริญ
ดาบตํารวจ วาริน วิชัยปะ
ดาบตํารวจ วารุต สันที
ดาบตํารวจ วาส ฟองกาวี
ดาบตํารวจ วาสนา ฟองยอย
ดาบตํารวจ วาสนา หนูแปน
ดาบตํารวจ วาสิทธิ์ สวัสดี
ดาบตํารวจ วิกรม นาหอม
ดาบตํารวจ วิกรม ปบานใหม
ดาบตํารวจ วิการ แกวขาว

๘๙๐๖
๘๙๐๗
๘๙๐๘
๘๙๐๙
๘๙๑๐
๘๙๑๑
๘๙๑๒
๘๙๑๓
๘๙๑๔
๘๙๑๕
๘๙๑๖
๘๙๑๗
๘๙๑๘
๘๙๑๙
๘๙๒๐
๘๙๒๑
๘๙๒๒
๘๙๒๓
๘๙๒๔
๘๙๒๕
๘๙๒๖
๘๙๒๗
๘๙๒๘
๘๙๒๙
๘๙๓๐
๘๙๓๑

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ วิไกร นวลอินทร
ดาบตํารวจ วิคม ผลดี
ดาบตํารวจ วิจารณ โพธิ์ศรี
ดาบตํารวจ วิจารณ มีมาก
ดาบตํารวจ วิจิตร จินดวง
ดาบตํารวจ วิจิตร ประกอบมี
ดาบตํารวจ วิจิตร ปรีชาฎก
ดาบตํารวจ วิจิตร ปนใจ
ดาบตํารวจ วิจิตร พันธพืช
ดาบตํารวจ วิจิตร พานไธสง
ดาบตํารวจ วิจิตร ภาโนมัย
ดาบตํารวจ วิจิตร เลิศคอนสาร
ดาบตํารวจ วิชชากร สีแดงนอย
ดาบตํารวจ วิชญ นามวิเศษ
ดาบตํารวจ วิชญพงศ จันทเขต
ดาบตํารวจ วิชน สมานโสร
ดาบตํารวจ วิชปวร สิมวิเศษ
ดาบตํารวจ วิชยานนท หาญกําลัง
ดาบตํารวจ วิชยุต ฟองแกว
ดาบตํารวจ วิชยุตม จันทรพินิจ
ดาบตํารวจ วิชัย คําเพ็ง
ดาบตํารวจ วิชัย คําแสน
ดาบตํารวจ วิชัย จํารักษา
ดาบตํารวจ วิชัย จําเริญ
ดาบตํารวจ วิชัย จิตวงค
ดาบตํารวจ วิชัย ชมดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๙๓๒
๘๙๓๓
๘๙๓๔
๘๙๓๕
๘๙๓๖
๘๙๓๗
๘๙๓๘
๘๙๓๙
๘๙๔๐
๘๙๔๑
๘๙๔๒
๘๙๔๓
๘๙๔๔
๘๙๔๕
๘๙๔๖
๘๙๔๗
๘๙๔๘
๘๙๔๙
๘๙๕๐
๘๙๕๑
๘๙๕๒
๘๙๕๓
๘๙๕๔
๘๙๕๕
๘๙๕๖
๘๙๕๗

ดาบตํารวจ วิชัย ชื่นจรูญ
ดาบตํารวจ วิชัย ดีสีคอน
ดาบตํารวจ วิชัย ทองปานดี
ดาบตํารวจ วิชัย แทนสา
ดาบตํารวจ วิชัย ไทยประดิษฐ
ดาบตํารวจ วิชัย นักระบํา
ดาบตํารวจ วิชัย บุญรื่น
ดาบตํารวจ วิชัย ประสิทธิ์
ดาบตํารวจ วิชัย ปลื้มจิตร
ดาบตํารวจ วิชัย เปยมเจียก
ดาบตํารวจ วิชัย แผวพันธชู
ดาบตํารวจ วิชัย พาเมืองพล
ดาบตํารวจ วิชัย ภูฆัง
ดาบตํารวจ วิชัย มีศิริ
ดาบตํารวจ วิชัย รัตนวรสุทธิ์
ดาบตํารวจ วิชัย เลื่อนลอย
ดาบตํารวจ วิชัย ศรีพอ
ดาบตํารวจ วิชัย สุขเรือง
ดาบตํารวจ วิชัย แสงเดือน
ดาบตํารวจ วิชัย แสงอาทิตย
ดาบตํารวจ วิชัย แสนทิพย
ดาบตํารวจ วิชัย แสนบาน
ดาบตํารวจ วิชัย โสภัย
ดาบตํารวจ วิชัย ใสบาล
ดาบตํารวจ วิชัย หรั่งเล็ก
ดาบตํารวจ วิชัยยุท เมฆะมานัง

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๕๘
๘๙๕๙
๘๙๖๐
๘๙๖๑
๘๙๖๒
๘๙๖๓
๘๙๖๔
๘๙๖๕
๘๙๖๖
๘๙๖๗
๘๙๖๘
๘๙๖๙
๘๙๗๐
๘๙๗๑
๘๙๗๒
๘๙๗๓
๘๙๗๔
๘๙๗๕
๘๙๗๖
๘๙๗๗
๘๙๗๘
๘๙๗๙
๘๙๘๐
๘๙๘๑
๘๙๘๒
๘๙๘๓

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ วิชัยยุทธ ขันทอง
ดาบตํารวจ วิชัยรัตน แกวละเอียด
ดาบตํารวจ วิชัยรัตน คชรัตน
ดาบตํารวจ วิชา ดอหละ
ดาบตํารวจ วิชา พรมวงษ
ดาบตํารวจ วิชา หวัดเพ็ชร
ดาบตํารวจ วิชา อินตะวิกุล
ดาบตํารวจ วิชาญ กลมเกลี้ยง
ดาบตํารวจ วิชาญ เกิดบัวทอง
ดาบตํารวจ วิชาญ จันทรแดง
ดาบตํารวจ วิชาญ ไชยพูล
ดาบตํารวจ วิชาญ ไชยวุฒิ
ดาบตํารวจ วิชาญ เดชอุดมชัย
ดาบตํารวจ วิชาญ เนียมวงศ
ดาบตํารวจ วิชาญ บัวสด
ดาบตํารวจ วิชาญ บุญเกลี้ยง
ดาบตํารวจ วิชาญ พัวอุดมเจริญ
ดาบตํารวจ วิชาญ พิมสุวรรณ
ดาบตํารวจ วิชาญ พิศสารี
ดาบตํารวจ วิชาญ มุงยอดกลาง
ดาบตํารวจ วิชาญ สากิยะ
ดาบตํารวจ วิชาญ สายเมืองแกว
ดาบตํารวจ วิชาญ สําเนียงหวาน
ดาบตํารวจ วิชาญ สุหงษา
ดาบตํารวจ วิชาญ หมั่นสระเกษ
ดาบตํารวจ วิชาญ หารจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๙๘๔
๘๙๘๕
๘๙๘๖
๘๙๘๗
๘๙๘๘
๘๙๘๙
๘๙๙๐
๘๙๙๑
๘๙๙๒
๘๙๙๓
๘๙๙๔
๘๙๙๕
๘๙๙๖
๘๙๙๗
๘๙๙๘
๘๙๙๙
๙๐๐๐
๙๐๐๑
๙๐๐๒
๙๐๐๓
๙๐๐๔
๙๐๐๕
๙๐๐๖
๙๐๐๗
๙๐๐๘
๙๐๐๙

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ วิชาญ เหมะเทวัน
ดาบตํารวจ วิชาญ อินทรสมบัติ
ดาบตํารวจ วิชาญวิทย พัฒนกิจ
ดาบตํารวจ วิชาญศักดิ์ เถาวทิพย
ดาบตํารวจ วิชิต กองเงิน
ดาบตํารวจ วิชิต กองพันธ
ดาบตํารวจ วิชิต คนฟูม
ดาบตํารวจ วิชิต จุลสม
ดาบตํารวจ วิชิต ชวนคิด
ดาบตํารวจ วิชิต ชางพันธ
ดาบตํารวจ วิชิต ถนอมวงค
ดาบตํารวจ วิชิต นินกลาง
ดาบตํารวจ วิชิต โบบทอง
ดาบตํารวจ วิชิต โพธิ์คํา
ดาบตํารวจ วิชิต มรรคโช
ดาบตํารวจ วิชิต วรรณบวร
ดาบตํารวจ วิชิต สายแสน
ดาบตํารวจ วิชิต สุขพันธุ
ดาบตํารวจ วิชิต อุปศรี
ดาบตํารวจ วิเชตุ อวนโพธิ์กลาง
ดาบตํารวจ วิเชธ ผลาฤทธิ์
ดาบตํารวจ วิเชษฐ คลายเชย
ดาบตํารวจ วิเชษฐ ปานนุม
ดาบตํารวจ วิเชษฐ วงศหาญ
ดาบตํารวจ วิเชษฐ ศรีคําพันธ
ดาบตํารวจ วิเชียน บุญสูง

๙๐๑๐
๙๐๑๑
๙๐๑๒
๙๐๑๓
๙๐๑๔
๙๐๑๕
๙๐๑๖
๙๐๑๗
๙๐๑๘
๙๐๑๙
๙๐๒๐
๙๐๒๑
๙๐๒๒
๙๐๒๓
๙๐๒๔
๙๐๒๕
๙๐๒๖
๙๐๒๗
๙๐๒๘
๙๐๒๙
๙๐๓๐
๙๐๓๑
๙๐๓๒
๙๐๓๓
๙๐๓๔
๙๐๓๕

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ วิเชียร
ดาบตํารวจ วิเชียร
ดาบตํารวจ วิเชียร
ดาบตํารวจ วิเชียร
ดาบตํารวจ วิเชียร
ดาบตํารวจ วิเชียร
ดาบตํารวจ วิเชียร
ดาบตํารวจ วิเชียร
ดาบตํารวจ วิเชียร
ดาบตํารวจ วิเชียร
ดาบตํารวจ วิเชียร
ดาบตํารวจ วิเชียร
ดาบตํารวจ วิเชียร
ดาบตํารวจ วิเชียร
ดาบตํารวจ วิเชียร
ดาบตํารวจ วิเชียร
ดาบตํารวจ วิเชียร
ดาบตํารวจ วิเชียร
ดาบตํารวจ วิเชียร
ดาบตํารวจ วิเชียร
ดาบตํารวจ วิเชียร
ดาบตํารวจ วิเชียร
ดาบตํารวจ วิเชียร
ดาบตํารวจ วิเชียร
ดาบตํารวจ วิเชียร
ดาบตํารวจ วิเชียร

กลับทอง
เกษวงศ
ขวัญทรง
ขาขันมะณี
ขาขันมะลี
ขาวคง
เขื่อนวิชัย
คําเปยง
จัดเกาะ
จันตะคาด
จันทชํานิ
ชนะภัย
ชาดี
ชํานาญกุล
ดอกแกว
ทองหอม
นามวงษศรี
บุญวิเศษ
บุบผาราม
ประชาฉาย
ประสงคผล
เพ็งแกว
มณีวิหก
ยาเก
ยิ้มกริ่ม
เรือนเงิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๐๓๖
๙๐๓๗
๙๐๓๘
๙๐๓๙
๙๐๔๐
๙๐๔๑
๙๐๔๒
๙๐๔๓
๙๐๔๔
๙๐๔๕
๙๐๔๖
๙๐๔๗
๙๐๔๘
๙๐๔๙
๙๐๕๐
๙๐๕๑
๙๐๕๒
๙๐๕๓
๙๐๕๔
๙๐๕๕
๙๐๕๖
๙๐๕๗
๙๐๕๘
๙๐๕๙
๙๐๖๐
๙๐๖๑

ดาบตํารวจ วิเชียร ลํานอย
ดาบตํารวจ วิเชียร ลุนสําโรง
ดาบตํารวจ วิเชียร สายโรจน
ดาบตํารวจ วิเชียร สุมนิ่ม
ดาบตํารวจ วิเชียร สุวรรณแสง
ดาบตํารวจ วิเชียร ไหมออน
ดาบตํารวจ วิเชียร อินทรมณี
ดาบตํารวจ วิเชียร อินพรม
ดาบตํารวจ วิโชค มากศรี
ดาบตํารวจ วิโชติ เซงยิ่น
ดาบตํารวจ วิญู ทองแกมแกว
ดาบตํารวจ วิญู วงศใหญ
ดาบตํารวจ วิญู วงศาโสภา
ดาบตํารวจ วิญู ศรีสวัสดิ์
ดาบตํารวจ วิญู สีเงิน
ดาบตํารวจ วิญโย ยศทะศรี
ดาบตํารวจ วิฎ เครือนวล
ดาบตํารวจ วิฑูร คําแผน
ดาบตํารวจ วิฑูร ชูนวล
ดาบตํารวจ วิฑูรย คงแทน
ดาบตํารวจ วิฑูรย ดวงอินทร
ดาบตํารวจ วิฑูรย นิลประยูร
ดาบตํารวจ วิฑูรย เปลรินทร
ดาบตํารวจ วิฑูรย สกุลแกว
ดาบตํารวจ วิฑูรย สองหองนอก
ดาบตํารวจ วิฑูรย หนูนอย

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๖๒
๙๐๖๓
๙๐๖๔
๙๐๖๕
๙๐๖๖
๙๐๖๗
๙๐๖๘
๙๐๖๙
๙๐๗๐
๙๐๗๑
๙๐๗๒
๙๐๗๓
๙๐๗๔
๙๐๗๕
๙๐๗๖
๙๐๗๗
๙๐๗๘
๙๐๗๙
๙๐๘๐
๙๐๘๑
๙๐๘๒
๙๐๘๓
๙๐๘๔
๙๐๘๕
๙๐๘๖
๙๐๘๗

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ วิถี สมยืน
ดาบตํารวจ วิทธวัช แสงจันทร
ดาบตํารวจ วิทย คําพา
ดาบตํารวจ วิทยชัย จินา
ดาบตํารวจ วิทยศิลป รุงทิพยธนกิจ
ดาบตํารวจ วิทยา กลาหาญ
ดาบตํารวจ วิทยา กาวิชัย
ดาบตํารวจ วิทยา กําบัง
ดาบตํารวจ วิทยา กิจรัส
ดาบตํารวจ วิทยา ขจรบุญ
ดาบตํารวจ วิทยา คงหนูเกตุ
ดาบตํารวจ วิทยา คําโสภา
ดาบตํารวจ วิทยา จันทรเพ็ญ
ดาบตํารวจ วิทยา ชัยวิชิตร
ดาบตํารวจ วิทยา ดวงจําปา
ดาบตํารวจ วิทยา ดาบสีพาย
ดาบตํารวจ วิทยา เทพทา
ดาบตํารวจ วิทยา นันตาสืบ
ดาบตํารวจ วิทยา นาถ้ําพลอย
ดาบตํารวจ วิทยา บํารุง
ดาบตํารวจ วิทยา บุตรวงษ
ดาบตํารวจ วิทยา พรมชาติ
ดาบตํารวจ วิทยา พันธกิจการ
ดาบตํารวจ วิทยา เพชรโกศัย
ดาบตํารวจ วิทยา ภูมีนา
ดาบตํารวจ วิทยา มากกุญชร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๐๘๘
๙๐๘๙
๙๐๙๐
๙๐๙๑
๙๐๙๒
๙๐๙๓
๙๐๙๔
๙๐๙๕
๙๐๙๖
๙๐๙๗
๙๐๙๘
๙๐๙๙
๙๑๐๐
๙๑๐๑
๙๑๐๒
๙๑๐๓
๙๑๐๔
๙๑๐๕
๙๑๐๖
๙๑๐๗
๙๑๐๘
๙๑๐๙
๙๑๑๐
๙๑๑๑
๙๑๑๒
๙๑๑๓

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ วิทยา มาดบังออน
ดาบตํารวจ วิทยา รอมไธสง
ดาบตํารวจ วิทยา เลขะพาส
ดาบตํารวจ วิทยา วงษจวง
ดาบตํารวจ วิทยา วรพิพัฒนสกุล
ดาบตํารวจ วิทยา ศรีขาว
ดาบตํารวจ วิทยา สวัสดิภาพ
ดาบตํารวจ วิทยา สันหรีม
ดาบตํารวจ วิทยา สาดแกว
ดาบตํารวจ วิทยา สิงแสง
ดาบตํารวจ วิทยา สีแกว
ดาบตํารวจ วิทยา สุขนวล
ดาบตํารวจ วิทยา สุทธิปญโญ
ดาบตํารวจ วิทยา สุทธิอาจ
ดาบตํารวจ วิทยา เสนกัลป
ดาบตํารวจ วิทยา หลุมนา
ดาบตํารวจ วิทยา อัมราโสภานนท
ดาบตํารวจ วิทยา อินตะบุตร
ดาบตํารวจ วิทยา อินแปง
ดาบตํารวจ วิทยากร ชวยชูจิตร
ดาบตํารวจ วิทวัฒน สาทัน
ดาบตํารวจ วิทวัติ ใจตา
ดาบตํารวจ วิทวัส กองกฤดากร
ดาบตํารวจ วิทวัส จันทรแกว
ดาบตํารวจ วิทวุฑ นายาว
ดาบตํารวจ วิทัศน ค้ําชู

๙๑๑๔
๙๑๑๕
๙๑๑๖
๙๑๑๗
๙๑๑๘
๙๑๑๙
๙๑๒๐
๙๑๒๑
๙๑๒๒
๙๑๒๓
๙๑๒๔
๙๑๒๕
๙๑๒๖
๙๑๒๗
๙๑๒๘
๙๑๒๙
๙๑๓๐
๙๑๓๑
๙๑๓๒
๙๑๓๓
๙๑๓๔
๙๑๓๕
๙๑๓๖
๙๑๓๗
๙๑๓๘
๙๑๓๙

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ วิทิต หอมนาน
ดาบตํารวจ วิทูรย คําใบ
ดาบตํารวจ วิทูรย ทิพยบาง
ดาบตํารวจ วิทูรย เนียมจันทร
ดาบตํารวจ วิทูรย บัวออน
ดาบตํารวจ วิทูลย ชนะโม
ดาบตํารวจ วิทูลย วรรณพาต
ดาบตํารวจ วิธาน จํานงบุตร
ดาบตํารวจ วินัย กองแกว
ดาบตํารวจ วินัย แกวกอง
ดาบตํารวจ วินัย จันทรขจร
ดาบตํารวจ วินัย ไชยชนะสงคราม
ดาบตํารวจ วินัย ดอมไธสง
ดาบตํารวจ วินัย ทรงวาจา
ดาบตํารวจ วินัย ทองไสย
ดาบตํารวจ วินัย บัวเกา
ดาบตํารวจ วินัย ปลั่งไธสง
ดาบตํารวจ วินัย ปลัดจา
ดาบตํารวจ วินัย เปรมาสวัสดิ์
ดาบตํารวจ วินัย พรหมออน
ดาบตํารวจ วินัย พินโท
ดาบตํารวจ วินัย เพิ่มพูล
ดาบตํารวจ วินัย ภูรีศรี
ดาบตํารวจ วินัย มีนิล
ดาบตํารวจ วินัย ยิ่งคง
ดาบตํารวจ วินัย ยิ้มใย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๑๔๐
๙๑๔๑
๙๑๔๒
๙๑๔๓
๙๑๔๔
๙๑๔๕
๙๑๔๖
๙๑๔๗
๙๑๔๘
๙๑๔๙
๙๑๕๐
๙๑๕๑
๙๑๕๒
๙๑๕๓
๙๑๕๔
๙๑๕๕
๙๑๕๖
๙๑๕๗
๙๑๕๘
๙๑๕๙
๙๑๖๐
๙๑๖๑
๙๑๖๒
๙๑๖๓
๙๑๖๔
๙๑๖๕

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ วินัย รสจันทร
ดาบตํารวจ วินัย รักเพื่อน
ดาบตํารวจ วินัย ราเชาวดี
ดาบตํารวจ วินัย ละคร
ดาบตํารวจ วินัย ศรียังมาศ
ดาบตํารวจ วินัย ศักดิ์แสง
ดาบตํารวจ วินัย สระโจมทอง
ดาบตํารวจ วินัย สอนนิล
ดาบตํารวจ วินัย สุกายะ
ดาบตํารวจ วินัย แสงโสด
ดาบตํารวจ วินัย หลานอา
ดาบตํารวจ วินัย อังคะสี
ดาบตํารวจ วินัย อินทพงษ
ดาบตํารวจ วินัย อินใย
ดาบตํารวจ วินัส พิกุล
ดาบตํารวจ วินิจ จันทอง
ดาบตํารวจ วินิจ จิตตะกาล
ดาบตํารวจ วินิจ บัวดก
ดาบตํารวจ วินิช ชัยพัฒน
ดาบตํารวจ วินิต ชิดปลัด
ดาบตํารวจ วิบูลย เชื้อประทุม
ดาบตํารวจ วิบูลยวิทย กองสมบัติ
ดาบตํารวจ วิภพ วิกล
ดาบตํารวจ วิภูศิลป นนทศรี
ดาบตํารวจ วิมล ขวัญใจ
ดาบตํารวจ วิมล คําดี

๙๑๖๖
๙๑๖๗
๙๑๖๘
๙๑๖๙
๙๑๗๐
๙๑๗๑
๙๑๗๒
๙๑๗๓
๙๑๗๔
๙๑๗๕
๙๑๗๖
๙๑๗๗
๙๑๗๘
๙๑๗๙
๙๑๘๐
๙๑๘๑
๙๑๘๒
๙๑๘๓
๙๑๘๔
๙๑๘๕
๙๑๘๖
๙๑๘๗
๙๑๘๘
๙๑๘๙
๙๑๙๐
๙๑๙๑

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ วิมล นาคบํารุง
ดาบตํารวจ วิมล นิ่มนวล
ดาบตํารวจ วิมล มั่งคง
ดาบตํารวจ วิมล วันทนานุวงศ
ดาบตํารวจ วิมล แสงตาล
ดาบตํารวจ วิมล เหี่ยงมณี
ดาบตํารวจ วิมาน ถาวร
ดาบตํารวจ วิมาน หุนเฮง
ดาบตํารวจ วิโยค เอียดคง
ดาบตํารวจ วิรชัย อุดชาชน
ดาบตํารวจ วิรเชษฐ สิทธิเสนา
ดาบตํารวจ วิรพร โพธิลุน
ดาบตํารวจ วิรวงศ ศรีพิชิต
ดาบตํารวจ วิรวัฒน อภิสิทธิ์ภาคภูมิ
ดาบตํารวจ วิรศักดิ์ สุตนก
ดาบตํารวจ วิระ กลับใจได
ดาบตํารวจ วิระ สุภาพมณี
ดาบตํารวจ วิระพงษ ฤทธิรน
ดาบตํารวจ วิระศักดิ์ ภูมิทอง
ดาบตํารวจ วิรัช ไฉนวงษ
ดาบตํารวจ วิรัช โชคธนาสิน
ดาบตํารวจ วิรัช เตจะสรอย
ดาบตํารวจ วิรัช ยอดสงค
ดาบตํารวจ วิรัช แยมกระโทก
ดาบตํารวจ วิรัช ฤทธิเดช
ดาบตํารวจ วิรัช วรรณรักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๑๙๒
๙๑๙๓
๙๑๙๔
๙๑๙๕
๙๑๙๖
๙๑๙๗
๙๑๙๘
๙๑๙๙
๙๒๐๐
๙๒๐๑
๙๒๐๒
๙๒๐๓
๙๒๐๔
๙๒๐๕
๙๒๐๖
๙๒๐๗
๙๒๐๘
๙๒๐๙
๙๒๑๐
๙๒๑๑
๙๒๑๒
๙๒๑๓
๙๒๑๔
๙๒๑๕
๙๒๑๖
๙๒๑๗

ดาบตํารวจ วิรัช สุพรรณดิษฐ
ดาบตํารวจ วิรัช หัสบุญเลาะ
ดาบตํารวจ วิรัช อยูสาโก
ดาบตํารวจ วิรัตชัย ธิสังกะ
ดาบตํารวจ วิรัตน แกวมณี
ดาบตํารวจ วิรัตน ขจรภพ
ดาบตํารวจ วิรัตน ขอบใจ
ดาบตํารวจ วิรัตน ขุนแกว
ดาบตํารวจ วิรัตน คําจันทร
ดาบตํารวจ วิรัตน จันทฤทธิ์
ดาบตํารวจ วิรัตน ฉายาพัฒน
ดาบตํารวจ วิรัตน ชูแกว
ดาบตํารวจ วิรัตน โชติอัครวัฒน
ดาบตํารวจ วิรัตน ดวงใจ
ดาบตํารวจ วิรัตน ทองสุข
ดาบตํารวจ วิรัตน ทั่งศิริ
ดาบตํารวจ วิรัตน นันทะชาติ
ดาบตํารวจ วิรัตน บุญชุม
ดาบตํารวจ วิรัตน บุญเชิด
ดาบตํารวจ วิรัตน บุญมากุล
ดาบตํารวจ วิรัตน พรมบุญแกว
ดาบตํารวจ วิรัตน พลอยครุฑ
ดาบตํารวจ วิรัตน พาณิชสรรค
ดาบตํารวจ วิรัตน แรมประชา
ดาบตํารวจ วิรัตน ศรีกําพล
ดาบตํารวจ วิรัตน สัญจร

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๑๘
๙๒๑๙
๙๒๒๐
๙๒๒๑
๙๒๒๒
๙๒๒๓
๙๒๒๔
๙๒๒๕
๙๒๒๖
๙๒๒๗
๙๒๒๘
๙๒๒๙
๙๒๓๐
๙๒๓๑
๙๒๓๒
๙๒๓๓
๙๒๓๔
๙๒๓๕
๙๒๓๖
๙๒๓๗
๙๒๓๘
๙๒๓๙
๙๒๔๐
๙๒๔๑
๙๒๔๒
๙๒๔๓

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ วิรัตน หงษศรี
ดาบตํารวจ วิรัตน อินทรแปลง
ดาบตํารวจ วิรัส พระอารักษ
ดาบตํารวจ วิราศ ยงคหนู
ดาบตํารวจ วิริยะ จันทกาญจน
ดาบตํารวจ วิริยะ ชูถึง
ดาบตํารวจ วิรุจน สุขสําราญ
ดาบตํารวจ วิรุฒิ บัวจํารัส
ดาบตํารวจ วิรุต บัวหอม
ดาบตํารวจ วิรุธ เอี่ยมหนู
ดาบตํารวจ วิรุฬห กาดกอง
ดาบตํารวจ วิโรจน กระพันธเขียว
ดาบตํารวจ วิโรจน กีตา
ดาบตํารวจ วิโรจน เกษมสุข
ดาบตํารวจ วิโรจน ไกรแกว
ดาบตํารวจ วิโรจน ขําดี
ดาบตํารวจ วิโรจน ขํามี
ดาบตํารวจ วิโรจน คงสุข
ดาบตํารวจ วิโรจน คะเนนิล
ดาบตํารวจ วิโรจน คําทิพย
ดาบตํารวจ วิโรจน คําหวล
ดาบตํารวจ วิโรจน โคนกระโทก
ดาบตํารวจ วิโรจน จันทรหอม
ดาบตํารวจ วิโรจน ใจเมือง
ดาบตํารวจ วิโรจน ฉิมรัมย
ดาบตํารวจ วิโรจน ดวงทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๒๔๔
๙๒๔๕
๙๒๔๖
๙๒๔๗
๙๒๔๘
๙๒๔๙
๙๒๕๐
๙๒๕๑
๙๒๕๒
๙๒๕๓
๙๒๕๔
๙๒๕๕
๙๒๕๖
๙๒๕๗
๙๒๕๘
๙๒๕๙
๙๒๖๐
๙๒๖๑
๙๒๖๒
๙๒๖๓
๙๒๖๔
๙๒๖๕
๙๒๖๖
๙๒๖๗
๙๒๖๘
๙๒๖๙

ดาบตํารวจ วิโรจน
ดาบตํารวจ วิโรจน
ดาบตํารวจ วิโรจน
ดาบตํารวจ วิโรจน
ดาบตํารวจ วิโรจน
ดาบตํารวจ วิโรจน
ดาบตํารวจ วิโรจน
ดาบตํารวจ วิโรจน
ดาบตํารวจ วิโรจน
ดาบตํารวจ วิโรจน
ดาบตํารวจ วิโรจน
ดาบตํารวจ วิโรจน
ดาบตํารวจ วิโรจน
ดาบตํารวจ วิโรจน
ดาบตํารวจ วิโรจน
ดาบตํารวจ วิโรจน
ดาบตํารวจ วิโรจน
ดาบตํารวจ วิโรจน
ดาบตํารวจ วิโรจน
ดาบตํารวจ วิโรจน
ดาบตํารวจ วิโรจน
ดาบตํารวจ วิโรจน
ดาบตํารวจ วิโรจน
ดาบตํารวจ วิโรจน
ดาบตํารวจ วิโรจน
ดาบตํารวจ วิโรจน

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

ทองทิพย
ทองมี
ทิทา
นุยดี
บรรเทิง
บุญแกว
บุญหยวก
ปุกปน
แปนอินทร
ฝายสระนอย
พรรณา
มาลาไธสง
มุณี
มุทุกัณฑ
มูสิกะเจริญ
แยมสําราญ
วรรณยัน
ศรีโพธิ์
สงคคด
สงา
สายศรี
สุขสมบูรณ
สุขสวาส
สุประการ
เส็จจัก
แสงทวีชัย

๙๒๗๐
๙๒๗๑
๙๒๗๒
๙๒๗๓
๙๒๗๔
๙๒๗๕
๙๒๗๖
๙๒๗๗
๙๒๗๘
๙๒๗๙
๙๒๘๐
๙๒๘๑
๙๒๘๒
๙๒๘๓
๙๒๘๔
๙๒๘๕
๙๒๘๖
๙๒๘๗
๙๒๘๘
๙๒๘๙
๙๒๙๐
๙๒๙๑
๙๒๙๒
๙๒๙๓
๙๒๙๔

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ วิโรจน แสงวิเศษ
ดาบตํารวจ วิโรจน แสนขัติ
ดาบตํารวจ วิโรจน หมวดมณี
ดาบตํารวจ วิโรจน เหลือแกว
ดาบตํารวจ วิโรจน อายชุม
ดาบตํารวจ วิโรจน อายุยงค
ดาบตํารวจ วิโรจน อินพรม
ดาบตํารวจ วิโรชน พันมา
ดาบตํารวจ วิลาศ คงแกว
ดาบตํารวจ วิลาศ ชินเสนา
ดาบตํารวจ วิลาศ วงเฉลิม
ดาบตํารวจ วิลาศ สุวรรณสงเคราะห
ดาบตํารวจ วิเลิศ นิลดา
ดาบตํารวจ วิเลิศ ปุมสันเทียะ
ดาบตํารวจ วิไลมาน อาแว
ดาบตํารวจ วิวรรธน เมืองกลัด
ดาบตํารวจ วิวัฒ ดําคง
ดาบตํารวจ วิวัฒน จินดาพล
ดาบตํารวจ วิวัฒน ชวาฤทธิ์
ดาบตํารวจ วิวัฒน ตรียวง
ดาบตํารวจ วิวัฒน
ไทวังคําศิริชินวงศ
ดาบตํารวจ วิวัฒน บุญทาปน
ดาบตํารวจ วิวัฒน ประดิษฐสุวรรณ
ดาบตํารวจ วิวัฒน ปลูกสกุล
ดาบตํารวจ วิวัฒน ยอดพรมทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๒๙๕
๙๒๙๖
๙๒๙๗
๙๒๙๘
๙๒๙๙
๙๓๐๐
๙๓๐๑
๙๓๐๒
๙๓๐๓
๙๓๐๔
๙๓๐๕
๙๓๐๖
๙๓๐๗
๙๓๐๘
๙๓๐๙
๙๓๑๐
๙๓๑๑
๙๓๑๒
๙๓๑๓
๙๓๑๔
๙๓๑๕
๙๓๑๖
๙๓๑๗
๙๓๑๘
๙๓๑๙
๙๓๒๐

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ วิวัฒน รัตนสกล
ดาบตํารวจ วิวัฒน โรจนกวินพันธ
ดาบตํารวจ วิวัฒน วิภาตะภูติ
ดาบตํารวจ วิวัฒน สีลา
ดาบตํารวจ วิวัฒน หยวกกุล
ดาบตํารวจ วิวัฒนชัย ครุฑเพ็ชร
ดาบตํารวจ วิวัฒนชัย อนแกว
ดาบตํารวจ วิวัตร ทองมาก
ดาบตํารวจ วิวาห แกวนก
ดาบตํารวจ วิศณุ คําจันทา
ดาบตํารวจ วิศณุ ลาลี
ดาบตํารวจ วิศรุจน ตาคําปญญา
ดาบตํารวจ วิศรุต ผงสุข
ดาบตํารวจ วิศรุต เพ็ชรภา
ดาบตํารวจ วิศวยศ ยศพงศอนันต
ดาบตํารวจ วิศักดิ์ เจริญพร
ดาบตํารวจ วิศักดิ์ ชาตรีดํา
ดาบตํารวจ วิศาล สงสุรินทร
ดาบตํารวจ วิศาลพล ทวิลาภากุล
ดาบตํารวจ วิศิษ ชิณชาง
ดาบตํารวจ วิศิษฎ ทรงศรี
ดาบตํารวจ วิศิษฎศักดิ์ กาญจนเกตุ
ดาบตํารวจ วิศิษฐ มิตรมาตร
ดาบตํารวจ วิศิษฐ ยี่สุนหอม
ดาบตํารวจ วิศิษย ขันเขต
ดาบตํารวจ วิเศษ ประดับเพชรรัตน

๙๓๒๑
๙๓๒๒
๙๓๒๓
๙๓๒๔
๙๓๒๕
๙๓๒๖
๙๓๒๗
๙๓๒๘
๙๓๒๙
๙๓๓๐
๙๓๓๑
๙๓๓๒
๙๓๓๓
๙๓๓๔
๙๓๓๕
๙๓๓๖
๙๓๓๗
๙๓๓๘
๙๓๓๙
๙๓๔๐
๙๓๔๑
๙๓๔๒
๙๓๔๓
๙๓๔๔
๙๓๔๕
๙๓๔๖

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ วิเศษ โพธีร
ดาบตํารวจ วิษณุ ณ คําสี
ดาบตํารวจ วิษณุ ทองอราม
ดาบตํารวจ วิษณุ นรทศ
ดาบตํารวจ วิษณุ พันธไทย
ดาบตํารวจ วิษณุ พิมพรัตน
ดาบตํารวจ วิษณุ รัตนตรัยวงศ
ดาบตํารวจ วิษณุ เสาะสืบ
ดาบตํารวจ วิษณุกร คําโท
ดาบตํารวจ วิษณุกร โคตรสมบัติ
ดาบตํารวจ วิษณุเดช เศรษฐไตรรัตน
ดาบตํารวจ วิษณุพงศ อางมัจฉา
ดาบตํารวจ วิษณุรักษ ชาววัง
ดาบตํารวจ วิษณุวัฒน ศรีกะชา
ดาบตํารวจ วิษา โกมล
ดาบตํารวจ วิสาห มณีสงค
ดาบตํารวจ วิสิฐศักดิ์ สุดโต
ดาบตํารวจ วิสิทธิ์ เกิดแกว
ดาบตํารวจ วิสิทธิ์ จิตติพันธ
ดาบตํารวจ วิสิทธิ์ แจงธีรนันท
ดาบตํารวจ วิสิทธิ์ ทองมา
ดาบตํารวจ วิสิทธิ์ วงษการดี
ดาบตํารวจ วิสิทธิ์ วัง
ดาบตํารวจ วิสิทธิ์ สีตาแสน
ดาบตํารวจ วิสิทธิ์ศักดิ์ จันทรเขียว
ดาบตํารวจ วิสุทธิ์ การบุญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๓๔๗
๙๓๔๘
๙๓๔๙
๙๓๕๐
๙๓๕๑
๙๓๕๒
๙๓๕๓
๙๓๕๔
๙๓๕๕
๙๓๕๖
๙๓๕๗
๙๓๕๘
๙๓๕๙
๙๓๖๐
๙๓๖๑
๙๓๖๒
๙๓๖๓
๙๓๖๔
๙๓๖๕
๙๓๖๖
๙๓๖๗
๙๓๖๘
๙๓๖๙
๙๓๗๐
๙๓๗๑
๙๓๗๒

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ วิสุทธิ์ ปานดํา
ดาบตํารวจ วิสุทธิ์ มณีเลิศ
ดาบตํารวจ วิสุทธิ์ ราคา
ดาบตํารวจ วิสุทธิ์ แวดลอม
ดาบตํารวจ วิสุทธิ์ สรอยสนธิ์
ดาบตํารวจ วิสุทธิ์ สะราคํา
ดาบตํารวจ วิสุทธิ์ ออนจันแกว
ดาบตํารวจ วิสุพรรค พากุล
ดาบตํารวจ วิสูตย สําราญราษฎร
ดาบตํารวจ วิสูตร ทะสังขาร
ดาบตํารวจ วิสูตร จักรเครือ
ดาบตํารวจ วิสูตร จันทพันธ
ดาบตํารวจ วิสูตร จี๋คีรี
ดาบตํารวจ วิสูตร พรหมเหมือน
ดาบตํารวจ วิสูตร มั่นคง
ดาบตํารวจ วิสูตร มูณีย
ดาบตํารวจ วิสูตร ราตรี
ดาบตํารวจ วิสูติ สุขตะโก
ดาบตํารวจ วิเสก คําบุญเรือง
ดาบตํารวจ วียะรัตน มานัสสา
ดาบตํารวจ วีรชน ทัพสิทธิ์
ดาบตํารวจ วีรชัย เกษานนท
ดาบตํารวจ วีรชาติ สรรพอาษา
ดาบตํารวจ วีรชาติ สินเธาว
ดาบตํารวจ วีรเชษฐ รัตนประยูร
ดาบตํารวจ วีรพงษ นันทา

๙๓๗๓
๙๓๗๔
๙๓๗๕
๙๓๗๖
๙๓๗๗
๙๓๗๘
๙๓๗๙
๙๓๘๐
๙๓๘๑
๙๓๘๒
๙๓๘๓
๙๓๘๔
๙๓๘๕
๙๓๘๖
๙๓๘๗
๙๓๘๘
๙๓๘๙
๙๓๙๐
๙๓๙๑
๙๓๙๒
๙๓๙๓
๙๓๙๔
๙๓๙๕
๙๓๙๖
๙๓๙๗
๙๓๙๘

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ วีรพงษ น้ําทิพย
ดาบตํารวจ วีรพงษ มณีนวล
ดาบตํารวจ วีรพงษ อุทรส
ดาบตํารวจ วีรพร ทองสาย
ดาบตํารวจ วีรพล ชางโสภา
ดาบตํารวจ วีรพล โพธิจักร
ดาบตํารวจ วีรพล ศรีพิบูลย
ดาบตํารวจ วีรพัฒน สุธงษา
ดาบตํารวจ วีรพัฒน อินทรัตน
ดาบตํารวจ วีรพันธ ประวงค
ดาบตํารวจ วีรพันธ รวดเร็ว
ดาบตํารวจ วีรภัทร ชนะบางแกว
ดาบตํารวจ วีรภัทร สิ่งสม
ดาบตํารวจ วีรภัทร พลอาสา
ดาบตํารวจ วีรภัทร อินทะพัด
ดาบตํารวจ วีรยุทธ ดวงนา
ดาบตํารวจ วีรยุทธ ปนสา
ดาบตํารวจ วีรยุทธ วันควร
ดาบตํารวจ วีรยุทธ ศรีภิลา
ดาบตํารวจ วีรยุทธ โอชารส
ดาบตํารวจ วีรวงศ ลอยสงเคราะห
ดาบตํารวจ วีรวัฒน เกิดผล
ดาบตํารวจ วีรวัฒน ทองเมืองนอย
ดาบตํารวจ วีรวัฒน นามโชติ
ดาบตํารวจ วีรวัฒน บุญชูคง
ดาบตํารวจ วีรวัฒน เปยจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๓๙๙
๙๔๐๐
๙๔๐๑
๙๔๐๒
๙๔๐๓
๙๔๐๔
๙๔๐๕
๙๔๐๖
๙๔๐๗
๙๔๐๘
๙๔๐๙
๙๔๑๐
๙๔๑๑
๙๔๑๒
๙๔๑๓
๙๔๑๔
๙๔๑๕
๙๔๑๖
๙๔๑๗
๙๔๑๘
๙๔๑๙
๙๔๒๐
๙๔๒๑
๙๔๒๒
๙๔๒๓
๙๔๒๔

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ วีรวัฒน อินทรแปลง
ดาบตํารวจ วีรวุฒน ชัยมงคล
ดาบตํารวจ วีรวุฒิ เทียมยม
ดาบตํารวจ วีรศักดิ์ จันทรศิริทอง
ดาบตํารวจ วีรศักดิ์ จําปาทอง
ดาบตํารวจ วีรศักดิ์ ตนสวรรค
ดาบตํารวจ วีรศักดิ์ เมืองมูล
ดาบตํารวจ วีรศักดิ์ สิริสถิตย
ดาบตํารวจ วีรศักดิ์ สุขราม
ดาบตํารวจ วีรศักดิ์ หวังหลี
ดาบตํารวจ วีระ กาญจนพรหม
ดาบตํารวจ วีระ คณาโจทย
ดาบตํารวจ วีระ จันสอน
ดาบตํารวจ วีระ ดวงนุย
ดาบตํารวจ วีระ ทองโปรง
ดาบตํารวจ วีระ บรรเทิงใจ
ดาบตํารวจ วีระ แฝงจันดา
ดาบตํารวจ วีระ ภูฆัง
ดาบตํารวจ วีระ ลิ่มเจริญ
ดาบตํารวจ วีระ ลีตานา
ดาบตํารวจ วีระ วงษา
ดาบตํารวจ วีระ วัฒนเจริญพร
ดาบตํารวจ วีระ สมพงษ
ดาบตํารวจ วีระ สรอยเปย
ดาบตํารวจ วีระ สิงหลอ
ดาบตํารวจ วีระ สุขแสง

๙๔๒๕
๙๔๒๖
๙๔๒๗
๙๔๒๘
๙๔๒๙
๙๔๓๐
๙๔๓๑
๙๔๓๒
๙๔๓๓
๙๔๓๔
๙๔๓๕
๙๔๓๖
๙๔๓๗
๙๔๓๘
๙๔๓๙
๙๔๔๐
๙๔๔๑
๙๔๔๒
๙๔๔๓
๙๔๔๔
๙๔๔๕
๙๔๔๖
๙๔๔๗
๙๔๔๘
๙๔๔๙

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ วีระ สุทธิชยาพิพัฒน
ดาบตํารวจ วีระ สุวรรณกาญจน
ดาบตํารวจ วีระ อินตาโสภี
ดาบตํารวจ วีระชน
เกียรติกุลานุสรณ
ดาบตํารวจ วีระชล กงเพชร
ดาบตํารวจ วีระชัย บุญบุตร
ดาบตํารวจ วีระชัย พรหมบุตร
ดาบตํารวจ วีระชัย มวงศรี
ดาบตํารวจ วีระชัย ลาดนาเลา
ดาบตํารวจ วีระชัย สาธร
ดาบตํารวจ วีระชัย สีแกว
ดาบตํารวจ วีระชัย ไหมละเอียด
ดาบตํารวจ วีระชาติ ลือชา
ดาบตํารวจ วีระชาติ อโณทัย
ดาบตํารวจ วีระโชติ ชางนิล
ดาบตํารวจ วีระโชติ โยธาทัย
ดาบตํารวจ วีระโชติ ออนเอี่ยม
ดาบตํารวจ วีระฑูรย โทรธรรม
ดาบตํารวจ วีระเดช ศรีสุข
ดาบตํารวจ วีระพงศ ทิพยโพธิ์
ดาบตํารวจ วีระพงษ แกวคูณ
ดาบตํารวจ วีระพงษ แกวทอง
ดาบตํารวจ วีระพงษ จันทรดี
ดาบตํารวจ วีระพงษ ประทุมพันธ
ดาบตํารวจ วีระพงษ ปาสาบุตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๔๕๐
๙๔๕๑
๙๔๕๒
๙๔๕๓
๙๔๕๔
๙๔๕๕
๙๔๕๖
๙๔๕๗
๙๔๕๘
๙๔๕๙
๙๔๖๐
๙๔๖๑
๙๔๖๒
๙๔๖๓
๙๔๖๔
๙๔๖๕
๙๔๖๖
๙๔๖๗
๙๔๖๘
๙๔๖๙
๙๔๗๐
๙๔๗๑
๙๔๗๒
๙๔๗๓
๙๔๗๔
๙๔๗๕

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ วีระพงษ ยอดแกว
ดาบตํารวจ วีระพงษ สุวรรณชาติ
ดาบตํารวจ วีระพล ดวงสุวรรณ
ดาบตํารวจ วีระพล ดําแดงดี
ดาบตํารวจ วีระพล แสนบูรณะพันธ
ดาบตํารวจ วีระพันธ เกลี้ยงกลม
ดาบตํารวจ วีระพันธ ญาติสูงเนิน
ดาบตํารวจ วีระพันธ ประภาพักตร
ดาบตํารวจ วีระพันธ ปญญานันท
ดาบตํารวจ วีระพันธ สุวรรณ
ดาบตํารวจ วีระพันธุ ธิเสนา
ดาบตํารวจ วีระเพ็ชร ขําทัพ
ดาบตํารวจ วีระยุทธ นาราศรี
ดาบตํารวจ วีระยุทธ สุขทอง
ดาบตํารวจ วีระยุทธ เกตุบํารุง
ดาบตํารวจ วีระยุทธ แกวพรม
ดาบตํารวจ วีระยุทธ จุมปา
ดาบตํารวจ วีระยุทธ เจนไธสง
ดาบตํารวจ วีระยุทธ ประยูรวงศ
ดาบตํารวจ วีระยุทธ พุทถนอม
ดาบตํารวจ วีระยุทธ รักษาพล
ดาบตํารวจ วีระวัฒน ตานุชนม
ดาบตํารวจ วีระวัฒน ประคอง
ดาบตํารวจ วีระวุฒ ประกอบแสง
ดาบตํารวจ วีระวุฒิ ลิ่มวัน
ดาบตํารวจ วีระศักดิ์ เข็มลา

๙๔๗๖
๙๔๗๗
๙๔๗๘
๙๔๗๙
๙๔๘๐
๙๔๘๑
๙๔๘๒
๙๔๘๓
๙๔๘๔
๙๔๘๕
๙๔๘๖
๙๔๘๗
๙๔๘๘
๙๔๘๙
๙๔๙๐
๙๔๙๑
๙๔๙๒
๙๔๙๓
๙๔๙๔
๙๔๙๕
๙๔๙๖
๙๔๙๗
๙๔๙๘
๙๔๙๙
๙๕๐๐
๙๕๐๑

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ วีระศักดิ์ จันทรกระเทาะ
ดาบตํารวจ วีระศักดิ์ นาคประเสริฐ
ดาบตํารวจ วีระศักดิ์ นุมาศ
ดาบตํารวจ วีระศักดิ์ แฝงจันดา
ดาบตํารวจ วีระศักดิ์ พรมจันทร
ดาบตํารวจ วีระศักดิ์ โพดตะ
ดาบตํารวจ วีระศักดิ์ โพธิ์สา
ดาบตํารวจ วีระศักดิ์ เภาสู
ดาบตํารวจ วีระศักดิ์ ศรีหะ
ดาบตํารวจ วีระศักดิ์ สมบัวคู
ดาบตํารวจ วุฒิ ชินวงษทัน
ดาบตํารวจ วุฒิ บุญชัย
ดาบตํารวจ วุฒิ ภูอวด
ดาบตํารวจ วุฒิ วงศิตาเมือง
ดาบตํารวจ วุฒิกร อัฐมี
ดาบตํารวจ วุฒิไกร สุทธหลวง
ดาบตํารวจ วุฒิชัย กองพรม
ดาบตํารวจ วุฒิชัย แกวมา
ดาบตํารวจ วุฒิชัย ขันทะบุตร
ดาบตํารวจ วุฒิชัย ขันประกอบ
ดาบตํารวจ วุฒิชัย เขตรักษา
ดาบตํารวจ วุฒิชัย คําปงศักดิ์
ดาบตํารวจ วุฒิชัย ไชยมา
ดาบตํารวจ วุฒิชัย ณ วาโย
ดาบตํารวจ วุฒิชัย ดอนทราย
ดาบตํารวจ วุฒิชัย แดนกาไสย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๕๐๒
๙๕๐๓
๙๕๐๔
๙๕๐๕
๙๕๐๖
๙๕๐๗
๙๕๐๘
๙๕๐๙
๙๕๑๐
๙๕๑๑
๙๕๑๒
๙๕๑๓
๙๕๑๔
๙๕๑๕
๙๕๑๖
๙๕๑๗
๙๕๑๘
๙๕๑๙
๙๕๒๐
๙๕๒๑
๙๕๒๒
๙๕๒๓
๙๕๒๔
๙๕๒๕
๙๕๒๖
๙๕๒๗

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ วุฒิชัย ตาไธสง
ดาบตํารวจ วุฒิชัย ทองเกิด
ดาบตํารวจ วุฒิชัย นอยเมล
ดาบตํารวจ วุฒิชัย บัวบางกรูด
ดาบตํารวจ วุฒิชัย ปองแกว
ดาบตํารวจ วุฒิชัย พรมพิทักษ
ดาบตํารวจ วุฒิชัย ใยไหม
ดาบตํารวจ วุฒิชัย รุงโรจนชนะกุล
ดาบตํารวจ วุฒิชัย วังขันธ
ดาบตํารวจ วุฒิชัย เวียงสมุทร
ดาบตํารวจ วุฒิชัย สังฆพันธ
ดาบตํารวจ วุฒิชัย สุขเปง
ดาบตํารวจ วุฒิชัย องคยา
ดาบตํารวจ วุฒิไชย เครือคง
ดาบตํารวจ วุฒิเดช อริยรักษวงศ
ดาบตํารวจ วุฒินันต ทิพยประมวล
ดาบตํารวจ วุฒินันท จันดา
ดาบตํารวจ วุฒินันท จันทะเสน
ดาบตํารวจ วุฒินันท พูนชัย
ดาบตํารวจ วุฒิพงค ศรีศิริ
ดาบตํารวจ วุฒิพงศ ศรีสงคราม
ดาบตํารวจ วุฒิพงษ กิจพิบูลย
ดาบตํารวจ วุฒิพงษ เขียวสด
ดาบตํารวจ วุฒิพงษ คงทอง
ดาบตํารวจ วุฒิพงษ จิ๋วหนองโพธิ์
ดาบตํารวจ วุฒิพงษ ชูแผว

๙๕๒๘
๙๕๒๙
๙๕๓๐
๙๕๓๑
๙๕๓๒
๙๕๓๓
๙๕๓๔
๙๕๓๕
๙๕๓๖
๙๕๓๗
๙๕๓๘
๙๕๓๙
๙๕๔๐
๙๕๔๑
๙๕๔๒
๙๕๔๓
๙๕๔๔
๙๕๔๕
๙๕๔๖
๙๕๔๗
๙๕๔๘
๙๕๔๙
๙๕๕๐
๙๕๕๑
๙๕๕๒
๙๕๕๓

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ วุฒิพงษ บุตะเขียว
ดาบตํารวจ วุฒิพงษ ภูเงิน
ดาบตํารวจ วุฒิพงษ สังขขาว
ดาบตํารวจ วุฒิพงษ แสงดี
ดาบตํารวจ วุฒิพงษ หมั่นบํารุง
ดาบตํารวจ วุฒิพล ฦาชา
ดาบตํารวจ วุฒิมาศ พึ่งหวัง
ดาบตํารวจ วุฒิโรจน ราศรี
ดาบตํารวจ วุฒิศักดิ์ สยมชัย
ดาบตํารวจ วุฒิศักดิ์ สาหราย
ดาบตํารวจ วุฒิศักดิ์ สืบคง
ดาบตํารวจ วุธานนท บุญกอง
ดาบตํารวจ เวช อินนุรักษ
ดาบตํารวจ เวชกร ศิริสืบ
ดาบตํารวจ เวชพร สําแดง
ดาบตํารวจ เวธิน เวียงเงิน
ดาบตํารวจ เวนิช ขันธุปทม
ดาบตํารวจ เวนิช คะตะวงษ
ดาบตํารวจ เวนิตย เดชทิศ
ดาบตํารวจ เวนิตย บุญแถม
ดาบตํารวจ เวนิตร นามราช
ดาบตํารวจ เวียงชัย คําสอาด
ดาบตํารวจ เวียงชัย ภิรมยรักษ
ดาบตํารวจ แวมามุ อิสาเฮาะ
ดาบตํารวจ แวมิง แวและ
ดาบตํารวจ แวอุเซ็ง แมวาโซะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๕๕๔
๙๕๕๕
๙๕๕๖
๙๕๕๗
๙๕๕๘
๙๕๕๙
๙๕๖๐
๙๕๖๑
๙๕๖๒
๙๕๖๓
๙๕๖๔
๙๕๖๕
๙๕๖๖
๙๕๖๗
๙๕๖๘
๙๕๖๙
๙๕๗๐
๙๕๗๑
๙๕๗๒
๙๕๗๓
๙๕๗๔
๙๕๗๕
๙๕๗๖
๙๕๗๗
๙๕๗๘
๙๕๗๙

ดาบตํารวจ แวอูมา ยีตา
ดาบตํารวจ ไวพจน จําปานิล
ดาบตํารวจ ไวพจน แพงมา
ดาบตํารวจ ไวพจน สิงหลอ
ดาบตํารวจ ไวพจน อินทอง
ดาบตํารวจ ไวภพ ตันพลัง
ดาบตํารวจ ไวภพ รองาม
ดาบตํารวจ ไวย รุงสันเทียะ
ดาบตํารวจ ไวยเดช ศรมณี
ดาบตํารวจ ไวยสิทธิ์ วงษแข
ดาบตํารวจ ศกร แกวเรืองศรี
ดาบตํารวจ ศดิส ยอดนทีทอง
ดาบตํารวจ ศตพร วงศสมบัติ
ดาบตํารวจ ศตพร วงศอุดม
ดาบตํารวจ ศตพล ชูธนสรรค
ดาบตํารวจ ศตวรรษ ลาดคํา
ดาบตํารวจ ศตวรรษ วงศจันทร
ดาบตํารวจ ศตายุ พิลัย
ดาบตํารวจ ศรชัย กิ่งจอหอ
ดาบตํารวจ ศรชัย จิตมานะ
ดาบตํารวจ ศรชัย อภัยรัตน
ดาบตํารวจ ศรทอง สารเทพ
ดาบตํารวจ ศรนรินทร ทองทับ
ดาบตํารวจ ศรวุธ สายกิ้มซวน
ดาบตํารวจ ศรศักดิ์ แกวภักดี
ดาบตํารวจ ศรศักดิ์ คําผอง

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๘๐
๙๕๘๑
๙๕๘๒
๙๕๘๓
๙๕๘๔
๙๕๘๕
๙๕๘๖
๙๕๘๗
๙๕๘๘
๙๕๘๙
๙๕๙๐
๙๕๙๑
๙๕๙๒
๙๕๙๓
๙๕๙๔
๙๕๙๕
๙๕๙๖
๙๕๙๗
๙๕๙๘
๙๕๙๙
๙๖๐๐
๙๖๐๑
๙๖๐๒
๙๖๐๓
๙๖๐๔

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ศรสิน ศรีอําคา
ดาบตํารวจ ศรัญู คําปวน
ดาบตํารวจ ศรัณภิรมยิ์ ไปปะ
ดาบตํารวจ ศรัณย ชุมธิ
ดาบตํารวจ ศรัณย เซงซาย
ดาบตํารวจ ศรัณย เซงเถี้ยน
ดาบตํารวจ ศรัณยณพงษ สกุลแกว
ดาบตํารวจ ศรัณยพงศ เปยมทอง
ดาบตํารวจ ศรัณยพจน
ทักษิณเตชกุล
ดาบตํารวจ ศรัณยพัชร เรียบรอย
ดาบตํารวจ ศรัณยู แสนสุด
ดาบตํารวจ ศรัณรัตน รมยใจบุญ
ดาบตํารวจ ศรัณวิชช เหลืองสุนทร
ดาบตํารวจ ศรันย กอนทอง
ดาบตํารวจ ศรายุทธ กองขมิ้น
ดาบตํารวจ ศรายุทธ กาทอง
ดาบตํารวจ ศรายุทธ จําปามี
ดาบตํารวจ ศรายุทธ ประหยัด
ดาบตํารวจ ศรายุทธ มณีมวง
ดาบตํารวจ ศรายุทธ เสนารินทร
ดาบตํารวจ ศรายุทธ อับดุลเราะแม
ดาบตํารวจ ศราวุฒ เหลืองเสงี่ยม
ดาบตํารวจ ศราวุฒิ ขวัญใจ
ดาบตํารวจ ศราวุฒิ ครองสิทธิ์
ดาบตํารวจ ศราวุฒิ จัตุรงคแสง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๖๐๕
๙๖๐๖
๙๖๐๗
๙๖๐๘
๙๖๐๙
๙๖๑๐
๙๖๑๑
๙๖๑๒
๙๖๑๓
๙๖๑๔
๙๖๑๕
๙๖๑๖
๙๖๑๗
๙๖๑๘
๙๖๑๙
๙๖๒๐
๙๖๒๑
๙๖๒๒
๙๖๒๓
๙๖๒๔
๙๖๒๕
๙๖๒๖
๙๖๒๗
๙๖๒๘
๙๖๒๙
๙๖๓๐

ดาบตํารวจ ศราวุฒิ จันไทย
ดาบตํารวจ ศราวุฒิ ธรรมยอย
ดาบตํารวจ ศราวุฒิ สุวรรณมณี
ดาบตํารวจ ศราวุธ กองเอียด
ดาบตํารวจ ศราวุธ ไกรนรา
ดาบตํารวจ ศราวุธ คงยัง
ดาบตํารวจ ศราวุธ จันตะ
ดาบตํารวจ ศราวุธ เจริญฤทธิ์
ดาบตํารวจ ศราวุธ ใจบุญ
ดาบตํารวจ ศราวุธ แตงรอด
ดาบตํารวจ ศราวุธ ทิพยเนตร
ดาบตํารวจ ศราวุธ บัตรมาตย
ดาบตํารวจ ศราวุธ บุญสุวรรณ
ดาบตํารวจ ศราวุธ ใบอุบล
ดาบตํารวจ ศราวุธ ยศสมบัติ
ดาบตํารวจ ศราวุธ วงษเกิดศรี
ดาบตํารวจ ศราวุธ วงษสุวรรณ
ดาบตํารวจ ศราวุธ สมมะเริง
ดาบตํารวจ ศราวุธ สีใจวงค
ดาบตํารวจ ศราวุธ สีมวง
ดาบตํารวจ ศราวุธ หนอแกว
ดาบตํารวจ ศราวุธ หวานแท
ดาบตํารวจ ศริตวรรธน ศรีออน
ดาบตํารวจ ศรีครินทร บัวบุตร
ดาบตํารวจ ศรีคาร ไชยสิทธิ์
ดาบตํารวจ ศรีทอง สรวญรัมย

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๓๑
๙๖๓๒
๙๖๓๓
๙๖๓๔
๙๖๓๕
๙๖๓๖
๙๖๓๗
๙๖๓๘
๙๖๓๙
๙๖๔๐
๙๖๔๑
๙๖๔๒
๙๖๔๓
๙๖๔๔
๙๖๔๕
๙๖๔๖
๙๖๔๗
๙๖๔๘
๙๖๔๙
๙๖๕๐
๙๖๕๑
๙๖๕๒
๙๖๕๓
๙๖๕๔
๙๖๕๕
๙๖๕๖

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ศรีทัน วงศชัยชนะ
ดาบตํารวจ ศรีทุน แปงการิยา
ดาบตํารวจ ศรีทูล แกวมาเมือง
ดาบตํารวจ ศรีเทพ เพชรแกว
ดาบตํารวจ ศรีธรรมรัตน สังขศรี
ดาบตํารวจ ศรีพระยา ตรียัง
ดาบตํารวจ ศรีไพล วงษเพ็ง
ดาบตํารวจ ศรีภพ สักลอ
ดาบตํารวจ ศรีเมือง ลอมวงษ
ดาบตํารวจ ศรีวิชัย ดอกจันทร
ดาบตํารวจ ศรีศักดิ์ จันทรฮุย
ดาบตํารวจ ศรีสุข ชินเกตุ
ดาบตํารวจ ศรีอุบล เทือกทาว
ดาบตํารวจ ศรุต พิชัยภูษิต
ดาบตํารวจ ศรุต สมสันต
ดาบตํารวจ ศฤงคาร ชุมจิตต
ดาบตํารวจ ศฤงคาร มุงหมาย
ดาบตํารวจ ศลทยา ชํานาญกิจ
ดาบตํารวจ ศศกร คิ้วดวงตา
ดาบตํารวจ ศศิวัฒน ทรัพยวรธนา
ดาบตํารวจ ศักดา กันยะมูล
ดาบตํารวจ ศักดา แกวหานาม
ดาบตํารวจ ศักดา ตันติธนพิพัฒน
ดาบตํารวจ ศักดา นกเล็ก
ดาบตํารวจ ศักดา นาคประดิษฐ
ดาบตํารวจ ศักดา บุญมี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๖๕๗
๙๖๕๘
๙๖๕๙
๙๖๖๐
๙๖๖๑
๙๖๖๒
๙๖๖๓
๙๖๖๔
๙๖๖๕
๙๖๖๖
๙๖๖๗
๙๖๖๘
๙๖๖๙
๙๖๗๐
๙๖๗๑
๙๖๗๒
๙๖๗๓
๙๖๗๔
๙๖๗๕
๙๖๗๖
๙๖๗๗
๙๖๗๘
๙๖๗๙
๙๖๘๐
๙๖๘๑
๙๖๘๒

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ศักดา ยานใกล
ดาบตํารวจ ศักดา รุงทอง
ดาบตํารวจ ศักดา ลือชัยราม
ดาบตํารวจ ศักดา วงชมภู
ดาบตํารวจ ศักดา สมศักดิ์
ดาบตํารวจ ศักดา สุทธิเหลือ
ดาบตํารวจ ศักดา โสภา
ดาบตํารวจ ศักดา อยูญาติมาก
ดาบตํารวจ ศักดา อายะ
ดาบตํารวจ ศักดา อารีพงษ
ดาบตํารวจ ศักดาพัฒษ แกนสาร
ดาบตํารวจ ศักดาวุธ พุดชู
ดาบตํารวจ ศักดิ์ เพชรปอ
ดาบตํารวจ ศักดิ์ อินทรชู
ดาบตํารวจ ศักดิ์กานต กันสถิตย
ดาบตํารวจ ศักดิ์คง สุวรรณ
ดาบตํารวจ ศักดิ์ชัย จันทรเพ็ญ
ดาบตํารวจ ศักดิ์ชัย ฉันทวิริยวัฒน
ดาบตํารวจ ศักดิ์ชัย ดีมา
ดาบตํารวจ ศักดิ์ชัย เดชดอนบม
ดาบตํารวจ ศักดิ์ชัย ประแดงปุย
ดาบตํารวจ ศักดิ์ชัย พรมนาม
ดาบตํารวจ ศักดิ์ชัย ระนิโส
ดาบตํารวจ ศักดิ์ชัย เรืองสังข
ดาบตํารวจ ศักดิ์ชัย วงศรักษ
ดาบตํารวจ ศักดิ์ชัย ศรีสําราญ

๙๖๘๓
๙๖๘๔
๙๖๘๕
๙๖๘๖
๙๖๘๗
๙๖๘๘
๙๖๘๙
๙๖๙๐
๙๖๙๑
๙๖๙๒
๙๖๙๓
๙๖๙๔
๙๖๙๕
๙๖๙๖
๙๖๙๗
๙๖๙๘
๙๖๙๙
๙๗๐๐
๙๗๐๑
๙๗๐๒
๙๗๐๓
๙๗๐๔
๙๗๐๕
๙๗๐๖
๙๗๐๗
๙๗๐๘

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ศักดิ์ชัย สมนึก
ดาบตํารวจ ศักดิ์ชัย เอี่ยมแจง
ดาบตํารวจ ศักดิ์ชาย รามจันทร
ดาบตํารวจ ศักดิ์ชาย สุมมาตย
ดาบตํารวจ ศักดิโชติ วิชาติ
ดาบตํารวจ ศักดิ์ดา กังหมาด
ดาบตํารวจ ศักดิ์ดา ขุนทอง
ดาบตํารวจ ศักดิ์ดา ปะนาทัง
ดาบตํารวจ ศักดิ์ดา ภูมิภาค
ดาบตํารวจ ศักดิ์ดา รวมชมรัตน
ดาบตํารวจ ศักดิ์ดา ศรีคํา
ดาบตํารวจ ศักดิ์ดา สังขวรรณะ
ดาบตํารวจ ศักดิ์ดา สังขะบุญญา
ดาบตํารวจ ศักดิ์ดาว ชนะโยธา
ดาบตํารวจ ศักดิ์นรินทร เพชรตะกั่ว
ดาบตํารวจ ศักดิ์นรินทร เพียกเพีย
ดาบตํารวจ ศักดินา งามประสิทธิ์
ดาบตํารวจ ศักดินา ปนะการัง
ดาบตํารวจ ศักดิ์นิกร ใยเพ็ง
ดาบตํารวจ ศักดิ์นิพนธ สินธุรักษ
ดาบตํารวจ ศักดิ์ปรีดา อุราเลิศ
ดาบตํารวจ ศักดิพงศ สุขอุน
ดาบตํารวจ ศักดิพัฒน หลําเนียม
ดาบตํารวจ ศักดิ์เพชร ลิขิตสุธาการ
ดาบตํารวจ ศักดิ์โยธิน วินิตวรรณ
ดาบตํารวจ ศักดิ์ราช กรายแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๗๐๙
๙๗๑๐
๙๗๑๑
๙๗๑๒
๙๗๑๓
๙๗๑๔
๙๗๑๕
๙๗๑๖
๙๗๑๗
๙๗๑๘
๙๗๑๙
๙๗๒๐
๙๗๒๑
๙๗๒๒
๙๗๒๓
๙๗๒๔
๙๗๒๕
๙๗๒๖
๙๗๒๗
๙๗๒๘
๙๗๒๙
๙๗๓๐
๙๗๓๑
๙๗๓๒
๙๗๓๓

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ศักดิ์ศรี จันทะชุม
ดาบตํารวจ ศักดิ์ศรี แสนเมือง
ดาบตํารวจ ศักดิ์ศิริ ศรีแสง
ดาบตํารวจ ศักดิ์ศิริ อภิสนทสมบัติ
ดาบตํารวจ ศักดิ์สกล เอี้ยงอาย
ดาบตํารวจ ศักดิ์สยาม ซิวจําปา
ดาบตํารวจ ศักดิ์สังวาน หวยทราย
ดาบตํารวจ ศักดิ์สิทธิ์ จงปรีเปรม
ดาบตํารวจ ศักดิ์สิทธิ์
จันทรหนองแวง
ดาบตํารวจ ศักดิ์สิทธิ์ แฝงทรัพย
ดาบตํารวจ ศักดิ์สิทธิ์ พลบูรณ
ดาบตํารวจ ศักดิ์สิทธิ์ พันธฤทธิ์
ดาบตํารวจ ศักดิ์สิทธิ์ พุทธา
ดาบตํารวจ ศักดิ์สิทธิ์ วรศักดิ์
ดาบตํารวจ ศักดิ์สิทธิ์ แสงทะรา
ดาบตํารวจ ศักดิ์สิทธิ์ แสงศร
ดาบตํารวจ ศักดิ์อนันท กองเพชร
ดาบตํารวจ ศักย เล็กสุภาพ
ดาบตํารวจ ศักยพิรุฬห ดีสุหราย
ดาบตํารวจ ศักยวริษฐ เกิดกาญจน
ดาบตํารวจ ศักยศรณ เขตตสมุทร
ดาบตํารวจ ศักยศรณ เคือเนตร
ดาบตํารวจ ศักยศรณ ศรีสุวรรณ
ดาบตํารวจ ศักยศรณ สังขแกว
ดาบตํารวจ ศักรินทร กองลี

๙๗๓๔
๙๗๓๕
๙๗๓๖
๙๗๓๗
๙๗๓๘
๙๗๓๙
๙๗๔๐
๙๗๔๑
๙๗๔๒
๙๗๔๓
๙๗๔๔
๙๗๔๕
๙๗๔๖
๙๗๔๗
๙๗๔๘
๙๗๔๙
๙๗๕๐
๙๗๕๑
๙๗๕๒
๙๗๕๓
๙๗๕๔
๙๗๕๕
๙๗๕๖
๙๗๕๗
๙๗๕๘
๙๗๕๙

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ศักรินทร แกวมูลมุข
ดาบตํารวจ ศักรินทร แกวออง
ดาบตํารวจ ศักรินทร คณะธรรม
ดาบตํารวจ ศักรินทร คุมไกรสร
ดาบตํารวจ ศักรินทร บัณฑิตวิศาล
ดาบตํารวจ ศาทร สายสรอย
ดาบตํารวจ ศานติวัติ ดํารงสัจจศิริ
ดาบตํารวจ ศาสตรา ไขววงค
ดาบตํารวจ ศาสตราวุธ อุทการ
ดาบตํารวจ ศิรวัฒน ขุนฤทธิ์
ดาบตํารวจ ศิรวิทย กาติ๊บ
ดาบตํารวจ ศิรเวท แกวกรวิชญ
ดาบตํารวจ ศิรศักดิ์ จันทรแสง
ดาบตํารวจ ศิระ ศรีอาจ
ดาบตํารวจ ศิระกันต ปภัสพรศรัณย
ดาบตํารวจ ศิราวุธ หลอดทอง
ดาบตํารวจ ศิริ จันทรวัฒน
ดาบตํารวจ ศิริ ทวีดี
ดาบตํารวจ ศิริ ทองเทพ
ดาบตํารวจ ศิริ พรมสมปาน
ดาบตํารวจ ศิริ พรหมลักษณ
ดาบตํารวจ ศิริ ศิริคํา
ดาบตํารวจ ศิริกุล คํามีหอม
ดาบตํารวจ ศิริเกียรติ พิการัตน
ดาบตํารวจ ศิริชัย ขอดทอง
ดาบตํารวจ ศิริชัย คชพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๗๖๐
๙๗๖๑
๙๗๖๒
๙๗๖๓
๙๗๖๔
๙๗๖๕
๙๗๖๖
๙๗๖๗
๙๗๖๘
๙๗๖๙
๙๗๗๐
๙๗๗๑
๙๗๗๒
๙๗๗๓
๙๗๗๔
๙๗๗๕
๙๗๗๖
๙๗๗๗
๙๗๗๘
๙๗๗๙
๙๗๘๐
๙๗๘๑
๙๗๘๒
๙๗๘๓
๙๗๘๔
๙๗๘๕

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ศิริชัย จิโสะ
ดาบตํารวจ ศิริชัย ชัยพูล
ดาบตํารวจ ศิริชัย ณ พล
ดาบตํารวจ ศิริชัย นุมนวม
ดาบตํารวจ ศิริชัย พรมสาเพชร
ดาบตํารวจ ศิริชัย ศรีนอย
ดาบตํารวจ ศิริชัย สารศิริ
ดาบตํารวจ ศิรินันท ชมชื่น
ดาบตํารวจ ศิริบูรณ เชยจิตร
ดาบตํารวจ ศิริพงค ชวยชม
ดาบตํารวจ ศิริพงศ เดชะ
ดาบตํารวจ ศิริพงษ กดมงคล
ดาบตํารวจ ศิริพงษ ฉ่ําศิริ
ดาบตํารวจ ศิริพงษ เทศพรม
ดาบตํารวจ ศิริพงษ ธรรมศร
ดาบตํารวจ ศิริพงษ พลบุตร
ดาบตํารวจ ศิริพงษ รัตนถาวรกูร
ดาบตํารวจ ศิริพล ผิวอวน
ดาบตํารวจ ศิริพัฒน จินายน
ดาบตํารวจ ศิริวัฒน สีดา
ดาบตํารวจ ศิริศักดิ์ เขียวชุม
ดาบตํารวจ ศิริศักดิ์ ทองขาว
ดาบตํารวจ ศิริศักดิ์ นวลจันทร
ดาบตํารวจ ศิริศักดิ์ บุญแสวง
ดาบตํารวจ ศิริศักดิ์ ราชนะ
ดาบตํารวจ ศิริสิน สังขวิศิษฐ

๙๗๘๖
๙๗๘๗
๙๗๘๘
๙๗๘๙
๙๗๙๐
๙๗๙๑
๙๗๙๒
๙๗๙๓
๙๗๙๔
๙๗๙๕
๙๗๙๖
๙๗๙๗
๙๗๙๘
๙๗๙๙
๙๘๐๐
๙๘๐๑
๙๘๐๒
๙๘๐๓
๙๘๐๔
๙๘๐๕
๙๘๐๖
๙๘๐๗
๙๘๐๘

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ดาบตํารวจ ศิโรจน เหรียญเชย
ดาบตํารวจ ศิลทอน ภูกาบิน
ดาบตํารวจ ศิลป วงคตันกาศ
ดาบตํารวจ ศิลปกร เขียวชอุม
ดาบตํารวจ ศิลปชัย ประใจ
ดาบตํารวจ ศิลปชัย หายทุกข
ดาบตํารวจ ศิลา ผิวออน
ดาบตํารวจ ศิลา รัชนีวิลัย
ดาบตํารวจ ศิลา ศรเดช
ดาบตํารวจ ศิลายุทธ อั้งดา
ดาบตํารวจ ศิวดล ยอดเหมือน
ดาบตํารวจ ศิวดล สุดใจกลิ่น
ดาบตํารวจ ศิวนัส อิ้มอนงค
ดาบตํารวจ ศิวพงศ รังสิวิวัฒน
ดาบตํารวจ ศิวะศิษฐ จันทรพิทักษ
ดาบตํารวจ ศิวัชธนโชติ เทียบเพีย
ดาบตํารวจ ศิวัฒน โพธิยก
ดาบตํารวจ ศิวาณัฐ จันทรทรงกรด
ดาบตํารวจ ศิวาวุธ ชอบแตง
ดาบตํารวจ ศึกษา ชูทิพย
ดาบตํารวจ ศุกรียศักดิ์ วงษทองดี
ดาบตํารวจ ศุทธากร ทิพยกองลาศ
ดาบตํารวจ ศุภกร
ไกลวิริยะพลไพศาล
๙๘๐๙ ดาบตํารวจ ศุภกร คําออน
๙๘๑๐ ดาบตํารวจ ศุภกร พรหมดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๘๑๑
๙๘๑๒
๙๘๑๓
๙๘๑๔
๙๘๑๕
๙๘๑๖
๙๘๑๗
๙๘๑๘
๙๘๑๙
๙๘๒๐
๙๘๒๑
๙๘๒๒
๙๘๒๓
๙๘๒๔
๙๘๒๕
๙๘๒๖
๙๘๒๗
๙๘๒๘
๙๘๒๙
๙๘๓๐
๙๘๓๑
๙๘๓๒
๙๘๓๓
๙๘๓๔
๙๘๓๕
๙๘๓๖

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ศุภกร พาออน
ดาบตํารวจ ศุภกร พิมมะศรปภา
ดาบตํารวจ ศุภกร มาลาเอี่ยม
ดาบตํารวจ ศุภกร ศรีชมภู
ดาบตํารวจ ศุภกฤต สาระพิมพ
ดาบตํารวจ ศุภกฤต อาหาสิเม
ดาบตํารวจ ศุภกฤษ อินทรเทศ
ดาบตํารวจ ศุภกฤษณ เกษมาลา
ดาบตํารวจ ศุภกิจ ชลเจริญ
ดาบตํารวจ ศุภกิจ นาควิโรจน
ดาบตํารวจ ศุภกิจ บุญปญญา
ดาบตํารวจ ศุภกิจ ปญญาดิษฐ
ดาบตํารวจ ศุภกิจ ศรีทองมา
ดาบตํารวจ ศุภกิจ อั๊วะเลียง
ดาบตํารวจ ศุภกิจ อินทโส
ดาบตํารวจ ศุภกิตติ์ คงยาง
ดาบตํารวจ ศุภกิตติ์ พวงมาลัย
ดาบตํารวจ ศุภกิตติ์ แสนใจกลา
ดาบตํารวจ ศุภฉันท ศรีโคตร
ดาบตํารวจ ศุภชัย กรรมการ
ดาบตํารวจ ศุภชัย ไกรแกว
ดาบตํารวจ ศุภชัย คงเกื้อ
ดาบตํารวจ ศุภชัย ชวยนาเขต
ดาบตํารวจ ศุภชัย ไชยมิ่ง
ดาบตํารวจ ศุภชัย ถาวรกาย
ดาบตํารวจ ศุภชัย ทองดอนคํา

๙๘๓๗
๙๘๓๘
๙๘๓๙
๙๘๔๐
๙๘๔๑
๙๘๔๒
๙๘๔๓
๙๘๔๔
๙๘๔๕
๙๘๔๖
๙๘๔๗
๙๘๔๘
๙๘๔๙
๙๘๕๐
๙๘๕๑
๙๘๕๒
๙๘๕๓
๙๘๕๔
๙๘๕๕
๙๘๕๖
๙๘๕๗
๙๘๕๘
๙๘๕๙
๙๘๖๐
๙๘๖๑
๙๘๖๒

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ศุภชัย ทองธรรมชาติ
ดาบตํารวจ ศุภชัย นันตื้อ
ดาบตํารวจ ศุภชัย นามเสนาะ
ดาบตํารวจ ศุภชัย ประเสริฐสิน
ดาบตํารวจ ศุภชัย ปนแกว
ดาบตํารวจ ศุภชัย ปุนทะมุณี
ดาบตํารวจ ศุภชัย พลทม
ดาบตํารวจ ศุภชัย พลแสน
ดาบตํารวจ ศุภชัย มวงชมเดช
ดาบตํารวจ ศุภชัย มูลทา
ดาบตํารวจ ศุภชัย เย็นใจ
ดาบตํารวจ ศุภชัย รอดวงษ
ดาบตํารวจ ศุภชัย รัตนวงษา
ดาบตํารวจ ศุภชัย ลาโภ
ดาบตํารวจ ศุภชัย โศภาพิชญากุล
ดาบตํารวจ ศุภชัย สาระคํา
ดาบตํารวจ ศุภชัย สุเต็น
ดาบตํารวจ ศุภชัย แสงสิน
ดาบตํารวจ ศุภชัย อินธรรมระ
ดาบตํารวจ ศุภชาญ งามหลาย
ดาบตํารวจ ศุภชาติ บอบัวเงิน
ดาบตํารวจ ศุภชาติ สุบรรณพันธ
ดาบตํารวจ ศุภเชษฐ สุริวงศ
ดาบตํารวจ ศุภโชค กันทะสอน
ดาบตํารวจ ศุภโชค แกนสุข
ดาบตํารวจ ศุภโชค คันธบุปผา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๘๖๓
๙๘๖๔
๙๘๖๕
๙๘๖๖
๙๘๖๗
๙๘๖๘
๙๘๖๙
๙๘๗๐
๙๘๗๑
๙๘๗๒
๙๘๗๓
๙๘๗๔
๙๘๗๕
๙๘๗๖
๙๘๗๗
๙๘๗๘
๙๘๗๙
๙๘๘๐
๙๘๘๑
๙๘๘๒
๙๘๘๓
๙๘๘๔
๙๘๘๕
๙๘๘๖
๙๘๘๗
๙๘๘๘

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ศุภโชค ผาสุขนิตย
ดาบตํารวจ ศุภโชค วรรณวรกิจ
ดาบตํารวจ ศุภโชค หลาสม
ดาบตํารวจ ศุภณัฎฐ วาดวงษศรีภู
ดาบตํารวจ ศุภณัฏฐ ไชยโกฏิ
ดาบตํารวจ ศุภณัฐ ทัดภูธร
ดาบตํารวจ ศุภดล สมบูรณพรอม
ดาบตํารวจ ศุภเดช ปนตะ
ดาบตํารวจ ศุภมิตร เกลียวชมพูนุช
ดาบตํารวจ ศุภมิตร ศรีนวลจันทร
ดาบตํารวจ ศุภรัตน พวงคลัง
ดาบตํารวจ ศุภฤกษ จตุธรรมธาดา
ดาบตํารวจ ศุภฤกษ ตองออน
ดาบตํารวจ ศุภฤกษ โพธิ์ทอง
ดาบตํารวจ ศุภฤกษ ละครวงษ
ดาบตํารวจ ศุภวาท ไตรวิวัธน
ดาบตํารวจ ศุภวิชญ แจงกิจ
ดาบตํารวจ ศุภวิชญ ชนะชัย
ดาบตํารวจ ศุภวิชญ พิทักษ
ดาบตํารวจ ศุภวิศว ปวรรณพงษ
ดาบตํารวจ ศุภวุฒิ โฉมงาม
ดาบตํารวจ ศุภวุฒิ เอี่ยมทศ
ดาบตํารวจ ศุภศิลป สิงหะสุริยะ
ดาบตํารวจ ศุภสรร แกววิชิต
ดาบตํารวจ ศุภสัณห สุนทรชัย
ดาบตํารวจ ศุภสิทธิ์ ชวยไทย

๙๘๘๙
๙๘๙๐
๙๘๙๑
๙๘๙๒
๙๘๙๓
๙๘๙๔
๙๘๙๕
๙๘๙๖
๙๘๙๗
๙๘๙๘
๙๘๙๙
๙๙๐๐
๙๙๐๑
๙๙๐๒
๙๙๐๓
๙๙๐๔
๙๙๐๕
๙๙๐๖
๙๙๐๗
๙๙๐๘
๙๙๐๙
๙๙๑๐
๙๙๑๑
๙๙๑๒
๙๙๑๓

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ ศุภักษร ใหมออน
ดาบตํารวจ ศุภากร นิ่มชื่น
ดาบตํารวจ ศุรบดินทร พลมิ่ง
ดาบตํารวจ ศุววิทย จันทรอบ
ดาบตํารวจ เศกดิ์สรรณ แสนกา
ดาบตํารวจ เศกภสิตฐ จิตตประสงค
ดาบตํารวจ เศกฤทธิ์ โคสอน
ดาบตํารวจ เศกสรร ทาวงษ
ดาบตํารวจ เศกสรรค ชาวรัตนพันธุ
ดาบตํารวจ เศกสรรค ชุณหเพสย
ดาบตํารวจ เศกสรรค บุญพุม
ดาบตํารวจ เศกสันต คนล่ํา
ดาบตํารวจ เศกสันต ตันวิลัย
ดาบตํารวจ เศกสันติ์ มอญขาม
ดาบตํารวจ เศรษฐกพล เจิมปรุ
ดาบตํารวจ เศรษฐพงศ สงคง
ดาบตํารวจ เศรษฐพงศ สัมมาฤทัย
ดาบตํารวจ เศรษฐพัส
บัลลือพรมราช
ดาบตํารวจ เศรษฐศักดิ์ ทิมินกุล
ดาบตํารวจ เศรษฐา ขอนจันทร
ดาบตํารวจ เศรษฐา ตะโฉ
ดาบตํารวจ เศรษฐา เทพทุงหลวง
ดาบตํารวจ เศวตชัยศรี ศรีบุญเรือง
ดาบตํารวจ เศวตร ทองคง
ดาบตํารวจ สกนธศิลป โททอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๙๑๔
๙๙๑๕
๙๙๑๖
๙๙๑๗
๙๙๑๘
๙๙๑๙
๙๙๒๐
๙๙๒๑
๙๙๒๒
๙๙๒๓
๙๙๒๔
๙๙๒๕
๙๙๒๖
๙๙๒๗
๙๙๒๘
๙๙๒๙
๙๙๓๐
๙๙๓๑
๙๙๓๒
๙๙๓๓
๙๙๓๔
๙๙๓๕
๙๙๓๖
๙๙๓๗
๙๙๓๘
๙๙๓๙

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สกรรจ จุลรักษ
ดาบตํารวจ สกล กอบสุข
ดาบตํารวจ สกล เทพเสน
ดาบตํารวจ สกล บรรลุ
ดาบตํารวจ สกล รอดวงษ
ดาบตํารวจ สกล ศุภฤกษนําชัย
ดาบตํารวจ สกลศรี สอดแกว
ดาบตํารวจ สกานต ศักดิ์ศรี
ดาบตํารวจ สกุลชัย ถังนอก
ดาบตํารวจ สกูล เกิดคง
ดาบตํารวจ สงกรานต กาวิละบุตร
ดาบตํารวจ สงกรานต คุมเมฆ
ดาบตํารวจ สงกรานต ทิพยโพธิ์
ดาบตํารวจ สงกรานต ทุมมุล
ดาบตํารวจ สงกรานต นวลวดี
ดาบตํารวจ สงกรานต นันทวรรณ
ดาบตํารวจ สงกรานต บุญเรียม
ดาบตํารวจ สงกรานต ประจวบวัน
ดาบตํารวจ สงกรานต ภาคเสวี
ดาบตํารวจ สงกรานต วงษหมื่น
ดาบตํารวจ สงกรานต ศรีประดับ
ดาบตํารวจ สงกรานต สิทธิโฉม
ดาบตํารวจ สงกรานต เหี้ยมหาญ
ดาบตํารวจ สงกรานต อุทุมพร
ดาบตํารวจ สงคคาม วังสาร
ดาบตํารวจ สงคราม เชียงแสน

๙๙๔๐
๙๙๔๑
๙๙๔๒
๙๙๔๓
๙๙๔๔
๙๙๔๕
๙๙๔๖
๙๙๔๗
๙๙๔๘
๙๙๔๙
๙๙๕๐
๙๙๕๑
๙๙๕๒
๙๙๕๓
๙๙๕๔
๙๙๕๕
๙๙๕๖
๙๙๕๗
๙๙๕๘
๙๙๕๙
๙๙๖๐
๙๙๖๑
๙๙๖๒
๙๙๖๓
๙๙๖๔
๙๙๖๕

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สงคราม บานไมรูโรย
ดาบตํารวจ สงคราม ปานชุม
ดาบตํารวจ สงคราม พิลาชัย
ดาบตํารวจ สงคราม ไรสงวน
ดาบตํารวจ สงคราม วันสา
ดาบตํารวจ สงคราม สีเทา
ดาบตํารวจ สงบ จุยสวัสดิ์
ดาบตํารวจ สงบ ตอมใจ
ดาบตํารวจ สงบ นาสา
ดาบตํารวจ สงบ บุญทานัง
ดาบตํารวจ สงบ สมสมัย
ดาบตํารวจ สงบ อุนเรือน
ดาบตํารวจ สงวน กาติ๊บ
ดาบตํารวจ สงวน ชนะสิทธิ์
ดาบตํารวจ สงวน บัวละวงค
ดาบตํารวจ สงวนศักดิ์ เนตรคุณ
ดาบตํารวจ สงเสริม ชูยังดวงโยธา
ดาบตํารวจ สงัด ยงรัตนโชติ
ดาบตํารวจ สงา จุลหอม
ดาบตํารวจ สงา บุญภา
ดาบตํารวจ สงา พาหา
ดาบตํารวจ สงา พูลสวัสดิ์
ดาบตํารวจ สงา มีชนะ
ดาบตํารวจ สงา ริมสุข
ดาบตํารวจ สงา สวัสดี
ดาบตํารวจ สงา สะพานแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๙๙๖๖ ดาบตํารวจ สงา แสนกาวี
๙๙๖๗ ดาบตํารวจ สด กาญจนโพชน
๙๙๖๘ ดาบตํารวจ สด บัวยอย
๙๙๖๙ ดาบตํารวจ สดุดี อินธิสอน
๙๙๗๐ ดาบตํารวจ สถานพ ถิ่นศรี
๙๙๗๑ ดาบตํารวจ สถาปตย ทวีพูล
๙๙๗๒ ดาบตํารวจ สถาปตย ภมรพล
๙๙๗๓ ดาบตํารวจ สถาพร กันกลิ่น
๙๙๗๔ ดาบตํารวจ สถาพร ชุมธรรม
๙๙๗๕ ดาบตํารวจ สถาพร ดวงสาพล
๙๙๗๖ ดาบตํารวจ สถาพร ดําทอง
๙๙๗๗ ดาบตํารวจ สถาพร ผาพรม
๙๙๗๘ ดาบตํารวจ สถาพร พึ่งแผน
๙๙๗๙ ดาบตํารวจ สถาพร ยะคํา
๙๙๘๐ ดาบตํารวจ สถาพร ยังใหผล
๙๙๘๑ ดาบตํารวจ สถาพร ยุทธพรพงศ
๙๙๘๒ ดาบตํารวจ สถาพร สุรัติเสรี
๙๙๘๓ ดาบตํารวจ สถาพร อินตานอน
๙๙๘๔ ดาบตํารวจ สถาพร อินทรถา
๙๙๘๕ ดาบตํารวจ สถิต เขียนจูม
๙๙๘๖ ดาบตํารวจ สถิต จัดนอก
๙๙๘๗ ดาบตํารวจ สถิต เดือนฉาย
๙๙๘๘ ดาบตํารวจ สถิต มูลละมอม
๙๙๘๙ ดาบตํารวจ สถิตคุณ บุญกลอย
๙๙๙๐ ดาบตํารวจ สถิตย กุลบุตรดี
๙๙๙๑ ดาบตํารวจ สถิตย เขียวงาม

๙๙๙๒
๙๙๙๓
๙๙๙๔
๙๙๙๕
๙๙๙๖
๙๙๙๗
๙๙๙๘
๙๙๙๙
๑๐๐๐๐
๑๐๐๐๑
๑๐๐๐๒
๑๐๐๐๓
๑๐๐๐๔
๑๐๐๐๕
๑๐๐๐๖
๑๐๐๐๗
๑๐๐๐๘
๑๐๐๐๙
๑๐๐๑๐
๑๐๐๑๑
๑๐๐๑๒
๑๐๐๑๓
๑๐๐๑๔
๑๐๐๑๕
๑๐๐๑๖

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สถิตย จันทรดวง
ดาบตํารวจ สถิตย ชนะวรรณโณ
ดาบตํารวจ สถิตย พันธุทอง
ดาบตํารวจ สถิตย
พุทธประทานพร
ดาบตํารวจ สถิตย มงคลการ
ดาบตํารวจ สถิตย อามาตร
ดาบตํารวจ สถิตย อินแกว
ดาบตํารวจ สทาน ประทุมรัตน
ดาบตํารวจ สนทญา คงแกว
ดาบตํารวจ สนทยา การะกิจ
ดาบตํารวจ สนทยา ภูแลสี
ดาบตํารวจ สนทยา แมนปน
ดาบตํารวจ สนธยา จิรังการ
ดาบตํารวจ สนธยา ไชยยงค
ดาบตํารวจ สนธยา ดานจง
ดาบตํารวจ สนธยา ทุมพัฒ
ดาบตํารวจ สนธยา นิ่มนวล
ดาบตํารวจ สนธยา ศรีวงศา
ดาบตํารวจ สนธยา สมหวัง
ดาบตํารวจ สนธยา สุขศรีงาม
ดาบตํารวจ สนธยา แสงศรีจันทร
ดาบตํารวจ สนธิชัย สุขอิ่ม
ดาบตํารวจ สนอง กันรัมย
ดาบตํารวจ สนอง ฉิมกลอม
ดาบตํารวจ สนอง นาถาบํารุง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๐๑๗
๑๐๐๑๘
๑๐๐๑๙
๑๐๐๒๐
๑๐๐๒๑
๑๐๐๒๒
๑๐๐๒๓
๑๐๐๒๔
๑๐๐๒๕
๑๐๐๒๖
๑๐๐๒๗
๑๐๐๒๘
๑๐๐๒๙
๑๐๐๓๐
๑๐๐๓๑
๑๐๐๓๒
๑๐๐๓๓
๑๐๐๓๔
๑๐๐๓๕
๑๐๐๓๖
๑๐๐๓๗
๑๐๐๓๘
๑๐๐๓๙
๑๐๐๔๐
๑๐๐๔๑
๑๐๐๔๒

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สนอง ปอนสืบ
ดาบตํารวจ สนอง พรมมา
ดาบตํารวจ สนอง พิลา
ดาบตํารวจ สนอง วิเศษสิงห
ดาบตํารวจ สนอง โสโพ
ดาบตํารวจ สนองเกียรติ มาตวิชิต
ดาบตํารวจ สนั่น แกวษเกษ
ดาบตํารวจ สนั่น ชาเนตร
ดาบตํารวจ สนั่น ประสงคทรัพย
ดาบตํารวจ สนั่น พลภูเมือง
ดาบตํารวจ สนั่น พิมพบอลล
ดาบตํารวจ สนั่น สุขสกล
ดาบตํารวจ สนั่น สุขสําราญ
ดาบตํารวจ สนั่น สุมาลี
ดาบตํารวจ สนาม ดีหามแห
ดาบตํารวจ สนิท คําทองแกว
ดาบตํารวจ สนิท เทาศิริ
ดาบตํารวจ สนิท บัณฑิต
ดาบตํารวจ สนิท บูรณเจริญ
ดาบตํารวจ สนิท ประทุมรัตน
ดาบตํารวจ สนิท พิมพจอง
ดาบตํารวจ สนิท พึ่งตําบล
ดาบตํารวจ สนิท โพธิ์เบี้ยว
ดาบตํารวจ สนิท อรอินทร
ดาบตํารวจ สนิท อินคีรี
ดาบตํารวจ สบาย กาญจนสุวรรณ

๑๐๐๔๓
๑๐๐๔๔
๑๐๐๔๕
๑๐๐๔๖
๑๐๐๔๗
๑๐๐๔๘
๑๐๐๔๙
๑๐๐๕๐
๑๐๐๕๑
๑๐๐๕๒
๑๐๐๕๓
๑๐๐๕๔
๑๐๐๕๕
๑๐๐๕๖
๑๐๐๕๗
๑๐๐๕๘
๑๐๐๕๙
๑๐๐๖๐
๑๐๐๖๑
๑๐๐๖๒
๑๐๐๖๓
๑๐๐๖๔
๑๐๐๖๕
๑๐๐๖๖
๑๐๐๖๗
๑๐๐๖๘

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สบาย คงทอง
ดาบตํารวจ สมกฤษ ซําสันเทียะ
ดาบตํารวจ สมกะมล สังขไข
ดาบตํารวจ สมกิต มณีงาม
ดาบตํารวจ สมเกียรติ์ คงโพธิ์
ดาบตํารวจ สมเกียรติ์ ปนอาย
ดาบตํารวจ สมเกียรติ กัณฑภา
ดาบตํารวจ สมเกียรติ แกวศิริ
ดาบตํารวจ สมเกียรติ แกวสุริยา
ดาบตํารวจ สมเกียรติ ไกรนรา
ดาบตํารวจ สมเกียรติ ขอลาศรี
ดาบตํารวจ สมเกียรติ คงแกว
ดาบตํารวจ สมเกียรติ ชุมวรเดช
ดาบตํารวจ สมเกียรติ ชุมเอียด
ดาบตํารวจ สมเกียรติ ณ แกว
ดาบตํารวจ สมเกียรติ ตรีศาตร
ดาบตํารวจ สมเกียรติ บุญมา
ดาบตํารวจ สมเกียรติ บุญลอม
ดาบตํารวจ สมเกียรติ ไฝทอง
ดาบตํารวจ สมเกียรติ พระแทน
ดาบตํารวจ สมเกียรติ พาหล
ดาบตํารวจ สมเกียรติ เย็นงาม
ดาบตํารวจ สมเกียรติ โยมมาก
ดาบตํารวจ สมเกียรติ ระเมาะ
ดาบตํารวจ สมเกียรติ วรรณภิละ
ดาบตํารวจ สมเกียรติ ศรีสงคราม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๐๖๙
๑๐๐๗๐
๑๐๐๗๑
๑๐๐๗๒
๑๐๐๗๓
๑๐๐๗๔
๑๐๐๗๕
๑๐๐๗๖
๑๐๐๗๗
๑๐๐๗๘
๑๐๐๗๙
๑๐๐๘๐
๑๐๐๘๑
๑๐๐๘๒
๑๐๐๘๓
๑๐๐๘๔
๑๐๐๘๕
๑๐๐๘๖
๑๐๐๘๗
๑๐๐๘๘
๑๐๐๘๙
๑๐๐๙๐
๑๐๐๙๑
๑๐๐๙๒
๑๐๐๙๓
๑๐๐๙๔

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สมเกียรติ เศิกศิริ
ดาบตํารวจ สมเกียรติ สังขพงศ
ดาบตํารวจ สมเกียรติ สาทิพจันทร
ดาบตํารวจ สมเกียรติ สีแสง
ดาบตํารวจ สมเกียรติ สุริวงศ
ดาบตํารวจ สมเกียรติ สุวรรณรัตน
ดาบตํารวจ สมเกียรติ เสือพล
ดาบตํารวจ สมเกียรติ อนุทะ
ดาบตํารวจ สมเกียรติ อาษา
ดาบตํารวจ สมเกียรติ อุปถัมภ
ดาบตํารวจ สมควร กาบแกว
ดาบตํารวจ สมควร แกวงาม
ดาบตํารวจ สมควร แกวศรี
ดาบตํารวจ สมควร คลายสถาพร
ดาบตํารวจ สมควร ไชยสิทธิ์
ดาบตํารวจ สมควร พฤษสุภี
ดาบตํารวจ สมควร พิมพา
ดาบตํารวจ สมควร ภักดีผล
ดาบตํารวจ สมควร ราชพิทักษ
ดาบตํารวจ สมควร สามเมือง
ดาบตํารวจ สมควร สามัคคีธัญญา
ดาบตํารวจ สมควร สีนนคํา
ดาบตํารวจ สมควร หนูจันทร
ดาบตํารวจ สมควร หมื่นสุข
ดาบตํารวจ สมควร อทะขันธ
ดาบตํารวจ สมควร อนันเอื้อ

๑๐๐๙๕
๑๐๐๙๖
๑๐๐๙๗
๑๐๐๙๘
๑๐๐๙๙
๑๐๑๐๐
๑๐๑๐๑
๑๐๑๐๒
๑๐๑๐๓
๑๐๑๐๔
๑๐๑๐๕
๑๐๑๐๖
๑๐๑๐๗
๑๐๑๐๘
๑๐๑๐๙
๑๐๑๑๐
๑๐๑๑๑
๑๐๑๑๒
๑๐๑๑๓
๑๐๑๑๔
๑๐๑๑๕
๑๐๑๑๖
๑๐๑๑๗
๑๐๑๑๘
๑๐๑๑๙
๑๐๑๒๐

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สมคิฎ
ดาบตํารวจ สมคิด
ดาบตํารวจ สมคิด
ดาบตํารวจ สมคิด
ดาบตํารวจ สมคิด
ดาบตํารวจ สมคิด
ดาบตํารวจ สมคิด
ดาบตํารวจ สมคิด
ดาบตํารวจ สมคิด
ดาบตํารวจ สมคิด
ดาบตํารวจ สมคิด
ดาบตํารวจ สมคิด
ดาบตํารวจ สมคิด
ดาบตํารวจ สมคิด
ดาบตํารวจ สมคิด
ดาบตํารวจ สมคิด
ดาบตํารวจ สมคิด
ดาบตํารวจ สมคิด
ดาบตํารวจ สมคิด
ดาบตํารวจ สมคิด
ดาบตํารวจ สมคิด
ดาบตํารวจ สมคิด
ดาบตํารวจ สมคิด
ดาบตํารวจ สมคิด
ดาบตํารวจ สมคิด
ดาบตํารวจ สมคิด

รอดคลองตัน
เกลี้ยงเกลา
แกวสุวรรณ
เขียวจันทร
คงคําขวัญ
คําเหลือง
จิตติพัฒนสุภา
ชวยแกว
ชิดทอง
ชินวงษ
ดวงชู
ทองแปน
นันติอาจ
พรหมหาไชย
พุมนุม
เพ็ชรคง
มีสุข
รังแสง
ลาภใหญ
วังตะพันธ
วิชาโคตร
ศรีวิโรจน
ศิริ
สระสม
สายดวง
สิทธิฤกษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๑๒๑
๑๐๑๒๒
๑๐๑๒๓
๑๐๑๒๔
๑๐๑๒๕
๑๐๑๒๖
๑๐๑๒๗
๑๐๑๒๘
๑๐๑๒๙
๑๐๑๓๐
๑๐๑๓๑
๑๐๑๓๒
๑๐๑๓๓
๑๐๑๓๔
๑๐๑๓๕
๑๐๑๓๖
๑๐๑๓๗
๑๐๑๓๘
๑๐๑๓๙
๑๐๑๔๐
๑๐๑๔๑
๑๐๑๔๒
๑๐๑๔๓
๑๐๑๔๔
๑๐๑๔๕
๑๐๑๔๖

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สมคิด แสงดี
ดาบตํารวจ สมคิด หนูหมาด
ดาบตํารวจ สมคิด อองเมือง
ดาบตํารวจ สมคิด อายเสาร
ดาบตํารวจ สมคิด อินทรชูติ
ดาบตํารวจ สมคิด อินมณเทียร
ดาบตํารวจ สมจิตร สุวรรณศรี
ดาบตํารวจ สมจิตร กัดฟก
ดาบตํารวจ สมจิตร ไกรทุกข
ดาบตํารวจ สมจิตร จํานงค
ดาบตํารวจ สมจิตร ชื่นกระมล
ดาบตํารวจ สมจิตร เทศธรรม
ดาบตํารวจ สมจิตร ผิวสวย
ดาบตํารวจ สมจิตร ศิริแวว
ดาบตํารวจ สมจิตร สอนจันทร
ดาบตํารวจ สมจิตร อินทะเรืองศร
ดาบตํารวจ สมเจต แสงเพ็ญออน
ดาบตํารวจ สมเจตน นุนเกิด
ดาบตํารวจ สมเจตน พงษนัยรัตน
ดาบตํารวจ สมเจตน พุกมาก
ดาบตํารวจ สมเจตน วุฒิตา
ดาบตํารวจ สมเจตร เหมากระโทก
ดาบตํารวจ สมใจ คงหนู
ดาบตํารวจ สมใจ ไตรรัตน
ดาบตํารวจ สมใจ บัวมณี
ดาบตํารวจ สมใจ ประกิ่ง

๑๐๑๔๗
๑๐๑๔๘
๑๐๑๔๙
๑๐๑๕๐
๑๐๑๕๑
๑๐๑๕๒
๑๐๑๕๓
๑๐๑๕๔
๑๐๑๕๕
๑๐๑๕๖
๑๐๑๕๗
๑๐๑๕๘
๑๐๑๕๙
๑๐๑๖๐
๑๐๑๖๑
๑๐๑๖๒
๑๐๑๖๓
๑๐๑๖๔
๑๐๑๖๕
๑๐๑๖๖
๑๐๑๖๗
๑๐๑๖๘
๑๐๑๖๙
๑๐๑๗๐
๑๐๑๗๑
๑๐๑๗๒

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สมใจ ปานดํา
ดาบตํารวจ สมใจ โลนุช
ดาบตํารวจ สมใจ แสนสงา
ดาบตํารวจ สมใจ เหมะรักษ
ดาบตํารวจ สมชัย กองแกว
ดาบตํารวจ สมชัย ชุมภู
ดาบตํารวจ สมชัย เผื่อนผุด
ดาบตํารวจ สมชาติ กิจธุระ
ดาบตํารวจ สมชาติ จินดามณี
ดาบตํารวจ สมชาติ ชูชื่น
ดาบตํารวจ สมชาติ ไชยชนะ
ดาบตํารวจ สมชาติ เรขาโชค
ดาบตํารวจ สมชาติ เวียงโอสถ
ดาบตํารวจ สมชาติ สุภา
ดาบตํารวจ สมชาติ หะเกตุกิจ
ดาบตํารวจ สมชาย กงชัยภูมิ
ดาบตํารวจ สมชาย กงเวียน
ดาบตํารวจ สมชาย กัลยาบาล
ดาบตํารวจ สมชาย กาวิระเดช
ดาบตํารวจ สมชาย กิมาคม
ดาบตํารวจ สมชาย เกษรินทร
ดาบตํารวจ สมชาย แกวสี
ดาบตํารวจ สมชาย แกวอุทัย
ดาบตํารวจ สมชาย ขจรดี
ดาบตํารวจ สมชาย ขําอินทร
ดาบตํารวจ สมชาย ขุนศรีรอด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๑๗๓
๑๐๑๗๔
๑๐๑๗๕
๑๐๑๗๖
๑๐๑๗๗
๑๐๑๗๘
๑๐๑๗๙
๑๐๑๘๐
๑๐๑๘๑
๑๐๑๘๒
๑๐๑๘๓
๑๐๑๘๔
๑๐๑๘๕
๑๐๑๘๖
๑๐๑๘๗
๑๐๑๘๘
๑๐๑๘๙
๑๐๑๙๐
๑๐๑๙๑
๑๐๑๙๒
๑๐๑๙๓
๑๐๑๙๔
๑๐๑๙๕
๑๐๑๙๖
๑๐๑๙๗
๑๐๑๙๘

ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
คนซื่อ
คลองกระโทก
คลายทอง
คําไชยวัง
คุณเวช
โคกชู
จงเหมือนหยก
จัตตุชัย
ชัยขันธ
ชํานาญ
ชินนอก
ชุติหิรัญกุล
ชูสุวรรณ
ดวงเงิน
ดวงมูล
ดิษฐสวาง
ตรงศูนย
ตรีมาลา
ตุมเบ็ญจ
โตะสุวรรณ
เถื่อนวัฒน
ทองน้ําแกว
ทองรอด
ทองรุด
ทองสรอย
ทองแสง

๑๐๑๙๙
๑๐๒๐๐
๑๐๒๐๑
๑๐๒๐๒
๑๐๒๐๓
๑๐๒๐๔
๑๐๒๐๕
๑๐๒๐๖
๑๐๒๐๗
๑๐๒๐๘
๑๐๒๐๙
๑๐๒๑๐
๑๐๒๑๑
๑๐๒๑๒
๑๐๒๑๓
๑๐๒๑๔
๑๐๒๑๕
๑๐๒๑๖
๑๐๒๑๗
๑๐๒๑๘
๑๐๒๑๙
๑๐๒๒๐
๑๐๒๒๑
๑๐๒๒๒
๑๐๒๒๓
๑๐๒๒๔

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย

ทองอินทร
ทะกัน
ทําทอง
ธูสรานนท
นพรัตน
นราอาจ
นาสา
นาสิทธิ์
น้ําทิพย
นิ่มชะนา
เนื้อไม
บุญชื่น
บุญเพ็ง
เบี้ยวนอย
ปลอดทอง
ผลดี
พรายเพริด
พัวสัมพันธ
พิศเพ็ง
พุมทอง
ภุมมา
มาประเสริฐ
ยงกําลัง
เย็นชุม
รุงเรือง
รุงสินสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๒๒๕
๑๐๒๒๖
๑๐๒๒๗
๑๐๒๒๘
๑๐๒๒๙
๑๐๒๓๐
๑๐๒๓๑
๑๐๒๓๒
๑๐๒๓๓
๑๐๒๓๔
๑๐๒๓๕
๑๐๒๓๖
๑๐๒๓๗
๑๐๒๓๘
๑๐๒๓๙
๑๐๒๔๐
๑๐๒๔๑
๑๐๒๔๒
๑๐๒๔๓
๑๐๒๔๔
๑๐๒๔๕
๑๐๒๔๖
๑๐๒๔๗
๑๐๒๔๘
๑๐๒๔๙

ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
สิทธิมหาทรัพย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย
ดาบตํารวจ สมชาย

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
รูปสม
เรืองชวย
ลมไธสง
วงษสันต
วังเขียว
วัชรพันธ
ศรีเกิด
ศรีจันทร
ศรีภักดี
ศรีสุข
สมบูรรัตน
สองสี
สาเมาะ

สีสุกสาม
สุขกรม
สุทธิ
สุมาลี
สุวรรณศรี
แสงชาติ
แสวงศักดิ์
หนุนยศ
หมอกอง
หมอนพังเทียม
หมาดลี

๑๐๒๕๐
๑๐๒๕๑
๑๐๒๕๒
๑๐๒๕๓
๑๐๒๕๔
๑๐๒๕๕
๑๐๒๕๖
๑๐๒๕๗
๑๐๒๕๘
๑๐๒๕๙
๑๐๒๖๐
๑๐๒๖๑
๑๐๒๖๒
๑๐๒๖๓
๑๐๒๖๔
๑๐๒๖๕
๑๐๒๖๖
๑๐๒๖๗
๑๐๒๖๘
๑๐๒๖๙
๑๐๒๗๐
๑๐๒๗๑
๑๐๒๗๒
๑๐๒๗๓
๑๐๒๗๔
๑๐๒๗๕

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สมชาย หอมทน
ดาบตํารวจ สมชาย อธิกสุรทิน
ดาบตํารวจ สมชาย อุนยะวงค
ดาบตํารวจ สมชิด แกวผักแวน
ดาบตํารวจ สมชิต เพียผิว
ดาบตํารวจ สมเชษฐ นกยูงทอง
ดาบตํารวจ สมเชษฐ ราชนุช
ดาบตํารวจ สมเชาว ตานี
ดาบตํารวจ สมโชค คงพันธุ
ดาบตํารวจ สมโชค บัวไชย
ดาบตํารวจ สมโชค ยอมละเอียด
ดาบตํารวจ สมโชค ศรทอง
ดาบตํารวจ สมโชค สุขศิริ
ดาบตํารวจ สมโชติ รักษทอง
ดาบตํารวจ สมดี คงประดิษฐ
ดาบตํารวจ สมดี เจริญศรี
ดาบตํารวจ สมดี เถาวโท
ดาบตํารวจ สมดี ปจจัยโคถา
ดาบตํารวจ สมดุลย นาคพานิช
ดาบตํารวจ สมเด็จ เพชรชาญนนท
ดาบตํารวจ สมเดช โลหิตดี
ดาบตํารวจ สมทบ ขาวฉลาด
ดาบตํารวจ สมทรง จริตงาม
ดาบตํารวจ สมทรง นามดิลก
ดาบตํารวจ สมนึก กุนเสน
ดาบตํารวจ สมนึก แกวผักแวน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๒๗๖
๑๐๒๗๗
๑๐๒๗๘
๑๐๒๗๙
๑๐๒๘๐
๑๐๒๘๑
๑๐๒๘๒
๑๐๒๘๓
๑๐๒๘๔
๑๐๒๘๕
๑๐๒๘๖
๑๐๒๘๗
๑๐๒๘๘
๑๐๒๘๙
๑๐๒๙๐
๑๐๒๙๑
๑๐๒๙๒
๑๐๒๙๓
๑๐๒๙๔
๑๐๒๙๕
๑๐๒๙๖
๑๐๒๙๗
๑๐๒๙๘
๑๐๒๙๙
๑๐๓๐๐
๑๐๓๐๑

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สมนึก จันทรเพชร
ดาบตํารวจ สมนึก จันทรมณี
ดาบตํารวจ สมนึก จันทรศิริ
ดาบตํารวจ สมนึก ดําดี
ดาบตํารวจ สมนึก ทรวงแกว
ดาบตํารวจ สมนึก บุญเต็ม
ดาบตํารวจ สมนึก ประชารักษ
ดาบตํารวจ สมนึก ปาละสอน
ดาบตํารวจ สมนึก โปตะ
ดาบตํารวจ สมนึก ผัดดี
ดาบตํารวจ สมนึก ผัดออนอาย
ดาบตํารวจ สมนึก ผิวเผือก
ดาบตํารวจ สมนึก พิบูรณ
ดาบตํารวจ สมนึก โพธินาม
ดาบตํารวจ สมนึก ภูทองอูบ
ดาบตํารวจ สมนึก วงษคาน
ดาบตํารวจ สมนึก เวียงลอ
ดาบตํารวจ สมนึก สาคร
ดาบตํารวจ สมบัตร ปนทอง
ดาบตํารวจ สมบัติ กันติ๊บ
ดาบตํารวจ สมบัติ กูลเม็ง
ดาบตํารวจ สมบัติ เกิดทอง
ดาบตํารวจ สมบัติ แกนโสม
ดาบตํารวจ สมบัติ คงยืน
ดาบตํารวจ สมบัติ คนงาน
ดาบตํารวจ สมบัติ คนอาจ

๑๐๓๐๒
๑๐๓๐๓
๑๐๓๐๔
๑๐๓๐๕
๑๐๓๐๖
๑๐๓๐๗
๑๐๓๐๘
๑๐๓๐๙
๑๐๓๑๐
๑๐๓๑๑
๑๐๓๑๒
๑๐๓๑๓
๑๐๓๑๔
๑๐๓๑๕
๑๐๓๑๖
๑๐๓๑๗
๑๐๓๑๘
๑๐๓๑๙
๑๐๓๒๐
๑๐๓๒๑
๑๐๓๒๒
๑๐๓๒๓
๑๐๓๒๔
๑๐๓๒๕
๑๐๓๒๖
๑๐๓๒๗

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สมบัติ
ดาบตํารวจ สมบัติ
ดาบตํารวจ สมบัติ
ดาบตํารวจ สมบัติ
ดาบตํารวจ สมบัติ
ดาบตํารวจ สมบัติ
ดาบตํารวจ สมบัติ
ดาบตํารวจ สมบัติ
ดาบตํารวจ สมบัติ
ดาบตํารวจ สมบัติ
ดาบตํารวจ สมบัติ
ดาบตํารวจ สมบัติ
ดาบตํารวจ สมบัติ
ดาบตํารวจ สมบัติ
ดาบตํารวจ สมบัติ
ดาบตํารวจ สมบัติ
ดาบตํารวจ สมบัติ
ดาบตํารวจ สมบัติ
ดาบตํารวจ สมบัติ
ดาบตํารวจ สมบัติ
ดาบตํารวจ สมบัติ
ดาบตํารวจ สมบัติ
ดาบตํารวจ สมบัติ
ดาบตํารวจ สมบัติ
ดาบตํารวจ สมบัติ
ดาบตํารวจ สมบัติ

เครืองาว
จั่นแจง
จันทรัตน
ชอรักษ
ชัยนาท
โชติจรุง
ไชยเสน
ตะวิกา
เตจะบุญ
ทองทิพย
ทองแล
เทพสุบรรณ
นกเทศ
นาคครุฑ
นิรมยมณี
บินไธสง
บุขุนทด
บุระดา
ปตเมฆ
พงษณรงค
พัฒนสิงห
พันโยศรี
เพชรรอด
โพธิ์สุวรรณ
ไพศาลศิริทรัพย
ภาคมฤค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๓๒๘
๑๐๓๒๙
๑๐๓๓๐
๑๐๓๓๑
๑๐๓๓๒
๑๐๓๓๓
๑๐๓๓๔
๑๐๓๓๕
๑๐๓๓๖
๑๐๓๓๗
๑๐๓๓๘
๑๐๓๓๙
๑๐๓๔๐
๑๐๓๔๑
๑๐๓๔๒
๑๐๓๔๓
๑๐๓๔๔
๑๐๓๔๕
๑๐๓๔๖
๑๐๓๔๗
๑๐๓๔๘
๑๐๓๔๙
๑๐๓๕๐
๑๐๓๕๑
๑๐๓๕๒
๑๐๓๕๓

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สมบัติ เภาโพนงาม
ดาบตํารวจ สมบัติ มหานนท
ดาบตํารวจ สมบัติ มะวงศษา
ดาบตํารวจ สมบัติ เรืองศรี
ดาบตํารวจ สมบัติ วงคชะรัตน
ดาบตํารวจ สมบัติ วงคมีศรี
ดาบตํารวจ สมบัติ วงศใหญ
ดาบตํารวจ สมบัติ วรรณวงษ
ดาบตํารวจ สมบัติ วันดี
ดาบตํารวจ สมบัติ วิชาธรรม
ดาบตํารวจ สมบัติ วิเชียร
ดาบตํารวจ สมบัติ วิวิธชัย
ดาบตํารวจ สมบัติ ศรัทธากาล
ดาบตํารวจ สมบัติ ศรีทา
ดาบตํารวจ สมบัติ ศรีลาพัฒน
ดาบตํารวจ สมบัติ สรเดช
ดาบตํารวจ สมบัติ สองธานี
ดาบตํารวจ สมบัติ สิมหลวง
ดาบตํารวจ สมบัติ โสมา
ดาบตํารวจ สมบัติ เอี่ยมมา
ดาบตํารวจ สมบุญ กันทะวงค
ดาบตํารวจ สมบูรณ กันทะเขียว
ดาบตํารวจ สมบูรณ ขอดแกว
ดาบตํารวจ สมบูรณ คําทอง
ดาบตํารวจ สมบูรณ คําพันธ
ดาบตํารวจ สมบูรณ จี๋คีรีวุธ

๑๐๓๕๔
๑๐๓๕๕
๑๐๓๕๖
๑๐๓๕๗
๑๐๓๕๘
๑๐๓๕๙
๑๐๓๖๐
๑๐๓๖๑
๑๐๓๖๒
๑๐๓๖๓
๑๐๓๖๔
๑๐๓๖๕
๑๐๓๖๖
๑๐๓๖๗
๑๐๓๖๘
๑๐๓๖๙
๑๐๓๗๐
๑๐๓๗๑
๑๐๓๗๒
๑๐๓๗๓
๑๐๓๗๔
๑๐๓๗๕
๑๐๓๗๖
๑๐๓๗๗
๑๐๓๗๘
๑๐๓๗๙

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สมบูรณ เจริญสุข
ดาบตํารวจ สมบูรณ เชียงพรม
ดาบตํารวจ สมบูรณ แชมชอย
ดาบตํารวจ สมบูรณ ทองนวล
ดาบตํารวจ สมบูรณ เทียนทอง
ดาบตํารวจ สมบูรณ เผือกชาย
ดาบตํารวจ สมบูรณ ภูไตรวิชญ
ดาบตํารวจ สมบูรณ มากหนู
ดาบตํารวจ สมบูรณ วงศจันทา
ดาบตํารวจ สมบูรณ วันศรี
ดาบตํารวจ สมบูรณ ศรชัย
ดาบตํารวจ สมบูรณ ศรีวิชัย
ดาบตํารวจ สมบูรณ สมทางดี
ดาบตํารวจ สมบูรณ แสนลํ้า
ดาบตํารวจ สมบูรณ หงษภูมี
ดาบตํารวจ สมบูรณ หุนศิลป
ดาบตํารวจ สมบูรณ อินแปน
ดาบตํารวจ สมบูลย ทิพมล
ดาบตํารวจ สมประสงค เจริญภูมิ
ดาบตํารวจ สมปอง คําวังศรี
ดาบตํารวจ สมปอง ชูแกว
ดาบตํารวจ สมปอง ดอนกลาง
ดาบตํารวจ สมปอง พลอยสุกใส
ดาบตํารวจ สมปอง พูนมากนอก
ดาบตํารวจ สมปอง สระแกว
ดาบตํารวจ สมปอง สุขดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๓๘๐
๑๐๓๘๑
๑๐๓๘๒
๑๐๓๘๓
๑๐๓๘๔
๑๐๓๘๕
๑๐๓๘๖
๑๐๓๘๗
๑๐๓๘๘
๑๐๓๘๙
๑๐๓๙๐
๑๐๓๙๑
๑๐๓๙๒
๑๐๓๙๓
๑๐๓๙๔
๑๐๓๙๕
๑๐๓๙๖
๑๐๓๙๗
๑๐๓๙๘
๑๐๓๙๙
๑๐๔๐๐
๑๐๔๐๑
๑๐๔๐๒
๑๐๔๐๓
๑๐๔๐๔
๑๐๔๐๕

ดาบตํารวจ สมปอง
ดาบตํารวจ สมปอง
ดาบตํารวจ สมปอง
ดาบตํารวจ สมพงค
ดาบตํารวจ สมพงค
ดาบตํารวจ สมพงค
ดาบตํารวจ สมพงค
ดาบตํารวจ สมพงศ
ดาบตํารวจ สมพงศ
ดาบตํารวจ สมพงศ
ดาบตํารวจ สมพงศ
ดาบตํารวจ สมพงศ
ดาบตํารวจ สมพงศ
ดาบตํารวจ สมพงศ
ดาบตํารวจ สมพงศ
ดาบตํารวจ สมพงศ
ดาบตํารวจ สมพงศ
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพงษ

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
สุดเอื้อม
สุรินทะ
อินทรปรุง
เกตุแกว
ปานะจินาพร
สรณราย
สูงพล
คงถาวร
จันทรออน
เจียนพูนสิน
ชวยนุกูล
ตรีทิพยภิญโญ
ธงสิบเจ็ด
บุญทวี
เพลิงบุตร
เวชประสิทธิ์
เหมือนพะวงศ
กองวงศ
กุดสงค
แกวดวงดี
จักสาน
จันทรศิริ
แจมอุทัย
เฉื่อยมะเริง
ชาติดี
เดชสถิตย

๑๐๔๐๖
๑๐๔๐๗
๑๐๔๐๘
๑๐๔๐๙
๑๐๔๑๐
๑๐๔๑๑
๑๐๔๑๒
๑๐๔๑๓
๑๐๔๑๔
๑๐๔๑๕
๑๐๔๑๖
๑๐๔๑๗
๑๐๔๑๘
๑๐๔๑๙
๑๐๔๒๐
๑๐๔๒๑
๑๐๔๒๒
๑๐๔๒๓
๑๐๔๒๔
๑๐๔๒๕
๑๐๔๒๖
๑๐๔๒๗
๑๐๔๒๘
๑๐๔๒๙
๑๐๔๓๐
๑๐๔๓๑

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพงษ
ดาบตํารวจ สมพจน

เดือนใส
ทิพยสุทธิ์
ทิมไธสง
นะกุลรัมย
บูสามสาย
ปาสัก
ปยะวงษ
ปุลา
ผลยังสง
พงศเรืองฤทธิ์
พันเหลา
พิชิตบวรนิเวศ
พิทักษ
พุฒทอง
มวงทอง
รองนา
รักษาอินทร
ลําคํา
โลหนารายณ
วัตถากรณ
ศรีชู
สมสุข
สุมังสะ
แสงจันทร
เอกคณาสิงห
สรรพอําไพ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๔๓๒
๑๐๔๓๓
๑๐๔๓๔
๑๐๔๓๕
๑๐๔๓๖
๑๐๔๓๗
๑๐๔๓๘
๑๐๔๓๙
๑๐๔๔๐
๑๐๔๔๑
๑๐๔๔๒
๑๐๔๔๓
๑๐๔๔๔
๑๐๔๔๕
๑๐๔๔๖
๑๐๔๔๗
๑๐๔๔๘
๑๐๔๔๙
๑๐๔๕๐
๑๐๔๕๑
๑๐๔๕๒
๑๐๔๕๓
๑๐๔๕๔
๑๐๔๕๕
๑๐๔๕๖
๑๐๔๕๗

ดาบตํารวจ สมพร
ดาบตํารวจ สมพร
ดาบตํารวจ สมพร
ดาบตํารวจ สมพร
ดาบตํารวจ สมพร
ดาบตํารวจ สมพร
ดาบตํารวจ สมพร
ดาบตํารวจ สมพร
ดาบตํารวจ สมพร
ดาบตํารวจ สมพร
ดาบตํารวจ สมพร
ดาบตํารวจ สมพร
ดาบตํารวจ สมพร
ดาบตํารวจ สมพร
ดาบตํารวจ สมพร
ดาบตํารวจ สมพร
ดาบตํารวจ สมพร
ดาบตํารวจ สมพร
ดาบตํารวจ สมพร
ดาบตํารวจ สมพร
ดาบตํารวจ สมพร
ดาบตํารวจ สมพร
ดาบตํารวจ สมพร
ดาบตํารวจ สมพร
ดาบตํารวจ สมพร
ดาบตํารวจ สมพร

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

กานจันทร
เกลี้ยงขํา
ขันธเสมา
คงขวัญ
คงบุญมี
คชพงษ
เครื่องพาที
จริตงาม
จุยทองคํา
เจะลี
เจาะจง
แจงกระจาง
ชัยเดช
ชาบัว
ดาดวง
ตนทา
ตามสมัย
ทองเสน
บุญเกิด
บูรณเรืองกิจ
ปาหญา
พลนะ
พุมเผย
เพ็ชรบูรณ
มะอุเทน
มัธยม

๑๐๔๕๘
๑๐๔๕๙
๑๐๔๖๐
๑๐๔๖๑
๑๐๔๖๒
๑๐๔๖๓
๑๐๔๖๔
๑๐๔๖๕
๑๐๔๖๖
๑๐๔๖๗
๑๐๔๖๘
๑๐๔๖๙
๑๐๔๗๐
๑๐๔๗๑
๑๐๔๗๒
๑๐๔๗๓
๑๐๔๗๔
๑๐๔๗๕
๑๐๔๗๖
๑๐๔๗๗
๑๐๔๗๘
๑๐๔๗๙
๑๐๔๘๐
๑๐๔๘๑
๑๐๔๘๒
๑๐๔๘๓

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สมพร มาลี
ดาบตํารวจ สมพร มีบุญมาก
ดาบตํารวจ สมพร รักดี
ดาบตํารวจ สมพร รัตนสิงห
ดาบตํารวจ สมพร ลครศรี
ดาบตํารวจ สมพร วงษถนอมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมพร วารีศรศัก
ดาบตํารวจ สมพร ศรีไทย
ดาบตํารวจ สมพร สยมภาค
ดาบตํารวจ สมพร สันจิตร
ดาบตํารวจ สมพร สาระรักษ
ดาบตํารวจ สมพร สุขวิเชียร
ดาบตํารวจ สมพร สุวรรณทา
ดาบตํารวจ สมพร แสงทอง
ดาบตํารวจ สมพร หนูหมาด
ดาบตํารวจ สมพร อนชดชาย
ดาบตํารวจ สมพร ออดหมี
ดาบตํารวจ สมพร ออนแกว
ดาบตํารวจ สมพร อินทรศร
ดาบตํารวจ สมพร อิ่มสุดรส
ดาบตํารวจ สมพร อุทิศรัมย
ดาบตํารวจ สมพรชัย สิงหพิมพ
ดาบตํารวจ สมพล แกวขํา
ดาบตํารวจ สมพล แดงดี
ดาบตํารวจ สมพล แดงสุวรรณ
ดาบตํารวจ สมพล ทรัพยแสนพูน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๔๘๔
๑๐๔๘๕
๑๐๔๘๖
๑๐๔๘๗
๑๐๔๘๘
๑๐๔๘๙
๑๐๔๙๐
๑๐๔๙๑
๑๐๔๙๒
๑๐๔๙๓
๑๐๔๙๔
๑๐๔๙๕
๑๐๔๙๖
๑๐๔๙๗
๑๐๔๙๘
๑๐๔๙๙
๑๐๕๐๐
๑๐๕๐๑
๑๐๕๐๒
๑๐๕๐๓
๑๐๕๐๔
๑๐๕๐๕
๑๐๕๐๖
๑๐๕๐๗
๑๐๕๐๘

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สมพล พุทธรอด
ดาบตํารวจ สมพล มูลรัตน
ดาบตํารวจ สมพล ษมาชัยปฏิการ
ดาบตํารวจ สมพล สุพิทยานันท
ดาบตํารวจ สมพล แสงนุภา
ดาบตํารวจ สมพาน ชัยภูมิ
ดาบตํารวจ สมพาน
พิพัฒนสัจจากุล
ดาบตํารวจ สมพูล เพียอินทร
ดาบตํารวจ สมเพชร เกษมุล
ดาบตํารวจ สมเพียร จินดาสุวรรณ
ดาบตํารวจ สมโพช กลอมจันทร
ดาบตํารวจ สมโพช ปราดเปรื่อง
ดาบตํารวจ สมโพธิ พวงผกา
ดาบตํารวจ สมภพ ขันธคํา
ดาบตํารวจ สมภพ จันบัว
ดาบตํารวจ สมภพ จุยศิริ
ดาบตํารวจ สมภพ ทองลอง
ดาบตํารวจ สมภพ มะแมน
ดาบตํารวจ สมภพ วงษชัยเพ็ง
ดาบตํารวจ สมภพ ศรีนาม
ดาบตํารวจ สมภาร สารบูรณ
ดาบตํารวจ สมภิสิษฐ บุญสง
ดาบตํารวจ สมโภช สิงหโยธา
ดาบตํารวจ สมโภชน เจริญทัศน
ดาบตํารวจ สมโภชน บุญรับ

๑๐๕๐๙
๑๐๕๑๐
๑๐๕๑๑
๑๐๕๑๒
๑๐๕๑๓
๑๐๕๑๔
๑๐๕๑๕
๑๐๕๑๖
๑๐๕๑๗
๑๐๕๑๘
๑๐๕๑๙
๑๐๕๒๐
๑๐๕๒๑
๑๐๕๒๒
๑๐๕๒๓
๑๐๕๒๔
๑๐๕๒๕
๑๐๕๒๖
๑๐๕๒๗
๑๐๕๒๘
๑๐๕๒๙
๑๐๕๓๐
๑๐๕๓๑
๑๐๕๓๒
๑๐๕๓๓
๑๐๕๓๔

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สมโภชน สุขเปลงศักดิ์
ดาบตํารวจ สมโภชน เสารพูล
ดาบตํารวจ สมมาตย จารยแปะ
ดาบตํารวจ สมมาตร คงทองจีน
ดาบตํารวจ สมมาตร ภูมิลําเนา
ดาบตํารวจ สมมารถ บัวมาก
ดาบตํารวจ สมมารถ บุญมาเครือ
ดาบตํารวจ สมมารถ สินศิริ
ดาบตํารวจ สมมาศ กราพงศ
ดาบตํารวจ สมมิตร บัวแสง
ดาบตํารวจ สมมิตร พรมแกว
ดาบตํารวจ สมมิตร หมอมนวล
ดาบตํารวจ สมมิท พลแสน
ดาบตํารวจ สมมุง สวัสดิสาร
ดาบตํารวจ สมยง คุมถิ่น
ดาบตํารวจ สมยง สวางภักดิ์
ดาบตํารวจ สมยงค เขตมนตรี
ดาบตํารวจ สมยศ จันทรขันธ
ดาบตํารวจ สมยศ แกวนพรัตน
ดาบตํารวจ สมยศ แกวมา
ดาบตํารวจ สมยศ โกศล
ดาบตํารวจ สมยศ จอยสาคู
ดาบตํารวจ สมยศ จันทรดอกไม
ดาบตํารวจ สมยศ จันทรวงศ
ดาบตํารวจ สมยศ ดวงฉวี
ดาบตํารวจ สมยศ ดวงบุตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๕๓๕
๑๐๕๓๖
๑๐๕๓๗
๑๐๕๓๘
๑๐๕๓๙
๑๐๕๔๐
๑๐๕๔๑
๑๐๕๔๒
๑๐๕๔๓
๑๐๕๔๔
๑๐๕๔๕
๑๐๕๔๖
๑๐๕๔๗
๑๐๕๔๘
๑๐๕๔๙
๑๐๕๕๐
๑๐๕๕๑
๑๐๕๕๒
๑๐๕๕๓
๑๐๕๕๔
๑๐๕๕๕
๑๐๕๕๖
๑๐๕๕๗
๑๐๕๕๘
๑๐๕๕๙
๑๐๕๖๐

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สมยศ ตาคํา
ดาบตํารวจ สมยศ เตชะตา
ดาบตํารวจ สมยศ เทือกเพีย
ดาบตํารวจ สมยศ นนทะนํา
ดาบตํารวจ สมยศ บุญผอง
ดาบตํารวจ สมยศ ปญญามาก
ดาบตํารวจ สมยศ พันธทอง
ดาบตํารวจ สมยศ แพงตี่
ดาบตํารวจ สมยศ ยศสิริพิมล
ดาบตํารวจ สมยศ ยอดสุทธิ
ดาบตํารวจ สมยศ รักเผือก
ดาบตํารวจ สมยศ รักพวงทอง
ดาบตํารวจ สมยศ วงศแสน
ดาบตํารวจ สมยศ วารีวะนิช
ดาบตํารวจ สมยศ สิงหสุวรรณ
ดาบตํารวจ สมยศ สุขมาก
ดาบตํารวจ สมยศ สุดใจ
ดาบตํารวจ สมยศ สุวิเชียร
ดาบตํารวจ สมยศ เอกพิมพ
ดาบตํารวจ สมยอด เนตรแสงศรี
ดาบตํารวจ สมร จันทะวงษา
ดาบตํารวจ สมร บรรพต
ดาบตํารวจ สมร พาดฤทธิ์
ดาบตํารวจ สมร ฤกษยาม
ดาบตํารวจ สมรภูมิ แกนวงค
ดาบตํารวจ สมรรถ สิงหดี

๑๐๕๖๑
๑๐๕๖๒
๑๐๕๖๓
๑๐๕๖๔
๑๐๕๖๕
๑๐๕๖๖
๑๐๕๖๗
๑๐๕๖๘
๑๐๕๖๙
๑๐๕๗๐
๑๐๕๗๑
๑๐๕๗๒
๑๐๕๗๓
๑๐๕๗๔
๑๐๕๗๕
๑๐๕๗๖
๑๐๕๗๗
๑๐๕๗๘
๑๐๕๗๙
๑๐๕๘๐
๑๐๕๘๑
๑๐๕๘๒
๑๐๕๘๓
๑๐๕๘๔
๑๐๕๘๕

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สมรรถชัย ตั้งตระกูล
ดาบตํารวจ สมรัก ชนะสิมมา
ดาบตํารวจ สมรัก แสงทอง
ดาบตํารวจ สมรักษ นิลพัฒน
ดาบตํารวจ สมรักษ เองฉวน
ดาบตํารวจ สมรัฐ กรณวงศ
ดาบตํารวจ สมฤกษ ใจหนัก
ดาบตํารวจ สมฤกษ ศิริมงคล
ดาบตํารวจ สมฤทธิ์ จันทรวิเศษ
ดาบตํารวจ สมฤทธิ์ จินะราช
ดาบตํารวจ สมฤทธิ์ อุนติ๊บ
ดาบตํารวจ สมลักษ วงนิคม
ดาบตํารวจ สมศรี พลอัน
ดาบตํารวจ สมศรี มาศสําโรง
ดาบตํารวจ สมศักดิ์ กันอบ
ดาบตํารวจ สมศักดิ์ แกนสกุลสุข
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ไกรกิจธนโรจน
ดาบตํารวจ สมศักดิ์ คงสิเหร
ดาบตํารวจ สมศักดิ์ คําเลิศ
ดาบตํารวจ สมศักดิ์ คําใสอินทร
ดาบตํารวจ สมศักดิ์ คุณเวียน
ดาบตํารวจ สมศักดิ์ ไคลมี
ดาบตํารวจ สมศักดิ์ จิตเนียม
ดาบตํารวจ สมศักดิ์ จิตภักดี
ดาบตํารวจ สมศักดิ์ จิตหาญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๕๘๖
๑๐๕๘๗
๑๐๕๘๘
๑๐๕๘๙
๑๐๕๙๐
๑๐๕๙๑
๑๐๕๙๒
๑๐๕๙๓
๑๐๕๙๔
๑๐๕๙๕
๑๐๕๙๖
๑๐๕๙๗
๑๐๕๙๘
๑๐๕๙๙
๑๐๖๐๐
๑๐๖๐๑
๑๐๖๐๒
๑๐๖๐๓
๑๐๖๐๔
๑๐๖๐๕
๑๐๖๐๖
๑๐๖๐๗
๑๐๖๐๘
๑๐๖๐๙
๑๐๖๑๐

ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดอนจันทรทอง
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
จินงี่
ฉิมทับ
ชัยวรรณ
ชื่นประโคน
ชุมชน
ชูเพ็ง
ไชยสลี
ดวงเกลี้ยง
ดวงรุง

ตองตวัตร
ติวงค
ตุงประโคน
ทรายหมอ
ทองขํา
ทายเรือคํา
ทาวา
ไทยแท
ธรรมดีกุล
บัวงาม
บุญงาม
ประสพศิลป
ผานวงษ
พรมเชื้อ
พรหมดวง

๑๐๖๑๑
๑๐๖๑๒
๑๐๖๑๓
๑๐๖๑๔
๑๐๖๑๕
๑๐๖๑๖
๑๐๖๑๗
๑๐๖๑๘
๑๐๖๑๙
๑๐๖๒๐
๑๐๖๒๑
๑๐๖๒๒
๑๐๖๒๓
๑๐๖๒๔
๑๐๖๒๕
๑๐๖๒๖
๑๐๖๒๗
๑๐๖๒๘
๑๐๖๒๙
๑๐๖๓๐
๑๐๖๓๑
๑๐๖๓๒
๑๐๖๓๓
๑๐๖๓๔
๑๐๖๓๕
๑๐๖๓๖

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมศักดิ์

พราวศรี
พืชผล
พุฒดํา
พูลสง
เพิ่มทรัพย
เพียวงค
โพชสาลี
ยิ่งดี
ยิ้มยอง
เย็นใจ
แยมทิพย
รักษเชื้อ
เรียงความ
วงษสมุทร
ศรีแกว
ศรีละโพธิ์
ศิริวัฒน
สถานเดิม
สังขสินธ
สันเทพ
สาดสี
สินธุพรม
สุเณย
สุวรรณพัฒน
หนองหวา
หนูจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๖๓๗
๑๐๖๓๘
๑๐๖๓๙
๑๐๖๔๐
๑๐๖๔๑
๑๐๖๔๒
๑๐๖๔๓
๑๐๖๔๔
๑๐๖๔๕
๑๐๖๔๖
๑๐๖๔๗
๑๐๖๔๘
๑๐๖๔๙
๑๐๖๕๐
๑๐๖๕๑
๑๐๖๕๒
๑๐๖๕๓
๑๐๖๕๔
๑๐๖๕๕
๑๐๖๕๖
๑๐๖๕๗
๑๐๖๕๘
๑๐๖๕๙

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สมศักดิ์ หนูเลื่อน
ดาบตํารวจ สมศักดิ์ หนูเอียด
ดาบตํารวจ สมศักดิ์ หวยหงษทอง
ดาบตํารวจ สมศักดิ์ หอยสังข
ดาบตํารวจ สมศักดิ์ ออนเขตร
ดาบตํารวจ สมศักดิ์ อินตะงาม
ดาบตํารวจ สมศักดิ์ อินทรแกว
ดาบตํารวจ สมศักดิ์ อุนวงค
ดาบตํารวจ สมศักสยาม บุหงา
ดาบตํารวจ สมศิล คําเงิน
ดาบตํารวจ สมสกุล เวียงใต
ดาบตํารวจ สมสมัย ใสยาง
ดาบตํารวจ สมสันต ขุนโนนเขวา
ดาบตํารวจ สมสุพร ตรีเดช
ดาบตํารวจ สมหมาย ขวัญทอง
ดาบตํารวจ สมหมาย คลังสมบัติ
ดาบตํารวจ สมหมาย คอพิมาย
ดาบตํารวจ สมหมาย ใจเอื้อย
ดาบตํารวจ สมหมาย ดํานอย
ดาบตํารวจ สมหมาย ดิษฐตะคุ
ดาบตํารวจ สมหมาย ทองใส
ดาบตํารวจ สมหมาย นุชนารถ
ดาบตํารวจ สมหมาย
บุรินทรสุวรรณ
๑๐๖๖๐ ดาบตํารวจ สมหมาย ประจักษโก
๑๐๖๖๑ ดาบตํารวจ สมหมาย พรมทาว

๑๐๖๖๒
๑๐๖๖๓
๑๐๖๖๔
๑๐๖๖๕
๑๐๖๖๖
๑๐๖๖๗
๑๐๖๖๘
๑๐๖๖๙
๑๐๖๗๐
๑๐๖๗๑
๑๐๖๗๒
๑๐๖๗๓
๑๐๖๗๔
๑๐๖๗๕
๑๐๖๗๖
๑๐๖๗๗
๑๐๖๗๘
๑๐๖๗๙
๑๐๖๘๐
๑๐๖๘๑
๑๐๖๘๒
๑๐๖๘๓
๑๐๖๘๔
๑๐๖๘๕
๑๐๖๘๖

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สมหมาย พิลารัตน
ดาบตํารวจ สมหมาย เพชรดี
ดาบตํารวจ สมหมาย ลอยลิบ
ดาบตํารวจ สมหมาย วาบสูงเนิน
ดาบตํารวจ สมหมาย ศาลา
ดาบตํารวจ สมหมาย หมายตะคุ
ดาบตํารวจ สมหมาย อินทิพย
ดาบตํารวจ สมหมาย
เอี่ยมสําอางค
ดาบตํารวจ สมหวัง เขียวมา
ดาบตํารวจ สมหวัง ทองเกียว
ดาบตํารวจ สมหวัง แสนคํามา
ดาบตํารวจ สมอน ธิรินทอง
ดาบตํารวจ สมอรรถ ขันเงิน
ดาบตํารวจ สมัคร กิตติมาตร
ดาบตํารวจ สมัคร ณ นคร
ดาบตํารวจ สมัย กันสุทธิ์
ดาบตํารวจ สมัย แกวเกาะสะบา
ดาบตํารวจ สมัย จันทับ
ดาบตํารวจ สมัย เจียมเสงี่ยม
ดาบตํารวจ สมัย ชาวยามกา
ดาบตํารวจ สมัย ชินหัวดง
ดาบตํารวจ สมัย ดวงจําปา
ดาบตํารวจ สมัย บุญเยี่ยม
ดาบตํารวจ สมัย พรมสิงห
ดาบตํารวจ สมัย พันธุกระโทก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๖๘๗
๑๐๖๘๘
๑๐๖๘๙
๑๐๖๙๐
๑๐๖๙๑
๑๐๖๙๒
๑๐๖๙๓
๑๐๖๙๔
๑๐๖๙๕
๑๐๖๙๖
๑๐๖๙๗
๑๐๖๙๘
๑๐๖๙๙
๑๐๗๐๐
๑๐๗๐๑
๑๐๗๐๒
๑๐๗๐๓
๑๐๗๐๔
๑๐๗๐๕
๑๐๗๐๖
๑๐๗๐๗
๑๐๗๐๘
๑๐๗๐๙
๑๐๗๑๐
๑๐๗๑๑
๑๐๗๑๒

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สมัย พิมพชาติ
ดาบตํารวจ สมัย รัชจางวาง
ดาบตํารวจ สมัย แววสวาง
ดาบตํารวจ สมัย สงครินทร
ดาบตํารวจ สมัย แสงศรี
ดาบตํารวจ สมัย โสดา
ดาบตํารวจ สมัย หวานแท
ดาบตํารวจ สมาน คามจังหาร
ดาบตํารวจ สมาน จันทะศรี
ดาบตํารวจ สมาน ใจสบาย
ดาบตํารวจ สมาน ตะนะ
ดาบตํารวจ สมาน ทับแกว
ดาบตํารวจ สมาน นอมกลาง
ดาบตํารวจ สมาน นันสุ
ดาบตํารวจ สมาน ปานสุวรรณ
ดาบตํารวจ สมาน พุฒิมา
ดาบตํารวจ สมาน ภาระพงษ
ดาบตํารวจ สมาน มีมานะ
ดาบตํารวจ สมาน รอดเงิน
ดาบตํารวจ สมาน สุขนึก
ดาบตํารวจ สมาน สุดา
ดาบตํารวจ สมิง ทิมหอม
ดาบตํารวจ สมิง พรมศรี
ดาบตํารวจ สมิง พัฒนแสง
ดาบตํารวจ สมุทร คําแสนยศ
ดาบตํารวจ สยาม เกตุรัตน

๑๐๗๑๓
๑๐๗๑๔
๑๐๗๑๕
๑๐๗๑๖
๑๐๗๑๗
๑๐๗๑๘
๑๐๗๑๙
๑๐๗๒๐
๑๐๗๒๑
๑๐๗๒๒
๑๐๗๒๓
๑๐๗๒๔
๑๐๗๒๕
๑๐๗๒๖
๑๐๗๒๗
๑๐๗๒๘
๑๐๗๒๙
๑๐๗๓๐
๑๐๗๓๑
๑๐๗๓๒
๑๐๗๓๓
๑๐๗๓๔
๑๐๗๓๕
๑๐๗๓๖
๑๐๗๓๗
๑๐๗๓๘

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สยาม ฉวีไทย
ดาบตํารวจ สยาม ชัยแกว
ดาบตํารวจ สยาม ณ มั่นคง
ดาบตํารวจ สยาม ดําพลงาม
ดาบตํารวจ สยาม ทันตา
ดาบตํารวจ สยาม ทิมทอง
ดาบตํารวจ สยาม ธิมากุล
ดาบตํารวจ สยาม บุญสวน
ดาบตํารวจ สยาม ยิ่งดํานุน
ดาบตํารวจ สยาม สุพิทักษ
ดาบตํารวจ สยุมพร ฤาชัย
ดาบตํารวจ สรไกร รูประมาณ
ดาบตํารวจ สรพงษ เกตุนิ่ม
ดาบตํารวจ สรพงษ วรโภชน
ดาบตํารวจ สรพงษ สุโพธินะ
ดาบตํารวจ สรพงษ สุริยฉาย
ดาบตํารวจ สรพงษ อินทนงค
ดาบตํารวจ สรยุทธ พอพงษ
ดาบตํารวจ สรรชัย กันตพงษ
ดาบตํารวจ สรรชัย คงทาฉาง
ดาบตํารวจ สรรชัย จันทรกลัด
ดาบตํารวจ สรรติ ทองสีออน
ดาบตํารวจ สรรเพชญ เขียวจีน
ดาบตํารวจ สรรเพชร นุยชวย
ดาบตํารวจ สรรเสริญ ดงเจริญ
ดาบตํารวจ สรรเสริญ ธรรมรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๗๓๙
๑๐๗๔๐
๑๐๗๔๑
๑๐๗๔๒
๑๐๗๔๓
๑๐๗๔๔
๑๐๗๔๕
๑๐๗๔๖
๑๐๗๔๗
๑๐๗๔๘
๑๐๗๔๙
๑๐๗๕๐
๑๐๗๕๑
๑๐๗๕๒
๑๐๗๕๓
๑๐๗๕๔
๑๐๗๕๕
๑๐๗๕๖
๑๐๗๕๗
๑๐๗๕๘
๑๐๗๕๙
๑๐๗๖๐
๑๐๗๖๑
๑๐๗๖๒
๑๐๗๖๓

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สรรเสริญ แผนอินทร
ดาบตํารวจ สรรเสริญ ยงปดชา
ดาบตํารวจ สรวิชญ เสาระโส
ดาบตํารวจ สรวิศ คงศิลา
ดาบตํารวจ สรวิศ ใจมั่น
ดาบตํารวจ สรวิศ แปนสุวรรณ
ดาบตํารวจ สรวิศ พินิจอักษร
ดาบตํารวจ สรวิศิษฏ พรหมลักษณ
ดาบตํารวจ สรศักดิ์ ทองแจม
ดาบตํารวจ สรศักดิ์ ศรีนวลไชย
ดาบตํารวจ สรศักดิ์ อนุตรกุล
ดาบตํารวจ สรสิช สูหญานาง
ดาบตํารวจ สรสิทธิ์ กาญจนแกว
ดาบตํารวจ สราญจิต สารีกามา
ดาบตํารวจ สรายุทธ
ถมเล็กตระกูล
ดาบตํารวจ สรายุทธ พินิจจิตร
ดาบตํารวจ สรายุทธ ลอมลิ้ม
ดาบตํารวจ สรายุทธ ลําพุทธา
ดาบตํารวจ สรายุทธ สิทธิบูรณ
ดาบตํารวจ สราวุฒิ สมประสงค
ดาบตํารวจ สราวุธ กวั้งซวน
ดาบตํารวจ สราวุธ กองวงศจันทร
ดาบตํารวจ สราวุธ กุลวัติ
ดาบตํารวจ สราวุธ แกวบุญขุน
ดาบตํารวจ สราวุธ คงเซง

๑๐๗๖๔
๑๐๗๖๕
๑๐๗๖๖
๑๐๗๖๗
๑๐๗๖๘
๑๐๗๖๙
๑๐๗๗๐
๑๐๗๗๑
๑๐๗๗๒
๑๐๗๗๓
๑๐๗๗๔
๑๐๗๗๕
๑๐๗๗๖
๑๐๗๗๗
๑๐๗๗๘
๑๐๗๗๙
๑๐๗๘๐
๑๐๗๘๑
๑๐๗๘๒
๑๐๗๘๓
๑๐๗๘๔
๑๐๗๘๕
๑๐๗๘๖
๑๐๗๘๗
๑๐๗๘๘
๑๐๗๘๙

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สราวุธ คําหอม
ดาบตํารวจ สราวุธ จันทรทิพย
ดาบตํารวจ สราวุธ จินดา
ดาบตํารวจ สราวุธ โชตเศรษฐ
ดาบตํารวจ สราวุธ ตราสุวรรณ
ดาบตํารวจ สราวุธ ตอชีพ
ดาบตํารวจ สราวุธ ทองดีนอก
ดาบตํารวจ สราวุธ ทินราช
ดาบตํารวจ สราวุธ นิลขันธ
ดาบตํารวจ สราวุธ บุญสวัสดิ์
ดาบตํารวจ สราวุธ บุญอุทิศ
ดาบตํารวจ สราวุธ เพชรรักษ
ดาบตํารวจ สราวุธ เพชรสุวรรณ
ดาบตํารวจ สราวุธ ภูดีทิพย
ดาบตํารวจ สราวุธ แยบดี
ดาบตํารวจ สราวุธ สังขดี
ดาบตํารวจ สราวุธ สุริยะ
ดาบตํารวจ สราวุธ อินริสพงศ
ดาบตํารวจ สรุตน ชูอ่ํา
ดาบตํารวจ สฤษดิ์ นิ่มนวน
ดาบตํารวจ สฤษดิ์ ศักดิ์ภูเขียว
ดาบตํารวจ สวง ใจทอง
ดาบตํารวจ สวงค จิตตนิยม
ดาบตํารวจ สวงค สัจจวิโส
ดาบตํารวจ สวรรค คงชื่น
ดาบตํารวจ สวโรจน ชะเอม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๗๙๐
๑๐๗๙๑
๑๐๗๙๒
๑๐๗๙๓
๑๐๗๙๔
๑๐๗๙๕
๑๐๗๙๖
๑๐๗๙๗
๑๐๗๙๘
๑๐๗๙๙
๑๐๘๐๐
๑๐๘๐๑
๑๐๘๐๒
๑๐๘๐๓
๑๐๘๐๔
๑๐๘๐๕
๑๐๘๐๖
๑๐๘๐๗
๑๐๘๐๘
๑๐๘๐๙
๑๐๘๑๐
๑๐๘๑๑
๑๐๘๑๒
๑๐๘๑๓
๑๐๘๑๔
๑๐๘๑๕

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สวัสดิ์ จันธิมา
ดาบตํารวจ สวัสดิ์ ชอบกองกลาง
ดาบตํารวจ สวัสดิ์ ไชยเลิศ
ดาบตํารวจ สวัสดิ์ ตลับไธสง
ดาบตํารวจ สวัสดิ์ ประสานสงฆ
ดาบตํารวจ สวัสดิ์ เมืองเหมอะ
ดาบตํารวจ สวัสดิ์ อรุณจิตติ
ดาบตํารวจ สวาง ขาวคํา
ดาบตํารวจ สวาง ชูจิตร
ดาบตํารวจ สวาง พุทธกูล
ดาบตํารวจ สวาง สุขกล่ํา
ดาบตํารวจ สวาท คัดวงษ
ดาบตํารวจ สวาท หมัดเจริญ
ดาบตํารวจ สวาท ฮะยงยุทธ
ดาบตํารวจ สวาส จันทรธิมา
ดาบตํารวจ สวาส ภูมิเลิศ
ดาบตํารวจ สวิทชัย นิ่มฟก
ดาบตํารวจ สหชล ผลผลา
ดาบตํารวจ สหชัย สายปอง
ดาบตํารวจ สหพล ยิ่งหาญ
ดาบตํารวจ สหพัทธ เบี้ยจรัส
ดาบตํารวจ สหภัค แพงโคตร
ดาบตํารวจ สหภาพ ทรัพยสม
ดาบตํารวจ สหภาพ สินธา
ดาบตํารวจ สหภาพ สุขอุนพงษ
ดาบตํารวจ สหรัฐ เนินทราย

๑๐๘๑๖
๑๐๘๑๗
๑๐๘๑๘
๑๐๘๑๙
๑๐๘๒๐
๑๐๘๒๑
๑๐๘๒๒
๑๐๘๒๓
๑๐๘๒๔
๑๐๘๒๕
๑๐๘๒๖
๑๐๘๒๗
๑๐๘๒๘
๑๐๘๒๙
๑๐๘๓๐
๑๐๘๓๑
๑๐๘๓๒
๑๐๘๓๓
๑๐๘๓๔
๑๐๘๓๕
๑๐๘๓๖
๑๐๘๓๗
๑๐๘๓๘
๑๐๘๓๙
๑๐๘๔๐

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สหรัฐ อุปชิต
ดาบตํารวจ สหราช ภูทองเงิน
ดาบตํารวจ สหวัฒน นิลพฤกษ
ดาบตํารวจ สหวัสส โนทะ
ดาบตํารวจ สหัด โยจิ้ว
ดาบตํารวจ สหัส ศรประสิทธิ์
ดาบตํารวจ สหัสชัย
สุวรรณวรางกูร
ดาบตํารวจ สองถิ่น มากจังหวัด
ดาบตํารวจ สอน แกวนอก
ดาบตํารวจ สอนวุฒิ บุญสูง
ดาบตํารวจ สอาด วิเชียรแลง
ดาบตํารวจ สะเกณ สังฆมะณี
ดาบตํารวจ สะดุลย ฮูซี
ดาบตํารวจ สะอุดี สานิ
ดาบตํารวจ สัง ฤทธิแผลง
ดาบตํารวจ สังเกต วงศลา
ดาบตํารวจ สังข เชื้อผูดี
ดาบตํารวจ สังคม จุลวัน
ดาบตํารวจ สังคม ทันศรี
ดาบตํารวจ สังคม นาถาดทอง
ดาบตํารวจ สังคม ปานิคม
ดาบตํารวจ สังคม ผิวนวล
ดาบตํารวจ สังคม มอไธสง
ดาบตํารวจ สังคม สานตะ
ดาบตํารวจ สังคม สารวัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๘๔๑
๑๐๘๔๒
๑๐๘๔๓
๑๐๘๔๔
๑๐๘๔๕
๑๐๘๔๖
๑๐๘๔๗
๑๐๘๔๘
๑๐๘๔๙
๑๐๘๕๐
๑๐๘๕๑
๑๐๘๕๒
๑๐๘๕๓
๑๐๘๕๔
๑๐๘๕๕
๑๐๘๕๖
๑๐๘๕๗
๑๐๘๕๘
๑๐๘๕๙
๑๐๘๖๐
๑๐๘๖๑
๑๐๘๖๒
๑๐๘๖๓
๑๐๘๖๔
๑๐๘๖๕

หนา ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สังวาล แกวคํามูล
ดาบตํารวจ สังวาลย ทวีเกตุ
ดาบตํารวจ สังเวียน นิระพงษ
ดาบตํารวจ สังเวียน บุญประจวบ
ดาบตํารวจ สังเวียน บุญพา
ดาบตํารวจ สังเวียน โอรา
ดาบตํารวจ สังสิทธิ์ ปจวงค
ดาบตํารวจ สัจจะ เสมียนเพชร
ดาบตํารวจ สัจจะ เหมทานนท
ดาบตํารวจ สัจจา บุญยอด
ดาบตํารวจ สัญชัย กองมะลี
ดาบตํารวจ สัญชัย โคตรมณี
ดาบตํารวจ สัญชัย นุมมีชัย
ดาบตํารวจ สัญชัย บัวผัน
ดาบตํารวจ สัญชัย พรมศักดิ์
ดาบตํารวจ สัญชัย สุขใส
ดาบตํารวจ สัญชาติ ประพฤติตรง
ดาบตํารวจ สัญญพงษ อยูเจริญ
ดาบตํารวจ สัญญรักษ สําเร็จรัมย
ดาบตํารวจ สัญญลักษณ
ปานทองเสม
ดาบตํารวจ สัญญา กะตากูล
ดาบตํารวจ สัญญา ไกรเจริญ
ดาบตํารวจ สัญญา ขันโท
ดาบตํารวจ สัญญา คงเมือง
ดาบตํารวจ สัญญา โคตรศิริ

๑๐๘๖๖
๑๐๘๖๗
๑๐๘๖๘
๑๐๘๖๙
๑๐๘๗๐
๑๐๘๗๑
๑๐๘๗๒
๑๐๘๗๓
๑๐๘๗๔
๑๐๘๗๕
๑๐๘๗๖
๑๐๘๗๗
๑๐๘๗๘
๑๐๘๗๙
๑๐๘๘๐
๑๐๘๘๑
๑๐๘๘๒
๑๐๘๘๓
๑๐๘๘๔
๑๐๘๘๕
๑๐๘๘๖
๑๐๘๘๗
๑๐๘๘๘
๑๐๘๘๙
๑๐๘๙๐

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สัญญา จันทรนาค
ดาบตํารวจ สัญญา ใจจันทร
ดาบตํารวจ สัญญา บุญศรี
ดาบตํารวจ สัญญา แฝงทรัพย
ดาบตํารวจ สัญญา เพ็ชรจํารัส
ดาบตํารวจ สัญญา มีศรี
ดาบตํารวจ สัญญา ยืนยาว
ดาบตํารวจ สัญญา รัตนอมตกุล
ดาบตํารวจ สัญญา ศรีคง
ดาบตํารวจ สัญญา ศรีสุวรรณ
ดาบตํารวจ สัญญา สวางใจธรรม
ดาบตํารวจ สัญญา สุขนุย
ดาบตํารวจ สัญญา แสงลอม
ดาบตํารวจ สัญญา หมูหมื่นศรี
ดาบตํารวจ สัญญา เอียดมุสิก
ดาบตํารวจ สัญญารัตน บุญเพิ่ม
ดาบตํารวจ สัญทัด พงษวัน
ดาบตํารวจ สัญปกรณ
ฉิมเครือวัลย
ดาบตํารวจ สัณชัย ซื่อตรง
ดาบตํารวจ สัณหวัช สอนนํา
ดาบตํารวจ สัณหวีร แกนแกว
ดาบตํารวจ สันชัย เอียดเกลี้ยง
ดาบตํารวจ สันดร ปตลา
ดาบตํารวจ สันตชัย ทองหนู
ดาบตํารวจ สันติ์ เหลาศรีนาท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๘๙๑
๑๐๘๙๒
๑๐๘๙๓
๑๐๘๙๔
๑๐๘๙๕
๑๐๘๙๖
๑๐๘๙๗
๑๐๘๙๘
๑๐๘๙๙
๑๐๙๐๐
๑๐๙๐๑
๑๐๙๐๒
๑๐๙๐๓
๑๐๙๐๔
๑๐๙๐๕
๑๐๙๐๖
๑๐๙๐๗
๑๐๙๐๘
๑๐๙๐๙
๑๐๙๑๐
๑๐๙๑๑
๑๐๙๑๒
๑๐๙๑๓
๑๐๙๑๔
๑๐๙๑๕

ดาบตํารวจ สันติ
ดาบตํารวจ สันติ
ดาบตํารวจ สันติ
ดาบตํารวจ สันติ
ดาบตํารวจ สันติ
ดาบตํารวจ สันติ
ดาบตํารวจ สันติ
ดาบตํารวจ สันติ
ดาบตํารวจ สันติ
ดาบตํารวจ สันติ
ดาบตํารวจ สันติ
ดาบตํารวจ สันติ
ดาบตํารวจ สันติ
ดาบตํารวจ สันติ
ดาบตํารวจ สันติ
ดาบตํารวจ สันติ
ดาบตํารวจ สันติ
ดาบตํารวจ สันติ
ดาบตํารวจ สันติ
ดาบตํารวจ สันติ
ดาบตํารวจ สันติ
ดาบตํารวจ สันติ
ดาบตํารวจ สันติ
ดาบตํารวจ สันติ
ดาบตํารวจ สันติ

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

กลอมแดง
กูลอนิ
คําอุต
จงดา
จันโทภาศ
ชาติยานนท
ไตยนํา
ทับหัวหนอง
โทอยู
ธิมาชัย
นุยโสะ
ประสีระเตนัง
ผลจันทร
ผันผาย
พลเยี่ยม
พูนสบาย
เพชรมาตศรี
มนทชาติ
ยศกันโท
เรืองฤทธิ์
โลภภูเขียว
สังขเทพ
สาพันธ
สามวัง
สีเหลือง

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๐๙๑๖ ดาบตํารวจ สันติ
เสนีวงศ ณ อยุธยา
๑๐๙๑๗ ดาบตํารวจ สันติ หลําคํา
๑๐๙๑๘ ดาบตํารวจ สันติ หวังโสะ
๑๐๙๑๙ ดาบตํารวจ สันติ อนุพันธ
๑๐๙๒๐ ดาบตํารวจ สันติชัย แกวนาค
๑๐๙๒๑ ดาบตํารวจ สันติชัย ทิมจีน
๑๐๙๒๒ ดาบตํารวจ สันติชัย ลุนทา
๑๐๙๒๓ ดาบตํารวจ สันติพงษ คงอินทร
๑๐๙๒๔ ดาบตํารวจ สันติพงษ เครือวัลวงษ
๑๐๙๒๕ ดาบตํารวจ สันติพงษ ปุริสาย
๑๐๙๒๖ ดาบตํารวจ สันติภาพ ทรัพยพรอม
๑๐๙๒๗ ดาบตํารวจ สันติภาพ
ฤทธีอิทธิพัทธ
๑๐๙๒๘ ดาบตํารวจ สันติรักษ พันธา
๑๐๙๒๙ ดาบตํารวจ สันติสุข ปอมอุนเรือน
๑๐๙๓๐ ดาบตํารวจ สันติสุข สุริยะไชย
๑๐๙๓๑ ดาบตํารวจ สันทนา เรือนเมา
๑๐๙๓๒ ดาบตํารวจ สันทัศน ดํารงกุลรัตน
๑๐๙๓๓ ดาบตํารวจ สันทัศน พุมไสว
๑๐๙๓๔ ดาบตํารวจ สัมพันธ กาละพันธ
๑๐๙๓๕ ดาบตํารวจ สัมพันธ แกวมณี
๑๐๙๓๖ ดาบตํารวจ สัมพันธ เครือกลัด
๑๐๙๓๗ ดาบตํารวจ สัมพันธ ดวงใจ
๑๐๙๓๘ ดาบตํารวจ สัมพันธ ทองเรือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๙๓๙
๑๐๙๔๐
๑๐๙๔๑
๑๐๙๔๒
๑๐๙๔๓
๑๐๙๔๔
๑๐๙๔๕
๑๐๙๔๖
๑๐๙๔๗
๑๐๙๔๘
๑๐๙๔๙
๑๐๙๕๐
๑๐๙๕๑
๑๐๙๕๒
๑๐๙๕๓
๑๐๙๕๔
๑๐๙๕๕
๑๐๙๕๖
๑๐๙๕๗
๑๐๙๕๘
๑๐๙๕๙
๑๐๙๖๐
๑๐๙๖๑
๑๐๙๖๒
๑๐๙๖๓

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สัมพันธ ทิพยทอง
ดาบตํารวจ สัมพันธ เนาวภา
ดาบตํารวจ สัมพันธ เนียมสุวรรณ
ดาบตํารวจ สัมพันธ ปฏิเสน
ดาบตํารวจ สัมพันธ มาศกสิน
ดาบตํารวจ สัมพันธ เมืองโพธิ์
ดาบตํารวจ สัมพันธ วิสุวรรณ
ดาบตํารวจ สัมพันธ หลาก่ํา
ดาบตํารวจ สัมพันธ เหมือนจันทร
ดาบตํารวจ สัมพันธ อินทรคํา
ดาบตํารวจ สัมพันธุ บุญทรง
ดาบตํารวจ สัมภาส หลงขาว
ดาบตํารวจ สัมฤทธิ์ กระสังข
ดาบตํารวจ สัมฤทธิ์
จันทรประดิษฐ
ดาบตํารวจ สัมฤทธิ์ ไชยปายาง
ดาบตํารวจ สัมฤทธิ์ มะเดื่อ
ดาบตํารวจ สัมฤทธิ์ วิเศษแสง
ดาบตํารวจ สัมฤทธิ์ สาวสวรรค
ดาบตํารวจ สากล ทองคํา
ดาบตํารวจ สากล ธิอามาตย
ดาบตํารวจ สากล มุงหมาย
ดาบตํารวจ สากล ศรีหาปญญา
ดาบตํารวจ สากล สีดาพล
ดาบตํารวจ สาคร กันวิหก
ดาบตํารวจ สาคร การปรีชา

๑๐๙๖๔
๑๐๙๖๕
๑๐๙๖๖
๑๐๙๖๗
๑๐๙๖๘
๑๐๙๖๙
๑๐๙๗๐
๑๐๙๗๑
๑๐๙๗๒
๑๐๙๗๓
๑๐๙๗๔
๑๐๙๗๕
๑๐๙๗๖
๑๐๙๗๗
๑๐๙๗๘
๑๐๙๗๙
๑๐๙๘๐
๑๐๙๘๑
๑๐๙๘๒
๑๐๙๘๓
๑๐๙๘๔
๑๐๙๘๕
๑๐๙๘๖
๑๐๙๘๗
๑๐๙๘๘
๑๐๙๘๙

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สาคร ชางเหล็ก
ดาบตํารวจ สาคร ไชยฉิม
ดาบตํารวจ สาคร ทะระเกิด
ดาบตํารวจ สาคร โนวิชัย
ดาบตํารวจ สาคร พรมนิล
ดาบตํารวจ สาคร พิมาทัย
ดาบตํารวจ สาคร รัตนะคุณ
ดาบตํารวจ สาคร ศรีพันธุ
ดาบตํารวจ สาคร สุขนวล
ดาบตํารวจ สาคร สุรษร
ดาบตํารวจ สาคร หนสมสุข
ดาบตํารวจ สาคร ออนปุย
ดาบตํารวจ สาคร อาวรณเจริญ
ดาบตํารวจ สาทร บุญสง
ดาบตํารวจ สาทิศ พรมกัน
ดาบตํารวจ สาธร ลําใย
ดาบตํารวจ สาธิต กันธรักษา
ดาบตํารวจ สาธิต เขมวงศ
ดาบตํารวจ สาธิต คําขันธ
ดาบตํารวจ สาธิต จันทาพูน
ดาบตํารวจ สาธิต ทองเกษม
ดาบตํารวจ สาธิต ทองมุณี
ดาบตํารวจ สาธิต ปรางทอง
ดาบตํารวจ สาธิต พิศวงษ
ดาบตํารวจ สาธิต มีนาค
ดาบตํารวจ สาธิต หงษสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๙๙๐
๑๐๙๙๑
๑๐๙๙๒
๑๐๙๙๓
๑๐๙๙๔
๑๐๙๙๕
๑๐๙๙๖
๑๐๙๙๗
๑๐๙๙๘
๑๐๙๙๙
๑๑๐๐๐
๑๑๐๐๑
๑๑๐๐๒
๑๑๐๐๓
๑๑๐๐๔
๑๑๐๐๕
๑๑๐๐๖
๑๑๐๐๗
๑๑๐๐๘
๑๑๐๐๙
๑๑๐๑๐
๑๑๐๑๑
๑๑๐๑๒
๑๑๐๑๓
๑๑๐๑๔
๑๑๐๑๕

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สาธิต อนันตณรงค
ดาบตํารวจ สานนท นาคใหญ
ดาบตํารวจ สานนท พุกทอง
ดาบตํารวจ สานิตต สามสุวรรณ
ดาบตํารวจ สานิตย พาเผาพันธุ
ดาบตํารวจ สานิตย สมชุม
ดาบตํารวจ สานิตร แฝงวัด
ดาบตํารวจ สานุ สายไฮคํา
ดาบตํารวจ สามชัย เกิดศิริ
ดาบตํารวจ สามารถ เกื้อกุลบุตร
ดาบตํารวจ สามารถ เกื้อกูล
ดาบตํารวจ สามารถ แกวไผซอ
ดาบตํารวจ สามารถ คําหงษา
ดาบตํารวจ สามารถ คีรีวรรณ
ดาบตํารวจ สามารถ จันทรแดง
ดาบตํารวจ สามารถ ชุมแกว
ดาบตํารวจ สามารถ นิลบรรพต
ดาบตํารวจ สามารถ ผงทวี
ดาบตํารวจ สามารถ สันเส็น
ดาบตํารวจ สามารถ สุขสุวรรณ
ดาบตํารวจ สามารถ อุนเสียม
ดาบตํารวจ สามารถ อูขลิบ
ดาบตํารวจ สามาศ พัชรพงศพันธ
ดาบตํารวจ สามิต สีมาอิ้ง
ดาบตํารวจ สายชล กุลยดิษฐ
ดาบตํารวจ สายชล คมขํา

๑๑๐๑๖
๑๑๐๑๗
๑๑๐๑๘
๑๑๐๑๙
๑๑๐๒๐
๑๑๐๒๑
๑๑๐๒๒
๑๑๐๒๓
๑๑๐๒๔
๑๑๐๒๕
๑๑๐๒๖
๑๑๐๒๗
๑๑๐๒๘
๑๑๐๒๙
๑๑๐๓๐
๑๑๐๓๑
๑๑๐๓๒
๑๑๐๓๓
๑๑๐๓๔
๑๑๐๓๕
๑๑๐๓๖
๑๑๐๓๗
๑๑๐๓๘
๑๑๐๓๙
๑๑๐๔๐

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สายชล คําสวัสดิ์
ดาบตํารวจ สายชล จอมมงคล
ดาบตํารวจ สายชล เชื้อเจ็ดตน
ดาบตํารวจ สายชล นราเลิศ
ดาบตํารวจ สายชล บุญคลอย
ดาบตํารวจ สายชล พรมปญญา
ดาบตํารวจ สายชล พัดสูงเนิน
ดาบตํารวจ สายชล พุมไสว
ดาบตํารวจ สายชล พูนพิทักษสกุล
ดาบตํารวจ สายชล มีวาสนา
ดาบตํารวจ สายชล ยานกลาง
ดาบตํารวจ สายชล เรืองนอย
ดาบตํารวจ สายชล ศักดิ์เกิด
ดาบตํารวจ สายชล สุภะพล
ดาบตํารวจ สายชล อูทอง
ดาบตํารวจ สายชล เอื้อยฉิมพลี
ดาบตํารวจ สายทิตย ผานาค
ดาบตํารวจ สายฟา สอนเมน
ดาบตํารวจ สายเมือง อันทโคตร
ดาบตํารวจ สายยนต
ทองสอนลอน
ดาบตํารวจ สายยนต บุญวงค
ดาบตํารวจ สายยล ชาพรมมา
ดาบตํารวจ สายยัญ สีนวนจันทร
ดาบตํารวจ สายยันต อุดมนิทัศน
ดาบตํารวจ สายรุง วาสุ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๐๔๑
๑๑๐๔๒
๑๑๐๔๓
๑๑๐๔๔
๑๑๐๔๕
๑๑๐๔๖
๑๑๐๔๗
๑๑๐๔๘
๑๑๐๔๙
๑๑๐๕๐
๑๑๐๕๑
๑๑๐๕๒
๑๑๐๕๓
๑๑๐๕๔
๑๑๐๕๕
๑๑๐๕๖
๑๑๐๕๗
๑๑๐๕๘
๑๑๐๕๙
๑๑๐๖๐
๑๑๐๖๑
๑๑๐๖๒
๑๑๐๖๓
๑๑๐๖๔
๑๑๐๖๕
๑๑๐๖๖

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สายลม เทศเล็ก
ดาบตํารวจ สายลม รอดมา
ดาบตํารวจ สายวสันต ศรีผิวจันทร
ดาบตํารวจ สายสิทธิ์ ธรรมศรี
ดาบตํารวจ สายัญ คงเกิด
ดาบตํารวจ สายัณ เกสงา
ดาบตํารวจ สายัณ ชํานาญ
ดาบตํารวจ สายัณต สุวรรณแสง
ดาบตํารวจ สายัณย มุสิกพงษ
ดาบตํารวจ สายัณร สุวรรณ
ดาบตํารวจ สายัณห คงออน
ดาบตํารวจ สายัณห เงินดี
ดาบตํารวจ สายัณห จันทรนาค
ดาบตํารวจ สายัณห ทองนุม
ดาบตํารวจ สายัณห ทิพพระ
ดาบตํารวจ สายัณห ประพฤติ
ดาบตํารวจ สายัณห ภูคําศักดิ์
ดาบตํารวจ สายัณห มหาวงศ
ดาบตํารวจ สายัณห ลือเรือง
ดาบตํารวจ สายัณห สัมพันธ
ดาบตํารวจ สายัณห สุขกา
ดาบตํารวจ สายัน จับตะเฆ
ดาบตํารวจ สายัน มาดี
ดาบตํารวจ สายัน โมครัตน
ดาบตํารวจ สายัน ลีลาศ
ดาบตํารวจ สายัน เสทะสิงห

๑๑๐๖๗
๑๑๐๖๘
๑๑๐๖๙
๑๑๐๗๐
๑๑๐๗๑
๑๑๐๗๒
๑๑๐๗๓
๑๑๐๗๔
๑๑๐๗๕
๑๑๐๗๖
๑๑๐๗๗
๑๑๐๗๘
๑๑๐๗๙
๑๑๐๘๐
๑๑๐๘๑
๑๑๐๘๒
๑๑๐๘๓
๑๑๐๘๔
๑๑๐๘๕
๑๑๐๘๖
๑๑๐๘๗
๑๑๐๘๘
๑๑๐๘๙
๑๑๐๙๐
๑๑๐๙๑
๑๑๐๙๒

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สายันต พรมมา
ดาบตํารวจ สายันต เพ็งแชม
ดาบตํารวจ สายันต อินทรแกว
ดาบตํารวจ สายันห สวางโสดา
ดาบตํารวจ สายันห เอนกลาง
ดาบตํารวจ สายูตี ตาเยะ
ดาบตํารวจ สารพรรณ รักษขาว
ดาบตํารวจ สารัตน พลไทย
ดาบตํารวจ สาโรจน มากภิบาล
ดาบตํารวจ สาโรจน กาฬจันโท
ดาบตํารวจ สาโรจน ขรัวทองเขียว
ดาบตํารวจ สาโรจน ธูปบูชา
ดาบตํารวจ สาโรจน นาพิมพ
ดาบตํารวจ สาโรจน พุฒนาค
ดาบตํารวจ สาโรจน พูลสมบัติ
ดาบตํารวจ สาโรจน โพชสาลี
ดาบตํารวจ สาโรจน เมียดประโคน
ดาบตํารวจ สาโรจน เหลาะเหม
ดาบตํารวจ สาโรช ลิ้มสุขศิริ
ดาบตํารวจ สาโรช วินิจสร
ดาบตํารวจ สําเนา ใจซื่อ
ดาบตํารวจ สําเนา พุมจันทร
ดาบตํารวจ สําเนา แสนดี
ดาบตํารวจ สําเนียง นิยมดุษดี
ดาบตํารวจ สําเนียง ปาริน
ดาบตํารวจ สําเนียง วงษพิมพ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๐๙๓
๑๑๐๙๔
๑๑๐๙๕
๑๑๐๙๖
๑๑๐๙๗
๑๑๐๙๘
๑๑๐๙๙
๑๑๑๐๐
๑๑๑๐๑
๑๑๑๐๒
๑๑๑๐๓
๑๑๑๐๔
๑๑๑๐๕
๑๑๑๐๖
๑๑๑๐๗
๑๑๑๐๘
๑๑๑๐๙
๑๑๑๑๐
๑๑๑๑๑
๑๑๑๑๒
๑๑๑๑๓
๑๑๑๑๔
๑๑๑๑๕
๑๑๑๑๖
๑๑๑๑๗
๑๑๑๑๘

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สําเภา หูประโคน
ดาบตํารวจ สํารวจ โตเทศ
ดาบตํารวจ สํารวม งามทอง
ดาบตํารวจ สํารวย จันทรขุน
ดาบตํารวจ สํารวย ใจชุม
ดาบตํารวจ สํารวย เพ็งสวัสดิ์
ดาบตํารวจ สํารวย ศรีบางจาก
ดาบตํารวจ สํารวย สิทธิพงษ
ดาบตํารวจ สํารวย ออนผา
ดาบตํารวจ สํารวย อินพรม
ดาบตํารวจ สํารอง ไชยพิมพ
ดาบตํารวจ สํารอง ดีแปน
ดาบตํารวจ สํารอง รอดคําทุย
ดาบตํารวจ สําราญ แกวมาก
ดาบตํารวจ สําราญ ขุนนุชนารถ
ดาบตํารวจ สําราญ จรจรัญ
ดาบตํารวจ สําราญ เจะจาโรจน
ดาบตํารวจ สําราญ ตุกเตียน
ดาบตํารวจ สําราญ เตมีศักดิ์
ดาบตํารวจ สําราญ ทองกร
ดาบตํารวจ สําราญ ทาวหนอ
ดาบตํารวจ สําราญ นวลประจักษ
ดาบตํารวจ สําราญ นวลวดี
ดาบตํารวจ สําราญ นุนปาน
ดาบตํารวจ สําราญ ปานเหลือง
ดาบตํารวจ สําราญ มะเดื่อ

๑๑๑๑๙
๑๑๑๒๐
๑๑๑๒๑
๑๑๑๒๒
๑๑๑๒๓
๑๑๑๒๔
๑๑๑๒๕
๑๑๑๒๖
๑๑๑๒๗
๑๑๑๒๘
๑๑๑๒๙
๑๑๑๓๐
๑๑๑๓๑
๑๑๑๓๒
๑๑๑๓๓
๑๑๑๓๔
๑๑๑๓๕
๑๑๑๓๖
๑๑๑๓๗
๑๑๑๓๘
๑๑๑๓๙
๑๑๑๔๐
๑๑๑๔๑
๑๑๑๔๒
๑๑๑๔๓
๑๑๑๔๔

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สําราญ มากชูชิต
ดาบตํารวจ สําราญ แยบกสิกรรม
ดาบตํารวจ สําราญ ศรีปราชญ
ดาบตํารวจ สําราญ สงวนบุญ
ดาบตํารวจ สําราญ แสงหัวชาง
ดาบตํารวจ สําราญ โสดาพงษ
ดาบตํารวจ สําราญ หงษออน
ดาบตํารวจ สําเร็จ พันธุภา
ดาบตํารวจ สําเริง จาดโนรี
ดาบตํารวจ สําเริง นาคทรัพย
ดาบตํารวจ สําเริง ภูเสือ
ดาบตํารวจ สําเริง ยินดี
ดาบตํารวจ สําเริง สารคุณ
ดาบตํารวจ สําเริง หนูรี
ดาบตํารวจ สําเริง หมอมนวล
ดาบตํารวจ สําเริง อักษรภักดี
ดาบตํารวจ สําฤทธิ์ จิตรไธสง
ดาบตํารวจ สําลี มะคะวินทร
ดาบตํารวจ สําอาง กังวาล
ดาบตํารวจ สําอาง สุขพันธ
ดาบตํารวจ สิงขร สุดเสียง
ดาบตํารวจ สิงคาร กะจันทร
ดาบตํารวจ สิงหชัย กันวะนา
ดาบตํารวจ สิงหโต ธรรมโหร
ดาบตํารวจ สิงหทอง สุริเยศ
ดาบตํารวจ สิงหนาท เทียมพลกรัง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๑๔๕
๑๑๑๔๖
๑๑๑๔๗
๑๑๑๔๘
๑๑๑๔๙
๑๑๑๕๐
๑๑๑๕๑
๑๑๑๕๒
๑๑๑๕๓
๑๑๑๕๔
๑๑๑๕๕
๑๑๑๕๖
๑๑๑๕๗
๑๑๑๕๘
๑๑๑๕๙
๑๑๑๖๐
๑๑๑๖๑
๑๑๑๖๒
๑๑๑๖๓
๑๑๑๖๔
๑๑๑๖๕
๑๑๑๖๖
๑๑๑๖๗
๑๑๑๖๘

หนา ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สิงหลองกลา พงคศรี
ดาบตํารวจ สิงหศักดิ์ ดาหนองเปด
ดาบตํารวจ สิงหหนึ่ง ชูเชิด
ดาบตํารวจ สิงหา เรืองวุฒิเดช
ดาบตํารวจ สิงหา ไสยดี
ดาบตํารวจ สิฏฐิสาร แกวดํา
ดาบตํารวจ สิณพงศ มากพูน
ดาบตํารวจ สิทธิ์ ชุมเย็น
ดาบตํารวจ สิทธิ์ ทนงาน
ดาบตํารวจ สิทธิ์ บุญให
ดาบตํารวจ สิทธิ์ รินตัน
ดาบตํารวจ สิทธิ เรืองวงค
ดาบตํารวจ สิทธิกร ชูออน
ดาบตํารวจ สิทธิกร โพธิ์รอด
ดาบตํารวจ สิทธิกร
สิทธิเจริญธรรม
ดาบตํารวจ สิทธิกรณ พลซา
ดาบตํารวจ สิทธิคุณเมธา
สุรดิษธิติวัฒน
ดาบตํารวจ สิทธิชัย กรุดทอง
ดาบตํารวจ สิทธิชัย ขุนศรีรักษร
ดาบตํารวจ สิทธิชัย จันทรฝาย
ดาบตํารวจ สิทธิชัย ชัยสิทธิ์
ดาบตํารวจ สิทธิชัย ชาลก
ดาบตํารวจ สิทธิชัย ชิ้นจิ้น
ดาบตํารวจ สิทธิชัย ณรงคราช

๑๑๑๖๙
๑๑๑๗๐
๑๑๑๗๑
๑๑๑๗๒
๑๑๑๗๓
๑๑๑๗๔
๑๑๑๗๕
๑๑๑๗๖
๑๑๑๗๗
๑๑๑๗๘
๑๑๑๗๙
๑๑๑๘๐
๑๑๑๘๑
๑๑๑๘๒
๑๑๑๘๓
๑๑๑๘๔
๑๑๑๘๕
๑๑๑๘๖
๑๑๑๘๗
๑๑๑๘๘
๑๑๑๘๙
๑๑๑๙๐
๑๑๑๙๑
๑๑๑๙๒
๑๑๑๙๓

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สิทธิชัย นรากิจ
ดาบตํารวจ สิทธิชัย นาคปน
ดาบตํารวจ สิทธิชัย นามมณี
ดาบตํารวจ สิทธิชัย นิลพุทรา
ดาบตํารวจ สิทธิชัย พรหมแกว
ดาบตํารวจ สิทธิชัย พิจารณ
ดาบตํารวจ สิทธิชัย เพ็ชรวงค
ดาบตํารวจ สิทธิชัย เมืองชื่น
ดาบตํารวจ สิทธิชัย เมื่อประโคน
ดาบตํารวจ สิทธิชัย รอดเอียด
ดาบตํารวจ สิทธิชัย ศรีนรัตน
ดาบตํารวจ สิทธิชัย
เศรษฐประเสริฐ
ดาบตํารวจ สิทธิชัย สาธุวรรณ
ดาบตํารวจ สิทธิชัย สาระอาวาส
ดาบตํารวจ สิทธิชัย อินหลง
ดาบตํารวจ สิทธิโชค ครชาตรี
ดาบตํารวจ สิทธิโชค ดวงลี
ดาบตํารวจ สิทธิไชย พุฒหมื่น
ดาบตํารวจ สิทธิเดช บุญพรม
ดาบตํารวจ สิทธิเดช พรหมมาลี
ดาบตํารวจ สิทธิเดช พรายมณี
ดาบตํารวจ สิทธิเดช มีสนาม
ดาบตํารวจ สิทธิพงศ พริกคง
ดาบตํารวจ สิทธิพงศ สืบสาย
ดาบตํารวจ สิทธิพงษ บานชื่น

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๑๙๔
๑๑๑๙๕
๑๑๑๙๖
๑๑๑๙๗
๑๑๑๙๘
๑๑๑๙๙
๑๑๒๐๐
๑๑๒๐๑
๑๑๒๐๒
๑๑๒๐๓
๑๑๒๐๔
๑๑๒๐๕
๑๑๒๐๖
๑๑๒๐๗
๑๑๒๐๘
๑๑๒๐๙
๑๑๒๑๐
๑๑๒๑๑
๑๑๒๑๒
๑๑๒๑๓
๑๑๒๑๔
๑๑๒๑๕
๑๑๒๑๖
๑๑๒๑๗
๑๑๒๑๘
๑๑๒๑๙

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สิทธิพงษ เพชรอาวุธ
ดาบตํารวจ สิทธิพงษ โพพินิจ
ดาบตํารวจ สิทธิพงษ หิมวงศ
ดาบตํารวจ สิทธิพงษ อายุวัฒน
ดาบตํารวจ สิทธิพณ ทวีศุภานิยม
ดาบตํารวจ สิทธิพร จิตรจันทร
ดาบตํารวจ สิทธิพร โตใหญ
ดาบตํารวจ สิทธิพร ผดุงเดช
ดาบตํารวจ สิทธิพร สุภาคม
ดาบตํารวจ สิทธิพล พระนคร
ดาบตํารวจ สิทธิพัฒน บุตรมา
ดาบตํารวจ สิทธิภูมิ โสรเนตร
ดาบตํารวจ สิทธิราช ผากิม
ดาบตํารวจ สิทธิวัฒน สะระดล
ดาบตํารวจ สิทธิศักดิ์ แกวแกมทอง
ดาบตํารวจ สิทธิศักดิ์ คําภาพันธ
ดาบตํารวจ สิทธิศักดิ์ โตมี
ดาบตํารวจ สิทธิศักดิ์ ทองไชย
ดาบตํารวจ สิทธิศักดิ์ โทนุการ
ดาบตํารวจ สิทธิศักดิ์ บุญจูง
ดาบตํารวจ สิทธิศักดิ์ พยัคฆกุล
ดาบตํารวจ สิทธิศักดิ์ สุดเสียงสัง
ดาบตํารวจ สิทธิอางค อิ่มวิเศษ
ดาบตํารวจ สิน แกวนันทะ
ดาบตํารวจ สิน พิมพสนิท
ดาบตํารวจ สินชัย บัวอินทร

๑๑๒๒๐
๑๑๒๒๑
๑๑๒๒๒
๑๑๒๒๓
๑๑๒๒๔
๑๑๒๒๕
๑๑๒๒๖
๑๑๒๒๗
๑๑๒๒๘
๑๑๒๒๙
๑๑๒๓๐
๑๑๒๓๑
๑๑๒๓๒
๑๑๒๓๓
๑๑๒๓๔
๑๑๒๓๕
๑๑๒๓๖
๑๑๒๓๗
๑๑๒๓๘
๑๑๒๓๙
๑๑๒๔๐
๑๑๒๔๑

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ดาบตํารวจ สินชัย พรดนุพล
ดาบตํารวจ สินชัย อรรถวิลัย
ดาบตํารวจ สินไชย ลิยงค
ดาบตํารวจ สินธทพ หาญจิตต
ดาบตํารวจ สินธุ อสุพล
ดาบตํารวจ สินประเสริฐ หวลหอม
ดาบตํารวจ สินสวัสดิ์ สุวรรณศรี
ดาบตํารวจ สิปปกร ผลถวิล
ดาบตํารวจ สิร จักรธรสุวรรณ
ดาบตํารวจ สิรพัชร จิรยศสมบูรณ
ดาบตํารวจ สิรภพ ขาวงาม
ดาบตํารวจ สิรภพ จันทรอุทัย
ดาบตํารวจ สิรภพ ประอินทร
ดาบตํารวจ สิรภพ ปญญาแกว
ดาบตํารวจ สิรภพ ภัทรธิติพันธุ
ดาบตํารวจ สิรภพ เสงนนท
ดาบตํารวจ สิรภัทร จันทรตะ
ดาบตํารวจ สิรวิชญ ตันติสวารักษ
ดาบตํารวจ สิรวิชญ บูรณเจริญ
ดาบตํารวจ สิรวิชญ สุขประเสริฐ
ดาบตํารวจ สิรวิชญ หัตถการ
ดาบตํารวจ สิราวิชญ
ศักดิ์ศรีปองภพ
๑๑๒๔๒ ดาบตํารวจ สิริกร ชาญประโคน
๑๑๒๔๓ ดาบตํารวจ สิริคุตโต จันทอง
๑๑๒๔๔ ดาบตํารวจ สิริชัย ขวัญปาก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๒๔๕
๑๑๒๔๖
๑๑๒๔๗
๑๑๒๔๘
๑๑๒๔๙
๑๑๒๕๐
๑๑๒๕๑
๑๑๒๕๒
๑๑๒๕๓
๑๑๒๕๔
๑๑๒๕๕
๑๑๒๕๖
๑๑๒๕๗
๑๑๒๕๘
๑๑๒๕๙
๑๑๒๖๐
๑๑๒๖๑
๑๑๒๖๒
๑๑๒๖๓
๑๑๒๖๔
๑๑๒๖๕
๑๑๒๖๖
๑๑๒๖๗
๑๑๒๖๘
๑๑๒๖๙

หนา ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สิริเชษฐ อริยะเศรษฐี
ดาบตํารวจ สิริโชค ฤทธิยา
ดาบตํารวจ สิริบูรณ กลอมใจเสือ
ดาบตํารวจ สิริพัฒน จําปา
ดาบตํารวจ สิริมงคล กรวยสวัสดิ์
ดาบตํารวจ สิริรัฐ จิตพิสิฐ
ดาบตํารวจ สิริโรจน สังฆะมณี
ดาบตํารวจ สิริวัฒน ปุริโส
ดาบตํารวจ สิริวิชญ ตรรกชูวงศสุข
ดาบตํารวจ สิริศักดิ์ สุขแสง
ดาบตํารวจ สิริศักดิ์ ฮองชวน
ดาบตํารวจ สิโรจน เขียวภักดี
ดาบตํารวจ สิโรฒม สิบแอง
ดาบตํารวจ สิษฐฐวัศ เต็งจงดี
ดาบตํารวจ สีหราช อาวะศรี
ดาบตํารวจ สืบชัย ทวมลี้
ดาบตํารวจ สืบตระกูล สอนภักดี
ดาบตํารวจ สืบพงศ
แกวเกาะสะบา
ดาบตํารวจ สืบพงษ สกุลรักภักดี
ดาบตํารวจ สืบสกุล เคนดา
ดาบตํารวจ สืบสกุล สุนันตะ
ดาบตํารวจ สืบสรรค ราชเจริญ
ดาบตํารวจ สืบสันติ แสนทวีสุข
ดาบตํารวจ สุ ใจประเสริฐ
ดาบตํารวจ สุกฤต สิทธิสุข

๑๑๒๗๐
๑๑๒๗๑
๑๑๒๗๒
๑๑๒๗๓
๑๑๒๗๔
๑๑๒๗๕
๑๑๒๗๖
๑๑๒๗๗
๑๑๒๗๘
๑๑๒๗๙
๑๑๒๘๐
๑๑๒๘๑
๑๑๒๘๒
๑๑๒๘๓
๑๑๒๘๔
๑๑๒๘๕
๑๑๒๘๖
๑๑๒๘๗
๑๑๒๘๘
๑๑๒๘๙
๑๑๒๙๐
๑๑๒๙๑
๑๑๒๙๒
๑๑๒๙๓
๑๑๒๙๔
๑๑๒๙๕

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สุกฤษ ดวงมาลา
ดาบตํารวจ สุกฤษฎิ์ คงถือมั่น
ดาบตํารวจ สุกัณ ออนสูงเนิน
ดาบตํารวจ สุกาจ โสบผอม
ดาบตํารวจ สุกิจ กันทะมัง
ดาบตํารวจ สุกิจ แซยอง
ดาบตํารวจ สุกิจ เตชา
ดาบตํารวจ สุกิจ ทองจันทร
ดาบตํารวจ สุกิจ วงศไชย
ดาบตํารวจ สุกิจ วงษศิลป
ดาบตํารวจ สุกิจ แสงเพิ่ม
ดาบตํารวจ สุกิจ อินกวา
ดาบตํารวจ สุกีมา ลอนิง
ดาบตํารวจ สุขเกษม เขียมรัมย
ดาบตํารวจ สุขเกษม บุตบัณฑิตย
ดาบตํารวจ สุขเกษม สุดใจ
ดาบตํารวจ สุขขี แจะจันทร
ดาบตํารวจ สุขจิตร สนิท
ดาบตํารวจ สุขทวี พิลาวรณ
ดาบตํารวจ สุขประเสริฐ ดีพูล
ดาบตํารวจ สุขวสันต เจริญจรัสชัย
ดาบตํารวจ สุขสรรณ ขอบขํา
ดาบตํารวจ สุขสันต เกาะกลาง
ดาบตํารวจ สุขสันต จิตสะอาด
ดาบตํารวจ สุขสันต ชัยบรรฑิตย
ดาบตํารวจ สุขสันต บัวลอย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๒๙๖
๑๑๒๙๗
๑๑๒๙๘
๑๑๒๙๙
๑๑๓๐๐
๑๑๓๐๑
๑๑๓๐๒
๑๑๓๐๓
๑๑๓๐๔
๑๑๓๐๕
๑๑๓๐๖
๑๑๓๐๗
๑๑๓๐๘
๑๑๓๐๙
๑๑๓๑๐
๑๑๓๑๑
๑๑๓๑๒
๑๑๓๑๓
๑๑๓๑๔
๑๑๓๑๕
๑๑๓๑๖
๑๑๓๑๗
๑๑๓๑๘
๑๑๓๑๙
๑๑๓๒๐
๑๑๓๒๑

หนา ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สุขสันต บุตรมนต
ดาบตํารวจ สุขสันต สงเสนา
ดาบตํารวจ สุขสันต สิงหชู
ดาบตํารวจ สุขสันต สีดาวัฒน
ดาบตํารวจ สุขสันต หิรัญโกย
ดาบตํารวจ สุขสันติ์ สายเพ็ชร
ดาบตํารวจ สุขสันติ์ สุขเกษม
ดาบตํารวจ สุขสันติ์ หอมสมบัติ
ดาบตํารวจ สุขสาคร กันนุฬา
ดาบตํารวจ สุขี หงษเวียงจันทร
ดาบตํารวจ สุขุม สุแพง
ดาบตํารวจ สุโข เวียงอินทร
ดาบตํารวจ สุคน สมบูรณ
ดาบตํารวจ สุคนธ แกวแดง
ดาบตํารวจ สุคนธ แกวทองสร
ดาบตํารวจ สุคนธ ถาวรพัฒน
ดาบตํารวจ สุคนธ ฤทธิสุนทร
ดาบตํารวจ สุคนธ ลาภจิตร
ดาบตํารวจ สุคร กันทะวงค
ดาบตํารวจ สุคันชิต ชูจันทร
ดาบตํารวจ สุคิด บอชน
ดาบตํารวจ สุจริต แผนจันทร
ดาบตํารวจ สุจิตร ทองประดิษฐ
ดาบตํารวจ สุจิน พินธุ
ดาบตํารวจ สุจินต จอยพึ่งพร
ดาบตํารวจ สุจินต ปรีชา

๑๑๓๒๒
๑๑๓๒๓
๑๑๓๒๔
๑๑๓๒๕
๑๑๓๒๖
๑๑๓๒๗
๑๑๓๒๘
๑๑๓๒๙
๑๑๓๓๐
๑๑๓๓๑
๑๑๓๓๒
๑๑๓๓๓
๑๑๓๓๔
๑๑๓๓๕
๑๑๓๓๖
๑๑๓๓๗
๑๑๓๓๘
๑๑๓๓๙
๑๑๓๔๐
๑๑๓๔๑
๑๑๓๔๒
๑๑๓๔๓
๑๑๓๔๔
๑๑๓๔๕
๑๑๓๔๖
๑๑๓๔๗

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สุจินต ปุลันรัมย
ดาบตํารวจ สุจินต แมนทอง
ดาบตํารวจ สุจิวัฒน นิพันรัมย
ดาบตํารวจ สุจี อรุณดี
ดาบตํารวจ สุชน สานนท
ดาบตํารวจ สุชน อินธิแสง
ดาบตํารวจ สุชัย ชูสีนุน
ดาบตํารวจ สุชาครีย ฤทธิ์กลา
ดาบตํารวจ สุชาญ โชติ
ดาบตํารวจ สุชาญ โพธิ์แปน
ดาบตํารวจ สุชาติ กงเพชร
ดาบตํารวจ สุชาติ แกวเขียว
ดาบตํารวจ สุชาติ แกวมณี
ดาบตํารวจ สุชาติ แกวสังข
ดาบตํารวจ สุชาติ ขุนธนูศิลป
ดาบตํารวจ สุชาติ ขุมโมกข
ดาบตํารวจ สุชาติ เขียวสีทอง
ดาบตํารวจ สุชาติ จัตุรงค
ดาบตํารวจ สุชาติ จันทบูรณ
ดาบตํารวจ สุชาติ แจมสวาง
ดาบตํารวจ สุชาติ ฉัตรคําแปง
ดาบตํารวจ สุชาติ ฉิมพลีพันธ
ดาบตํารวจ สุชาติ ชวยคง
ดาบตํารวจ สุชาติ ชวยประสม
ดาบตํารวจ สุชาติ ไชยวิเชียร
ดาบตํารวจ สุชาติ ดัชถุยาวัตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๓๔๘
๑๑๓๔๙
๑๑๓๕๐
๑๑๓๕๑
๑๑๓๕๒
๑๑๓๕๓
๑๑๓๕๔
๑๑๓๕๕
๑๑๓๕๖
๑๑๓๕๗
๑๑๓๕๘
๑๑๓๕๙
๑๑๓๖๐
๑๑๓๖๑
๑๑๓๖๒
๑๑๓๖๓
๑๑๓๖๔
๑๑๓๖๕
๑๑๓๖๖
๑๑๓๖๗
๑๑๓๖๘
๑๑๓๖๙
๑๑๓๗๐
๑๑๓๗๑
๑๑๓๗๒
๑๑๓๗๓

ดาบตํารวจ สุชาติ
ดาบตํารวจ สุชาติ
ดาบตํารวจ สุชาติ
ดาบตํารวจ สุชาติ
ดาบตํารวจ สุชาติ
ดาบตํารวจ สุชาติ
ดาบตํารวจ สุชาติ
ดาบตํารวจ สุชาติ
ดาบตํารวจ สุชาติ
ดาบตํารวจ สุชาติ
ดาบตํารวจ สุชาติ
ดาบตํารวจ สุชาติ
ดาบตํารวจ สุชาติ
ดาบตํารวจ สุชาติ
ดาบตํารวจ สุชาติ
ดาบตํารวจ สุชาติ
ดาบตํารวจ สุชาติ
ดาบตํารวจ สุชาติ
ดาบตํารวจ สุชาติ
ดาบตํารวจ สุชาติ
ดาบตํารวจ สุชาติ
ดาบตํารวจ สุชาติ
ดาบตํารวจ สุชาติ
ดาบตํารวจ สุชาติ
ดาบตํารวจ สุชาติ
ดาบตํารวจ สุชาติ

หนา ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

ตาวงศ
ทวีชวย
ทับทอง
ธัญญเจริญ
นาคนอย
บําเรอ
บุญยวรรณ
บุญสง
ประวัติ
ผิวผอง
พนมสินธุ
พรมเจียม
พันธหินกอง
พาราศรี
เพ็งเหลา
เพชรนอย
มะลุดีน
ยาวิใจ
รอดนอย
รัตนเกษร
วงษจินดา
วัฒนไพบูลย
ไวสู
ศรีคํา
ศรีประโชติ
ศรีสุข

๑๑๓๗๔
๑๑๓๗๕
๑๑๓๗๖
๑๑๓๗๗
๑๑๓๗๘
๑๑๓๗๙
๑๑๓๘๐
๑๑๓๘๑
๑๑๓๘๒
๑๑๓๘๓
๑๑๓๘๔
๑๑๓๘๕
๑๑๓๘๖
๑๑๓๘๗
๑๑๓๘๘
๑๑๓๘๙
๑๑๓๙๐
๑๑๓๙๑
๑๑๓๙๒
๑๑๓๙๓
๑๑๓๙๔
๑๑๓๙๕

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ดาบตํารวจ สุชาติ สงณรงค
ดาบตํารวจ สุชาติ สรอยพวงนาค
ดาบตํารวจ สุชาติ สายตุย
ดาบตํารวจ สุชาติ สินไชย
ดาบตํารวจ สุชาติ หนูแกว
ดาบตํารวจ สุชาติ หมันละ
ดาบตํารวจ สุชาติ หลานหมาด
ดาบตํารวจ สุชาติ เหมือนสุวรรณ
ดาบตํารวจ สุชาติ อุนอินตะ
ดาบตํารวจ สุชิน พรพลาดิศัย
ดาบตํารวจ สุชิน พรามพิทักษ
ดาบตํารวจ สุชิน ศักดิ์ศรี
ดาบตํารวจ สุชีพ ประทุมไชย
ดาบตํารวจ สุชีพ สุขสมนาค
ดาบตํารวจ สุเชษฐ ยอดราช
ดาบตํารวจ สุเชษฐ นาคนาศักดิ์
ดาบตํารวจ สุเชษฐ เพ็ชรออน
ดาบตํารวจ สุดใจ จาผาย
ดาบตํารวจ สุดใจ พาจันทร
ดาบตํารวจ สุดตา พรพานิช
ดาบตํารวจ สุดตา สิทธิเสนา
ดาบตํารวจ สุดพิสาน
เห็นประเสริฐ
๑๑๓๙๖ ดาบตํารวจ สุดยอด กุญชะโมรินทร
๑๑๓๙๗ ดาบตํารวจ สุดแสน ศรีสิริ
๑๑๓๙๘ ดาบตํารวจ สุดา บุระภักดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๓๙๙
๑๑๔๐๐
๑๑๔๐๑
๑๑๔๐๒
๑๑๔๐๓
๑๑๔๐๔
๑๑๔๐๕
๑๑๔๐๖
๑๑๔๐๗
๑๑๔๐๘
๑๑๔๐๙
๑๑๔๑๐
๑๑๔๑๑
๑๑๔๑๒
๑๑๔๑๓
๑๑๔๑๔
๑๑๔๑๕
๑๑๔๑๖
๑๑๔๑๗
๑๑๔๑๘
๑๑๔๑๙
๑๑๔๒๐
๑๑๔๒๑
๑๑๔๒๒
๑๑๔๒๓

หนา ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สุดิง แอเสาะ
ดาบตํารวจ สุเดช ดีไธสง
ดาบตํารวจ สุตัน ผลศิริ
ดาบตํารวจ สุติภาพ อินทรชุมนุม
ดาบตํารวจ สุทธา เสารศิริ
ดาบตํารวจ สุทธิ คํามณี
ดาบตํารวจ สุทธิกร สมสกิจ
ดาบตํารวจ สุทธิกุล มีกิริยา
ดาบตํารวจ สุทธิชัย กลิ่นเกษร
ดาบตํารวจ สุทธิชัย จันทรสวาง
ดาบตํารวจ สุทธิชัย ตรีรัตนกิจ
ดาบตํารวจ สุทธิชัย ตุนเฮา
ดาบตํารวจ สุทธิชา ประดาสุข
ดาบตํารวจ สุทธิชา ผอมนุย
ดาบตํารวจ สุทธิดล ประทุมมา
ดาบตํารวจ สุทธินันท จิตอารี
ดาบตํารวจ สุทธินันท บัวศรี
ดาบตํารวจ สุทธินันท วุฒิเศลา
ดาบตํารวจ สุทธิพงศ
กุญชะโมรินทร
ดาบตํารวจ สุทธิพงศ ชาตรี
ดาบตํารวจ สุทธิพงศ ดีเจริญ
ดาบตํารวจ สุทธิพงศ เทพฉิม
ดาบตํารวจ สุทธิพงศ บานใหม
ดาบตํารวจ สุทธิพงศ ไมแกว
ดาบตํารวจ สุทธิพงศ วิทักษบุตร

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๑๔๒๔ ดาบตํารวจ สุทธิพงษ ขันตี
๑๑๔๒๕ ดาบตํารวจ สุทธิพงษ
เผาวรรธนะพันธุ
๑๑๔๒๖ ดาบตํารวจ สุทธิพงษ พงษกิ่ง
๑๑๔๒๗ ดาบตํารวจ สุทธิพงษ วรสุทธิพงษ
๑๑๔๒๘ ดาบตํารวจ สุทธิพงษ ศรีนวลชาติ
๑๑๔๒๙ ดาบตํารวจ สุทธิพงษ สวามีชัย
๑๑๔๓๐ ดาบตํารวจ สุทธิพงษ สุขอุม
๑๑๔๓๑ ดาบตํารวจ สุทธิพจน
ศรีเกษตรวานิช
๑๑๔๓๒ ดาบตํารวจ สุทธิพร สุทธิชวย
๑๑๔๓๓ ดาบตํารวจ สุทธิพล ศรีแสง
๑๑๔๓๔ ดาบตํารวจ สุทธิรัก สมบุญ
๑๑๔๓๕ ดาบตํารวจ สุทธิรักษ ไกรปราบ
๑๑๔๓๖ ดาบตํารวจ สุทธิรักษ โคกสันเทียะ
๑๑๔๓๗ ดาบตํารวจ สุทธิรักษ จาภา
๑๑๔๓๘ ดาบตํารวจ สุทธิรักส รจนากูล
๑๑๔๓๙ ดาบตํารวจ สุทธิศักดิ์ คงนวล
๑๑๔๔๐ ดาบตํารวจ สุทธิศักดิ์ พงษศรียา
๑๑๔๔๑ ดาบตํารวจ สุทธิศักดิ์ รอดเรือง
๑๑๔๔๒ ดาบตํารวจ สุทธิศักดิ์ วังคีรี
๑๑๔๔๓ ดาบตํารวจ สุทธิศักดิ์ สมยาภักดี
๑๑๔๔๔ ดาบตํารวจ สุทธิศักดิ์ สองเมือง
๑๑๔๔๕ ดาบตํารวจ สุทธิอัตต พลจันทร
๑๑๔๔๖ ดาบตํารวจ สุทน แกวบานเหลา
๑๑๔๔๗ ดาบตํารวจ สุทนธ พรมเรืองโชติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๔๔๘
๑๑๔๔๙
๑๑๔๕๐
๑๑๔๕๑
๑๑๔๕๒
๑๑๔๕๓
๑๑๔๕๔
๑๑๔๕๕
๑๑๔๕๖
๑๑๔๕๗
๑๑๔๕๘
๑๑๔๕๙
๑๑๔๖๐
๑๑๔๖๑
๑๑๔๖๒
๑๑๔๖๓
๑๑๔๖๔
๑๑๔๖๕
๑๑๔๖๖
๑๑๔๖๗
๑๑๔๖๘
๑๑๔๖๙
๑๑๔๗๐
๑๑๔๗๑
๑๑๔๗๒
๑๑๔๗๓

ดาบตํารวจ สุทศ วงศไชยา
ดาบตํารวจ สุทศ อุดชาชน
ดาบตํารวจ สุทัน เปกธนู
ดาบตํารวจ สุทัน ศรีวงษชัย
ดาบตํารวจ สุทัศน แกวมูล
ดาบตํารวจ สุทัศน ไกรแกว
ดาบตํารวจ สุทัศน ขําแกว
ดาบตํารวจ สุทัศน ทัพวงษ
ดาบตํารวจ สุทัศน บุญพิทักษ
ดาบตํารวจ สุทัศน พรหมแกว
ดาบตํารวจ สุทัศน พิกุลทอง
ดาบตํารวจ สุทัศน เยียวยา
ดาบตํารวจ สุทัศน วงศจันทร
ดาบตํารวจ สุทัศน ศรีอุทัย
ดาบตํารวจ สุทัศน สุดชุม
ดาบตํารวจ สุทัศน สุนทรบุตร
ดาบตํารวจ สุทัศน อุนวงค
ดาบตํารวจ สุทัศน อุปถัมภ
ดาบตํารวจ สุทัศน เอาซุน
ดาบตํารวจ สุทัสน พลเสน
ดาบตํารวจ สุทิน ไขมวง
ดาบตํารวจ สุทิน คําภักดี
ดาบตํารวจ สุทิน ปาตุม
ดาบตํารวจ สุทิน พันธุวิเศษ
ดาบตํารวจ สุทิน ศรพลธรรม
ดาบตํารวจ สุทิน สินชัย

หนา ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๔๗๔
๑๑๔๗๕
๑๑๔๗๖
๑๑๔๗๗
๑๑๔๗๘
๑๑๔๗๙
๑๑๔๘๐
๑๑๔๘๑
๑๑๔๘๒
๑๑๔๘๓
๑๑๔๘๔
๑๑๔๘๕
๑๑๔๘๖
๑๑๔๘๗
๑๑๔๘๘
๑๑๔๘๙
๑๑๔๙๐
๑๑๔๙๑
๑๑๔๙๒
๑๑๔๙๓
๑๑๔๙๔
๑๑๔๙๕
๑๑๔๙๖
๑๑๔๙๗
๑๑๔๙๘
๑๑๔๙๙

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สุทิน แสงกลา
ดาบตํารวจ สุทิน หัสนัย
ดาบตํารวจ สุทิน อินทโชติ
ดาบตํารวจ สุทิน อุศมา
ดาบตํารวจ สุทิวัส เชื้อโชติ
ดาบตํารวจ สุทิวัส หมัดอาหลี
ดาบตํารวจ สุทิศ สมศรีโหนง
ดาบตํารวจ สุที เหลืองรุงทรัพย
ดาบตํารวจ สุเทพ กฤษกรี
ดาบตํารวจ สุเทพ เกาะเกตุ
ดาบตํารวจ สุเทพ เกื้อชู
ดาบตํารวจ สุเทพ แกวณรงค
ดาบตํารวจ สุเทพ คงรอด
ดาบตํารวจ สุเทพ คําเจริญ
ดาบตํารวจ สุเทพ โชคดีพงษ
ดาบตํารวจ สุเทพ ไชยศรี
ดาบตํารวจ สุเทพ ซุยหาญ
ดาบตํารวจ สุเทพ ทรงแกว
ดาบตํารวจ สุเทพ นอยบุงคา
ดาบตํารวจ สุเทพ นาสมนึก
ดาบตํารวจ สุเทพ พรมแดง
ดาบตํารวจ สุเทพ พรมราช
ดาบตํารวจ สุเทพ พลสิทธิ์
ดาบตํารวจ สุเทพ พุมพวง
ดาบตํารวจ สุเทพ ภูอินทร
ดาบตํารวจ สุเทพ มานักฆอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๕๐๐
๑๑๕๐๑
๑๑๕๐๒
๑๑๕๐๓
๑๑๕๐๔
๑๑๕๐๕
๑๑๕๐๖
๑๑๕๐๗
๑๑๕๐๘
๑๑๕๐๙
๑๑๕๑๐
๑๑๕๑๑
๑๑๕๑๒
๑๑๕๑๓
๑๑๕๑๔
๑๑๕๑๕
๑๑๕๑๖
๑๑๕๑๗
๑๑๕๑๘
๑๑๕๑๙
๑๑๕๒๐
๑๑๕๒๑
๑๑๕๒๒
๑๑๕๒๓
๑๑๕๒๔
๑๑๕๒๕

หนา ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สุเทพ วารีหลั่ง
ดาบตํารวจ สุเทพ วิชัยปะ
ดาบตํารวจ สุเทพ วิไลรัตน
ดาบตํารวจ สุเทพ ศรีเคลือบ
ดาบตํารวจ สุเทพ สิทธิจันทร
ดาบตํารวจ สุเทพ สีจันโท
ดาบตํารวจ สุเทพ แสงเสนห
ดาบตํารวจ สุเทพ หวานสูงเนิน
ดาบตํารวจ สุเทพ หอมนาน
ดาบตํารวจ สุเทพ อิ่มสุข
ดาบตํารวจ สุเทียน ทองนํา
ดาบตํารวจ สุธน กงเมง
ดาบตํารวจ สุธน ชูหนู
ดาบตํารวจ สุธน ฟุงขจร
ดาบตํารวจ สุธน ศรีนะคช
ดาบตํารวจ สุธน หมอกแกว
ดาบตํารวจ สุธน หมีดํา
ดาบตํารวจ สุธรรม กางทอง
ดาบตํารวจ สุธรรม จันทรมาลี
ดาบตํารวจ สุธรรม ดารารัตน
ดาบตํารวจ สุธรรม ธาตุบุรมย
ดาบตํารวจ สุธรรม บัวแกว
ดาบตํารวจ สุธรรม ปราบปญจะ
ดาบตํารวจ สุธรรม พิสแกว
ดาบตํารวจ สุธรรม มโนสวัสดิ์
ดาบตํารวจ สุธรรม ยศพล

๑๑๕๒๖
๑๑๕๒๗
๑๑๕๒๘
๑๑๕๒๙
๑๑๕๓๐
๑๑๕๓๑
๑๑๕๓๒
๑๑๕๓๓
๑๑๕๓๔
๑๑๕๓๕
๑๑๕๓๖
๑๑๕๓๗
๑๑๕๓๘
๑๑๕๓๙
๑๑๕๔๐
๑๑๕๔๑
๑๑๕๔๒
๑๑๕๔๓
๑๑๕๔๔
๑๑๕๔๕
๑๑๕๔๖
๑๑๕๔๗
๑๑๕๔๘
๑๑๕๔๙
๑๑๕๕๐

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สุธรรม สุแพง
ดาบตํารวจ สุธะรัตน ณ รังษี
ดาบตํารวจ สุธา แกนแกว
ดาบตํารวจ สุธา ขาวผอง
ดาบตํารวจ สุธิชัย จันทเสฏโฐ
ดาบตํารวจ สุธี นวลหนู
ดาบตํารวจ สุธี บัวนวล
ดาบตํารวจ สุธี มณีสิงห
ดาบตํารวจ สุธี รุงเรืองวงค
ดาบตํารวจ สุธี สุขสมบูรณ
ดาบตํารวจ สุธี สูยะชีวิน
ดาบตํารวจ สุธีพัทธ
ดอนจันทรทอง
ดาบตํารวจ สุธีร การะเกตุ
ดาบตํารวจ สุธีร ปรัชญาภิวัฒน
ดาบตํารวจ สุธีร เพ็ญจันทร
ดาบตํารวจ สุธีร วิเศษศักดิ์ศรี
ดาบตํารวจ สุนทร กลาหาญ
ดาบตํารวจ สุนทร กอนอย
ดาบตํารวจ สุนทร เกื้อเดช
ดาบตํารวจ สุนทร แกวแสงออน
ดาบตํารวจ สุนทร ขันธิวัตร
ดาบตํารวจ สุนทร ชูเกิด
ดาบตํารวจ สุนทร ชูดํา
ดาบตํารวจ สุนทร ณ ตะกั่วทุง
ดาบตํารวจ สุนทร ดวงสีเสน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๕๕๑
๑๑๕๕๒
๑๑๕๕๓
๑๑๕๕๔
๑๑๕๕๕
๑๑๕๕๖
๑๑๕๕๗
๑๑๕๕๘
๑๑๕๕๙
๑๑๕๖๐
๑๑๕๖๑
๑๑๕๖๒
๑๑๕๖๓
๑๑๕๖๔
๑๑๕๖๕
๑๑๕๖๖
๑๑๕๖๗
๑๑๕๖๘
๑๑๕๖๙
๑๑๕๗๐
๑๑๕๗๑
๑๑๕๗๒
๑๑๕๗๓
๑๑๕๗๔
๑๑๕๗๕
๑๑๕๗๖

หนา ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สุนทร ทองเหล็ก
ดาบตํารวจ สุนทร นอยสราง
ดาบตํารวจ สุนทร นันแกว
ดาบตํารวจ สุนทร บาดาล
ดาบตํารวจ สุนทร บุตรพรม
ดาบตํารวจ สุนทร บุตรศาสตร
ดาบตํารวจ สุนทร ปญญาวงค
ดาบตํารวจ สุนทร แพบุตร
ดาบตํารวจ สุนทร ภิระบรรณ
ดาบตํารวจ สุนทร มณีพันธ
ดาบตํารวจ สุนทร รอดฤทธิ์
ดาบตํารวจ สุนทร ฤทธิรงค
ดาบตํารวจ สุนทร วงษาสนธิ์
ดาบตํารวจ สุนทร ศรีระวรรณ
ดาบตํารวจ สุนทร ศรีสมบูรณ
ดาบตํารวจ สุนทร สุขโทน
ดาบตํารวจ สุนทร สุดสวาท
ดาบตํารวจ สุนทร สุโพแสน
ดาบตํารวจ สุนทร แสงศรีจันทร
ดาบตํารวจ สุนทร หิรัญรัตน
ดาบตํารวจ สุนทร เหมพันธ
ดาบตํารวจ สุนทร อนุกูล
ดาบตํารวจ สุนทร อุปนันท
ดาบตํารวจ สุนทรสวัสดิ์ สนั่นเอื้อ
ดาบตํารวจ สุนัน หมูหมื่น
ดาบตํารวจ สุนันต สุปนตี

๑๑๕๗๗
๑๑๕๗๘
๑๑๕๗๙
๑๑๕๘๐
๑๑๕๘๑
๑๑๕๘๒
๑๑๕๘๓
๑๑๕๘๔
๑๑๕๘๕
๑๑๕๘๖
๑๑๕๘๗
๑๑๕๘๘
๑๑๕๘๙
๑๑๕๙๐
๑๑๕๙๑
๑๑๕๙๒
๑๑๕๙๓
๑๑๕๙๔
๑๑๕๙๕
๑๑๕๙๖
๑๑๕๙๗
๑๑๕๙๘
๑๑๕๙๙
๑๑๖๐๐
๑๑๖๐๑
๑๑๖๐๒

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สุนันท กงทอง
ดาบตํารวจ สุนันท ชนะนาน
ดาบตํารวจ สุนันท สังปสสา
ดาบตํารวจ สุนันท สําราญบุญ
ดาบตํารวจ สุนาต จังกา
ดาบตํารวจ สุนิด อุดม
ดาบตํารวจ สุเนตร ดําคํา
ดาบตํารวจ สุเนตร เบาบัวเงิน
ดาบตํารวจ สุเนตร ผายกลาง
ดาบตํารวจ สุเนตร สิทธิราช
ดาบตํารวจ สุบรร เทมี
ดาบตํารวจ สุบรรณ วิเลิศบริบูรณ
ดาบตํารวจ สุบรรณ เทพศิริ
ดาบตํารวจ สุบรรณ พานสมบูรณ
ดาบตํารวจ สุบัญชา อุนคํา
ดาบตํารวจ สุบัน บุญนาง
ดาบตํารวจ สุบัน โพธิ์จักร
ดาบตํารวจ สุบิน ชาติชาตรี
ดาบตํารวจ สุบิน เทียมฤทธิ์
ดาบตํารวจ สุบิน น้ําคํา
ดาบตํารวจ สุบิน มณีธรรม
ดาบตํารวจ สุบิน วงศราษฎร
ดาบตํารวจ สุปกิจ สุวรรณะ
ดาบตํารวจ สุปรีชา รองมาลี
ดาบตํารวจ สุปรีดี ศิลปเจริญ
ดาบตํารวจ สุปรีดี เส็นบัตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๖๐๓
๑๑๖๐๔
๑๑๖๐๕
๑๑๖๐๖
๑๑๖๐๗
๑๑๖๐๘
๑๑๖๐๙
๑๑๖๑๐
๑๑๖๑๑
๑๑๖๑๒
๑๑๖๑๓
๑๑๖๑๔
๑๑๖๑๕
๑๑๖๑๖
๑๑๖๑๗
๑๑๖๑๘
๑๑๖๑๙
๑๑๖๒๐
๑๑๖๒๑
๑๑๖๒๒
๑๑๖๒๓
๑๑๖๒๔
๑๑๖๒๕
๑๑๖๒๖
๑๑๖๒๗
๑๑๖๒๘

หนา ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สุปน ตากุด
ดาบตํารวจ สุพจน แกวเพ็ง
ดาบตํารวจ สุพจน แกวศรี
ดาบตํารวจ สุพจน ไขมวง
ดาบตํารวจ สุพจน คงคาสวัสดิ์
ดาบตํารวจ สุพจน จอมคํา
ดาบตํารวจ สุพจน จันทรักษ
ดาบตํารวจ สุพจน เชื้อในเขา
ดาบตํารวจ สุพจน ไชยบุญเรือง
ดาบตํารวจ สุพจน ดําคุม
ดาบตํารวจ สุพจน ทองกันยา
ดาบตํารวจ สุพจน แทนกระโทก
ดาบตํารวจ สุพจน นักผูก
ดาบตํารวจ สุพจน ประมูลสิน
ดาบตํารวจ สุพจน ปรางคทอง
ดาบตํารวจ สุพจน ปานแกว
ดาบตํารวจ สุพจน ผดุงรัตน
ดาบตํารวจ สุพจน พวงแกว
ดาบตํารวจ สุพจน พันธวงค
ดาบตํารวจ สุพจน พูลประเสริฐ
ดาบตํารวจ สุพจน เพชรตะกั่ว
ดาบตํารวจ สุพจน โพชนะกิจ
ดาบตํารวจ สุพจน โพธิยากรณ
ดาบตํารวจ สุพจน ภูพุกก
ดาบตํารวจ สุพจน เมธารินทร
ดาบตํารวจ สุพจน แยมงาม

๑๑๖๒๙
๑๑๖๓๐
๑๑๖๓๑
๑๑๖๓๒
๑๑๖๓๓
๑๑๖๓๔
๑๑๖๓๕
๑๑๖๓๖
๑๑๖๓๗
๑๑๖๓๘
๑๑๖๓๙
๑๑๖๔๐
๑๑๖๔๑
๑๑๖๔๒
๑๑๖๔๓
๑๑๖๔๔
๑๑๖๔๕
๑๑๖๔๖
๑๑๖๔๗
๑๑๖๔๘
๑๑๖๔๙
๑๑๖๕๐
๑๑๖๕๑
๑๑๖๕๒
๑๑๖๕๓
๑๑๖๕๔

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สุพจน ลาธุลี
ดาบตํารวจ สุพจน โลหเงิน
ดาบตํารวจ สุพจน วงศน้ําคํา
ดาบตํารวจ สุพจน ศรีใส
ดาบตํารวจ สุพจน สังฆคาม
ดาบตํารวจ สุพจน สิทธิสอน
ดาบตํารวจ สุพจน สุวรรณอินสาร
ดาบตํารวจ สุพจน แสงสุทธิลักษณ
ดาบตํารวจ สุพจน แสนธรรมจักร
ดาบตํารวจ สุพจน แสนบาน
ดาบตํารวจ สุพจน หาญเมง
ดาบตํารวจ สุพจน หาญสกุลวัฒนา
ดาบตํารวจ สุพจน อินทรสุวรรณ
ดาบตํารวจ สุพชัย รชตะเกษม
ดาบตํารวจ สุพร คงประดิษฐ
ดาบตํารวจ สุพร พักโพธิ์เย็น
ดาบตํารวจ สุพร มีบานเกิ้ง
ดาบตํารวจ สุพร สันโตะเส็น
ดาบตํารวจ สุพรรณ วงคชมภู
ดาบตํารวจ สุพรรณ ของใส
ดาบตํารวจ สุพรรณ ทองเงิน
ดาบตํารวจ สุพรรณ นนทคํา
ดาบตํารวจ สุพรรณ บุญจวง
ดาบตํารวจ สุพรรณ ภูคงผา
ดาบตํารวจ สุพรรณ สุพานิช
ดาบตํารวจ สุพรรณ อุยปะโค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๖๕๕
๑๑๖๕๖
๑๑๖๕๗
๑๑๖๕๘
๑๑๖๕๙
๑๑๖๖๐
๑๑๖๖๑
๑๑๖๖๒
๑๑๖๖๓
๑๑๖๖๔
๑๑๖๖๕
๑๑๖๖๖
๑๑๖๖๗
๑๑๖๖๘
๑๑๖๖๙
๑๑๖๗๐
๑๑๖๗๑
๑๑๖๗๒
๑๑๖๗๓
๑๑๖๗๔
๑๑๖๗๕
๑๑๖๗๖
๑๑๖๗๗
๑๑๖๗๘
๑๑๖๗๙
๑๑๖๘๐

หนา ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สุพล แกวกลาง
ดาบตํารวจ สุพล แกวประดิษฐ
ดาบตํารวจ สุพล ขุนวิจิตต
ดาบตํารวจ สุพล บัวรักษา
ดาบตํารวจ สุพล ผุยไธสง
ดาบตํารวจ สุพล มหิสนันท
ดาบตํารวจ สุพล วิชาชัย
ดาบตํารวจ สุพล ศรีรักษา
ดาบตํารวจ สุพล ศีลบุตร
ดาบตํารวจ สุพล สมปาสัก
ดาบตํารวจ สุพัฒชัย สุดใจใหม
ดาบตํารวจ สุพัฒน กวดนอก
ดาบตํารวจ สุพัฒน ค้ําคูณ
ดาบตํารวจ สุพัฒน ซุยน้ําเที่ยง
ดาบตํารวจ สุพัฒน ดวงตา
ดาบตํารวจ สุพัฒน ธุระอบ
ดาบตํารวจ สุพัฒน นาสมบูรณ
ดาบตํารวจ สุพัฒน เมืองอินทร
ดาบตํารวจ สุพัฒน อินทรสังข
ดาบตํารวจ สุพัด ชื่นชอบ
ดาบตํารวจ สุพัต พลายดวง
ดาบตํารวจ สุพัตร สุขดี
ดาบตํารวจ สุพัท ทองนุน
ดาบตํารวจ สุพันธ ชาววาป
ดาบตํารวจ สุพันธ เถกิงผล
ดาบตํารวจ สุพา อสิพงษ

๑๑๖๘๑
๑๑๖๘๒
๑๑๖๘๓
๑๑๖๘๔
๑๑๖๘๕
๑๑๖๘๖
๑๑๖๘๗
๑๑๖๘๘
๑๑๖๘๙
๑๑๖๙๐
๑๑๖๙๑
๑๑๖๙๒
๑๑๖๙๓
๑๑๖๙๔
๑๑๖๙๕
๑๑๖๙๖
๑๑๖๙๗
๑๑๖๙๘
๑๑๖๙๙
๑๑๗๐๐
๑๑๗๐๑
๑๑๗๐๒
๑๑๗๐๓
๑๑๗๐๔
๑๑๗๐๕

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สุพิศ มากเอียด
ดาบตํารวจ สุพิษ มุลติเก
ดาบตํารวจ สุพี ทองอินทรลา
ดาบตํารวจ สุเพียบ สุขแสวง
ดาบตํารวจ สุภการ ขันขวา
ดาบตํารวจ สุภกิจ แกนแกว
ดาบตํารวจ สุภกิจ ถาวรกุล
ดาบตํารวจ สุภชัย
กาญจนโชติดํารง
ดาบตํารวจ สุภชัย งามหนัก
ดาบตํารวจ สุภชัย แทนธานี
ดาบตํารวจ สุภชัย พรหมรักษ
ดาบตํารวจ สุภชัย เรงทอง
ดาบตํารวจ สุภชัย เวียงเหล็ก
ดาบตํารวจ สุภภาคิน นรกุลวัฒน
ดาบตํารวจ สุภรณ อะสุรินทร
ดาบตํารวจ สุภศักดิ์ จันทรแกว
ดาบตํารวจ สุภัคกฤต จันภิรมย
ดาบตํารวจ สุภัช พงษพิชาชาญ
ดาบตํารวจ สุภัทร สุดซื่อ
ดาบตํารวจ สุภัทรชัย บุญมี
ดาบตํารวจ สุภากร อักษรพาลี
ดาบตํารวจ สุภาค จันทะจิตร
ดาบตํารวจ สุภาธาร คงเต็ม
ดาบตํารวจ สุภาพ คชรัตน
ดาบตํารวจ สุภาพ ลูกเสือ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๗๐๖
๑๑๗๐๗
๑๑๗๐๘
๑๑๗๐๙
๑๑๗๑๐
๑๑๗๑๑
๑๑๗๑๒
๑๑๗๑๓
๑๑๗๑๔
๑๑๗๑๕
๑๑๗๑๖
๑๑๗๑๗
๑๑๗๑๘
๑๑๗๑๙
๑๑๗๒๐
๑๑๗๒๑
๑๑๗๒๒
๑๑๗๒๓
๑๑๗๒๔
๑๑๗๒๕
๑๑๗๒๖
๑๑๗๒๗
๑๑๗๒๘
๑๑๗๒๙
๑๑๗๓๐
๑๑๗๓๑

หนา ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สุภาพ สุทธนู
ดาบตํารวจ สุภาพ เหมะรักษ
ดาบตํารวจ สุภาภร เปยสี
ดาบตํารวจ สุภาษ สัญญาโณ
ดาบตํารวจ สุภาษิต พวงพิลา
ดาบตํารวจ สุภิชัย จงสุข
ดาบตํารวจ สุภี เจริญสุข
ดาบตํารวจ สุมล อนันต
ดาบตํารวจ สุมิตร แกวทิพย
ดาบตํารวจ สุมิตร ชาภูวงษ
ดาบตํารวจ สุมิตร บุญประเสริฐ
ดาบตํารวจ สุมิตร ผาทอง
ดาบตํารวจ สุเมฆ พาริหาญ
ดาบตํารวจ สุเมท สวัสดิผล
ดาบตํารวจ สุเมธ ขังทัศน
ดาบตํารวจ สุเมธ ขัตฤกษ
ดาบตํารวจ สุเมธ ไชยคง
ดาบตํารวจ สุเมธ ดวงจันทร
ดาบตํารวจ สุเมธ ถึงเจริญ
ดาบตํารวจ สุเมธ แปนสุวรรณ
ดาบตํารวจ สุเมธ โปธา
ดาบตํารวจ สุเมธ มาทอง
ดาบตํารวจ สุเมธ เลากิมพงษสวัสดิ์
ดาบตํารวจ สุเมธ วิสูงเร
ดาบตํารวจ สุเมธ สมนิยาม
ดาบตํารวจ สุเมธ สุพรรณธนพงษ

๑๑๗๓๒
๑๑๗๓๓
๑๑๗๓๔
๑๑๗๓๕
๑๑๗๓๖
๑๑๗๓๗
๑๑๗๓๘
๑๑๗๓๙
๑๑๗๔๐
๑๑๗๔๑
๑๑๗๔๒
๑๑๗๔๓
๑๑๗๔๔
๑๑๗๔๕
๑๑๗๔๖
๑๑๗๔๗
๑๑๗๔๘
๑๑๗๔๙
๑๑๗๕๐
๑๑๗๕๑
๑๑๗๕๒
๑๑๗๕๓
๑๑๗๕๔
๑๑๗๕๕
๑๑๗๕๖

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สุเมธ แสงกระจาง
ดาบตํารวจ สุเมธ แสงโพธิ์
ดาบตํารวจ สุเมธี คําแกว
ดาบตํารวจ สุเมศ แทงทอง
ดาบตํารวจ สุเมศ เพ็งจันทร
ดาบตํารวจ สุรกัณฐ อ่ํากลัด
ดาบตํารวจ สุรการ มีแยมภักดิ์
ดาบตํารวจ สุรกิจ กุลวัฒนสุวรรณ
ดาบตํารวจ สุรเขตร นาคะเมฆ
ดาบตํารวจ สุรจิต วิสุทธิ
ดาบตํารวจ สุรจิต หมั่นพูล
ดาบตํารวจ สุรจิตร พออามาตย
ดาบตํารวจ สุรชัย
กาญจนสิริไพศาล
ดาบตํารวจ สุรชัย จันทรภิรมย
ดาบตํารวจ สุรชัย จันทรมา
ดาบตํารวจ สุรชัย จําปาเทศ
ดาบตํารวจ สุรชัย ฉายินทุ
ดาบตํารวจ สุรชัย ชื่นชม
ดาบตํารวจ สุรชัย ชุมถิ่น
ดาบตํารวจ สุรชัย เตชะดี
ดาบตํารวจ สุรชัย ทิพยแสนคํา
ดาบตํารวจ สุรชัย นามเชียงใต
ดาบตํารวจ สุรชัย เนื้อนาค
ดาบตํารวจ สุรชัย บวรทิพย
ดาบตํารวจ สุรชัย ปุยมนต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๗๕๗
๑๑๗๕๘
๑๑๗๕๙
๑๑๗๖๐
๑๑๗๖๑
๑๑๗๖๒
๑๑๗๖๓
๑๑๗๖๔
๑๑๗๖๕
๑๑๗๖๖
๑๑๗๖๗
๑๑๗๖๘
๑๑๗๖๙
๑๑๗๗๐
๑๑๗๗๑
๑๑๗๗๒
๑๑๗๗๓
๑๑๗๗๔
๑๑๗๗๕
๑๑๗๗๖
๑๑๗๗๗
๑๑๗๗๘
๑๑๗๗๙
๑๑๗๘๐
๑๑๗๘๑

หนา ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สุรชัย พรหมทอง
ดาบตํารวจ สุรชัย พันธเหลา
ดาบตํารวจ สุรชัย พูลสวัสดิ์
ดาบตํารวจ สุรชัย ภูบัวเพชร
ดาบตํารวจ สุรชัย
วงศพิทักษวัฒนา
ดาบตํารวจ สุรชัย วองไววิริยกิจ
ดาบตํารวจ สุรชัย ศรีพรหม
ดาบตํารวจ สุรชัย ศิริพันธ
ดาบตํารวจ สุรชัย สายจันทร
ดาบตํารวจ สุรชัย เสนาฤทธิ์
ดาบตํารวจ สุรชัย เหมาะพิชัย
ดาบตํารวจ สุรชัย อาจศัตรู
ดาบตํารวจ สุรชัย อินทรคํานอย
ดาบตํารวจ สุรชัย อุดมศักดิ์
ดาบตํารวจ สุรชา นันทสิงห
ดาบตํารวจ สุรชาญ สายทอง
ดาบตํารวจ สุรชาติ ขุลีดี
ดาบตํารวจ สุรชาติ คําแกว
ดาบตํารวจ สุรชาติ บานออน
ดาบตํารวจ สุรชาติ รักมนุษย
ดาบตํารวจ สุรชาติ วัธโท
ดาบตํารวจ สุรชาติ อินบํารุง
ดาบตํารวจ สุรเชฐ แสงสุวรรณ
ดาบตํารวจ สุรเชต รุกขชาติ
ดาบตํารวจ สุรเชษฐ จุมปาลี

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๑๗๘๒ ดาบตํารวจ สุรเชษฐ
เดชสิริยาภรณ
๑๑๗๘๓ ดาบตํารวจ สุรเชษฐ โพธิ์เจริญ
๑๑๗๘๔ ดาบตํารวจ สุรเชษฐ มีไชย
๑๑๗๘๕ ดาบตํารวจ สุรเชษฐ ยอมเต็ม
๑๑๗๘๖ ดาบตํารวจ สุรเชษฐ ราชเนตร
๑๑๗๘๗ ดาบตํารวจ สุรเชษฐ ศรีทองนาค
๑๑๗๘๘ ดาบตํารวจ สุรเชษฐ อินทรทิพย
๑๑๗๘๙ ดาบตํารวจ สุรเชษฐ เครือเหลา
๑๑๗๙๐ ดาบตํารวจ สุรเชษฐ สุทธิชาติ
๑๑๗๙๑ ดาบตํารวจ สุรเดช กลั่นกสิกรรม
๑๑๗๙๒ ดาบตํารวจ สุรเดช เกษร
๑๑๗๙๓ ดาบตํารวจ สุรเดช เชียงแขก
๑๑๗๙๔ ดาบตํารวจ สุรเดช ทวีทรัพยล้ําเลิศ
๑๑๗๙๕ ดาบตํารวจ สุรเดช บุญยัง
๑๑๗๙๖ ดาบตํารวจ สุรเดช แผนมะหิงษ
๑๑๗๙๗ ดาบตํารวจ สุรเดช พิมพา
๑๑๗๙๘ ดาบตํารวจ สุรเดช โพธิ์มี
๑๑๗๙๙ ดาบตํารวจ สุรเดช สุขหงษ
๑๑๘๐๐ ดาบตํารวจ สุรไตร จันพิน
๑๑๘๐๑ ดาบตํารวจ สุรทักษ รัตนาภรณ
๑๑๘๐๒ ดาบตํารวจ สุรทิน สุขวงศ
๑๑๘๐๓ ดาบตํารวจ สุรนารถ รอดกสิกรรม
๑๑๘๐๔ ดาบตํารวจ สุรพงค ชีพประสพ
๑๑๘๐๕ ดาบตํารวจ สุรพงศ ใจทาน
๑๑๘๐๖ ดาบตํารวจ สุรพงษ คําผุย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๘๐๗
๑๑๘๐๘
๑๑๘๐๙
๑๑๘๑๐
๑๑๘๑๑
๑๑๘๑๒
๑๑๘๑๓
๑๑๘๑๔
๑๑๘๑๕
๑๑๘๑๖
๑๑๘๑๗
๑๑๘๑๘
๑๑๘๑๙
๑๑๘๒๐
๑๑๘๒๑
๑๑๘๒๒
๑๑๘๒๓
๑๑๘๒๔
๑๑๘๒๕
๑๑๘๒๖
๑๑๘๒๗
๑๑๘๒๘
๑๑๘๒๙
๑๑๘๓๐
๑๑๘๓๑
๑๑๘๓๒

หนา ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สุรพงษ เทพรักษ
ดาบตํารวจ สุรพงษ ธรรมจักร
ดาบตํารวจ สุรพงษ ลุนหลา
ดาบตํารวจ สุรพงษ ศิริคําภา
ดาบตํารวจ สุรพงษ อุตมูล
ดาบตํารวจ สุรพล ขําโอด
ดาบตํารวจ สุรพล ชาหอม
ดาบตํารวจ สุรพล เดชประกอบ
ดาบตํารวจ สุรพล ถิ่นตองโขบ
ดาบตํารวจ สุรพล ทรัพยเพียงฟา
ดาบตํารวจ สุรพล ทองดอนคํา
ดาบตํารวจ สุรพล นนทชาง
ดาบตํารวจ สุรพล บัวแกว
ดาบตํารวจ สุรพล ประทุมทอง
ดาบตํารวจ สุรพล ปญญาศิริ
ดาบตํารวจ สุรพล ปกสันเทียะ
ดาบตํารวจ สุรพล ปหมอก
ดาบตํารวจ สุรพล มาถา
ดาบตํารวจ สุรพล ฤทธิโสม
ดาบตํารวจ สุรพล ลูกจันทร
ดาบตํารวจ สุรพล เวียงสอน
ดาบตํารวจ สุรพล สุวรรณรัตน
ดาบตํารวจ สุรพันธ บัวกระสินธุ
ดาบตํารวจ สุรพันธ วัฒนเกษกรณ
ดาบตํารวจ สุรพันธ ศรีอรรคจันทร
ดาบตํารวจ สุรพันธ สันตะโยธิน

๑๑๘๓๓
๑๑๘๓๔
๑๑๘๓๕
๑๑๘๓๖
๑๑๘๓๗
๑๑๘๓๘
๑๑๘๓๙
๑๑๘๔๐
๑๑๘๔๑
๑๑๘๔๒
๑๑๘๔๓
๑๑๘๔๔
๑๑๘๔๕
๑๑๘๔๖
๑๑๘๔๗
๑๑๘๔๘
๑๑๘๔๙
๑๑๘๕๐
๑๑๘๕๑
๑๑๘๕๒
๑๑๘๕๓
๑๑๘๕๔
๑๑๘๕๕
๑๑๘๕๖
๑๑๘๕๗
๑๑๘๕๘

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สุรเยศ ชูมี
ดาบตํารวจ สุรวย นาคแกว
ดาบตํารวจ สุรวิทย ศรยิง
ดาบตํารวจ สุรวุฒิ ประสารวุฒิ
ดาบตํารวจ สุรวุฒิ แผนใหญ
ดาบตํารวจ สุรวุฒิ พฤกษาชาติ
ดาบตํารวจ สุรวุฒิ ศรีทองสุข
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์ กรินทร
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์ กัลยามิตร
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์ กาญกิจ
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์ เกาพิมาย
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์ เกิดสุข
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์ แกวเรือง
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์ โกะสูงเนิน
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์ ขันธศิลป
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์ คําภิระยศ
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์ โคตุทา
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์ จิณณจุฑามณี
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์ จิตมณี
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์ จิตออนนอม
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์ เฉลิมเมือง
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์ ชลทา
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์ ไชยยะ
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์ แตงแกว
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์ โตเตียน
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์ ทองมี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๘๕๙
๑๑๘๖๐
๑๑๘๖๑
๑๑๘๖๒
๑๑๘๖๓
๑๑๘๖๔
๑๑๘๖๕
๑๑๘๖๖
๑๑๘๖๗
๑๑๘๖๘
๑๑๘๖๙
๑๑๘๗๐
๑๑๘๗๑
๑๑๘๗๒
๑๑๘๗๓
๑๑๘๗๔
๑๑๘๗๕
๑๑๘๗๖
๑๑๘๗๗
๑๑๘๗๘
๑๑๘๗๙
๑๑๘๘๐
๑๑๘๘๑
๑๑๘๘๒
๑๑๘๘๓
๑๑๘๘๔

ดาบตํารวจ สุรศักดิ์
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์

หนา ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
ทองหลอ
ทิมทอง
นรินทร
นันทะวงศ
บอบัวทอง
บุญณะ
บุญรมย
บุตรกันหา
ปากวิเศษ
เปาพิษ
พัตรภักดิ์
พิลานอย
ภูมิผิว
ยาคง
ยุพิน
เยาวแสง
รัตนากร
ลิกขะไชย
ศรีนาดี
ศรีนิล
ศรีสวัสดิ์
สนิทนอก
สอนโยหา
สาตแฟง
สายสวาง
สารพล

๑๑๘๘๕
๑๑๘๘๖
๑๑๘๘๗
๑๑๘๘๘
๑๑๘๘๙
๑๑๘๙๐
๑๑๘๙๑
๑๑๘๙๒
๑๑๘๙๓
๑๑๘๙๔
๑๑๘๙๕
๑๑๘๙๖
๑๑๘๙๗
๑๑๘๙๘
๑๑๘๙๙
๑๑๙๐๐
๑๑๙๐๑
๑๑๙๐๒
๑๑๙๐๓
๑๑๙๐๔
๑๑๙๐๕
๑๑๙๐๖
๑๑๙๐๗
๑๑๙๐๘
๑๑๙๐๙
๑๑๙๑๐

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์ สิกขา
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์ เสาะแสวง
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์ อุนเจริญ
ดาบตํารวจ สุรเศรษฐ แกวดอนหัน
ดาบตํารวจ สุรส ยศรุงเรือง
ดาบตํารวจ สุรสันต คํานึงผล
ดาบตํารวจ สุรสิทธิ์ เดาขุนทด
ดาบตํารวจ สุรสิทธิ์ เมืองสุข
ดาบตํารวจ สุรสิทธิ์ ศิลปประกอบ
ดาบตํารวจ สุรสิทธิ์ สติดี
ดาบตํารวจ สุรสิทธิ์ หนันตา
ดาบตํารวจ สุรสีห จําปาสาร
ดาบตํารวจ สุรสีห ลิขิตกุล
ดาบตํารวจ สุระการ ศรีพล
ดาบตํารวจ สุระชัย ไกรยา
ดาบตํารวจ สุระชัย ขันอาสา
ดาบตํารวจ สุระชัย แสงเพชร
ดาบตํารวจ สุระชัย หอมหวาน
ดาบตํารวจ สุระเดช ใจตื่น
ดาบตํารวจ สุระเดช ภาระกิจ
ดาบตํารวจ สุระทิน จะนุรัตน
ดาบตํารวจ สุระทิน วิชาผง
ดาบตํารวจ สุระเทพ ศาสตรสาระ
ดาบตํารวจ สุระศักดิ์ ธาตุศรี
ดาบตํารวจ สุระศักดิ์ บินชัย
ดาบตํารวจ สุรัด ศรีบัว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๙๑๑
๑๑๙๑๒
๑๑๙๑๓
๑๑๙๑๔
๑๑๙๑๕
๑๑๙๑๖
๑๑๙๑๗
๑๑๙๑๘
๑๑๙๑๙
๑๑๙๒๐
๑๑๙๒๑
๑๑๙๒๒
๑๑๙๒๓
๑๑๙๒๔
๑๑๙๒๕
๑๑๙๒๖
๑๑๙๒๗
๑๑๙๒๘
๑๑๙๒๙
๑๑๙๓๐
๑๑๙๓๑
๑๑๙๓๒
๑๑๙๓๓
๑๑๙๓๔
๑๑๙๓๕
๑๑๙๓๖

หนา ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สุรัตน คําประกอบ
ดาบตํารวจ สุรัตน เครือผือ
ดาบตํารวจ สุรัตน ใจเย็น
ดาบตํารวจ สุรัตน ดอนงาม
ดาบตํารวจ สุรัตน ทองบัลลังค
ดาบตํารวจ สุรัตน บุญเรศ
ดาบตํารวจ สุรัตน บุตรมาตา
ดาบตํารวจ สุรัตน พรหมบุตร
ดาบตํารวจ สุรัตน ภางาม
ดาบตํารวจ สุรัตน ภิรมย
ดาบตํารวจ สุรัตน ศรีนิล
ดาบตํารวจ สุรัตน สุวรรณไตรย
ดาบตํารวจ สุราช ภูบุญคง
ดาบตํารวจ สุราชัย สงเสริม
ดาบตํารวจ สุราษฎร นาแปน
ดาบตํารวจ สุริชา วาทิน
ดาบตํารวจ สุริน ปอเรือน
ดาบตํารวจ สุรินทร กันทรชัชวาล
ดาบตํารวจ สุรินทร กิ้มหยก
ดาบตํารวจ สุรินทร แกวลวน
ดาบตํารวจ สุรินทร แกวสายตา
ดาบตํารวจ สุรินทร จั่นจินดา
ดาบตํารวจ สุรินทร โชคลา
ดาบตํารวจ สุรินทร ตะแกว
ดาบตํารวจ สุรินทร นวลแกว
ดาบตํารวจ สุรินทร พวงเงิน

๑๑๙๓๗
๑๑๙๓๘
๑๑๙๓๙
๑๑๙๔๐
๑๑๙๔๑
๑๑๙๔๒
๑๑๙๔๓
๑๑๙๔๔
๑๑๙๔๕
๑๑๙๔๖
๑๑๙๔๗
๑๑๙๔๘
๑๑๙๔๙
๑๑๙๕๐
๑๑๙๕๑
๑๑๙๕๒
๑๑๙๕๓
๑๑๙๕๔
๑๑๙๕๕
๑๑๙๕๖
๑๑๙๕๗
๑๑๙๕๘
๑๑๙๕๙
๑๑๙๖๐
๑๑๙๖๑
๑๑๙๖๒

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สุรินทร พิศพรรณ
ดาบตํารวจ สุรินทร เพชรขาวชวย
ดาบตํารวจ สุรินทร เมฆหมอก
ดาบตํารวจ สุรินทร รองออ
ดาบตํารวจ สุรินทร รอดขวัญ
ดาบตํารวจ สุรินทร วงศจําปา
ดาบตํารวจ สุรินทร สารสิทธิ์
ดาบตํารวจ สุรินทร สุขจิตร
ดาบตํารวจ สุรินทร อิแอ
ดาบตํารวจ สุรินทร อุตระชล
ดาบตํารวจ สุริย ขะพินิจ
ดาบตํารวจ สุริยง บูรณสรรค
ดาบตํารวจ สุริยน ลันดา
ดาบตํารวจ สุริยนต เกษจันทร
ดาบตํารวจ สุริยนต เกิดกองทรัพย
ดาบตํารวจ สุริยนต ขันธมะ
ดาบตํารวจ สุริยนต ทะลือชัย
ดาบตํารวจ สุริยนต ประสงคศิลป
ดาบตํารวจ สุริยนต ผดุงรัตน
ดาบตํารวจ สุริยพงษ แสงพันธ
ดาบตํารวจ สุริยะ เกงลวนหวัด
ดาบตํารวจ สุริยะ แทนทิพย
ดาบตํารวจ สุริยะ นาคมุสิก
ดาบตํารวจ สุริยะ ภูนากรม
ดาบตํารวจ สุริยะ โมลี
ดาบตํารวจ สุริยะ โมสิกะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๙๖๓
๑๑๙๖๔
๑๑๙๖๕
๑๑๙๖๖
๑๑๙๖๗
๑๑๙๖๘
๑๑๙๖๙
๑๑๙๗๐
๑๑๙๗๑
๑๑๙๗๒
๑๑๙๗๓
๑๑๙๗๔
๑๑๙๗๕
๑๑๙๗๖
๑๑๙๗๗
๑๑๙๗๘
๑๑๙๗๙
๑๑๙๘๐
๑๑๙๘๑
๑๑๙๘๒
๑๑๙๘๓
๑๑๙๘๔
๑๑๙๘๕
๑๑๙๘๖
๑๑๙๘๗
๑๑๙๘๘

หนา ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สุริยะ วิเศษดอนหวาย
ดาบตํารวจ สุริยัน กันเจียก
ดาบตํารวจ สุริยัน จรรยานะ
ดาบตํารวจ สุริยัน พระภิเดช
ดาบตํารวจ สุริยัน อักษรกลาง
ดาบตํารวจ สุริยันต กายโรจน
ดาบตํารวจ สุริยันต คันเสถียร
ดาบตํารวจ สุริยันต ฉายกลิ่น
ดาบตํารวจ สุริยันต ไชยโสภา
ดาบตํารวจ สุริยันต แซงโคตร
ดาบตํารวจ สุริยันต ดีแก
ดาบตํารวจ สุริยันต พรมสําลี
ดาบตํารวจ สุริยันต พิมพภา
ดาบตํารวจ สุริยันต พุมอินทร
ดาบตํารวจ สุริยันต ภิบาล
ดาบตํารวจ สุริยันต สายมงคล
ดาบตํารวจ สุริยา เกปน
ดาบตํารวจ สุริยา เขื่อนเกา
ดาบตํารวจ สุริยา ชาวคําเขตต
ดาบตํารวจ สุริยา ดวงเจริญ
ดาบตํารวจ สุริยา ทองบางพระ
ดาบตํารวจ สุริยา ทิ้งผอม
ดาบตํารวจ สุริยา นามจุมจัง
ดาบตํารวจ สุริยา บัวนาค
ดาบตํารวจ สุริยา บุญมาก
ดาบตํารวจ สุริยา ปลื้มใจ

๑๑๙๘๙
๑๑๙๙๐
๑๑๙๙๑
๑๑๙๙๒
๑๑๙๙๓
๑๑๙๙๔
๑๑๙๙๕
๑๑๙๙๖
๑๑๙๙๗
๑๑๙๙๘
๑๑๙๙๙
๑๒๐๐๐
๑๒๐๐๑
๑๒๐๐๒
๑๒๐๐๓
๑๒๐๐๔
๑๒๐๐๕
๑๒๐๐๖
๑๒๐๐๗
๑๒๐๐๘
๑๒๐๐๙
๑๒๐๑๐
๑๒๐๑๑
๑๒๐๑๒
๑๒๐๑๓
๑๒๐๑๔

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สุริยา พันธพงศ
ดาบตํารวจ สุริยา พันธุสะ
ดาบตํารวจ สุริยา เพ็ญพันธนาค
ดาบตํารวจ สุริยา โพธิ์ศรี
ดาบตํารวจ สุริยา มั่นคง
ดาบตํารวจ สุริยา รางเจริญ
ดาบตํารวจ สุริยา ฤทธิ์นายม
ดาบตํารวจ สุริยา วุฒิพงษ
ดาบตํารวจ สุริยา ศรีพงษ
ดาบตํารวจ สุริยา ศักดิ์สูงชูวงศ
ดาบตํารวจ สุริยา สมปาน
ดาบตํารวจ สุริยา สันติวัฒนา
ดาบตํารวจ สุริยา สาพันธ
ดาบตํารวจ สุริยา สายเสือ
ดาบตํารวจ สุริยา สุขขี
ดาบตํารวจ สุริยา สุวรรณพันธ
ดาบตํารวจ สุริยา สุวรรณริน
ดาบตํารวจ สุริยา แสงเดชะ
ดาบตํารวจ สุริยาวุธ โสสุด
ดาบตํารวจ สุริโย แซมสีมวง
ดาบตํารวจ สุริโย สุขชัย
ดาบตํารวจ สุริศักดิ์ หนูรักษ
ดาบตํารวจ สุฤทธิ์ กาลวรรณ
ดาบตํารวจ สุฤทธิ์ นาเหล็ก
ดาบตํารวจ สุไลหมาน กาเส็มสะ
ดาบตํารวจ สุวนิตย เมฆมวง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๐๑๕
๑๒๐๑๖
๑๒๐๑๗
๑๒๐๑๘
๑๒๐๑๙
๑๒๐๒๐
๑๒๐๒๑
๑๒๐๒๒
๑๒๐๒๓
๑๒๐๒๔
๑๒๐๒๕
๑๒๐๒๖
๑๒๐๒๗
๑๒๐๒๘
๑๒๐๒๙
๑๒๐๓๐
๑๒๐๓๑
๑๒๐๓๒
๑๒๐๓๓
๑๒๐๓๔
๑๒๐๓๕
๑๒๐๓๖
๑๒๐๓๗
๑๒๐๓๘
๑๒๐๓๙
๑๒๐๔๐

หนา ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สุวพันธ แกวศรีโพธิ์
ดาบตํารวจ สุวพันธ ปนดวง
ดาบตํารวจ สุวพิชญ ฉิมสุข
ดาบตํารวจ สุวรรณ ใจแดง
ดาบตํารวจ สุวรรณ ดวงดีทิพย
ดาบตํารวจ สุวรรณ เกิดเวียงใหม
ดาบตํารวจ สุวรรณ ไกรโรจน
ดาบตํารวจ สุวรรณ จันทรงาม
ดาบตํารวจ สุวรรณ แพนบุตร
ดาบตํารวจ สุวรรณ มาศศรี
ดาบตํารวจ สุวรรณ มีพรอม
ดาบตํารวจ สุวรรณ เรืองสวาง
ดาบตํารวจ สุวรรณ วารินทร
ดาบตํารวจ สุวรรณ ศิริกรรณะ
ดาบตํารวจ สุวรรณ อรชร
ดาบตํารวจ สุวรรณชัย บอบัวทอง
ดาบตํารวจ สุวรรณชัย ปริวัฒน
ดาบตํารวจ สุวรรณชัย เหมบุรุษ
ดาบตํารวจ สุวรรณรัฐ ภูอกิจ
ดาบตํารวจ สุวรรณัติ สุวรรณไตร
ดาบตํารวจ สุวรินทร หมวดเมือง
ดาบตํารวจ สุวสัน มิ่งเชื้อ
ดาบตํารวจ สุวัช อินทรทัศน
ดาบตํารวจ สุวัชชัย อินทกุล
ดาบตํารวจ สุวัฒชัย ดาวเรือง
ดาบตํารวจ สุวัฒชัย เดิมหลิ่ม

๑๒๐๔๑
๑๒๐๔๒
๑๒๐๔๓
๑๒๐๔๔
๑๒๐๔๕
๑๒๐๔๖
๑๒๐๔๗
๑๒๐๔๘
๑๒๐๔๙
๑๒๐๕๐
๑๒๐๕๑
๑๒๐๕๒
๑๒๐๕๓
๑๒๐๕๔
๑๒๐๕๕
๑๒๐๕๖
๑๒๐๕๗
๑๒๐๕๘
๑๒๐๕๙
๑๒๐๖๐
๑๒๐๖๑
๑๒๐๖๒
๑๒๐๖๓
๑๒๐๖๔
๑๒๐๖๕

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สุวัฒน ขุนเณร
ดาบตํารวจ สุวัฒน จันทรทิพย
ดาบตํารวจ สุวัฒน ชื่นตา
ดาบตํารวจ สุวัฒน บัติพิมาย
ดาบตํารวจ สุวัฒน บุญเลื่อน
ดาบตํารวจ สุวัฒน ประดับศรี
ดาบตํารวจ สุวัฒน พิลาจันทร
ดาบตํารวจ สุวัฒน ลีวงศศักดิ์
ดาบตํารวจ สุวัฒน วงศสงา
ดาบตํารวจ สุวัฒน
วัฒนเหลืองอรุณ
ดาบตํารวจ สุวัฒน ศิริไพรทอง
ดาบตํารวจ สุวัฒน หนูวรรณะ
ดาบตํารวจ สุวัฒน เอียดสง
ดาบตํารวจ สุวัฒนชัย จันทรแดง
ดาบตํารวจ สุวัฒนชัย วิชานัง
ดาบตํารวจ สุวัฒนา ศรีคํา
ดาบตํารวจ สุวัตชัย ทองแกวเกิด
ดาบตํารวจ สุวัตน ขุนศรี
ดาบตํารวจ สุวิจักขณ จิตตสุวรรณ
ดาบตํารวจ สุวิจักขณ มูลพวก
ดาบตํารวจ สุวิจักขณ สุวัชรโชคชัย
ดาบตํารวจ สุวิชชาชาญ ชาลี
ดาบตํารวจ สุวิชัย แสนมั่น
ดาบตํารวจ สุวิชัย หนอเอียด
ดาบตํารวจ สุวิชา วองวิกยการ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๐๖๖
๑๒๐๖๗
๑๒๐๖๘
๑๒๐๖๙
๑๒๐๗๐
๑๒๐๗๑
๑๒๐๗๒
๑๒๐๗๓
๑๒๐๗๔
๑๒๐๗๕
๑๒๐๗๖
๑๒๐๗๗
๑๒๐๗๘
๑๒๐๗๙
๑๒๐๘๐
๑๒๐๘๑
๑๒๐๘๒
๑๒๐๘๓
๑๒๐๘๔
๑๒๐๘๕
๑๒๐๘๖
๑๒๐๘๗
๑๒๐๘๘
๑๒๐๘๙
๑๒๐๙๐
๑๒๐๙๑

หนา ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สุวิชา อุตโรกุล
ดาบตํารวจ สุวิตร คงศรี
ดาบตํารวจ สุวิท กุนชนบท
ดาบตํารวจ สุวิท ดวงวงษา
ดาบตํารวจ สุวิท บุญชู
ดาบตํารวจ สุวิทย กองสุ
ดาบตํารวจ สุวิทย กะการดี
ดาบตํารวจ สุวิทย กุลคง
ดาบตํารวจ สุวิทย แกวสุกใส
ดาบตํารวจ สุวิทย แกวสุวรรณ
ดาบตํารวจ สุวิทย โกฎิรักษ
ดาบตํารวจ สุวิทย จันทฤทธิ์
ดาบตํารวจ สุวิทย ไชยณรงค
ดาบตํารวจ สุวิทย แดงงาม
ดาบตํารวจ สุวิทย แตมกระโทก
ดาบตํารวจ สุวิทย ทรัพยมี
ดาบตํารวจ สุวิทย ทิพเจริญ
ดาบตํารวจ สุวิทย เทพเนาว
ดาบตํารวจ สุวิทย เทพพรหม
ดาบตํารวจ สุวิทย นาคสีหมอก
ดาบตํารวจ สุวิทย พรรณกลิ่น
ดาบตํารวจ สุวิทย พวงแกว
ดาบตํารวจ สุวิทย พุฒิฤทธิ์
ดาบตํารวจ สุวิทย พุทธกูล
ดาบตํารวจ สุวิทย แมงทับ
ดาบตํารวจ สุวิทย เย็นอารมณ

๑๒๐๙๒
๑๒๐๙๓
๑๒๐๙๔
๑๒๐๙๕
๑๒๐๙๖
๑๒๐๙๗
๑๒๐๙๘
๑๒๐๙๙
๑๒๑๐๐
๑๒๑๐๑
๑๒๑๐๒
๑๒๑๐๓
๑๒๑๐๔
๑๒๑๐๕
๑๒๑๐๖
๑๒๑๐๗
๑๒๑๐๘
๑๒๑๐๙
๑๒๑๑๐
๑๒๑๑๑
๑๒๑๑๒
๑๒๑๑๓
๑๒๑๑๔
๑๒๑๑๕
๑๒๑๑๖
๑๒๑๑๗

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ สุวิทย รักลวน
ดาบตํารวจ สุวิทย รัตนพันธ
ดาบตํารวจ สุวิทย ศรีจันทะ
ดาบตํารวจ สุวิทย สงคราม
ดาบตํารวจ สุวิทย สุวรรณโณ
ดาบตํารวจ สุวิทย อินทิจันทร
ดาบตํารวจ สุวิทย อุนอินทร
ดาบตํารวจ สุวิทยศักดิ์ โนราช
ดาบตํารวจ สุวิน เทพสวัสดิ์
ดาบตํารวจ สุวิศิษฏ จันทรเจริญ
ดาบตํารวจ สุเวช ชํานาญนา
ดาบตํารวจ สุเวช รมเย็น
ดาบตํารวจ สุเวศ สุวรรณวงษ
ดาบตํารวจ สุอรุณ จอหวัง
ดาบตํารวจ สูเรน บิลอะหลี
ดาบตํารวจ เสกสรร กองสุข
ดาบตํารวจ เสกสรร กําแพงนิล
ดาบตํารวจ เสกสรร ครุฑชื่น
ดาบตํารวจ เสกสรร จงเกิด
ดาบตํารวจ เสกสรร ศรีสวาง
ดาบตํารวจ เสกสรร สีสุด
ดาบตํารวจ เส็กสรร คําภิระยศ
ดาบตํารวจ เสกสรรค กันตังกุล
ดาบตํารวจ เสกสรรค กิจสวน
ดาบตํารวจ เสกสรรค ชึดนอก
ดาบตํารวจ เสกสรรค ไชยมา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒๑๑๘ ดาบตํารวจ เสกสรรค ไชใยเย็น
๑๒๑๑๙ ดาบตํารวจ เสกสรรค ทีสระคู
๑๒๑๒๐ ดาบตํารวจ เสกสรรค
ธรรมสนธิเจริญ
๑๒๑๒๑ ดาบตํารวจ เสกสรรค ประสพบุญ
๑๒๑๒๒ ดาบตํารวจ เสกสรรค เพ็ชรดํา
๑๒๑๒๓ ดาบตํารวจ เสกสรรค มีสาร
๑๒๑๒๔ ดาบตํารวจ เสกสรรค มูลตรีภักดิ์
๑๒๑๒๕ ดาบตํารวจ เสกสรรค เมฆประดับ
๑๒๑๒๖ ดาบตํารวจ เสกสรรค ศรีวิชา
๑๒๑๒๗ ดาบตํารวจ เสกสรรค สมศักดิ์
๑๒๑๒๘ ดาบตํารวจ เสกสรรค สุรินทร
๑๒๑๒๙ ดาบตํารวจ เสกสรรค สุวรรณบุตร
๑๒๑๓๐ ดาบตํารวจ เสกสรรค เสลาลักษณ
๑๒๑๓๑ ดาบตํารวจ เสกสรรค
แสนขอนยาง
๑๒๑๓๒ ดาบตํารวจ เสกสรรณ จันทะเวียง
๑๒๑๓๓ ดาบตํารวจ เสกสันต กันกา
๑๒๑๓๔ ดาบตํารวจ เสกสันต ขันตี
๑๒๑๓๕ ดาบตํารวจ เสกสันต
ชลอปญจศิลป
๑๒๑๓๖ ดาบตํารวจ เสกสันต นงคบาง
๑๒๑๓๗ ดาบตํารวจ เสกสันต อภิมลชัย
๑๒๑๓๘ ดาบตํารวจ เสกสันติ์ พุฒเผือก
๑๒๑๓๙ ดาบตํารวจ เสกสันติ อาจฤทธิ์
๑๒๑๔๐ ดาบตํารวจ เสงี่ยม แกวปา

๑๒๑๔๑
๑๒๑๔๒
๑๒๑๔๓
๑๒๑๔๔
๑๒๑๔๕
๑๒๑๔๖
๑๒๑๔๗
๑๒๑๔๘
๑๒๑๔๙
๑๒๑๕๐
๑๒๑๕๑
๑๒๑๕๒
๑๒๑๕๓
๑๒๑๕๔
๑๒๑๕๕
๑๒๑๕๖
๑๒๑๕๗
๑๒๑๕๘
๑๒๑๕๙
๑๒๑๖๐
๑๒๑๖๑
๑๒๑๖๒
๑๒๑๖๓
๑๒๑๖๔
๑๒๑๖๕
๑๒๑๖๖

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ เสงี่ยม โกษาวัง
ดาบตํารวจ เสงี่ยม ทองเนาวรัตน
ดาบตํารวจ เสงี่ยม เนตรทิพย
ดาบตํารวจ เสงี่ยม พูลโคก
ดาบตํารวจ เสฏฐ แกวรองคํา
ดาบตํารวจ เสฏฐวุฒิ พุมดียิ่ง
ดาบตํารวจ เสฐียร พูลสวัสดิ์
ดาบตํารวจ เสด็จ ศรีนุกูล
ดาบตํารวจ เสถียร กมลนัย
ดาบตํารวจ เสถียร กองทอง
ดาบตํารวจ เสถียร ชาติดําดี
ดาบตํารวจ เสถียร ดําทอง
ดาบตํารวจ เสถียร บัวเนียม
ดาบตํารวจ เสถียร บุญยงค
ดาบตํารวจ เสถียร พาหา
ดาบตํารวจ เสถียร เฟองสงา
ดาบตํารวจ เสถียร โมทะจิตร
ดาบตํารวจ เสถียร เลือกนารี
ดาบตํารวจ เสถียร วงเวียน
ดาบตํารวจ เสถียร ศรีธรราษฎร
ดาบตํารวจ เสถียร ศรีไศล
ดาบตํารวจ เสถียร สามาลา
ดาบตํารวจ เสถียร สีแยม
ดาบตํารวจ เสถียร สุขศรี
ดาบตํารวจ เสถียร แสงอะโน
ดาบตํารวจ เสถียร อาจผักปง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๑๖๗
๑๒๑๖๘
๑๒๑๖๙
๑๒๑๗๐
๑๒๑๗๑
๑๒๑๗๒
๑๒๑๗๓
๑๒๑๗๔
๑๒๑๗๕
๑๒๑๗๖
๑๒๑๗๗
๑๒๑๗๘
๑๒๑๗๙
๑๒๑๘๐
๑๒๑๘๑
๑๒๑๘๒
๑๒๑๘๓
๑๒๑๘๔
๑๒๑๘๕
๑๒๑๘๖
๑๒๑๘๗
๑๒๑๘๘
๑๒๑๘๙
๑๒๑๙๐
๑๒๑๙๑
๑๒๑๙๒

หนา ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ เสถียรพงษ ลือคําหาร
ดาบตํารวจ เสนห ขาวซัง
ดาบตํารวจ เสนห จะสาร
ดาบตํารวจ เสนห จันทรตา
ดาบตํารวจ เสนห ใจชื่น
ดาบตํารวจ เสนห ธนูทอง
ดาบตํารวจ เสนห ธิโนชัย
ดาบตํารวจ เสนห ปนทอง
ดาบตํารวจ เสนห รูปโอ
ดาบตํารวจ เสนห ลิ้มจอย
ดาบตํารวจ เสนห วงศจีนา
ดาบตํารวจ เสนหจร สมจิตต
ดาบตํารวจ เสนหรักษ ธรรมชูเต
ดาบตํารวจ เสนอ ขุนทอง
ดาบตํารวจ เสนอ คงทอง
ดาบตํารวจ เสนอ สมัยสงค
ดาบตํารวจ เสนาะ ชะนะภัย
ดาบตํารวจ เสนาะ ปนชู
ดาบตํารวจ เสมอเทพ กิ่งกานไทย
ดาบตํารวจ เสมอเทพ สีทอง
ดาบตํารวจ เสมือน ทาเพ็ชร
ดาบตํารวจ เสริม แถมตาน
ดาบตํารวจ เสริม ทองศรี
ดาบตํารวจ เสริมวิทย คงมาก
ดาบตํารวจ เสริมศักดิ์ นิ่มดํา
ดาบตํารวจ เสริมศักดิ์ บัวขาว

๑๒๑๙๓
๑๒๑๙๔
๑๒๑๙๕
๑๒๑๙๖
๑๒๑๙๗
๑๒๑๙๘
๑๒๑๙๙
๑๒๒๐๐
๑๒๒๐๑
๑๒๒๐๒
๑๒๒๐๓
๑๒๒๐๔
๑๒๒๐๕
๑๒๒๐๖
๑๒๒๐๗
๑๒๒๐๘
๑๒๒๐๙
๑๒๒๑๐
๑๒๒๑๑
๑๒๒๑๒
๑๒๒๑๓
๑๒๒๑๔
๑๒๒๑๕
๑๒๒๑๖
๑๒๒๑๗
๑๒๒๑๘

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ เสริมศักดิ์ สีทอง
ดาบตํารวจ เสริมศักดิ์ หอมชะเอม
ดาบตํารวจ เสริมศักดิ์ อุดมศักดิ์
ดาบตํารวจ เสรี กลั่นบิดา
ดาบตํารวจ เสรี กันหาสุข
ดาบตํารวจ เสรี คําเรือง
ดาบตํารวจ เสรี จันทะคัด
ดาบตํารวจ เสรี ดอนลาว
ดาบตํารวจ เสรี ทองคง
ดาบตํารวจ เสรี บุญนอย
ดาบตํารวจ เสรี ผอมนุย
ดาบตํารวจ เสรี พฤกษกลํามาศ
ดาบตํารวจ เสรี โพธากาญ
ดาบตํารวจ เสรี ภาษีชา
ดาบตํารวจ เสรี โยปดทุม
ดาบตํารวจ เสรี รอดบุตร
ดาบตํารวจ เสรี รุกมาต
ดาบตํารวจ เสรี เหมทานนท
ดาบตํารวจ เสรีชล พงษเจริญ
ดาบตํารวจ เสรีพงษ ทองอินทร
ดาบตํารวจ เสรีย สมพงค
ดาบตํารวจ เสวก เทียมคลี
ดาบตํารวจ เสวก พินิจลึก
ดาบตํารวจ เสวก พิลึก
ดาบตํารวจ เสวก ภูวงศ
ดาบตํารวจ เสวก แวดไธสง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๒๑๙
๑๒๒๒๐
๑๒๒๒๑
๑๒๒๒๒
๑๒๒๒๓
๑๒๒๒๔
๑๒๒๒๕
๑๒๒๒๖
๑๒๒๒๗
๑๒๒๒๘
๑๒๒๒๙
๑๒๒๓๐
๑๒๒๓๑
๑๒๒๓๒
๑๒๒๓๓
๑๒๒๓๔
๑๒๒๓๕
๑๒๒๓๖
๑๒๒๓๗
๑๒๒๓๘
๑๒๒๓๙
๑๒๒๔๐
๑๒๒๔๑
๑๒๒๔๒
๑๒๒๔๓
๑๒๒๔๔

หนา ๒๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ เสวียน ผิวเหลือง
ดาบตํารวจ เสวียน สีสะเสนีย
ดาบตํารวจ เสาวคน อาจหาญ
ดาบตํารวจ เสาเอก สุขนิ่ม
ดาบตํารวจ เสาะ คําแสน
ดาบตํารวจ เสียง โกมรัตน
ดาบตํารวจ เสียงทอง นัดวาที
ดาบตํารวจ เสียงสนั่น อิ่มชมชื่น
ดาบตํารวจ แสงคม เอกจีน
ดาบตํารวจ แสงทอง ขุนทอง
ดาบตํารวจ แสงเพชร กลิ่นเกตุ
ดาบตํารวจ แสงรุง นันตา
ดาบตํารวจ แสงศิริ โพธิ์โสรีย
ดาบตํารวจ แสงศิลป โนนมวง
ดาบตํารวจ แสงอรุณ นิยมเดช
ดาบตํารวจ แสนคม นาคสงา
ดาบตํารวจ แสนพล สารคํา
ดาบตํารวจ แสนยานุภาพ ผิวดี
ดาบตํารวจ แสนสุระ สอนจอย
ดาบตํารวจ แสวง นามวงศา
ดาบตํารวจ แสวง โมรา
ดาบตํารวจ แสวง สุตัน
ดาบตํารวจ แสวง หาหลง
ดาบตํารวจ แสวง อุดมทรัพย
ดาบตํารวจ โสดา ไหวพรหม
ดาบตํารวจ โสตถิพัฒน หิรัญสาย

๑๒๒๔๕
๑๒๒๔๖
๑๒๒๔๗
๑๒๒๔๘
๑๒๒๔๙
๑๒๒๕๐
๑๒๒๕๑
๑๒๒๕๒
๑๒๒๕๓
๑๒๒๕๔
๑๒๒๕๕
๑๒๒๕๖
๑๒๒๕๗
๑๒๒๕๘
๑๒๒๕๙
๑๒๒๖๐
๑๒๒๖๑
๑๒๒๖๒
๑๒๒๖๓
๑๒๒๖๔
๑๒๒๖๕
๑๒๒๖๖
๑๒๒๖๗
๑๒๒๖๘
๑๒๒๖๙
๑๒๒๗๐

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ โสธร เอกภาพไพบูลย
ดาบตํารวจ โสภณ แกวโสภา
ดาบตํารวจ โสภณ โฉมทัพ
ดาบตํารวจ โสภณ ทองหลอม
ดาบตํารวจ โสภณ นิ่มคร
ดาบตํารวจ โสภณ บวงราชบพิตร
ดาบตํารวจ โสภณ บางรักษ
ดาบตํารวจ โสภณ ปานนอย
ดาบตํารวจ โสภณ ศรีกงพาน
ดาบตํารวจ โสภณ สํารวลรื่น
ดาบตํารวจ โสภณ เสลาหลัก
ดาบตํารวจ โสภณ อินตะนา
ดาบตํารวจ โสภา ระทะนาม
ดาบตํารวจ โสภา ศรีชัยชนะ
ดาบตํารวจ โสรัตน พรมจันทา
ดาบตํารวจ โสฬส วงษสาลี
ดาบตํารวจ ไสว เครือวัล
ดาบตํารวจ ไสว เจริญลอย
ดาบตํารวจ ไสว ชัยนิตย
ดาบตํารวจ ไสว ดวงอําไพ
ดาบตํารวจ ไสว พวงเกษ
ดาบตํารวจ ไสว เพ็ชรฉิม
ดาบตํารวจ ไสว มูสิกพงศ
ดาบตํารวจ หนม อุทร
ดาบตํารวจ หนึ่ง ทองเพชร
ดาบตํารวจ หนึ่ง พุทธานุ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๒๗๑
๑๒๒๗๒
๑๒๒๗๓
๑๒๒๗๔
๑๒๒๗๕
๑๒๒๗๖
๑๒๒๗๗
๑๒๒๗๘
๑๒๒๗๙
๑๒๒๘๐
๑๒๒๘๑
๑๒๒๘๒
๑๒๒๘๓
๑๒๒๘๔
๑๒๒๘๕
๑๒๒๘๖
๑๒๒๘๗
๑๒๒๘๘
๑๒๒๘๙
๑๒๒๙๐
๑๒๒๙๑
๑๒๒๙๒
๑๒๒๙๓
๑๒๒๙๔
๑๒๒๙๕

หนา ๒๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ หนึ่ง ศรีหาบุตร
ดาบตํารวจ หนุน สุขชิด
ดาบตํารวจ หนูไกร กุลาสืบ
ดาบตํารวจ หมอมหลวงธีระพล
จรูญโรจน
ดาบตํารวจ หยาดทราย อาจวิชัย
ดาบตํารวจ หยาดเพชร ณ บางชาง
ดาบตํารวจ หรอศักดิ์ หนิมุสา
ดาบตํารวจ หรอหมีน เหล็มปาน
ดาบตํารวจ หรัต รอดรวยรื่น
ดาบตํารวจ หฤษฎ บุญนํา
ดาบตํารวจ หลักชัย พันสนิท
ดาบตํารวจ หวันยารุดีน ฮะอุรา
ดาบตํารวจ หัฏฐกรฆ เครือสาร
ดาบตํารวจ หัศนัย จูจร
ดาบตํารวจ หัสกานท ธรรมสิทธิ์
ดาบตํารวจ หัสนัย พลมา
ดาบตํารวจ หาญ ใจหาญ
ดาบตํารวจ หาญณรงค อักษรเสือ
ดาบตํารวจ หิรัญ กรวยสวัสดิ์
ดาบตํารวจ หิรัญ ปรังฤทธิ์
ดาบตํารวจ หิรัญ สิงหโคตร
ดาบตํารวจ หิรัญ หอมนาน
ดาบตํารวจ หิรัญ อําภา
ดาบตํารวจ หิรัณยะ เจิมขวัญ
ดาบตํารวจ เหน ทองเสน

๑๒๒๙๖
๑๒๒๙๗
๑๒๒๙๘
๑๒๒๙๙
๑๒๓๐๐
๑๒๓๐๑
๑๒๓๐๒
๑๒๓๐๓
๑๒๓๐๔
๑๒๓๐๕
๑๒๓๐๖
๑๒๓๐๗
๑๒๓๐๘
๑๒๓๐๙
๑๒๓๑๐
๑๒๓๑๑
๑๒๓๑๒
๑๒๓๑๓
๑๒๓๑๔
๑๒๓๑๕
๑๒๓๑๖
๑๒๓๑๗
๑๒๓๑๘
๑๒๓๑๙
๑๒๓๒๐
๑๒๓๒๑

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ เหมรัศมิ์ นาสมตรึก
ดาบตํารวจ เหมราช อามาตยเสนา
ดาบตํารวจ เหมราช อิสรียพงศ
ดาบตํารวจ เหมวิทย ดิษสิน
ดาบตํารวจ เหมหะราช ครองยุทธ
ดาบตํารวจ แหลมศักดิ์ วรจักร
ดาบตํารวจ แหวน ทองชาติ
ดาบตํารวจ โหรน บินหมูด
ดาบตํารวจ ใหม ไชยจันดี
ดาบตํารวจ ใหม มิ่งบุญ
ดาบตํารวจ ใหม ศรีเพ็งแกว
ดาบตํารวจ อกนิษฐ ถันจันทร
ดาบตํารวจ อคร ตระกูลบุญเอียด
ดาบตํารวจ องคเอก ภูระหงษ
ดาบตํารวจ องอาจ ขุนศรีจันทร
ดาบตํารวจ องอาจ จุลภักดิ์
ดาบตํารวจ องอาจ บุญสิทธิ์
ดาบตํารวจ องอาจ บุญให
ดาบตํารวจ องอาจ พิมเสนพะเนาว
ดาบตํารวจ องอาจ ยางนอก
ดาบตํารวจ องอาจ เรืองสุข
ดาบตํารวจ องอาจ วงษสามารถ
ดาบตํารวจ องอาจ วิกรเมศกุล
ดาบตํารวจ องอาจ ศรีคงรักษ
ดาบตํารวจ องอาจ สุทธิประภา
ดาบตํารวจ อชิตพล ปะตังเวสา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๓๒๒
๑๒๓๒๓
๑๒๓๒๔
๑๒๓๒๕
๑๒๓๒๖
๑๒๓๒๗
๑๒๓๒๘
๑๒๓๒๙
๑๒๓๓๐
๑๒๓๓๑
๑๒๓๓๒
๑๒๓๓๓
๑๒๓๓๔
๑๒๓๓๕
๑๒๓๓๖
๑๒๓๓๗
๑๒๓๓๘
๑๒๓๓๙
๑๒๓๔๐
๑๒๓๔๑
๑๒๓๔๒
๑๒๓๔๓
๑๒๓๔๔
๑๒๓๔๕

หนา ๒๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ อชิร หนูสุวรรณ
ดาบตํารวจ อชิรศักดิ์ นครไทย
ดาบตํารวจ อฐิเดช วังแกว
ดาบตํารวจ อณพล ยศปญญา
ดาบตํารวจ อดิเทพ ใจเกษม
ดาบตํารวจ อดินัน ดาเก็ง
ดาบตํารวจ อดิภัทร
กาญจนประดิษฐ
ดาบตํารวจ อดิเรก วัดเขาหลาม
ดาบตํารวจ อดิเรก เวียงคํา
ดาบตํารวจ อดิลักษณ โกฏิสืบ
ดาบตํารวจ อดิศร ชาวดาน
ดาบตํารวจ อดิศร โตเอี่ยม
ดาบตํารวจ อดิศร ทวีระวงษ
ดาบตํารวจ อดิศร บุญเรืองฤทธิ์
ดาบตํารวจ อดิศร ปรัชญาฤทธิ์
ดาบตํารวจ อดิศร ปานไม
ดาบตํารวจ อดิศร หุตะแพทย
ดาบตํารวจ อดิศรศักดิ์
ชวนะลักขโณ
ดาบตํารวจ อดิศักดิ์ แกนสา
ดาบตํารวจ อดิศักดิ์ แกวโมลี
ดาบตํารวจ อดิศักดิ์ แกวสะอาด
ดาบตํารวจ อดิศักดิ์ ขันธดวง
ดาบตํารวจ อดิศักดิ์ จันทะเขต
ดาบตํารวจ อดิศักดิ์ ถนอมชาติ

๑๒๓๔๖
๑๒๓๔๗
๑๒๓๔๘
๑๒๓๔๙
๑๒๓๕๐
๑๒๓๕๑
๑๒๓๕๒
๑๒๓๕๓
๑๒๓๕๔
๑๒๓๕๕
๑๒๓๕๖
๑๒๓๕๗
๑๒๓๕๘
๑๒๓๕๙
๑๒๓๖๐
๑๒๓๖๑
๑๒๓๖๒
๑๒๓๖๓
๑๒๓๖๔
๑๒๓๖๕
๑๒๓๖๖
๑๒๓๖๗
๑๒๓๖๘
๑๒๓๖๙
๑๒๓๗๐
๑๒๓๗๑

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ อดิศักดิ์ บุตรี
ดาบตํารวจ อดิศักดิ์ ปองนาลา
ดาบตํารวจ อดิศักดิ์ พรานชู
ดาบตํารวจ อดิศักดิ์ ฤทธิแสง
ดาบตํารวจ อดิศักดิ์ วังซาย
ดาบตํารวจ อดิศักดิ์ สพานแกว
ดาบตํารวจ อดิศักดิ์ สมใจ
ดาบตํารวจ อดิศักดิ์ สอนจันทร
ดาบตํารวจ อดิศักดิ์ สุวรรณไตรย
ดาบตํารวจ อดิศักดิ์ แสนทวีสุข
ดาบตํารวจ อดิศักดิ์ หาทรัพย
ดาบตํารวจ อดิศักดิ์ อรรคฮาด
ดาบตํารวจ อดิศัย พานศรี
ดาบตํารวจ อดิษฐา ภูน้ําเย็น
ดาบตํารวจ อดิษร หมื่นวงษเทพ
ดาบตํารวจ อดิสร ใจหาว
ดาบตํารวจ อดิสรณ เที่ยงธรรม
ดาบตํารวจ อดิสรณ ศรีภูธร
ดาบตํารวจ อดุล สวางเดือน
ดาบตํารวจ อดุล เส็นติระ
ดาบตํารวจ อดุลย กฤษกูลธิวัฒน
ดาบตํารวจ อดุลย คําชาย
ดาบตํารวจ อดุลย คําหอง
ดาบตํารวจ อดุลย เงินคุณดวง
ดาบตํารวจ อดุลย จอมคํา
ดาบตํารวจ อดุลย จักรทิพย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๓๗๒
๑๒๓๗๓
๑๒๓๗๔
๑๒๓๗๕
๑๒๓๗๖
๑๒๓๗๗
๑๒๓๗๘
๑๒๓๗๙
๑๒๓๘๐
๑๒๓๘๑
๑๒๓๘๒
๑๒๓๘๓
๑๒๓๘๔
๑๒๓๘๕
๑๒๓๘๖
๑๒๓๘๗
๑๒๓๘๘
๑๒๓๘๙
๑๒๓๙๐
๑๒๓๙๑
๑๒๓๙๒
๑๒๓๙๓
๑๒๓๙๔
๑๒๓๙๕
๑๒๓๙๖
๑๒๓๙๗

หนา ๒๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ อดุลย ณรเกตุ
ดาบตํารวจ อดุลย เต็งชัยภูมิ
ดาบตํารวจ อดุลย ถุงเสน
ดาบตํารวจ อดุลย ทาทราย
ดาบตํารวจ อดุลย ทานา
ดาบตํารวจ อดุลย ธิสิงห
ดาบตํารวจ อดุลย นามวงค
ดาบตํารวจ อดุลย บุญสุภาพ
ดาบตํารวจ อดุลย ปาวัล
ดาบตํารวจ อดุลย ปาสําลี
ดาบตํารวจ อดุลย เพ็งวิชัย
ดาบตํารวจ อดุลย เพิ่มพูล
ดาบตํารวจ อดุลย มูลกิตติ
ดาบตํารวจ อดุลย โมควงศ
ดาบตํารวจ อดุลย วังหอม
ดาบตํารวจ อดุลย สติดี
ดาบตํารวจ อดุลย สันธิ
ดาบตํารวจ อดุลย แสงอุไร
ดาบตํารวจ อดุลย โสภา
ดาบตํารวจ อดุลย หลีนิ่ง
ดาบตํารวจ อดุลย หาญสนาม
ดาบตํารวจ อดุลย อินตะนนท
ดาบตํารวจ อดุลย อุทโท
ดาบตํารวจ อดุลย อุทธิยา
ดาบตํารวจ อดุลยศักดิ์ สีหาราช
ดาบตํารวจ อดูลย อุทธามนตรี

๑๒๓๙๘
๑๒๓๙๙
๑๒๔๐๐
๑๒๔๐๑
๑๒๔๐๒
๑๒๔๐๓
๑๒๔๐๔
๑๒๔๐๕
๑๒๔๐๖
๑๒๔๐๗
๑๒๔๐๘
๑๒๔๐๙
๑๒๔๑๐
๑๒๔๑๑
๑๒๔๑๒
๑๒๔๑๓
๑๒๔๑๔
๑๒๔๑๕
๑๒๔๑๖
๑๒๔๑๗
๑๒๔๑๘
๑๒๔๑๙
๑๒๔๒๐
๑๒๔๒๑

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ อติชาต รักพงษ
ดาบตํารวจ อติพร สุขสมาธิจิต
ดาบตํารวจ อถิสันห ฆรินทุงามพิศ
ดาบตํารวจ อธิก ยวนกูล
ดาบตํารวจ อธิกร สุทธิบุตร
ดาบตํารวจ อธินันท มาระครอง
ดาบตํารวจ อธิพงษ จงถนอม
ดาบตํารวจ อธิพร โพธิ์ศรี
ดาบตํารวจ อธิวัฒน
ปติประวัติพงษ
ดาบตํารวจ อธิวัฒน แยกโคกสูง
ดาบตํารวจ อธิวัฒน สีดา
ดาบตํารวจ อธิวุฒิ สมจิตต
ดาบตํารวจ อธิษฐ บุญเมือง
ดาบตํารวจ อนน กําปน
ดาบตํารวจ อนนท ปานใจ
ดาบตํารวจ อนนท ยากองโค
ดาบตํารวจ อนนท สุขสําราญ
ดาบตํารวจ อนนท เสรัมย
ดาบตํารวจ อนรรฆเชนทร
แปงกะใส
ดาบตํารวจ อนัตร อยูแสง
ดาบตํารวจ อนัน ทิพรส
ดาบตํารวจ อนันชัย ศรีสังข
ดาบตํารวจ อนันต กลางวิถี
ดาบตํารวจ อนันต กันตะบุตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๔๒๒
๑๒๔๒๓
๑๒๔๒๔
๑๒๔๒๕
๑๒๔๒๖
๑๒๔๒๗
๑๒๔๒๘
๑๒๔๒๙
๑๒๔๓๐
๑๒๔๓๑
๑๒๔๓๒
๑๒๔๓๓
๑๒๔๓๔
๑๒๔๓๕
๑๒๔๓๖
๑๒๔๓๗
๑๒๔๓๘
๑๒๔๓๙
๑๒๔๔๐
๑๒๔๔๑
๑๒๔๔๒
๑๒๔๔๓
๑๒๔๔๔
๑๒๔๔๕
๑๒๔๔๖
๑๒๔๔๗

ดาบตํารวจ อนันต
ดาบตํารวจ อนันต
ดาบตํารวจ อนันต
ดาบตํารวจ อนันต
ดาบตํารวจ อนันต
ดาบตํารวจ อนันต
ดาบตํารวจ อนันต
ดาบตํารวจ อนันต
ดาบตํารวจ อนันต
ดาบตํารวจ อนันต
ดาบตํารวจ อนันต
ดาบตํารวจ อนันต
ดาบตํารวจ อนันต
ดาบตํารวจ อนันต
ดาบตํารวจ อนันต
ดาบตํารวจ อนันต
ดาบตํารวจ อนันต
ดาบตํารวจ อนันต
ดาบตํารวจ อนันต
ดาบตํารวจ อนันต
ดาบตํารวจ อนันต
ดาบตํารวจ อนันต
ดาบตํารวจ อนันต
ดาบตํารวจ อนันต
ดาบตํารวจ อนันต
ดาบตํารวจ อนันต

หนา ๒๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
กําปน
กิ่งเมือง
ขวัญเพ็ชร
คงแคลว
คงมา
คงเหมือนเพชร
จัตุรงค
จันทรสีนวล
จันทวีชัย
จินารักษ
ชุมพงศ
ดอกบัว
ทรัพยสิน
ทองนวน
นวลสังขทอง
ปรีประดิษฐ
พงษลิ้ม
พุฒสระนอย
เพ็ชรหนูไทย
ภูขมร
ยัญศรี
รอดเจริญ
ลําดับชั้น
วงศเลี้ยง
วนะภูติ
วิเชียร

๑๒๔๔๘
๑๒๔๔๙
๑๒๔๕๐
๑๒๔๕๑
๑๒๔๕๒
๑๒๔๕๓
๑๒๔๕๔
๑๒๔๕๕
๑๒๔๕๖
๑๒๔๕๗
๑๒๔๕๘
๑๒๔๕๙
๑๒๔๖๐
๑๒๔๖๑
๑๒๔๖๒
๑๒๔๖๓
๑๒๔๖๔
๑๒๔๖๕
๑๒๔๖๖
๑๒๔๖๗
๑๒๔๖๘
๑๒๔๖๙
๑๒๔๗๐
๑๒๔๗๑
๑๒๔๗๒

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ อนันต เวียงคํา
ดาบตํารวจ อนันต ศรีเกตุ
ดาบตํารวจ อนันต ศรีคําหอม
ดาบตํารวจ อนันต ศักดา
ดาบตํารวจ อนันต โศภิษฐิกุล
ดาบตํารวจ อนันต สงไพรสน
ดาบตํารวจ อนันต สังขทองจีน
ดาบตํารวจ อนันต สาระมนต
ดาบตํารวจ อนันต สุรพงศ
ดาบตํารวจ อนันต หนูโสะ
ดาบตํารวจ อนันต หมื่นวรดี
ดาบตํารวจ อนันต หมูแกว
ดาบตํารวจ อนันต หริ่มฉ่ํา
ดาบตํารวจ อนันต หวังโสะ
ดาบตํารวจ อนันต อนุสรณ
ดาบตํารวจ อนันต อุนเจริญ
ดาบตํารวจ อนันตชัย ปากหาญ
ดาบตํารวจ อนันตชัย สายบุญสา
ดาบตํารวจ อนันตทชัยปยะ
บริพัฒน
ดาบตํารวจ อนันท บัวยก
ดาบตํารวจ อนันท ปกเคทาติ
ดาบตํารวจ อนันท ลิพา
ดาบตํารวจ อนันท โลตุฤทธิ์
ดาบตํารวจ อนันท สีธรณ
ดาบตํารวจ อนันท สีอุทา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๔๗๓
๑๒๔๗๔
๑๒๔๗๕
๑๒๔๗๖
๑๒๔๗๗
๑๒๔๗๘
๑๒๔๗๙
๑๒๔๘๐
๑๒๔๘๑
๑๒๔๘๒
๑๒๔๘๓
๑๒๔๘๔
๑๒๔๘๕
๑๒๔๘๖
๑๒๔๘๗
๑๒๔๘๘
๑๒๔๘๙
๑๒๔๙๐
๑๒๔๙๑
๑๒๔๙๒
๑๒๔๙๓
๑๒๔๙๔
๑๒๔๙๕
๑๒๔๙๖
๑๒๔๙๗
๑๒๔๙๘

หนา ๒๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ อนันท หาหมาน
ดาบตํารวจ อนันท เห็มสุวรรณ
ดาบตํารวจ อนันท อนุกูล
ดาบตํารวจ อนิรุจน ดอกอุบล
ดาบตํารวจ อนิรุต นอยมหาพรม
ดาบตํารวจ อนิรุท บัวบาน
ดาบตํารวจ อนิรุท ศรีทะโร
ดาบตํารวจ อนิรุทธิ์ ทองอุน
ดาบตํารวจ อนิรุทธิ์ พวงวัดโพธิ์
ดาบตํารวจ อนิรุธ แปนสันเทียะ
ดาบตํารวจ อนิรุส โพธิ์ศรี
ดาบตํารวจ อนิวรรต ทองโอ
ดาบตํารวจ อนุ เฉลยพจน
ดาบตํารวจ อนุ เลี่ยมมะณี
ดาบตํารวจ อนุกูล เกียรตินิรันดร
ดาบตํารวจ อนุกูล คุณารักษ
ดาบตํารวจ อนุกูล ชูจิต
ดาบตํารวจ อนุกูล ดวงแกว
ดาบตํารวจ อนุกูล นิ่มเจริญ
ดาบตํารวจ อนุชน ไชยมณี
ดาบตํารวจ อนุชัย บรรฐาน
ดาบตํารวจ อนุชา กลารบ
ดาบตํารวจ อนุชา ควรชม
ดาบตํารวจ อนุชา คําบุง
ดาบตํารวจ อนุชา จันทรเพ็ชร
ดาบตํารวจ อนุชา จันทรสุวรรณ

๑๒๔๙๙
๑๒๕๐๐
๑๒๕๐๑
๑๒๕๐๒
๑๒๕๐๓
๑๒๕๐๔
๑๒๕๐๕
๑๒๕๐๖
๑๒๕๐๗
๑๒๕๐๘
๑๒๕๐๙
๑๒๕๑๐
๑๒๕๑๑
๑๒๕๑๒
๑๒๕๑๓
๑๒๕๑๔
๑๒๕๑๕
๑๒๕๑๖
๑๒๕๑๗
๑๒๕๑๘
๑๒๕๑๙
๑๒๕๒๐
๑๒๕๒๑
๑๒๕๒๒
๑๒๕๒๓
๑๒๕๒๔

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ อนุชา แจมจันทา
ดาบตํารวจ อนุชา ฉิมเล็ก
ดาบตํารวจ อนุชา พรหมชนะ
ดาบตํารวจ อนุชา พูลเพิ่ม
ดาบตํารวจ อนุชา มิ่งสมร
ดาบตํารวจ อนุชา ยื้อเผาพันธ
ดาบตํารวจ อนุชา ลาเอ็ด
ดาบตํารวจ อนุชา สุวรรณขํา
ดาบตํารวจ อนุชา หงษทอง
ดาบตํารวจ อนุชา หลาลาภ
ดาบตํารวจ อนุชาต สนิทพันธ
ดาบตํารวจ อนุชิต ทองรอด
ดาบตํารวจ อนุชิต ทัตชัย
ดาบตํารวจ อนุชิต ไทยนุกูล
ดาบตํารวจ อนุชิต ธุระกิจ
ดาบตํารวจ อนุชิต บุงวิเศษ
ดาบตํารวจ อนุชิต พันธฤทธิ์
ดาบตํารวจ อนุชิต เมืองชื่น
ดาบตํารวจ อนุชิต ยี่สุนศรี
ดาบตํารวจ อนุชิต รัชชุรี
ดาบตํารวจ อนุชิต วิราวรรณ
ดาบตํารวจ อนุชิต สะอิมิ
ดาบตํารวจ อนุชิต หนูคลาย
ดาบตํารวจ อนุชิต หมื่นยุทธ
ดาบตํารวจ อนุตร สุขคุม
ดาบตํารวจ อนุเทพ ใยยวง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๕๒๕
๑๒๕๒๖
๑๒๕๒๗
๑๒๕๒๘
๑๒๕๒๙
๑๒๕๓๐
๑๒๕๓๑
๑๒๕๓๒
๑๒๕๓๓
๑๒๕๓๔
๑๒๕๓๕
๑๒๕๓๖
๑๒๕๓๗
๑๒๕๓๘
๑๒๕๓๙
๑๒๕๔๐
๑๒๕๔๑
๑๒๕๔๒
๑๒๕๔๓
๑๒๕๔๔
๑๒๕๔๕
๑๒๕๔๖
๑๒๕๔๗
๑๒๕๔๘
๑๒๕๔๙
๑๒๕๕๐

หนา ๒๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ อนุเทพ อุนแกว
ดาบตํารวจ อนุพงค ผลขะจี
ดาบตํารวจ อนุพงศ เกษานุช
ดาบตํารวจ อนุพงศ ประทุม
ดาบตํารวจ อนุพงศ อุตตะมะ
ดาบตํารวจ อนุพงษ ควรแสวง
ดาบตํารวจ อนุพงษ ชูพงษ
ดาบตํารวจ อนุพงษ ทองโสภณ
ดาบตํารวจ อนุพงษ วาริน
ดาบตํารวจ อนุพนธ ดําแปน
ดาบตํารวจ อนุภาพ บุญรอด
ดาบตํารวจ อนุมัติ ขาทิพยพาที
ดาบตํารวจ อนุมาท หนูคลาย
ดาบตํารวจ อนุรักษ ณัฐเตชิน
ดาบตํารวจ อนุรักษ สิงหดา
ดาบตํารวจ อนุรักษ หวยหงษทอง
ดาบตํารวจ อนุรัตน ชาสุรีย
ดาบตํารวจ อนุลักษณ ตั๋นติ๊บ
ดาบตํารวจ อนุลักษณ สิงหาโชติ
ดาบตํารวจ อนุวัฒน จรัสศรี
ดาบตํารวจ อนุวัฒน เจดียแปง
ดาบตํารวจ อนุวัฒน แดนดงเมือง
ดาบตํารวจ อนุวัฒน ปจจุมัติโต
ดาบตํารวจ อนุวัฒน แปงสุทะ
ดาบตํารวจ อนุวัฒน เพชรโชติ
ดาบตํารวจ อนุวัฒน ภูแมนนาค

๑๒๕๕๑
๑๒๕๕๒
๑๒๕๕๓
๑๒๕๕๔
๑๒๕๕๕
๑๒๕๕๖
๑๒๕๕๗
๑๒๕๕๘
๑๒๕๕๙
๑๒๕๖๐
๑๒๕๖๑
๑๒๕๖๒
๑๒๕๖๓
๑๒๕๖๔
๑๒๕๖๕
๑๒๕๖๖
๑๒๕๖๗
๑๒๕๖๘
๑๒๕๖๙
๑๒๕๗๐
๑๒๕๗๑
๑๒๕๗๒
๑๒๕๗๓
๑๒๕๗๔
๑๒๕๗๕
๑๒๕๗๖

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ อนุวัฒน ศักดิ์มนตรีกุล
ดาบตํารวจ อนุวัต เทอดนิเวศน
ดาบตํารวจ อนุวัตร เมฆะมานัง
ดาบตํารวจ อนุวัตร อินทนชิตจุย
ดาบตํารวจ อนุวัติ สาเล็ง
ดาบตํารวจ อนุศักดิ์ ขุนเมือง
ดาบตํารวจ อนุศักดิ์ ตะนา
ดาบตํารวจ อนุศิษฐ อินยอด
ดาบตํารวจ อนุสรณ กุลนันทคุณ
ดาบตํารวจ อนุสรณ คําหอม
ดาบตํารวจ อนุสรณ จรคงสี
ดาบตํารวจ อนุสรณ บันเทิงสุข
ดาบตํารวจ อนุสรณ ผานภพ
ดาบตํารวจ อนุสรณ วัฒนาเสรีกุล
ดาบตํารวจ อนุสรณ สนองผล
ดาบตํารวจ อนุสรณ สวัสดี
ดาบตํารวจ อนุสรณ เหมแดง
ดาบตํารวจ อนุสรณ อินพฤกษา
ดาบตํารวจ อนุสิฐ เกตุเปย
ดาบตํารวจ อนุสิทธิ์ สุดสนธิ์
ดาบตํารวจ อเนก ชุมรัตน
ดาบตํารวจ อโนทัย โพธิ์บุรี
ดาบตํารวจ อพิวัธน จินามณี
ดาบตํารวจ อภัย กาวี
ดาบตํารวจ อภัย คําเพียร
ดาบตํารวจ อภัย สังขมณี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๕๗๗
๑๒๕๗๘
๑๒๕๗๙
๑๒๕๘๐
๑๒๕๘๑
๑๒๕๘๒
๑๒๕๘๓
๑๒๕๘๔
๑๒๕๘๕
๑๒๕๘๖
๑๒๕๘๗
๑๒๕๘๘
๑๒๕๘๙
๑๒๕๙๐
๑๒๕๙๑
๑๒๕๙๒
๑๒๕๙๓
๑๒๕๙๔
๑๒๕๙๕
๑๒๕๙๖
๑๒๕๙๗
๑๒๕๙๘
๑๒๕๙๙
๑๒๖๐๐
๑๒๖๐๑
๑๒๖๐๒

หนา ๒๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ อภัย แสนบุดดา
ดาบตํารวจ อภิคม ศรีคําแหง
ดาบตํารวจ อภิชญา พลภักดี
ดาบตํารวจ อภิชัย กลวยกลาง
ดาบตํารวจ อภิชัย ใจเรือน
ดาบตํารวจ อภิชัย เดชพุฒ
ดาบตํารวจ อภิชัย ทบเทิบ
ดาบตํารวจ อภิชัย ภูพนาแสง
ดาบตํารวจ อภิชัย สุวรรณมณี
ดาบตํารวจ อภิชัย อินทุภูติ
ดาบตํารวจ อภิชาต คงคาหลวง
ดาบตํารวจ อภิชาต ศิริทองจักร
ดาบตํารวจ อภิชาติ กานจันทร
ดาบตํารวจ อภิชาติ กานเหลือง
ดาบตํารวจ อภิชาติ กุดหอม
ดาบตํารวจ อภิชาติ แกนนาคํา
ดาบตํารวจ อภิชาติ คุณทวิน
ดาบตํารวจ อภิชาติ เจริญกุล
ดาบตํารวจ อภิชาติ ชวยนุย
ดาบตํารวจ อภิชาติ ทิพยสังข
ดาบตํารวจ อภิชาติ นะลิตา
ดาบตํารวจ อภิชาติ ประเสริฐศรี
ดาบตํารวจ อภิชาติ ปชฌาชัย
ดาบตํารวจ อภิชาติ ปนโพธิ์
ดาบตํารวจ อภิชาติ พรายหนู
ดาบตํารวจ อภิชาติ พันธคลอง

๑๒๖๐๓
๑๒๖๐๔
๑๒๖๐๕
๑๒๖๐๖
๑๒๖๐๗
๑๒๖๐๘
๑๒๖๐๙
๑๒๖๑๐
๑๒๖๑๑
๑๒๖๑๒
๑๒๖๑๓
๑๒๖๑๔
๑๒๖๑๕
๑๒๖๑๖
๑๒๖๑๗
๑๒๖๑๘
๑๒๖๑๙
๑๒๖๒๐
๑๒๖๒๑
๑๒๖๒๒
๑๒๖๒๓
๑๒๖๒๔
๑๒๖๒๕
๑๒๖๒๖
๑๒๖๒๗

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ อภิชาติ พันธมโน
ดาบตํารวจ อภิชาติ พันธศรี
ดาบตํารวจ อภิชาติ โพธิ์ศรี
ดาบตํารวจ อภิชาติ มะลิจันทร
ดาบตํารวจ อภิชาติ มุมทอง
ดาบตํารวจ อภิชาติ เมฆบํารุง
ดาบตํารวจ อภิชาติ วิรัสวา
ดาบตํารวจ อภิชาติ ศรีเจริญ
ดาบตํารวจ อภิชาติ ศรีนุเคราะห
ดาบตํารวจ อภิชาติ ศิริขวา
ดาบตํารวจ อภิชาติ สังขะวิชัย
ดาบตํารวจ อภิชาติ สายพิรุณ
ดาบตํารวจ อภิชาติ สุวรรณขัดศรี
ดาบตํารวจ อภิชาติ อนุภา
ดาบตํารวจ อภิชาติ อยูสุขดี
ดาบตํารวจ อภิชาติ อุนใจ
ดาบตํารวจ อภิชิต ศรีบุญเรือง
ดาบตํารวจ อภิเชฐ แกนสาร
ดาบตํารวจ อภิเชฐ สุดสงวน
ดาบตํารวจ อภิเชต
สมเกียรติภาคภูมิ
ดาบตํารวจ อภิเชษฐ กุลศิริ
ดาบตํารวจ อภิเชษฐ ลิ้นหลอ
ดาบตํารวจ อภิเชษฐ สําราญ
ดาบตํารวจ อภิเชษฐ มุสิกพงศ
ดาบตํารวจ อภิเชษฐ สังขสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๖๒๘
๑๒๖๒๙
๑๒๖๓๐
๑๒๖๓๑
๑๒๖๓๒
๑๒๖๓๓
๑๒๖๓๔
๑๒๖๓๕
๑๒๖๓๖
๑๒๖๓๗
๑๒๖๓๘
๑๒๖๓๙
๑๒๖๔๐
๑๒๖๔๑
๑๒๖๔๒
๑๒๖๔๓
๑๒๖๔๔
๑๒๖๔๕
๑๒๖๔๖
๑๒๖๔๗
๑๒๖๔๘
๑๒๖๔๙
๑๒๖๕๐
๑๒๖๕๑
๑๒๖๕๒
๑๒๖๕๓

หนา ๒๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ อภิเดช พัฒนสิงห
ดาบตํารวจ อภิเดช พันธประเสริฐ
ดาบตํารวจ อภิเดช พิทักษภักดีนิล
ดาบตํารวจ อภิเดช อรรคศรีวร
ดาบตํารวจ อภินพ สระโจมทอง
ดาบตํารวจ อภินันต แตงบุญอยู
ดาบตํารวจ อภินันท จันทรเมือง
ดาบตํารวจ อภินันท จีนชาวนา
ดาบตํารวจ อภินันท ปองแกว
ดาบตํารวจ อภินันท ปยะเขต
ดาบตํารวจ อภินันท ยิ่งยง
ดาบตํารวจ อภินันท รอดดารา
ดาบตํารวจ อภินันท หมื่นจิตร
ดาบตํารวจ อภินันท อินทยุง
ดาบตํารวจ อภิบาล มากหลาย
ดาบตํารวจ อภิภู กานตพิบูล
ดาบตํารวจ อภิรักษ เขียวประเสริฐ
ดาบตํารวจ อภิรักษ คําลือ
ดาบตํารวจ อภิรักษ คําสุข
ดาบตํารวจ อภิรักษ เบาทองหลอ
ดาบตํารวจ อภิรักษ สายออง
ดาบตํารวจ อภิรัช แสงสุวรรณ
ดาบตํารวจ อภิรัฐ ภิรมสังข
ดาบตํารวจ อภิรัตน ขุนพรหม
ดาบตํารวจ อภิรัตน ญาณรัตน
ดาบตํารวจ อภิรัตน รัตนพันธ

๑๒๖๕๔
๑๒๖๕๕
๑๒๖๕๖
๑๒๖๕๗
๑๒๖๕๘
๑๒๖๕๙
๑๒๖๖๐
๑๒๖๖๑
๑๒๖๖๒
๑๒๖๖๓
๑๒๖๖๔
๑๒๖๖๕
๑๒๖๖๖
๑๒๖๖๗
๑๒๖๖๘
๑๒๖๖๙
๑๒๖๗๐
๑๒๖๗๑
๑๒๖๗๒
๑๒๖๗๓
๑๒๖๗๔
๑๒๖๗๕
๑๒๖๗๖
๑๒๖๗๗
๑๒๖๗๘
๑๒๖๗๙

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ อภิราช สานหลา
ดาบตํารวจ อภิลักษณ คํายืน
ดาบตํารวจ อภิวัชร พัดไธสง
ดาบตํารวจ อภิวัฒน จันธานี
ดาบตํารวจ อภิวัฒน ชมโฉม
ดาบตํารวจ อภิวัฒน ตักโพธิ์
ดาบตํารวจ อภิวัฒน นพถาวร
ดาบตํารวจ อภิวัฒน บุญแกวเพชร
ดาบตํารวจ อภิวัฒน บุญเพ็ง
ดาบตํารวจ อภิวัฒน ระยับศรี
ดาบตํารวจ อภิวัฒน รักสัตย
ดาบตํารวจ อภิวัฒน ศรีนอก
ดาบตํารวจ อภิวัฒน สุทธิกุล
ดาบตํารวจ อภิวัฒน สุวรรณศรี
ดาบตํารวจ อภิวัฒน หนูพรหม
ดาบตํารวจ อภิวัฒน อินทรเผือก
ดาบตํารวจ อภิศักดิ์ นิลารัตน
ดาบตํารวจ อภิเศรษฐ คงสุวรรณ
ดาบตํารวจ อภิสรรค ในกระโทก
ดาบตํารวจ อภิสาร จันทวี
ดาบตํารวจ อภิสิฏฐ เนียมพันธุ
ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์ เขียวขํา
ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์ คงสุข
ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์ จัดรส
ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์ เจริญสุข
ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์ แดงประเสริฐ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๖๘๐
๑๒๖๘๑
๑๒๖๘๒
๑๒๖๘๓
๑๒๖๘๔
๑๒๖๘๕
๑๒๖๘๖
๑๒๖๘๗
๑๒๖๘๘
๑๒๖๘๙
๑๒๖๙๐
๑๒๖๙๑
๑๒๖๙๒
๑๒๖๙๓
๑๒๖๙๔
๑๒๖๙๕
๑๒๖๙๖
๑๒๖๙๗
๑๒๖๙๘
๑๒๖๙๙
๑๒๗๐๐
๑๒๗๐๑
๑๒๗๐๒
๑๒๗๐๓
๑๒๗๐๔
๑๒๗๐๕

หนา ๒๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์ แดงเหมือน
ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์ เตียทวีเกียรติ
ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์ ทองเกษม
ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์ วงคตุย
ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์ ศรีลําดวน
ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์ สงาเมือง
ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์ สิตะพงศ
ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์ สิทธิพันธ
ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์ สุทธิ
ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์ เสาวพาลย
ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์ หรีกประโคน
ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์ อรุณเนตร
ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์ อัศวภูมิ
ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์ เอนแคน
ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์ เอี่ยมขํา
ดาบตํารวจ อภิสุข อินทรหอม
ดาบตํารวจ อมร บิลพัสดิ์
ดาบตํารวจ อมร พิมสอ
ดาบตํารวจ อมร ภักดี
ดาบตํารวจ อมร ภาณุวงศธร
ดาบตํารวจ อมร รุงเครือ
ดาบตํารวจ อมร ลอมสินทรัพย
ดาบตํารวจ อมร เลิศรัตนกร
ดาบตํารวจ อมร วาจาหวาน
ดาบตํารวจ อมร ศิรินาม
ดาบตํารวจ อมร สาครเย็น

๑๒๗๐๖
๑๒๗๐๗
๑๒๗๐๘
๑๒๗๐๙
๑๒๗๑๐
๑๒๗๑๑
๑๒๗๑๒
๑๒๗๑๓
๑๒๗๑๔
๑๒๗๑๕
๑๒๗๑๖
๑๒๗๑๗
๑๒๗๑๘
๑๒๗๑๙
๑๒๗๒๐
๑๒๗๒๑
๑๒๗๒๒
๑๒๗๒๓
๑๒๗๒๔
๑๒๗๒๕
๑๒๗๒๖
๑๒๗๒๗
๑๒๗๒๘
๑๒๗๒๙

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ อมรเทพ รอดกลิ้ง
ดาบตํารวจ อมรเทพ สิงหปอง
ดาบตํารวจ อมรนัฏฐ อากาศเมฆ
ดาบตํารวจ อมรพงศ
เรืองวชิราภัสร
ดาบตํารวจ อมรรัตน
ทองแกวจันทร
ดาบตํารวจ อมรรัตน อนุทัย
ดาบตํารวจ อมรศักดิ์ กลั่นกําเนิด
ดาบตํารวจ อมรินทร เคนทรภักดิ์
ดาบตํารวจ อมรินทร สิงหทอง
ดาบตํารวจ อมเรศ ศะริจันทร
ดาบตํารวจ อมฤต บูรณรักษ
ดาบตํารวจ อยุทธ หนูชัย
ดาบตํารวจ อยุธยา ชมภู
ดาบตํารวจ อรรคเดช สุดศรี
ดาบตํารวจ อรรคนิษฐ จิตมณี
ดาบตํารวจ อรรคพงษ พันเดช
ดาบตํารวจ อรรคพล กล่ําสระนอย
ดาบตํารวจ อรรควัฒน ชัยฤกษ
ดาบตํารวจ อรรณพ ภาคบุญมี
ดาบตํารวจ อรรณพ ราชวงค
ดาบตํารวจ อรรณพ ไวยแสง
ดาบตํารวจ อรรถกร ตุกพริก
ดาบตํารวจ อรรถกร บุญศรี
ดาบตํารวจ อรรถกร วัดเส็น

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๗๓๐
๑๒๗๓๑
๑๒๗๓๒
๑๒๗๓๓
๑๒๗๓๔
๑๒๗๓๕
๑๒๗๓๖
๑๒๗๓๗
๑๒๗๓๘
๑๒๗๓๙
๑๒๗๔๐
๑๒๗๔๑
๑๒๗๔๒
๑๒๗๔๓
๑๒๗๔๔
๑๒๗๔๕
๑๒๗๔๖
๑๒๗๔๗
๑๒๗๔๘
๑๒๗๔๙
๑๒๗๕๐
๑๒๗๕๑
๑๒๗๕๒

หนา ๒๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ อรรถการ แจมปญญา
ดาบตํารวจ อรรถชัย เรืองบุญ
ดาบตํารวจ อรรถพงศ เกื้อกูลวงศ
ดาบตํารวจ อรรถพงศ บุตรโคตร
ดาบตํารวจ อรรถพงษ แกววงค
ดาบตํารวจ อรรถพงษ งอกไม
ดาบตํารวจ อรรถพงษ บุญเลขา
ดาบตํารวจ อรรถพร ธนูศิลป
ดาบตํารวจ อรรถพร ศรีคํา
ดาบตํารวจ อรรถพร สงคแกว
ดาบตํารวจ อรรถพล ขันธพาลี
ดาบตํารวจ อรรถพล คําใบ
ดาบตํารวจ อรรถพล ชุมขุนทด
ดาบตํารวจ อรรถพล เชื้ออินทร
ดาบตํารวจ อรรถพล ไชยชนะ
ดาบตํารวจ อรรถพล ปาณาตี
ดาบตํารวจ อรรถพล ปานพรมมา
ดาบตํารวจ อรรถพล มาลัยรักษ
ดาบตํารวจ อรรถพล ลังกา
ดาบตํารวจ อรรถพล ศรีบุญเรือง
ดาบตํารวจ อรรถพล อรรถาชิต
ดาบตํารวจ อรรถรัฐ ภูมิฐาน
ดาบตํารวจ อรรถฤทธิ์
บาลธนะจักร
๑๒๗๕๓ ดาบตํารวจ อรรถวุฒิ เนื่องจํานงค
๑๒๗๕๔ ดาบตํารวจ อรรถวุฒิ ปกสังคะเนย

๑๒๗๕๕
๑๒๗๕๖
๑๒๗๕๗
๑๒๗๕๘
๑๒๗๕๙
๑๒๗๖๐
๑๒๗๖๑
๑๒๗๖๒
๑๒๗๖๓
๑๒๗๖๔
๑๒๗๖๕
๑๒๗๖๖
๑๒๗๖๗
๑๒๗๖๘
๑๒๗๖๙
๑๒๗๗๐
๑๒๗๗๑
๑๒๗๗๒
๑๒๗๗๓
๑๒๗๗๔
๑๒๗๗๕
๑๒๗๗๖
๑๒๗๗๗
๑๒๗๗๘
๑๒๗๗๙

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ อรรถวุฒิ วิริยะสิทธิ์
ดาบตํารวจ อรรถสิทธิ์ ชนะสิทธิ์
ดาบตํารวจ อรัญ แดงอําพล
ดาบตํารวจ อรัญ หาสอดสอง
ดาบตํารวจ อรัญ อธิกุลรัตน
ดาบตํารวจ อรัญดร ดําชู
ดาบตํารวจ อราม รักษปราชญ
ดาบตํารวจ อราม สุนทอง
ดาบตํารวจ อราม สุนรกุมภ
ดาบตํารวจ อริยธัช
เที่ยงชนะปพัฒน
ดาบตํารวจ อริยธัช บุญมี
ดาบตํารวจ อริยพล ทองเอียด
ดาบตํารวจ อรุชา สีหะวงษ
ดาบตํารวจ อรุณ กองศิลป
ดาบตํารวจ อรุณ กิ้มเสง
ดาบตํารวจ อรุณ ชนะชัย
ดาบตํารวจ อรุณ แดงแกว
ดาบตํารวจ อรุณ ธรรมวงค
ดาบตํารวจ อรุณ นิลประยูร
ดาบตํารวจ อรุณ พิทักษ
ดาบตํารวจ อรุณ พุมพวง
ดาบตํารวจ อรุณ มานมูเลาะ
ดาบตํารวจ อรุณ มีแกว
ดาบตํารวจ อรุณ รัตนพรหม
ดาบตํารวจ อรุณ ศรีกงพาน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๗๘๐
๑๒๗๘๑
๑๒๗๘๒
๑๒๗๘๓
๑๒๗๘๔
๑๒๗๘๕
๑๒๗๘๖
๑๒๗๘๗
๑๒๗๘๘
๑๒๗๘๙
๑๒๗๙๐
๑๒๗๙๑
๑๒๗๙๒
๑๒๗๙๓
๑๒๗๙๔
๑๒๗๙๕
๑๒๗๙๖
๑๒๗๙๗
๑๒๗๙๘
๑๒๗๙๙
๑๒๘๐๐
๑๒๘๐๑
๑๒๘๐๒
๑๒๘๐๓
๑๒๘๐๔
๑๒๘๐๕

หนา ๒๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ อรุณ สรอยแกว
ดาบตํารวจ อรุณ สะเทิงรัมย
ดาบตํารวจ อรุณ สีชุม
ดาบตํารวจ อรุณ แสงอรุณ
ดาบตํารวจ อรุณ หาบหา
ดาบตํารวจ อรุณ อินตะ
ดาบตํารวจ อรุณศักดิ์ แดงอาจ
ดาบตํารวจ อรุณศักดิ์ เสตะพันธ
ดาบตํารวจ อลงกรณ สีมวง
ดาบตํารวจ อลงกรณ หันจรัส
ดาบตํารวจ อวยชัย ยาฉ่ํา
ดาบตํารวจ อวิรุทธ ศีลพรหม
ดาบตํารวจ อวิรุทธ อาจวิชัย
ดาบตํารวจ อศร วงศมานะโชติ
ดาบตํารวจ ออรณพ ทองเอียด
ดาบตํารวจ อะดล วิจิตรโสภา
ดาบตํารวจ อะรัช ยาอีด
ดาบตํารวจ อัคคเดช ลอยลิบ
ดาบตํารวจ อัคเดช ทองพุม
ดาบตํารวจ อัคเดช มาฆะเซ็นต
ดาบตํารวจ อัคเดช สีพันดอน
ดาบตํารวจ อัคเดช สุขโสด
ดาบตํารวจ อัครฉัตร อุปญญ
ดาบตํารวจ อัครชัย โกศลพุฒิพงษ
ดาบตํารวจ อัครชัย แนบชิตร
ดาบตํารวจ อัครเดช ธรรมมา

๑๒๘๐๖
๑๒๘๐๗
๑๒๘๐๘
๑๒๘๐๙
๑๒๘๑๐
๑๒๘๑๑
๑๒๘๑๒
๑๒๘๑๓
๑๒๘๑๔
๑๒๘๑๕
๑๒๘๑๖
๑๒๘๑๗
๑๒๘๑๘
๑๒๘๑๙
๑๒๘๒๐
๑๒๘๒๑
๑๒๘๒๒
๑๒๘๒๓
๑๒๘๒๔
๑๒๘๒๕
๑๒๘๒๖
๑๒๘๒๗
๑๒๘๒๘
๑๒๘๒๙

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ อัครเดช ปกการะสูง
ดาบตํารวจ อัครเดช ปานนี้
ดาบตํารวจ อัครเดช พาระพันธ
ดาบตํารวจ อัครเดช พิมพลา
ดาบตํารวจ อัครเดช มีกรณ
ดาบตํารวจ อัครเดช รัตนรักษ
ดาบตํารวจ อัครเดช ลอมวงศ
ดาบตํารวจ อัครเดช สุดเฉลียว
ดาบตํารวจ อัครเดช
เสถียรรังสฤษดิ์
ดาบตํารวจ อัครเดช แสงสวัสดิ์
ดาบตํารวจ อัครเดช อุทธารัมย
ดาบตํารวจ อัครนันท
ปานอินทรอธิพร
ดาบตํารวจ อัครนิษฐ จงประเสริฐ
ดาบตํารวจ อัครพล ทองดี
ดาบตํารวจ อัครพล พินิจ
ดาบตํารวจ อัครพล สอนเชียงคํา
ดาบตํารวจ อัครวัฒน อุประถา
ดาบตํารวจ อัครัช สุขแสงเปลง
ดาบตํารวจ อัคราเดช สารพงษ
ดาบตํารวจ อัคราธรณ วิฉาย
ดาบตํารวจ อัครินทร เยี่ยงศรีเมือง
ดาบตํารวจ อังคาร ผิวหอม
ดาบตํารวจ อังคารินทร หาญชัย
ดาบตํารวจ อัจฉพงศ สุขเกษม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒๘๓๐ ดาบตํารวจ อัฎฐพงค ตาบุตรวงศ
๑๒๘๓๑ ดาบตํารวจ อัฎฐวุฒิ แปนจันทร
๑๒๘๓๒ ดาบตํารวจ อัฏฐเศรษ
วิวัฒนสิเนศวร
๑๒๘๓๓ ดาบตํารวจ อัฐพล เปรมกาศ
๑๒๘๓๔ ดาบตํารวจ อัฐพล รมโพธิ์
๑๒๘๓๕ ดาบตํารวจ อัณณพ ขจรศักดิ์ศิริกุล
๑๒๘๓๖ ดาบตํารวจ อัตถพร มิตรนิโยดม
๑๒๘๓๗ ดาบตํารวจ อัตพล เพียพยัคฆ
๑๒๘๓๘ ดาบตํารวจ อัทธ ลาภวารี
๑๒๘๓๙ ดาบตํารวจ อันวา มะดีเยาะ
๑๒๘๔๐ ดาบตํารวจ อับดุลรอแม ลิแจ
๑๒๘๔๑ ดาบตํารวจ อับดุลรอแม สะนิ
๑๒๘๔๒ ดาบตํารวจ อับดุลรีกะ แปแล
๑๒๘๔๓ ดาบตํารวจ อับดุลเราะหมาน
เจะดีรอกี
๑๒๘๔๔ ดาบตํารวจ อับดุลเลาะ ยูโซะ
๑๒๘๔๕ ดาบตํารวจ อับดุลหาเลม อาแซ
๑๒๘๔๖ ดาบตํารวจ อับดุลฮาดี โจทยสัน
๑๒๘๔๗ ดาบตํารวจ อับดุลฮาลีม นุงอาหลี
๑๒๘๔๘ ดาบตํารวจ อัมพร กุลบุญญา
๑๒๘๔๙ ดาบตํารวจ อัมพร ขาววงศ
๑๒๘๕๐ ดาบตํารวจ อัมพร เขตรคาม
๑๒๘๕๑ ดาบตํารวจ อัมพร พระโคตร
๑๒๘๕๒ ดาบตํารวจ อัมพร พิชญประเสริฐ
๑๒๘๕๓ ดาบตํารวจ อัมพร ศรีงาม

๑๒๘๕๔
๑๒๘๕๕
๑๒๘๕๖
๑๒๘๕๗
๑๒๘๕๘
๑๒๘๕๙
๑๒๘๖๐
๑๒๘๖๑
๑๒๘๖๒
๑๒๘๖๓
๑๒๘๖๔
๑๒๘๖๕
๑๒๘๖๖
๑๒๘๖๗
๑๒๘๖๘
๑๒๘๖๙
๑๒๘๗๐
๑๒๘๗๑
๑๒๘๗๒
๑๒๘๗๓
๑๒๘๗๔
๑๒๘๗๕
๑๒๘๗๖

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ อัมพร สะสมทรัพย
ดาบตํารวจ อัมรินทร ไตรยขันธ
ดาบตํารวจ อัมรินทร รัตโนภาส
ดาบตํารวจ อัมรินทร
วรรณพราหมณ
ดาบตํารวจ อัมรินทร วรรณสอน
ดาบตํารวจ อัมรินทร วิลา
ดาบตํารวจ อัมรินทร ศรีธรรมการ
ดาบตํารวจ อัมรินทร เศาระบุตร
ดาบตํารวจ อัมรินทร อินทองชวย
ดาบตํารวจ อัยรัตน พวงสวาง
ดาบตํารวจ อัศจรรย ศิริวัฒนา
ดาบตํารวจ อัศนัย กินรี
ดาบตํารวจ อัศนี ทิพยมณี
ดาบตํารวจ อัศวนนท
อรรควัฒนเดโช
ดาบตํารวจ อัศวบดินทร
เสียงเสนาะ
ดาบตํารวจ อัศวพร ศรีสกุล
ดาบตํารวจ อัศวิน กฤษณะเศรณี
ดาบตํารวจ อัศวิน ดวงแกว
ดาบตํารวจ อัศวิน ธีรพลอําพัน
ดาบตํารวจ อัศวิน โยธายุทธ
ดาบตํารวจ อัศวินพงษ ผลแกว
ดาบตํารวจ อัศษะนาวิน ศรีสวย
ดาบตํารวจ อัษฎา อั้นทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๘๗๗
๑๒๘๗๘
๑๒๘๗๙
๑๒๘๘๐
๑๒๘๘๑
๑๒๘๘๒
๑๒๘๘๓
๑๒๘๘๔
๑๒๘๘๕
๑๒๘๘๖
๑๒๘๘๗
๑๒๘๘๘
๑๒๘๘๙
๑๒๘๙๐
๑๒๘๙๑
๑๒๘๙๒
๑๒๘๙๓
๑๒๘๙๔
๑๒๘๙๕
๑๒๘๙๖
๑๒๘๙๗
๑๒๘๙๘
๑๒๘๙๙
๑๒๙๐๐
๑๒๙๐๑

หนา ๒๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ อัษฎางค นวลละมุล
ดาบตํารวจ อัษฎายุธ กิติยะ
ดาบตํารวจ อัษฎาวัชร บุนนาค
ดาบตํารวจ อัษฎาวุฒิ บุญชวย
ดาบตํารวจ อากรณณัท
นันทจิรัญญ
ดาบตํารวจ อาคม แกวผาง
ดาบตํารวจ อาคม แกวลอย
ดาบตํารวจ อาคม เขียวสี
ดาบตํารวจ อาคม คนชาญ
ดาบตํารวจ อาคม คํานึง
ดาบตํารวจ อาคม คุมศักดิ์
ดาบตํารวจ อาคม จิตไพสันต
ดาบตํารวจ อาคม ชาววงศ
ดาบตํารวจ อาคม ไชยรักษ
ดาบตํารวจ อาคม นาเสริฐ
ดาบตํารวจ อาคม นิตินันท
ดาบตํารวจ อาคม แนวสุข
ดาบตํารวจ อาคม บุญประภาร
ดาบตํารวจ อาคม บุญวรรณโณ
ดาบตํารวจ อาคม บุรีเทพ
ดาบตํารวจ อาคม รอดทอง
ดาบตํารวจ อาคม รุงเรือง
ดาบตํารวจ อาคม ไวจําปา
ดาบตํารวจ อาคม สมนึก
ดาบตํารวจ อาคม สําเนียงหวาน

๑๒๙๐๒
๑๒๙๐๓
๑๒๙๐๔
๑๒๙๐๕
๑๒๙๐๖
๑๒๙๐๗
๑๒๙๐๘
๑๒๙๐๙
๑๒๙๑๐
๑๒๙๑๑
๑๒๙๑๒
๑๒๙๑๓
๑๒๙๑๔
๑๒๙๑๕
๑๒๙๑๖
๑๒๙๑๗
๑๒๙๑๘
๑๒๙๑๙
๑๒๙๒๐
๑๒๙๒๑
๑๒๙๒๒
๑๒๙๒๓
๑๒๙๒๔
๑๒๙๒๕
๑๒๙๒๖
๑๒๙๒๗

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ อาคม สิงหเนี่ยว
ดาบตํารวจ อาคม เอี่ยมเพ็ช
ดาบตํารวจ อาจชนะ อินธิราช
ดาบตํารวจ อาจสิทธิ์ วงศอุดมเลิศ
ดาบตํารวจ อาจหาญ ใจอารีย
ดาบตํารวจ อาจิน สุจินโณ
ดาบตํารวจ อาชเชาว แกวกาญจน
ดาบตํารวจ อาชวิน เบ็ญอามาน
ดาบตํารวจ อาซิ อิสลามิกกุล
ดาบตํารวจ อาฑิต พิรักษ
ดาบตํารวจ อาณัฐ ชัยจันหอม
ดาบตํารวจ อาณัติ เขมะพรรค
ดาบตํารวจ อาณัติ นอยพานิช
ดาบตํารวจ อาณัติ รัตนบุรี
ดาบตํารวจ อาณัติ อิ่นคํา
ดาบตํารวจ อาณุภาพ ภูทองโปรง
ดาบตํารวจ อาดุล มาลินี
ดาบตํารวจ อาดูลย ชุลี
ดาบตํารวจ อาทร บัวแดง
ดาบตํารวจ อาทร ลอยวิสุทธิ์
ดาบตํารวจ อาทร วารี
ดาบตํารวจ อาทร สุวรรณคีรี
ดาบตํารวจ อาทร หริ่งรอด
ดาบตํารวจ อาทิตย คําแพงศรี
ดาบตํารวจ อาทิตย จุลกิจวัฒน
ดาบตํารวจ อาทิตย แดงอาจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๙๒๘
๑๒๙๒๙
๑๒๙๓๐
๑๒๙๓๑
๑๒๙๓๒
๑๒๙๓๓
๑๒๙๓๔
๑๒๙๓๕
๑๒๙๓๖
๑๒๙๓๗
๑๒๙๓๘
๑๒๙๓๙
๑๒๙๔๐
๑๒๙๔๑
๑๒๙๔๒
๑๒๙๔๓
๑๒๙๔๔
๑๒๙๔๕
๑๒๙๔๖
๑๒๙๔๗
๑๒๙๔๘
๑๒๙๔๙
๑๒๙๕๐
๑๒๙๕๑
๑๒๙๕๒
๑๒๙๕๓

หนา ๒๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ อาทิตย ตนาวรรณ
ดาบตํารวจ อาทิตย นาไชยธง
ดาบตํารวจ อาทิตย นามมนตรี
ดาบตํารวจ อาทิตย ประดิษฐศิลป
ดาบตํารวจ อาทิตย ฝาชัยภูมิ
ดาบตํารวจ อาทิตย พละพันธ
ดาบตํารวจ อาทิตย พูลโพธิ์ทอง
ดาบตํารวจ อาทิตย ภิลัยวรรณ
ดาบตํารวจ อาทิตย วงหนองแวง
ดาบตํารวจ อาทิตย เวทมาหะ
ดาบตํารวจ อาทิตย สมบูรณกฤษ
ดาบตํารวจ อาทิตย สอนฮูม
ดาบตํารวจ อาทิตย สายสอน
ดาบตํารวจ อาทิตย สินสมบัติ
ดาบตํารวจ อาทิตย หวังหนู
ดาบตํารวจ อานนต เรืองวิชา
ดาบตํารวจ อานนท กลิ่นบุพชาด
ดาบตํารวจ อานนท งามบุญชวย
ดาบตํารวจ อานนท พืชผักหวาน
ดาบตํารวจ อานนท แลแมะ
ดาบตํารวจ อานนท ศรีทอง
ดาบตํารวจ อานนท สารมา
ดาบตํารวจ อานนท แสงเทพ
ดาบตํารวจ อานนท อิกะศิริ
ดาบตํารวจ อานัติ กอใหญ
ดาบตํารวจ อานัติ ศรีคราม

๑๒๙๕๔
๑๒๙๕๕
๑๒๙๕๖
๑๒๙๕๗
๑๒๙๕๘
๑๒๙๕๙
๑๒๙๖๐
๑๒๙๖๑
๑๒๙๖๒
๑๒๙๖๓
๑๒๙๖๔
๑๒๙๖๕
๑๒๙๖๖
๑๒๙๖๗
๑๒๙๖๘
๑๒๙๖๙
๑๒๙๗๐
๑๒๙๗๑
๑๒๙๗๒
๑๒๙๗๓
๑๒๙๗๔
๑๒๙๗๕
๑๒๙๗๖
๑๒๙๗๗
๑๒๙๗๘

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ อานันต โตวัดจันทร
ดาบตํารวจ อานันต เปนสุข
ดาบตํารวจ อานันท บรรจง
ดาบตํารวจ อานันทชัย ศรีโพธิ์อุน
ดาบตํารวจ อานุภาพ
ประดับจันทร
ดาบตํารวจ อานุภาพ วรโยธา
ดาบตํารวจ อาภร เสนาพิทักษกุล
ดาบตํารวจ อามร อูแกว
ดาบตํารวจ อายาดี มานะธีรกุล
ดาบตํารวจ อารมณ คงหลี
ดาบตํารวจ อารมณ นามแสง
ดาบตํารวจ อารมณ สาธิมะณี
ดาบตํารวจ อารมณ หากันได
ดาบตํารวจ อารมย พิศดู
ดาบตํารวจ อารมย อวมดี
ดาบตํารวจ อารยะ ดอหละ
ดาบตํารวจ อารยะ ปอมคาย
ดาบตํารวจ อารักข เพชรเขียว
ดาบตํารวจ อารักษ ชุมจํารัส
ดาบตํารวจ อารักษ แดงสุภา
ดาบตํารวจ อารันด คําพิราช
ดาบตํารวจ อารีย แสนศรี
ดาบตํารวจ อารุต มูลบุญ
ดาบตํารวจ อาลี แดมายุ
ดาบตํารวจ อาวิม ถิ่นนิคม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๙๗๙
๑๒๙๘๐
๑๒๙๘๑
๑๒๙๘๒
๑๒๙๘๓
๑๒๙๘๔
๑๒๙๘๕
๑๒๙๘๖
๑๒๙๘๗
๑๒๙๘๘
๑๒๙๘๙
๑๒๙๙๐
๑๒๙๙๑
๑๒๙๙๒
๑๒๙๙๓
๑๒๙๙๔
๑๒๙๙๕
๑๒๙๙๖
๑๒๙๙๗
๑๒๙๙๘
๑๒๙๙๙
๑๓๐๐๐
๑๓๐๐๑
๑๓๐๐๒
๑๓๐๐๓
๑๓๐๐๔

หนา ๒๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ อาวุฒิ ชูหวาง
ดาบตํารวจ อาวุธ แยมยิ้ม
ดาบตํารวจ อาวุธ หนูขาว
ดาบตํารวจ อาหะมะ ตอแลมา
ดาบตํารวจ อาฮามัด มะเซ็ง
ดาบตํารวจ อําชวน ชัยรัตน
ดาบตํารวจ อํานวย คะชานันท
ดาบตํารวจ อํานวย คําทอง
ดาบตํารวจ อํานวย ชางเก็บ
ดาบตํารวจ อํานวย ชูแกว
ดาบตํารวจ อํานวย ฐานะพันธุ
ดาบตํารวจ อํานวย ดวงทอง
ดาบตํารวจ อํานวย ตนไทร
ดาบตํารวจ อํานวย เตงทิ้ง
ดาบตํารวจ อํานวย ทรงประโคน
ดาบตํารวจ อํานวย ทาดี
ดาบตํารวจ อํานวย ทิพโหมด
ดาบตํารวจ อํานวย นันตา
ดาบตํารวจ อํานวย บัวบุญ
ดาบตํารวจ อํานวย บัวละวงค
ดาบตํารวจ อํานวย บัวหอม
ดาบตํารวจ อํานวย บุญทองศรี
ดาบตํารวจ อํานวย ประสาวาท
ดาบตํารวจ อํานวย แปนนอย
ดาบตํารวจ อํานวย พรมวงศ
ดาบตํารวจ อํานวย พรหมสิทธิ์

๑๓๐๐๕
๑๓๐๐๖
๑๓๐๐๗
๑๓๐๐๘
๑๓๐๐๙
๑๓๐๑๐
๑๓๐๑๑
๑๓๐๑๒
๑๓๐๑๓
๑๓๐๑๔
๑๓๐๑๕
๑๓๐๑๖
๑๓๐๑๗
๑๓๐๑๘
๑๓๐๑๙
๑๓๐๒๐
๑๓๐๒๑
๑๓๐๒๒
๑๓๐๒๓
๑๓๐๒๔
๑๓๐๒๕
๑๓๐๒๖
๑๓๐๒๗
๑๓๐๒๘
๑๓๐๒๙
๑๓๐๓๐

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ อํานวย พลสงคราม
ดาบตํารวจ อํานวย มาลาตี
ดาบตํารวจ อํานวย เรืองจิต
ดาบตํารวจ อํานวย เลิศวิมลลักษณ
ดาบตํารวจ อํานวย วรสาร
ดาบตํารวจ อํานวย ศรีวิพันธ
ดาบตํารวจ อํานวย ศักดิ์แกว
ดาบตํารวจ อํานวย สิมพาพิม
ดาบตํารวจ อํานวย สุขเสน
ดาบตํารวจ อํานวย สุดสม
ดาบตํารวจ อํานวย ออนแกว
ดาบตํารวจ อํานวย อินทรกรด
ดาบตํารวจ อํานวย อินไผ
ดาบตํารวจ อํานวยศักดิ์ จันทมณี
ดาบตํารวจ อํานาจ กาปญญา
ดาบตํารวจ อํานาจ แกวกิ่ง
ดาบตํารวจ อํานาจ เขาไกรราช
ดาบตํารวจ อํานาจ คําภิรานนท
ดาบตํารวจ อํานาจ คุณารักษ
ดาบตํารวจ อํานาจ แคนลา
ดาบตํารวจ อํานาจ จันทรกลิ่น
ดาบตํารวจ อํานาจ จิตตเพ็ชร
ดาบตํารวจ อํานาจ ชาลิผล
ดาบตํารวจ อํานาจ ชุมจุล
ดาบตํารวจ อํานาจ ซวนเสง
ดาบตํารวจ อํานาจ ดวงธนู

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๐๓๑
๑๓๐๓๒
๑๓๐๓๓
๑๓๐๓๔
๑๓๐๓๕
๑๓๐๓๖
๑๓๐๓๗
๑๓๐๓๘
๑๓๐๓๙
๑๓๐๔๐
๑๓๐๔๑
๑๓๐๔๒
๑๓๐๔๓
๑๓๐๔๔
๑๓๐๔๕
๑๓๐๔๖
๑๓๐๔๗
๑๓๐๔๘
๑๓๐๔๙
๑๓๐๕๐
๑๓๐๕๑
๑๓๐๕๒
๑๓๐๕๓
๑๓๐๕๔
๑๓๐๕๕
๑๓๐๕๖

ดาบตํารวจ อํานาจ
ดาบตํารวจ อํานาจ
ดาบตํารวจ อํานาจ
ดาบตํารวจ อํานาจ
ดาบตํารวจ อํานาจ
ดาบตํารวจ อํานาจ
ดาบตํารวจ อํานาจ
ดาบตํารวจ อํานาจ
ดาบตํารวจ อํานาจ
ดาบตํารวจ อํานาจ
ดาบตํารวจ อํานาจ
ดาบตํารวจ อํานาจ
ดาบตํารวจ อํานาจ
ดาบตํารวจ อํานาจ
ดาบตํารวจ อํานาจ
ดาบตํารวจ อํานาจ
ดาบตํารวจ อํานาจ
ดาบตํารวจ อํานาจ
ดาบตํารวจ อํานาจ
ดาบตํารวจ อํานาจ
ดาบตํารวจ อํานาจ
ดาบตํารวจ อํานาจ
ดาบตํารวจ อํานาจ
ดาบตํารวจ อํานาจ
ดาบตํารวจ อํานาจ
ดาบตํารวจ อํานาจ

หนา ๒๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
ตนแกว
ทวมทอง
ทองกัน
ทิมมณี
ธูปบูชากร
เนตรนอย
เนียมขุนทด
บุญญะวัติพงศ
บุญทอ
บุตรสิงห
ประทุมวงษ
พรหมมา
พลสุโพธิ์
มะมวงชุม
มะยมทอง
มุจนสินธุ
เมืองสอาด
ไมแกว
ยิ่งดํานุน
รักขาว
ลาภภิญโญ
สมพงษ
สมมาตร
สังฆะมณี
สังวิบุตร
สีนาก

๑๓๐๕๗
๑๓๐๕๘
๑๓๐๕๙
๑๓๐๖๐
๑๓๐๖๑
๑๓๐๖๒
๑๓๐๖๓
๑๓๐๖๔
๑๓๐๖๕
๑๓๐๖๖
๑๓๐๖๗
๑๓๐๖๘
๑๓๐๖๙
๑๓๐๗๐
๑๓๐๗๑
๑๓๐๗๒
๑๓๐๗๓
๑๓๐๗๔
๑๓๐๗๕
๑๓๐๗๖
๑๓๐๗๗
๑๓๐๗๘
๑๓๐๗๙
๑๓๐๘๐
๑๓๐๘๑

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ อํานาจ สืบสําราญ
ดาบตํารวจ อํานาจ สุขแจม
ดาบตํารวจ อํานาจ สุขเสพย
ดาบตํารวจ อํานาจ สุมัชญา
ดาบตํารวจ อํานาจ เสรารัตน
ดาบตํารวจ อํานาจ แสงจันทร
ดาบตํารวจ อํานาจ หลาหาญ
ดาบตํารวจ อํานาจ หอมพวงนอย
ดาบตํารวจ อํานาจ เหลื่อมกลาง
ดาบตํารวจ อํานาจ แหงหน
ดาบตํารวจ อํานาจ อาจเอื้อม
ดาบตํารวจ อํานาจ อินแปง
ดาบตํารวจ อําพร กะอาจ
ดาบตํารวจ อําพร นาถาดทอง
ดาบตํารวจ อําพร เศษสุวรรณ
ดาบตํารวจ อําพล คําทองสุข
ดาบตํารวจ อําพล คํามาพันธ
ดาบตํารวจ อําพล ไชยภักดี
ดาบตํารวจ อําพล เนยไธสง
ดาบตํารวจ อําพล บุดสีทา
ดาบตํารวจ อําพล ประกอบแกว
ดาบตํารวจ อําพล สุทธิโสกเชือก
ดาบตํารวจ อําพลพีท มีพูล
ดาบตํารวจ อําไพ บุญชื่น
ดาบตํารวจ อิทธิเชษฐ
ธนพันธุทาชาง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๐๘๒
๑๓๐๘๓
๑๓๐๘๔
๑๓๐๘๕
๑๓๐๘๖
๑๓๐๘๗
๑๓๐๘๘
๑๓๐๘๙
๑๓๐๙๐
๑๓๐๙๑
๑๓๐๙๒
๑๓๐๙๓
๑๓๐๙๔
๑๓๐๙๕
๑๓๐๙๖
๑๓๐๙๗
๑๓๐๙๘
๑๓๐๙๙
๑๓๑๐๐
๑๓๑๐๑
๑๓๑๐๒
๑๓๑๐๓
๑๓๑๐๔
๑๓๑๐๕

หนา ๒๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ อิทธิโชติ รักปลอด
ดาบตํารวจ อิทธิเดช ดวงอินทร
ดาบตํารวจ อิทธิเดช หงษโต
ดาบตํารวจ อิทธิพงษ จันทรพรหม
ดาบตํารวจ อิทธิพร แจมนอย
ดาบตํารวจ อิทธิพร สุวรรณที
ดาบตํารวจ อิทธิพล คงนุย
ดาบตํารวจ อิทธิพล จิตตจันทร
ดาบตํารวจ อิทธิพล
เถื่อนเครือวัลย
ดาบตํารวจ อิทธิพล ปยานุรักษ
ดาบตํารวจ อิทธิพล เปรมอําพล
ดาบตํารวจ อิทธิพล มากกุญชร
ดาบตํารวจ อิทธิพล ศรีแพงพงษ
ดาบตํารวจ อิทธิพล สรางนานอก
ดาบตํารวจ อิทธิพล เอี่ยวชู
ดาบตํารวจ อิทธิศักดิ์
เดโชวงษพัฒน
ดาบตํารวจ อิทธิสุนทร อํานวย
ดาบตํารวจ อินทร คงทอง
ดาบตํารวจ อินทร ใจมูล
ดาบตํารวจ อินทร เปงโต
ดาบตํารวจ อินทรีย รูแสวง
ดาบตํารวจ อินทะจักร มีนา
ดาบตํารวจ อินทุวัฒน โสภาวนัส
ดาบตํารวจ อิบรอฮีม ดารอฮิง

๑๓๑๐๖
๑๓๑๐๗
๑๓๑๐๘
๑๓๑๐๙
๑๓๑๑๐
๑๓๑๑๑
๑๓๑๑๒
๑๓๑๑๓
๑๓๑๑๔
๑๓๑๑๕
๑๓๑๑๖
๑๓๑๑๗
๑๓๑๑๘
๑๓๑๑๙
๑๓๑๒๐
๑๓๑๒๑
๑๓๑๒๒
๑๓๑๒๓
๑๓๑๒๔
๑๓๑๒๕
๑๓๑๒๖
๑๓๑๒๗
๑๓๑๒๘
๑๓๑๒๙
๑๓๑๓๐
๑๓๑๓๑

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ อิศรา ถาอุปชิต
ดาบตํารวจ อิศรา ยะโสราษฎร
ดาบตํารวจ อิศรา สิทธิจํารูญ
ดาบตํารวจ อิศเรศ เพชรมณี
ดาบตํารวจ อิศเรศ สิงหตั้น
ดาบตํารวจ อิศเรศ หอมหวาน
ดาบตํารวจ อิสมาแอน พลลิพัง
ดาบตํารวจ อิสระ ทองขาว
ดาบตํารวจ อิสระ อินทวิเศษ
ดาบตํารวจ อิสรา คลายมอญ
ดาบตํารวจ อิสรา จารุวงศ
ดาบตํารวจ อิสเรศ กันพานิชย
ดาบตํารวจ อิสสะมะแอ ปาตง
ดาบตํารวจ อีซอ กูนิ
ดาบตํารวจ อุชุกร ชุมมิ่ง
ดาบตํารวจ อุดม กระแสโท
ดาบตํารวจ อุดม กาเต็ม
ดาบตํารวจ อุดม ขันธวงค
ดาบตํารวจ อุดม เขียวขํา
ดาบตํารวจ อุดม คงนุย
ดาบตํารวจ อุดม คําวงษา
ดาบตํารวจ อุดม ใจลังกา
ดาบตํารวจ อุดม แชมชอย
ดาบตํารวจ อุดม ตรีคาม
ดาบตํารวจ อุดม โตนวุธ
ดาบตํารวจ อุดม ทองไทย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๑๓๒
๑๓๑๓๓
๑๓๑๓๔
๑๓๑๓๕
๑๓๑๓๖
๑๓๑๓๗
๑๓๑๓๘
๑๓๑๓๙
๑๓๑๔๐
๑๓๑๔๑
๑๓๑๔๒
๑๓๑๔๓
๑๓๑๔๔
๑๓๑๔๕
๑๓๑๔๖
๑๓๑๔๗
๑๓๑๔๘
๑๓๑๔๙
๑๓๑๕๐
๑๓๑๕๑
๑๓๑๕๒
๑๓๑๕๓
๑๓๑๕๔

หนา ๒๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ อุดม ทัพชุมพล
ดาบตํารวจ อุดม เทพประสิทธิ์
ดาบตํารวจ อุดม ผลพิบูลย
ดาบตํารวจ อุดม พุมพวง
ดาบตํารวจ อุดม เพชรรักษา
ดาบตํารวจ อุดม ภูมาตนา
ดาบตํารวจ อุดม มะโนนอม
ดาบตํารวจ อุดม ลีรักษ
ดาบตํารวจ อุดม วงอนุ
ดาบตํารวจ อุดม ศรแกว
ดาบตํารวจ อุดม ศิริสัจจัง
ดาบตํารวจ อุดม สรสิทธิ์
ดาบตํารวจ อุดม สาระวิถี
ดาบตํารวจ อุดม สําสาลี
ดาบตํารวจ อุดม หลีมะพรรณ
ดาบตํารวจ อุดม เหลือวิชา
ดาบตํารวจ อุดมชัย สันเสนาะ
ดาบตํารวจ อุดมทรัพย จันทรทรง
ดาบตํารวจ อุดมทรัพย สมพิมาย
ดาบตํารวจ อุดมพงษ นวลนิล
ดาบตํารวจ อุดมพร วิบูลยกิจ
ดาบตํารวจ อุดมพร สังขทอง
ดาบตํารวจ อุดมพร
อาคารรัตนวรรณ
๑๓๑๕๕ ดาบตํารวจ อุดมวิทย โอรพิน
๑๓๑๕๖ ดาบตํารวจ อุดมศักดิ์ แกวณรงค

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๓๑๕๗ ดาบตํารวจ อุดมศักดิ์
จตุคันธาพงษ
๑๓๑๕๘ ดาบตํารวจ อุดมศักดิ์ ฤทธิสุข
๑๓๑๕๙ ดาบตํารวจ อุดมศักดิ์
ศรีดารุณศิลป
๑๓๑๖๐ ดาบตํารวจ อุดมศิลป ปะมาระเต
๑๓๑๖๑ ดาบตํารวจ อุดร ใจคอดี
๑๓๑๖๒ ดาบตํารวจ อุดร ชัยชราแสง
๑๓๑๖๓ ดาบตํารวจ อุดร ไชยแสง
๑๓๑๖๔ ดาบตํารวจ อุดร ทุมสะกะ
๑๓๑๖๕ ดาบตํารวจ อุดร ธานีวรรณ
๑๓๑๖๖ ดาบตํารวจ อุดร ปนโรจน
๑๓๑๖๗ ดาบตํารวจ อุดร ไผวงศ
๑๓๑๖๘ ดาบตํารวจ อุดร พิมพจอง
๑๓๑๖๙ ดาบตํารวจ อุดร มูโยม
๑๓๑๗๐ ดาบตํารวจ อุดร โมตะ
๑๓๑๗๑ ดาบตํารวจ อุดร สันฐาน
๑๓๑๗๒ ดาบตํารวจ อุดร แสงทอง
๑๓๑๗๓ ดาบตํารวจ อุดอน แกวแสนปน
๑๓๑๗๔ ดาบตํารวจ อุตสาหะ พิทักษวงศ
๑๓๑๗๕ ดาบตํารวจ อุทพงษ เด็ดขาด
๑๓๑๗๖ ดาบตํารวจ อุทัย กลาเสมอ
๑๓๑๗๗ ดาบตํารวจ อุทัย กุมลี
๑๓๑๗๘ ดาบตํารวจ อุทัย แกนคํา
๑๓๑๗๙ ดาบตํารวจ อุทัย จันทรแพง
๑๓๑๘๐ ดาบตํารวจ อุทัย จิ้วตั้น

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๑๘๑
๑๓๑๘๒
๑๓๑๘๓
๑๓๑๘๔
๑๓๑๘๕
๑๓๑๘๖
๑๓๑๘๗
๑๓๑๘๘
๑๓๑๘๙
๑๓๑๙๐
๑๓๑๙๑
๑๓๑๙๒
๑๓๑๙๓
๑๓๑๙๔
๑๓๑๙๕
๑๓๑๙๖
๑๓๑๙๗
๑๓๑๙๘
๑๓๑๙๙
๑๓๒๐๐
๑๓๒๐๑
๑๓๒๐๒
๑๓๒๐๓
๑๓๒๐๔
๑๓๒๐๕
๑๓๒๐๖

หนา ๒๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ อุทัย ใจแสน
ดาบตํารวจ อุทัย ไชยพันธ
ดาบตํารวจ อุทัย ดานรักษา
ดาบตํารวจ อุทัย เดชมาลา
ดาบตํารวจ อุทัย ทองสง
ดาบตํารวจ อุทัย ทิพวัน
ดาบตํารวจ อุทัย น้ําฉ่ํา
ดาบตํารวจ อุทัย บุญแจด
ดาบตํารวจ อุทัย ปดเต
ดาบตํารวจ อุทัย ปงสุขแสน
ดาบตํารวจ อุทัย พงศพิทักษดํารง
ดาบตํารวจ อุทัย พลถาวร
ดาบตํารวจ อุทัย โพธิดอกไม
ดาบตํารวจ อุทัย วงศชารี
ดาบตํารวจ อุทัย วิเศษสินธุ
ดาบตํารวจ อุทัย ศรีคําขวัญ
ดาบตํารวจ อุทัย ศรีนนท
ดาบตํารวจ อุทัย สมสะอาด
ดาบตํารวจ อุทัย หมอคํา
ดาบตํารวจ อุทัย หอมทรัพย
ดาบตํารวจ อุทัย เหรียญทอง
ดาบตํารวจ อุทัย อาจฤทธิ์
ดาบตํารวจ อุทัย เอียดเหลือ
ดาบตํารวจ อุทิตย กุลกิตติ์วิริยะ
ดาบตํารวจ อุทิตย ฉายกิ้ม
ดาบตํารวจ อุทิศ ดอยแกวขาว

๑๓๒๐๗
๑๓๒๐๘
๑๓๒๐๙
๑๓๒๑๐
๑๓๒๑๑
๑๓๒๑๒
๑๓๒๑๓
๑๓๒๑๔
๑๓๒๑๕
๑๓๒๑๖
๑๓๒๑๗
๑๓๒๑๘
๑๓๒๑๙
๑๓๒๒๐
๑๓๒๒๑
๑๓๒๒๒
๑๓๒๒๓
๑๓๒๒๔
๑๓๒๒๕
๑๓๒๒๖
๑๓๒๒๗
๑๓๒๒๘
๑๓๒๒๙
๑๓๒๓๐
๑๓๒๓๑
๑๓๒๓๒

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ อุทิศ โตแจม
ดาบตํารวจ อุทิศ ปญญาสิทธิ์
ดาบตํารวจ อุทิศ พูนโตนด
ดาบตํารวจ อุทิศ วรวิเวศ
ดาบตํารวจ อุทิศ สายงาม
ดาบตํารวจ อุทิศ สุมทุม
ดาบตํารวจ อุทิศ อูทอง
ดาบตํารวจ อุเทน ชินภักดิ์
ดาบตํารวจ อุเทน ดังสนั่น
ดาบตํารวจ อุเทน ตรองจิตต
ดาบตํารวจ อุเทน โตแจม
ดาบตํารวจ อุเทน โทนะหงษา
ดาบตํารวจ อุเทน ปสสาวะสังข
ดาบตํารวจ อุเทน ลอยลิบ
ดาบตํารวจ อุเทน ออนนาม
ดาบตํารวจ อุเทน อุทธามาตย
ดาบตํารวจ อุเทนร ฉ่ําพงษ
ดาบตํารวจ อุธิชัย เกษม
ดาบตํารวจ อุบล กองเกิด
ดาบตํารวจ อุบล กาใจ
ดาบตํารวจ อุบล ชุมขุน
ดาบตํารวจ อุบล ทิมาศาสตร
ดาบตํารวจ อุบล ไวยเจริญ
ดาบตํารวจ อุบลเทพไทย ลนทม
ดาบตํารวจ อุบลรัตน เตชะลือ
ดาบตํารวจ อุปดิษฐ จันทรออน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๒๓๓
๑๓๒๓๔
๑๓๒๓๕
๑๓๒๓๖
๑๓๒๓๗
๑๓๒๓๘
๑๓๒๓๙
๑๓๒๔๐
๑๓๒๔๑
๑๓๒๔๒
๑๓๒๔๓
๑๓๒๔๔
๑๓๒๔๕
๑๓๒๔๖
๑๓๒๔๗
๑๓๒๔๘
๑๓๒๔๙
๑๓๒๕๐
๑๓๒๕๑
๑๓๒๕๒
๑๓๒๕๓
๑๓๒๕๔
๑๓๒๕๕
๑๓๒๕๖
๑๓๒๕๗
๑๓๒๕๘

หนา ๒๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ อุรชาติ ชัยเนรต
ดาบตํารวจ อุรัตน คันธราช
ดาบตํารวจ อุรุพงค ไทยชํานะ
ดาบตํารวจ อุไร กุตัน
ดาบตํารวจ อุไลย กลิ่นจุน
ดาบตํารวจ อูด สวางพฤกษ
ดาบตํารวจ อูทอง นกยิ้ม
ดาบตํารวจ เอ อาศัย
ดาบตํารวจ เอก พลายงาม
ดาบตํารวจ เอก พันธพืช
ดาบตํารวจ เอก พึ่งนอย
ดาบตํารวจ เอก ภูริพันธ
ดาบตํารวจ เอก เหมือนพิทักษ
ดาบตํารวจ เอกชัย การดี
ดาบตํารวจ เอกชัย ขวัญแกว
ดาบตํารวจ เอกชัย ขุนไชย
ดาบตํารวจ เอกชัย แขวงโสภา
ดาบตํารวจ เอกชัย คําหนวย
ดาบตํารวจ เอกชัย เจียระนัย
ดาบตํารวจ เอกชัย ใจชั้นกลาง
ดาบตํารวจ เอกชัย ดารากัย
ดาบตํารวจ เอกชัย เดชปรีดาผล
ดาบตํารวจ เอกชัย ทองหมื่นศรี
ดาบตํารวจ เอกชัย นอยญาโน
ดาบตํารวจ เอกชัย นาคขวัญ
ดาบตํารวจ เอกชัย บํารุงธรรม

๑๓๒๕๙
๑๓๒๖๐
๑๓๒๖๑
๑๓๒๖๒
๑๓๒๖๓
๑๓๒๖๔
๑๓๒๖๕
๑๓๒๖๖
๑๓๒๖๗
๑๓๒๖๘
๑๓๒๖๙
๑๓๒๗๐
๑๓๒๗๑
๑๓๒๗๒
๑๓๒๗๓
๑๓๒๗๔
๑๓๒๗๕
๑๓๒๗๖
๑๓๒๗๗
๑๓๒๗๘
๑๓๒๗๙
๑๓๒๘๐
๑๓๒๘๑

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ดาบตํารวจ เอกชัย บุญบุตร
ดาบตํารวจ เอกชัย เบี้ยวนอย
ดาบตํารวจ เอกชัย ปนเกี๋ยง
ดาบตํารวจ เอกชัย ปานเนื่อง
ดาบตํารวจ เอกชัย มณีนิล
ดาบตํารวจ เอกชัย มากมูล
ดาบตํารวจ เอกชัย มิสภักดิ์
ดาบตํารวจ เอกชัย ไมตรีสมสกุล
ดาบตํารวจ เอกชัย ราตรี
ดาบตํารวจ เอกชัย วีระบรรณ
ดาบตํารวจ เอกชัย ศิริ
ดาบตํารวจ เอกชัย สาริกา
ดาบตํารวจ เอกชัย อรัญญเวศ
ดาบตํารวจ เอกชัย อังกิตานนท
ดาบตํารวจ เอกชาย คํามูล
ดาบตํารวจ เอกนรินทร ศรีทองมา
ดาบตํารวจ เอกนรินทร แสงมณี
ดาบตํารวจ เอกพงษ วงศลาศ
ดาบตํารวจ เอกพงษ ศรีโยยา
ดาบตํารวจ เอกพงษ อัตตะโน
ดาบตํารวจ เอกพจน สิงหอุไร
ดาบตํารวจ เอกพล ลครพล
ดาบตํารวจ เอกพสิษฐ
โอฬารพฤกษ
๑๓๒๘๒ ดาบตํารวจ เอกพันธ ยามา
๑๓๒๘๓ ดาบตํารวจ เอกพิสิฐ รัฐเดชนโภคิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๒๘๔
๑๓๒๘๕
๑๓๒๘๖
๑๓๒๘๗
๑๓๒๘๘
๑๓๒๘๙
๑๓๒๙๐
๑๓๒๙๑
๑๓๒๙๒
๑๓๒๙๓
๑๓๒๙๔
๑๓๒๙๕
๑๓๒๙๖
๑๓๒๙๗
๑๓๒๙๘
๑๓๒๙๙
๑๓๓๐๐
๑๓๓๐๑
๑๓๓๐๒
๑๓๓๐๓
๑๓๓๐๔
๑๓๓๐๕
๑๓๓๐๖
๑๓๓๐๗

หนา ๒๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ เอกภพ เคียมเคา
ดาบตํารวจ เอกภพ ทองสุข
ดาบตํารวจ เอกภพ พวงอยู
ดาบตํารวจ เอกภพ ยาระษี
ดาบตํารวจ เอกภพ
สมบูรณพงษกิจ
ดาบตํารวจ เอกภัท สอนศรี
ดาบตํารวจ เอกมล กองประดิษฐ
ดาบตํารวจ เอกรณัฐ จิตนอม
ดาบตํารวจ เอกรัตน จันทรนิล
ดาบตํารวจ เอกรัตน รัตนาวิบูลย
ดาบตํารวจ เอกรัตน หวังเบ็ญหมัด
ดาบตํารวจ เอกราช กาศสกุล
ดาบตํารวจ เอกราช หลอเหลา
ดาบตํารวจ เอกรินทร ตรีทานนท
ดาบตํารวจ เอกรินทร ธัญญาฤทธิ์
ดาบตํารวจ เอกรินทร บานชื่น
ดาบตํารวจ เอกรินทร บุญอิ่ม
ดาบตํารวจ เอกรินทร ใหมเพชร
ดาบตํารวจ เอกฤทัย เอี่ยมสะอาด
ดาบตํารวจ เอกลักษณ เกิดรื่น
ดาบตํารวจ เอกลักษณ จันดาแสง
ดาบตํารวจ เอกลักษณ ชาติศักดิ์
ดาบตํารวจ เอกลักษณ
ไทรเกตแกว
ดาบตํารวจ เอกลักษณ มะโนคํา

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๓๓๐๘ ดาบตํารวจ เอกลักษณ
สมบัติทวีวงศ
๑๓๓๐๙ ดาบตํารวจ เอกวัฒน พานุรัตน
๑๓๓๑๐ ดาบตํารวจ เอกวัตร สาแกว
๑๓๓๑๑ ดาบตํารวจ เอกวัสส
พอกพูนธนนันท
๑๓๓๑๒ ดาบตํารวจ เอกวิทย สถาพร
๑๓๓๑๓ ดาบตํารวจ เอกวิทย ขัดผาบ
๑๓๓๑๔ ดาบตํารวจ เอกวิทย ดอกเกี๋ยง
๑๓๓๑๕ ดาบตํารวจ เอกวิทย เอกเวช
๑๓๓๑๖ ดาบตํารวจ เอกศักดิ์ พูลศรี
๑๓๓๑๗ ดาบตํารวจ เอกศิลา อินริราย
๑๓๓๑๘ ดาบตํารวจ เอกสิทธิ์ แกวขัด
๑๓๓๑๙ ดาบตํารวจ เอกสิทธิ์ จรถวิล
๑๓๓๒๐ ดาบตํารวจ เอกสิทธิ์ ธัญญาวุฒิ
๑๓๓๒๑ ดาบตํารวจ เอกสิทธิ์ เผาผม
๑๓๓๒๒ ดาบตํารวจ เอกสิทธิ์ พรหมอารีย
๑๓๓๒๓ ดาบตํารวจ เอกสิทธิ์ มากหลาย
๑๓๓๒๔ ดาบตํารวจ เอกสิทธิ์ เมฆรัตน
๑๓๓๒๕ ดาบตํารวจ เอกสิทธิ์ สิทธิมนต
๑๓๓๒๖ ดาบตํารวจ เอกสิทธิ์ สุวานิช
๑๓๓๒๗ ดาบตํารวจ เอกสิทธิ์ แสวงการ
๑๓๓๒๘ ดาบตํารวจ เองกวาง แซปง
๑๓๓๒๙ ดาบตํารวจ เอนก แกวประกาย
๑๓๓๓๐ ดาบตํารวจ เอนก จูธารี
๑๓๓๓๑ ดาบตํารวจ เอนก ชะบางาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๓๓๒
๑๓๓๓๓
๑๓๓๓๔
๑๓๓๓๕
๑๓๓๓๖
๑๓๓๓๗
๑๓๓๓๘
๑๓๓๓๙
๑๓๓๔๐
๑๓๓๔๑
๑๓๓๔๒
๑๓๓๔๓
๑๓๓๔๔
๑๓๓๔๕
๑๓๓๔๖
๑๓๓๔๗
๑๓๓๔๘
๑๓๓๔๙
๑๓๓๕๐
๑๓๓๕๑
๑๓๓๕๒
๑๓๓๕๓
๑๓๓๕๔
๑๓๓๕๕
๑๓๓๕๖
๑๓๓๕๗

หนา ๒๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ เอนก ชั่งใจ
ดาบตํารวจ เอนก ชูดอกพุฒ
ดาบตํารวจ เอนก เชื้อเมืองพาน
ดาบตํารวจ เอนก ประสาทชัย
ดาบตํารวจ เอนก พันสุเภาดี
ดาบตํารวจ เอนก มีฤทธิ์เวช
ดาบตํารวจ เอนก เมืองสนธิ์
ดาบตํารวจ เอนก ยะมงคล
ดาบตํารวจ เอนก เวรอักษร
ดาบตํารวจ เอนก ศักดา
ดาบตํารวจ เอนก สุทธิบุญ
ดาบตํารวจ เอนก หงสแสง
ดาบตํารวจ เอนก หอมเย็นใจ
ดาบตํารวจ เอนก อาจวิชัย
ดาบตํารวจ เอ็มไพ พฤกกาเหลา
ดาบตํารวจ เอราวัชร ศรีสุวรรณ
ดาบตํารวจ เอิญ ไฉนหนอ
ดาบตํารวจ เอี่ยมศักดิ์ ตงแกว
ดาบตํารวจ เอื้อ จันทวงศ
ดาบตํารวจ แอด นางสะอาด
ดาบตํารวจ โอภาส แกนบุญ
ดาบตํารวจ โอภาส ชาญสวัสดิ์
ดาบตํารวจ โอภาส ประอินทร
ดาบตํารวจ โอภาส พรมเสน
ดาบตํารวจ โอภาส เรืองสุขสุด
ดาบตํารวจ โอภาส วิเชียรโชติ

๑๓๓๕๘
๑๓๓๕๙
๑๓๓๖๐
๑๓๓๖๑
๑๓๓๖๒
๑๓๓๖๓
๑๓๓๖๔
๑๓๓๖๕
๑๓๓๖๖
๑๓๓๖๗
๑๓๓๖๘
๑๓๓๖๙
๑๓๓๗๐
๑๓๓๗๑
๑๓๓๗๒
๑๓๓๗๓
๑๓๓๗๔
๑๓๓๗๕
๑๓๓๗๖

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจ โอภาส อิงปญจลาภ
ดาบตํารวจ โอรส บัวเย็น
ดาบตํารวจ โอสถ มณีโรจน
ดาบตํารวจ โอฬาร สุริยกานต
ดาบตํารวจ โอฬาร เสนารัตน
ดาบตํารวจ ฮัซซาน สูเด็น
ดาบตํารวจ ฮัสบุลเลาะห อาวัง
ดาบตํารวจ ฮาเซ็ม สามะ
ดาบตํารวจหญิง กตพร ภูขันเงิน
ดาบตํารวจหญิง กนกชล
เดชธนาวงค
ดาบตํารวจหญิง กนกรัตน
เหมทานนท
ดาบตํารวจหญิง กนกวรรณ
ภูกองสังข
ดาบตํารวจหญิง กนิษฐา
ปนทองพันธุ
ดาบตํารวจหญิง กมลทิพย เพ็จเซง
ดาบตํารวจหญิง กมลวรรณ
ทองเทพ
ดาบตํารวจหญิง กมลวรรณ ธิแปง
ดาบตํารวจหญิง กรรญวรท
พลมาศ
ดาบตํารวจหญิง กรรณิกา ยางงาม
ดาบตํารวจหญิง กรรณิการ
ปนะสา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓๓๗๗ ดาบตํารวจหญิง กรรณิการ
พลอยเปลี่ยนแสง
๑๓๓๗๘ ดาบตํารวจหญิง กรวรรณ
พรวรรณวงศ
๑๓๓๗๙ ดาบตํารวจหญิง กฤตยา หมวดหรี่
๑๓๓๘๐ ดาบตํารวจหญิง กฤตษุฎา
โสภาพร
๑๓๓๘๑ ดาบตํารวจหญิง กฤษชญาดา
แจงสนาม
๑๓๓๘๒ ดาบตํารวจหญิง กฤษฎิ์พัสวี
บุตยะรัตน
๑๓๓๘๓ ดาบตํารวจหญิง กัญจนพร
วงษทับทิม
๑๓๓๘๔ ดาบตํารวจหญิง กัญญชญา
เจริญสุข
๑๓๓๘๕ ดาบตํารวจหญิง กัญญวรา
ฝายจําปา
๑๓๓๘๖ ดาบตํารวจหญิง กัญญา บุดดีเสาร
๑๓๓๘๗ ดาบตํารวจหญิง กัญญาอร
แดนสีแกว
๑๓๓๘๘ ดาบตํารวจหญิง กัณฑิมา
พลายเถื่อน
๑๓๓๘๙ ดาบตํารวจหญิง กัตติญา พรมแกว
๑๓๓๙๐ ดาบตํารวจหญิง กันติชา สุดสาย
๑๓๓๙๑ ดาบตํารวจหญิง กัลนิกา
ราชพันแสง

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๓๓๙๒ ดาบตํารวจหญิง กัลยา นอยชมภู
๑๓๓๙๓ ดาบตํารวจหญิง กัลยา พุมพวง
๑๓๓๙๔ ดาบตํารวจหญิง กัลยารัตน
ปวนชนท
๑๓๓๙๕ ดาบตํารวจหญิง กาญจนา
ไกรบํารุง
๑๓๓๙๖ ดาบตํารวจหญิง กาญจนา
เชี่ยวนอย
๑๓๓๙๗ ดาบตํารวจหญิง กาญจนา ทองคํา
๑๓๓๙๘ ดาบตํารวจหญิง กาญจนา บุญศรี
๑๓๓๙๙ ดาบตํารวจหญิง กาญจนา
มิลินทสูตร
๑๓๔๐๐ ดาบตํารวจหญิง กาญจนา
ศรีสุวรรณ
๑๓๔๐๑ ดาบตํารวจหญิง กาญจนา
อมาตยมนตรี
๑๓๔๐๒ ดาบตํารวจหญิง กาญจนา
อินทรนุย
๑๓๔๐๓ ดาบตํารวจหญิง กานตรวี คําลือ
๑๓๔๐๔ ดาบตํารวจหญิง กานตสิรี แวนทอง
๑๓๔๐๕ ดาบตํารวจหญิง กิ่งชะบา
สีลาจารวัตร
๑๓๔๐๖ ดาบตํารวจหญิง กิ่งดาว
ไตรศักดิ์ศรี
๑๓๔๐๗ ดาบตํารวจหญิง กิตติกา ศรีโบราณ
๑๓๔๐๘ ดาบตํารวจหญิง กิตติยา สุขเสนา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓๔๐๙ ดาบตํารวจหญิง กิตติยากร
บุญมานัน
๑๓๔๑๐ ดาบตํารวจหญิง กุณฑิษฎา
วงศเปย
๑๓๔๑๑ ดาบตํารวจหญิง กุลปริยา
ศิริวงศากุล
๑๓๔๑๒ ดาบตํารวจหญิง กุสุมา
พรหมเดชะ
๑๓๔๑๓ ดาบตํารวจหญิง เกลาฤดี บุญมาก
๑๓๔๑๔ ดาบตํารวจหญิง เกวรี
บุญสงธรรมสกุล
๑๓๔๑๕ ดาบตํารวจหญิง เกศสุดา เรียงพรม
๑๓๔๑๖ ดาบตํารวจหญิง เกสรา เตียเจริญ
๑๓๔๑๗ ดาบตํารวจหญิง ขนิษฐา กฤตฤกษ
๑๓๔๑๘ ดาบตํารวจหญิง ขนิษฐา แกวใหม
๑๓๔๑๙ ดาบตํารวจหญิง ขนิษฐา คงทอง
๑๓๔๒๐ ดาบตํารวจหญิง ขนิษฐา
สุขโพธิ์เพชร
๑๓๔๒๑ ดาบตํารวจหญิง ขวัญใจ ทวมยัง
๑๓๔๒๒ ดาบตํารวจหญิง ขวัญดี คลายอุบล
๑๓๔๒๓ ดาบตํารวจหญิง ขวัญเรือน
สุทธิพันธ
๑๓๔๒๔ ดาบตํารวจหญิง ขวัญฤทัย
บุญเจริญ
๑๓๔๒๕ ดาบตํารวจหญิง เขมณัฏฐ
กิ่งวิกรณกุลทร

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๓๔๒๖ ดาบตํารวจหญิง คงชนก
ศุวรรณดิษ
๑๓๔๒๗ ดาบตํารวจหญิง คชาภรณ สังขศรี
๑๓๔๒๘ ดาบตํารวจหญิง ครองขวัญ
สุทธิแสน
๑๓๔๒๙ ดาบตํารวจหญิง คํานึง เขียวสม
๑๓๔๓๐ ดาบตํารวจหญิง เครือวัลย บัวทอง
๑๓๔๓๑ ดาบตํารวจหญิง งามลักษณ ขําเจิม
๑๓๔๓๒ ดาบตํารวจหญิง จรรยา พิมพทอง
๑๓๔๓๓ ดาบตํารวจหญิง จริยา พันธแกว
๑๓๔๓๔ ดาบตํารวจหญิง จรีรัตน สุทธเขตต
๑๓๔๓๕ ดาบตํารวจหญิง จันทนา
หมวกทอง
๑๓๔๓๖ ดาบตํารวจหญิง จันทรฉาย
ตันประเสริฐ
๑๓๔๓๗ ดาบตํารวจหญิง จันทรทิตย
อาจคง
๑๓๔๓๘ ดาบตํารวจหญิง จันทรเพ็ญ
ดําพริก
๑๓๔๓๙ ดาบตํารวจหญิง จันทิมา
ชาบุตรโคตร
๑๓๔๔๐ ดาบตํารวจหญิง จารุนันท วงศนภา
๑๓๔๔๑ ดาบตํารวจหญิง จารุวรรณ นิยะสม
๑๓๔๔๒ ดาบตํารวจหญิง จารุวรรณ บุญเกิด
๑๓๔๔๓ ดาบตํารวจหญิง จารุวรรณ
บุญเสริฐ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๔๔๔
๑๓๔๔๕
๑๓๔๔๖
๑๓๔๔๗
๑๓๔๔๘
๑๓๔๔๙
๑๓๔๕๐
๑๓๔๕๑
๑๓๔๕๒
๑๓๔๕๓
๑๓๔๕๔
๑๓๔๕๕
๑๓๔๕๖
๑๓๔๕๗
๑๓๔๕๘
๑๓๔๕๙
๑๓๔๖๐
๑๓๔๖๑
๑๓๔๖๒
๑๓๔๖๓
๑๓๔๖๔

หนา ๒๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจหญิง จํารัส กวั้งนก
ดาบตํารวจหญิง จิฎาภา ดํากรี
ดาบตํารวจหญิง จิดาภา พรหมมา
ดาบตํารวจหญิง จิดาภา เพียงงาม
ดาบตํารวจหญิง จิตรติมา บุตรจีน
ดาบตํารวจหญิง จิตรากูล ขุนเณร
ดาบตํารวจหญิง จินดา ปญญาเสน
ดาบตํารวจหญิง จิรภา ชาตรี
ดาบตํารวจหญิง จิราภรณ
ญาติบํารุง
ดาบตํารวจหญิง จิราภรณ
ศรีแกวแฝก
ดาบตํารวจหญิง จิราวัน แยมใจดี
ดาบตํารวจหญิง จีรนันท
โชคธนากรสวัสดิ์
ดาบตํารวจหญิง จีรนุช กันทะเขียว
ดาบตํารวจหญิง จีรภา
แกวธรรมมา
ดาบตํารวจหญิง จีระภา หมายมั่น
ดาบตํารวจหญิง จีรานุช แสงเทียน
ดาบตํารวจหญิง จุฑาทิพย
ประกอบบุญ
ดาบตํารวจหญิง จุฑามาศ นพวงศ
ดาบตํารวจหญิง จุฑามาศ ปาตี
ดาบตํารวจหญิง จุฑามาศ สายแกว
ดาบตํารวจหญิง จุติมา เสียงสมใจ

๑๓๔๖๕
๑๓๔๖๖
๑๓๔๖๗
๑๓๔๖๘
๑๓๔๖๙
๑๓๔๗๐
๑๓๔๗๑
๑๓๔๗๒
๑๓๔๗๓
๑๓๔๗๔
๑๓๔๗๕
๑๓๔๗๖
๑๓๔๗๗
๑๓๔๗๘
๑๓๔๗๙
๑๓๔๘๐
๑๓๔๘๑
๑๓๔๘๒
๑๓๔๘๓
๑๓๔๘๔

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาบตํารวจหญิง จุรีพร จันทวาโร
ดาบตํารวจหญิง จุรีรัตน ศรีมุข
ดาบตํารวจหญิง จุรีรัตน เอมกลาง
ดาบตํารวจหญิง จุลจิรา มะโนมัย
ดาบตํารวจหญิง จุลีรัตน สําเร
ดาบตํารวจหญิง เจตนาพร
พรหมเหมือน
ดาบตํารวจหญิง เจนจิรา
พลสูงเนิน
ดาบตํารวจหญิง ฉมามาศ อินธิราช
ดาบตํารวจหญิง เฉลิมศรี ณ นคร
ดาบตํารวจหญิง ไฉไล สุวรรณวาป
ดาบตํารวจหญิง ชญานิตย
ชวยซาย
ดาบตํารวจหญิง ชลาลัย อุทัยวัตร
ดาบตํารวจหญิง ชัชฎาพร สุขเกษม
ดาบตํารวจหญิง ชัญญานุช มีลุน
ดาบตํารวจหญิง ชัญญาภัค
เรืองไพศาล
ดาบตํารวจหญิง ชาตยา จันทรไพร
ดาบตํารวจหญิง ชิณาภา
พลอยพลาย
ดาบตํารวจหญิง ชุดาภาษิ์ ชูกร
ดาบตํารวจหญิง ชุลีพร
พรหมเจียม
ดาบตํารวจหญิง โชติกาน มากทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๔๘๕
๑๓๔๘๖
๑๓๔๘๗
๑๓๔๘๘
๑๓๔๘๙
๑๓๔๙๐
๑๓๔๙๑
๑๓๔๙๒
๑๓๔๙๓
๑๓๔๙๔
๑๓๔๙๕
๑๓๔๙๖
๑๓๔๙๗
๑๓๔๙๘
๑๓๔๙๙
๑๓๕๐๐
๑๓๕๐๑
๑๓๕๐๒
๑๓๕๐๓

หนา ๒๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจหญิง ญวนจิต ไตรรัตน
ดาบตํารวจหญิง ญานิศา บัวบาน
ดาบตํารวจหญิง ฐายิกา ธงภักดิ์
ดาบตํารวจหญิง ฐิตินันท
จันจิตจริงใจ
ดาบตํารวจหญิง ฐิติพรรณ เชิงทวี
ดาบตํารวจหญิง ฐิติรัตน สุทธิรักษ
ดาบตํารวจหญิง ณฐมน
แสงนภากาศ
ดาบตํารวจหญิง ณภัทร
กําจรกิตติคุณ
ดาบตํารวจหญิง ณัฎฐิกา ขยันการ
ดาบตํารวจหญิง ณัฏฐพร
ตานะเศรษฐี
ดาบตํารวจหญิง ณัฐกรญ วิญญา
ดาบตํารวจหญิง ณัฐชา นันทะศิริ
ดาบตํารวจหญิง ณัฐชานันท
สุวรรณเพ็ชร
ดาบตํารวจหญิง ณัฐธนันทน
ทวีธนะพร
ดาบตํารวจหญิง ณัฐธิดา
เหมสลาหมาด
ดาบตํารวจหญิง ณัฐนันท ผิวขํา
ดาบตํารวจหญิง ณัฐนันท อังคุณะ
ดาบตํารวจหญิง ณัฐภัสสร ลํานัย
ดาบตํารวจหญิง ณัฐรดา โองหลาย

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๓๕๐๔ ดาบตํารวจหญิง ณัฐวรา
นาคประเสริฐ
๑๓๕๐๕ ดาบตํารวจหญิง ณัฐสุรีย บํารุง
๑๓๕๐๖ ดาบตํารวจหญิง ณาตยา แสงดวง
๑๓๕๐๗ ดาบตํารวจหญิง ณิชกมล
ศรีเปลี่ยนจันทร
๑๓๕๐๘ ดาบตํารวจหญิง ณิชชาอร
หลอทอง
๑๓๕๐๙ ดาบตํารวจหญิง ณิชา แกววารี
๑๓๕๑๐ ดาบตํารวจหญิง ณิชากร หมั่นการ
๑๓๕๑๑ ดาบตํารวจหญิง ณิชาภัทร
มุตตะระ
๑๓๕๑๒ ดาบตํารวจหญิง ณิชาภัทร สีนาค
๑๓๕๑๓ ดาบตํารวจหญิง ณิรดา ศิริรัตน
๑๓๕๑๔ ดาบตํารวจหญิง ดรุณี ทาวสกุล
๑๓๕๑๕ ดาบตํารวจหญิง ดวงกมล
พันธุแกว
๑๓๕๑๖ ดาบตํารวจหญิง ดวงกมล
ศรีสองคอน
๑๓๕๑๗ ดาบตํารวจหญิง ดวงแข อันทะชัย
๑๓๕๑๘ ดาบตํารวจหญิง ดวงใจ
บุตรวิเชียร
๑๓๕๑๙ ดาบตํารวจหญิง ดวงเดือน พันธุ
๑๓๕๒๐ ดาบตํารวจหญิง ดารณี นวลศรี
๑๓๕๒๑ ดาบตํารวจหญิง ดาริกา
ปญญาเตียม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓๕๒๒ ดาบตํารวจหญิง ดารุณี
อาภรณแกว
๑๓๕๒๓ ดาบตํารวจหญิง ดาหวัน ดอนแสง
๑๓๕๒๔ ดาบตํารวจหญิง ดาหวัน พามี
๑๓๕๒๕ ดาบตํารวจหญิง ดุษฎี อุนยะนาม
๑๓๕๒๖ ดาบตํารวจหญิง ตีณิศราลิล
สีลาดเลา
๑๓๕๒๗ ดาบตํารวจหญิง ถาวร นาสถิตย
๑๓๕๒๘ ดาบตํารวจหญิง ทมิตา เรืองฤทธิ์
๑๓๕๒๙ ดาบตํารวจหญิง ทับทิม แกวคง
๑๓๕๓๐ ดาบตํารวจหญิง ทัศณีย ศรีแกว
ณ วรรณ
๑๓๕๓๑ ดาบตํารวจหญิง ทัศนันท
สงขาวพิพัฒน
๑๓๕๓๒ ดาบตํารวจหญิง ทัศนีย กรณวงศ
๑๓๕๓๓ ดาบตํารวจหญิง ทัศนีย คารัมย
๑๓๕๓๔ ดาบตํารวจหญิง ทัศนีย สวางศรี
๑๓๕๓๕ ดาบตํารวจหญิง ทิพยกมล
ศรีสุขสวัสดิ์
๑๓๕๓๖ ดาบตํารวจหญิง ทิพวัลย คํามูล
๑๓๕๓๗ ดาบตํารวจหญิง ทิวาพร
เที่ยงอารมณ
๑๓๕๓๘ ดาบตํารวจหญิง ทิวาวรรณ
โคตรเพชร
๑๓๕๓๙ ดาบตํารวจหญิง ธณาภา แนใหม
๑๓๕๔๐ ดาบตํารวจหญิง ธนพร นาวาแกว

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๓๕๔๑ ดาบตํารวจหญิง ธนพรรณ
สังขทอง
๑๓๕๔๒ ดาบตํารวจหญิง ธนภร มัฆวิมาลย
๑๓๕๔๓ ดาบตํารวจหญิง ธนัทภัทร ถมมา
๑๓๕๔๔ ดาบตํารวจหญิง ธนิตรา ไชยพงศ
๑๓๕๔๕ ดาบตํารวจหญิง ธมลวรรณ ติงสงา
๑๓๕๔๖ ดาบตํารวจหญิง ธรรศญา มูลจิตร
๑๓๕๔๗ ดาบตํารวจหญิง ธัญญาลักษณ
ปานประเสริฐ
๑๓๕๔๘ ดาบตํารวจหญิง ธัญผกาญจน
ชูตระกูล
๑๓๕๔๙ ดาบตํารวจหญิง ธัญยธรณ
ธนาวีรชาติพงศ
๑๓๕๕๐ ดาบตํารวจหญิง ธัญวรัตน ติวไธสง
๑๓๕๕๑ ดาบตํารวจหญิง ธิดาฉัตร ปะทิเก
๑๓๕๕๒ ดาบตํารวจหญิง ธิดาวดี คุมเคี่ยม
๑๓๕๕๓ ดาบตํารวจหญิง ธิรชา บุญหาญ
๑๓๕๕๔ ดาบตํารวจหญิง นงคราญ ศรีเมือง
๑๓๕๕๕ ดาบตํารวจหญิง นงนุช แซฟุง
๑๓๕๕๖ ดาบตํารวจหญิง นงเยาว ชูทิพย
๑๓๕๕๗ ดาบตํารวจหญิง นงเยาว
ทิพยวังเมฆ
๑๓๕๕๘ ดาบตํารวจหญิง นงเยาว
เพ็ชรสุทธิ์
๑๓๕๕๙ ดาบตํารวจหญิง นงลักษณ
ดานเจริญกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓๕๖๐ ดาบตํารวจหญิง นงลักษณ
พันธแกว
๑๓๕๖๑ ดาบตํารวจหญิง นพพร แกวบุปผา
๑๓๕๖๒ ดาบตํารวจหญิง นพรัตน วิชาราช
๑๓๕๖๓ ดาบตํารวจหญิง นภวรรณ
โกมลบุตร
๑๓๕๖๔ ดาบตํารวจหญิง นภัทร ปรุงทองดี
๑๓๕๖๕ ดาบตํารวจหญิง นภาภรณ
รัตนพลที
๑๓๕๖๖ ดาบตํารวจหญิง นภาภรณ
สุขสวัสดิ์
๑๓๕๖๗ ดาบตํารวจหญิง นราภรณ
มั่นเขตรวิทย
๑๓๕๖๘ ดาบตํารวจหญิง นราวดี บุญภิละ
๑๓๕๖๙ ดาบตํารวจหญิง นฤดี คําดี
๑๓๕๗๐ ดาบตํารวจหญิง นลินรัตน ไกแกว
๑๓๕๗๑ ดาบตํารวจหญิง นวลจันทร
รักษาพันธ
๑๓๕๗๒ ดาบตํารวจหญิง นวลฉวี คําลือ
๑๓๕๗๓ ดาบตํารวจหญิง นวลพรรณ ศรีเจา
๑๓๕๗๔ ดาบตํารวจหญิง นวินดา อวนแกว
๑๓๕๗๕ ดาบตํารวจหญิง นัชชา จาบตะคุ
๑๓๕๗๖ ดาบตํารวจหญิง นัตดา แซเอง
๑๓๕๗๗ ดาบตํารวจหญิง นัทชนันท พลอาจ
๑๓๕๗๘ ดาบตํารวจหญิง นันตพร กลั่นไพรี

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๓๕๗๙ ดาบตํารวจหญิง นันทนสัณห
แกวจันทร
๑๓๕๘๐ ดาบตํารวจหญิง นันทนา
อินทรเลื่อมใส
๑๓๕๘๑ ดาบตํารวจหญิง นันทนาพร
สมุทรประภูต
๑๓๕๘๒ ดาบตํารวจหญิง นันทนิชา
กองนนท
๑๓๕๘๓ ดาบตํารวจหญิง นันทวัน ลนเหลือ
๑๓๕๘๔ ดาบตํารวจหญิง นันทิกา เหมเปา
๑๓๕๘๕ ดาบตํารวจหญิง นัยนา นาควิโรจน
๑๓๕๘๖ ดาบตํารวจหญิง นัยนา พูนจันทร
๑๓๕๘๗ ดาบตํารวจหญิง นาถรดา
เพชรประไพ
๑๓๕๘๘ ดาบตํารวจหญิง นารี อนมี
๑๓๕๘๙ ดาบตํารวจหญิง นารีรัตน
เฟองตระกูลวิทย
๑๓๕๙๐ ดาบตํารวจหญิง นาวิน ศิริศักดิ์
๑๓๕๙๑ ดาบตํารวจหญิง น้ําผึ้ง ลําดวล
๑๓๕๙๒ ดาบตํารวจหญิง นิตยา
พรหมหิตาธร
๑๓๕๙๓ ดาบตํารวจหญิง นิตยา รุงวิจิตร
๑๓๕๙๔ ดาบตํารวจหญิง นิตยา วรรณกลึง
๑๓๕๙๕ ดาบตํารวจหญิง นิติมา บัวเกตุ
๑๓๕๙๖ ดาบตํารวจหญิง นิพัทรกุล มั่นเกิด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓๕๙๗ ดาบตํารวจหญิง นิภาดา ดวงแกว
๑๓๕๙๘ ดาบตํารวจหญิง นิรัตนฌา ปนจะ
๑๓๕๙๙ ดาบตํารวจหญิง นิศราวรรณ
นาคอก
๑๓๖๐๐ ดาบตํารวจหญิง นุชจรี ทองหลอ
๑๓๖๐๑ ดาบตํารวจหญิง นุชรี เสงเลี่ยม
๑๓๖๐๒ ดาบตํารวจหญิง เนตรดารา
อิ่มทรัพย
๑๓๖๐๓ ดาบตํารวจหญิง เนตรนภา
ยงคสวางอรุณ
๑๓๖๐๔ ดาบตํารวจหญิง เนรัชษา ชาหอม
๑๓๖๐๕ ดาบตํารวจหญิง บงกชรัตน อารี
๑๓๖๐๖ ดาบตํารวจหญิง บัวหลี บัวไชยา
๑๓๖๐๗ ดาบตํารวจหญิง บานชื่น
นาคะวิจิตร
๑๓๖๐๘ ดาบตํารวจหญิง บุศญา แกนคํา
๑๓๖๐๙ ดาบตํารวจหญิง บุษบา ศิริเกษ
๑๓๖๑๐ ดาบตํารวจหญิง บุษบา สุดสม
๑๓๖๑๑ ดาบตํารวจหญิง บุษราภรณ
ศรีทะชะ
๑๓๖๑๒ ดาบตํารวจหญิง เบญจมาศ
วัชรกาฬ
๑๓๖๑๓ ดาบตํารวจหญิง เบญจรัตน
รักษณรงค
๑๓๖๑๔ ดาบตํารวจหญิง เบญญาภา
คณะวาป

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๓๖๑๕ ดาบตํารวจหญิง ปมลภรรท
กรดเต็ม
๑๓๖๑๖ ดาบตํารวจหญิง ประกายพร
ผุยรัตน
๑๓๖๑๗ ดาบตํารวจหญิง ประกิจ ศรีหะรัญ
๑๓๖๑๘ ดาบตํารวจหญิง ประทุมวรรณ
พาหุมันโต
๑๓๖๑๙ ดาบตํารวจหญิง ประนอม เสาเอก
๑๓๖๒๐ ดาบตํารวจหญิง ประนิดา
บรรดาศักดิ์
๑๓๖๒๑ ดาบตํารวจหญิง ประพาภรณ
ทองทวี
๑๓๖๒๒ ดาบตํารวจหญิง ประภัสสร
เคหาบาล
๑๓๖๒๓ ดาบตํารวจหญิง ประภาพร
แพนพันธุอวน
๑๓๖๒๔ ดาบตํารวจหญิง ประภาวรินทร
คงแจม
๑๓๖๒๕ ดาบตํารวจหญิง ประวิง ทองสงา
๑๓๖๒๖ ดาบตํารวจหญิง ประอร เสมอจิตร
๑๓๖๒๗ ดาบตํารวจหญิง ปราณี
วินิทธานันท
๑๓๖๒๘ ดาบตํารวจหญิง ปราณี หอมหวล
๑๓๖๒๙ ดาบตํารวจหญิง ปรารถนา
พลพิทักษ
๑๓๖๓๐ ดาบตํารวจหญิง ปริญา แสงโสดา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓๖๓๑ ดาบตํารวจหญิง ปริม หงษสวัสดิ์
๑๓๖๓๒ ดาบตํารวจหญิง ปรีญา
พรหมเหมือน
๑๓๖๓๓ ดาบตํารวจหญิง ปรีญา ออนนอม
๑๓๖๓๔ ดาบตํารวจหญิง ปรียานันท ศรีชื่น
๑๓๖๓๕ ดาบตํารวจหญิง ปรียานุช อนันท
๑๓๖๓๖ ดาบตํารวจหญิง ปญจรัศม
สิทธิมงคลรัชต
๑๓๖๓๗ ดาบตํารวจหญิง ปฐมเมภัค
วสุกวินสิทธิ์
๑๓๖๓๘ ดาบตํารวจหญิง ปณญตวัน
ทองจันทร
๑๓๖๓๙ ดาบตํารวจหญิง ปาริชาติ เชื้อวงษ
๑๓๖๔๐ ดาบตํารวจหญิง ปาริชาติ
ศรีสุวรรณ
๑๓๖๔๑ ดาบตํารวจหญิง ปาลจิต วาจาขํา
๑๓๖๔๒ ดาบตํารวจหญิง ปยนันท ยิ้มวัลย
๑๓๖๔๓ ดาบตํารวจหญิง ปยภรณ
ภาวโคตร
๑๓๖๔๔ ดาบตํารวจหญิง ปยะดา เมฆดี
๑๓๖๔๕ ดาบตํารวจหญิง เปรมพัสวี ศรีสิงห
๑๓๖๔๖ ดาบตํารวจหญิง ผกา ภูจิตรทอง
๑๓๖๔๗ ดาบตํารวจหญิง ผานิต
อินทะนะชิตจุย
๑๓๖๔๘ ดาบตํารวจหญิง ผุสดี ภัทรางกูน

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๓๖๔๙ ดาบตํารวจหญิง พงษลดาวัลย
เกษตรสินธุ
๑๓๖๕๐ ดาบตํารวจหญิง พจนารถ
เจริญฤทธิ์
๑๓๖๕๑ ดาบตํารวจหญิง พชรพรรณ
เดชสุวรรณ
๑๓๖๕๒ ดาบตํารวจหญิง พนารัตน พรมมา
๑๓๖๕๓ ดาบตํารวจหญิง พนิดา
พรหมเนตร
๑๓๖๕๔ ดาบตํารวจหญิง พเยาว
เชิดสระนอย
๑๓๖๕๕ ดาบตํารวจหญิง พรชนก ออนทอง
๑๓๖๕๖ ดาบตํารวจหญิง พรทิพย บุญจริง
๑๓๖๕๗ ดาบตํารวจหญิง พรทิพย
มีสมบัติงาม
๑๓๖๕๘ ดาบตํารวจหญิง พรนิภา พานา
๑๓๖๕๙ ดาบตํารวจหญิง พรพิมล ปจฉิม
๑๓๖๖๐ ดาบตํารวจหญิง พรพิไล
ไชยปกรณ
๑๓๖๖๑ ดาบตํารวจหญิง พรพิศ คชรักษ
๑๓๖๖๒ ดาบตํารวจหญิง พรรณวดี
ศรพรมมาส
๑๓๖๖๓ ดาบตํารวจหญิง พรรณิภา บัวแกว
๑๓๖๖๔ ดาบตํารวจหญิง พรรณี ทองไกร
๑๓๖๖๕ ดาบตํารวจหญิง พรรณี รักมิตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓๖๖๖ ดาบตํารวจหญิง พรวิภา พลเสน
๑๓๖๖๗ ดาบตํารวจหญิง พรสุดา ชมบุญตา
๑๓๖๖๘ ดาบตํารวจหญิง พรหมภัสสร
เทพคําภูวนนท
๑๓๖๖๙ ดาบตํารวจหญิง พวงชมภู
ชุมแวงวาป
๑๓๖๗๐ ดาบตํารวจหญิง พศวีย
ดิษฐจํานงค
๑๓๖๗๑ ดาบตํารวจหญิง พัชรินทร คงบุญ
๑๓๖๗๒ ดาบตํารวจหญิง พัชรินทร ชาทุม
๑๓๖๗๓ ดาบตํารวจหญิง พัชรี เกตุขาว
๑๓๖๗๔ ดาบตํารวจหญิง พัชรีพร
ขานทะราชา
๑๓๖๗๕ ดาบตํารวจหญิง พัชรีย
ไชยมณีวรรณ
๑๓๖๗๖ ดาบตํารวจหญิง พัทธธนิดา
รัตนคช
๑๓๖๗๗ ดาบตํารวจหญิง พิกุล สายปนตา
๑๓๖๗๘ ดาบตํารวจหญิง พิกูล แอมนนท
๑๓๖๗๙ ดาบตํารวจหญิง พิญญาณี นิลเขต
๑๓๖๘๐ ดาบตํารวจหญิง พิมพกานต อยูทิม
๑๓๖๘๑ ดาบตํารวจหญิง พิมพชนก โชติ
๑๓๖๘๒ ดาบตํารวจหญิง พิมพรรณ
ภักดีอุธรณ
๑๓๖๘๓ ดาบตํารวจหญิง พิมลรัตน
น้ําดอกไม

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๓๖๘๔ ดาบตํารวจหญิง พิริยากร เดชศรี
๑๓๖๘๕ ดาบตํารวจหญิง พิไรพร
จิตตสักคุณา
๑๓๖๘๖ ดาบตํารวจหญิง พีรภาว
ตนวรรณา
๑๓๖๘๗ ดาบตํารวจหญิง เพชรตะวัน
ภูจินดา
๑๓๖๘๘ ดาบตํารวจหญิง เพชรพัชราภรณ
วิสุทธิ์ศักดา
๑๓๖๘๙ ดาบตํารวจหญิง เพชรไพลิน
วงศสุขกมล
๑๓๖๙๐ ดาบตํารวจหญิง เพ็ชรรัตน
ญานะพันธ
๑๓๖๙๑ ดาบตํารวจหญิง เพ็ญประภา
เฮาหนู
๑๓๖๙๒ ดาบตํารวจหญิง เพ็ญพิชา
เหมพันธ
๑๓๖๙๓ ดาบตํารวจหญิง เพ็ญศรี ขวัญศรี
๑๓๖๙๔ ดาบตํารวจหญิง เพ็ญศรี
เพียรนิรมิต
๑๓๖๙๕ ดาบตํารวจหญิง เพ็ญศรี
สุวรรณนิมิตร
๑๓๖๙๖ ดาบตํารวจหญิง เพ็ญสุรัสมิ์
คํามูลแสน
๑๓๖๙๗ ดาบตํารวจหญิง ไพรัช
มีทองอนันตมาศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓๖๙๘ ดาบตํารวจหญิง ภรณชนก
ประสิทธิธรรม
๑๓๖๙๙ ดาบตํารวจหญิง ภรณภัสสร
วงศทอง
๑๓๗๐๐ ดาบตํารวจหญิง ภรณวีรยา
เมืองสนธิ์
๑๓๗๐๑ ดาบตํารวจหญิง ภัคมณฑน
จันทรแสง
๑๓๗๐๒ ดาบตํารวจหญิง ภัทธิยา
สระประทุม
๑๓๗๐๓ ดาบตํารวจหญิง ภัทรญา ขันติวงษ
๑๓๗๐๔ ดาบตํารวจหญิง ภัทรภร
นนทะโคตร
๑๓๗๐๕ ดาบตํารวจหญิง ภัทรวรรณ
มาอาย
๑๓๗๐๖ ดาบตํารวจหญิง ภัทรสิชา
ฤทธาภิรมย
๑๓๗๐๗ ดาบตํารวจหญิง ภันทิลา
โรจนวงศากุล
๑๓๗๐๘ ดาบตํารวจหญิง ภัสสร ปะสัน
๑๓๗๐๙ ดาบตํารวจหญิง ภานุณี นิเลาะ
๑๓๗๑๐ ดาบตํารวจหญิง ภารดี
พุทธประทานพร
๑๓๗๑๑ ดาบตํารวจหญิง ภาวนา หงษทอง
๑๓๗๑๒ ดาบตํารวจหญิง ภูริสรา
ขจรไชยเดช

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๓๗๑๓ ดาบตํารวจหญิง มณฑลัชชา
สวัสดิ์นะที
๑๓๗๑๔ ดาบตํารวจหญิง มณฑา
พึ่งโพธิ์ทอง
๑๓๗๑๕ ดาบตํารวจหญิง มณฑาทิพย
เทาศิริ
๑๓๗๑๖ ดาบตํารวจหญิง มนัญชยา
วงศเกษร
๑๓๗๑๗ ดาบตํารวจหญิง มยุรี วงศสนาม
๑๓๗๑๘ ดาบตํารวจหญิง มยุรี ศรีมาธรณ
๑๓๗๑๙ ดาบตํารวจหญิง มยุรี อินธรรมระ
๑๓๗๒๐ ดาบตํารวจหญิง มยุรีย รองเทพ
๑๓๗๒๑ ดาบตํารวจหญิง มะลิ นะวะกาศ
๑๓๗๒๒ ดาบตํารวจหญิง มัชฌิมา ศิริมา
๑๓๗๒๓ ดาบตํารวจหญิง มัธวรรณ
ทองเนื้อหา
๑๓๗๒๔ ดาบตํารวจหญิง มันทนา มธุระ
๑๓๗๒๕ ดาบตํารวจหญิง มาธิณี แสงขุรัง
๑๓๗๒๖ ดาบตํารวจหญิง มานิดา ปานคํา
๑๓๗๒๗ ดาบตํารวจหญิง มาริษา ผงผาน
๑๓๗๒๘ ดาบตํารวจหญิง มาลินณา
สังขแกว
๑๓๗๒๙ ดาบตํารวจหญิง มาลี เกตุบรรจง
๑๓๗๓๐ ดาบตํารวจหญิง มาลี แกวเมืองมูล
๑๓๗๓๑ ดาบตํารวจหญิง มาลี นวมโคกสูง
๑๓๗๓๒ ดาบตํารวจหญิง มินตรา อินทพงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๗๓๓
๑๓๗๓๔
๑๓๗๓๕
๑๓๗๓๖
๑๓๗๓๗
๑๓๗๓๘
๑๓๗๓๙
๑๓๗๔๐
๑๓๗๔๑
๑๓๗๔๒
๑๓๗๔๓
๑๓๗๔๔
๑๓๗๔๕
๑๓๗๔๖
๑๓๗๔๗
๑๓๗๔๘
๑๓๗๔๙
๑๓๗๕๐
๑๓๗๕๑
๑๓๗๕๒
๑๓๗๕๓
๑๓๗๕๔
๑๓๗๕๕

หนา ๒๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจหญิง เมตตา จําลอง
ดาบตํารวจหญิง เมษิณี สันบู
ดาบตํารวจหญิง ยุพา พักไพโรจน
ดาบตํารวจหญิง ยุพิน ชูตาลัด
ดาบตํารวจหญิง ยุภาภรณ
หนูคงใหม
ดาบตํารวจหญิง ยุรฉัตร หิรัญรักษ
ดาบตํารวจหญิง ยุรี จินตรานันต
ดาบตํารวจหญิง ยุวดี เมืองศรี
ดาบตํารวจหญิง ยุวเรศ คุณศักดิ์
ดาบตํารวจหญิง เยาวนิตย
จันทรตรี
ดาบตํารวจหญิง เยาวมาลย ฉ่ําชื่น
ดาบตํารวจหญิง รชยา ประทุมชาติ
ดาบตํารวจหญิง รฎา ศีกับเจริญ
ดาบตํารวจหญิง รวยรื่น รักษาผล
ดาบตํารวจหญิง รวีวรรณ วันกิ่ง
ดาบตํารวจหญิง รวีวรรณ
หอยระยา
ดาบตํารวจหญิง ระพีพร สําลีพันธุ
ดาบตํารวจหญิง รักษิณา ชุมทอง
ดาบตํารวจหญิง รัจนา ไชยศร
ดาบตํารวจหญิง รัชดา บุญฤทธิ์
ดาบตํารวจหญิง รัชนี เทพประสิทธิ์
ดาบตํารวจหญิง รัชนีกร วงษรอด
ดาบตํารวจหญิง รัตติยา หนูแสง

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๓๗๕๖ ดาบตํารวจหญิง รัตนภรณ บัวอาจ
๑๓๗๕๗ ดาบตํารวจหญิง รัตนาภรณ
ศรีเฉลา
๑๓๗๕๘ ดาบตํารวจหญิง รัตนาภรณ
เหลาพิลัย
๑๓๗๕๙ ดาบตํารวจหญิง รัสรินทร
ทองจันทรฉัตร
๑๓๗๖๐ ดาบตํารวจหญิง ราตรี ดวงปาโคตร
๑๓๗๖๑ ดาบตํารวจหญิง ราตรี ธรรมไชย
๑๓๗๖๒ ดาบตํารวจหญิง รินจง บุญภูงา
๑๓๗๖๓ ดาบตํารวจหญิง รินภา เลิศดี
๑๓๗๖๔ ดาบตํารวจหญิง รินรดา ประจัด
๑๓๗๖๕ ดาบตํารวจหญิง รุงนภา ผดุงกิจ
๑๓๗๖๖ ดาบตํารวจหญิง รุงลาวัลย โสพรม
๑๓๗๖๗ ดาบตํารวจหญิง รุงวิไล ปญญา
๑๓๗๖๘ ดาบตํารวจหญิง รุจิรา เพ็ชหวล
๑๓๗๖๙ ดาบตํารวจหญิง รุจิรา อินสมบัติ
๑๓๗๗๐ ดาบตํารวจหญิง เรณู สุราษฎร
๑๓๗๗๑ ดาบตํารวจหญิง เรวิษร ลิงลม
๑๓๗๗๒ ดาบตํารวจหญิง โรสนะ มูซอดี
๑๓๗๗๓ ดาบตํารวจหญิง ลฎาภา นครศรี
๑๓๗๗๔ ดาบตํารวจหญิง ลดาภรณ
เจริญฤทธิ์
๑๓๗๗๕ ดาบตํารวจหญิง ลลนา
ทองแกมแกว
๑๓๗๗๖ ดาบตํารวจหญิง ละออง ทองใหญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๗๗๗
๑๓๗๗๘
๑๓๗๗๙
๑๓๗๘๐
๑๓๗๘๑
๑๓๗๘๒
๑๓๗๘๓
๑๓๗๘๔
๑๓๗๘๕
๑๓๗๘๖
๑๓๗๘๗
๑๓๗๘๘
๑๓๗๘๙
๑๓๗๙๐
๑๓๗๙๑
๑๓๗๙๒
๑๓๗๙๓
๑๓๗๙๔

หนา ๒๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจหญิง ลักขณา นิลลวน
ดาบตํารวจหญิง ลักขณา อรุโณทัย
ดาบตํารวจหญิง ลักษมี พวงทอง
ดาบตํารวจหญิง ลัดดา บุญทา
ดาบตํารวจหญิง ลัดดา
หวายสันเทียะ
ดาบตํารวจหญิง ลัดดาวรรณ
ขําผิวพรรณ
ดาบตํารวจหญิง ลัดดาวัลย
รัตนมณี
ดาบตํารวจหญิง ลัลนา
วัชชิระชานนท
ดาบตํารวจหญิง ลําจวน กองเพชร
ดาบตํารวจหญิง เลณุกา สังขชวย
ดาบตํารวจหญิง วชิราภรณ
ทองทวี
ดาบตํารวจหญิง วนิดา กงทอง
ดาบตํารวจหญิง วนิดา โพธิ์สุวรรณ
ดาบตํารวจหญิง วรรณนีย
ปาระจูม
ดาบตํารวจหญิง วรรณฤดี
สารานนท
ดาบตํารวจหญิง วรรณา ภูกัน
ดาบตํารวจหญิง วรรณี คงทรัพย
ดาบตํารวจหญิง วรลักษณ
ศรีธรรมพงษ

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๓๗๙๕ ดาบตํารวจหญิง วรางคณา
จําปาทอง
๑๓๗๙๖ ดาบตํารวจหญิง วราภรณ
ขุยหนองบัว
๑๓๗๙๗ ดาบตํารวจหญิง วราภรณ จีนสลุต
๑๓๗๙๘ ดาบตํารวจหญิง วราภรณ
ชิตพิทักษ
๑๓๗๙๙ ดาบตํารวจหญิง วราภรณ ดาแกว
๑๓๘๐๐ ดาบตํารวจหญิง วรารัตน
เชิญกลาง
๑๓๘๐๑ ดาบตํารวจหญิง วราลักษณ พนภัย
๑๓๘๐๒ ดาบตํารวจหญิง วริฐา เต็มรุง
๑๓๘๐๓ ดาบตํารวจหญิง วริยาภรณ
แสนศรี
๑๓๘๐๔ ดาบตํารวจหญิง วลี ใจบุญ
๑๓๘๐๕ ดาบตํารวจหญิง วสุภัทร รุงเรือง
๑๓๘๐๖ ดาบตํารวจหญิง วัชรี คเชนทรสกุล
๑๓๘๐๗ ดาบตํารวจหญิง วัชรี วิสภักดิ์
๑๓๘๐๘ ดาบตํารวจหญิง วัชรีภรณ
ศรีดอนเมือง
๑๓๘๐๙ ดาบตํารวจหญิง วัชรีย หลังลีงู
๑๓๘๑๐ ดาบตํารวจหญิง วันเพ็ญ เนียมนุช
๑๓๘๑๑ ดาบตํารวจหญิง วันเพ็ญ พูลเกษร
๑๓๘๑๒ ดาบตํารวจหญิง วัศราพร ปททุม
๑๓๘๑๓ ดาบตํารวจหญิง วาสนา
กลอมเกลี้ยง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๘๑๔
๑๓๘๑๕
๑๓๘๑๖
๑๓๘๑๗
๑๓๘๑๘
๑๓๘๑๙
๑๓๘๒๐
๑๓๘๒๑
๑๓๘๒๒
๑๓๘๒๓
๑๓๘๒๔
๑๓๘๒๕
๑๓๘๒๖
๑๓๘๒๗
๑๓๘๒๘
๑๓๘๒๙
๑๓๘๓๐
๑๓๘๓๑

หนา ๒๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจหญิง วาสนา ผูตันหยง
ดาบตํารวจหญิง วาสนา มะลินิน
ดาบตํารวจหญิง วาสนา ศิริรัตน
ดาบตํารวจหญิง วาสิกาญน
พัฒนลิติกุล
ดาบตํารวจหญิง วิภาดา จันทรโสม
ดาบตํารวจหญิง วิภาดา แสงสวาง
ดาบตํารวจหญิง วิภาภรณ
แปลงวิลัย
ดาบตํารวจหญิง วิมลมาศ เรืองบุญ
ดาบตํารวจหญิง วิมลิน
เพ็ชรแกมแกว
ดาบตํารวจหญิง วิยะดา
แปนจันทร
ดาบตํารวจหญิง วิไลลักษณ
ยางงาม
ดาบตํารวจหญิง วิไลวรรณ คัดตาสี
ดาบตํารวจหญิง วิไลวรรณ ดิษชัง
ดาบตํารวจหญิง วิไลวรรณ
สุวรรณรงค
ดาบตํารวจหญิง วิศิษฏสิริ
จันทรฆาฏ
ดาบตํารวจหญิง วีรัตน แกวศรี
ดาบตํารวจหญิง แวนแกว
ศรีวรรณชัย
ดาบตํารวจหญิง แววตา เกื้อมา

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๓๘๓๒ ดาบตํารวจหญิง ศรชลัท วาทองกร
๑๓๘๓๓ ดาบตํารวจหญิง ศรินรา แดงอุบล
๑๓๘๓๔ ดาบตํารวจหญิง ศศิธร
เกิดเกรียงไกร
๑๓๘๓๕ ดาบตํารวจหญิง ศศิธร นิตยาจารย
๑๓๘๓๖ ดาบตํารวจหญิง ศศิภา แสงทิตย
๑๓๘๓๗ ดาบตํารวจหญิง ศศิมาภรณ
โรเบิรตสัน
๑๓๘๓๘ ดาบตํารวจหญิง ศศิวิมล บุญพรหม
๑๓๘๓๙ ดาบตํารวจหญิง ศักดิ์ศรี กําหอม
๑๓๘๔๐ ดาบตํารวจหญิง ศิรประภา
วิจาราณ
๑๓๘๔๑ ดาบตํารวจหญิง ศิริประภา
ภานนท
๑๓๘๔๒ ดาบตํารวจหญิง ศิริรัตน
สุวรรณรัตน
๑๓๘๔๓ ดาบตํารวจหญิง ศิริวรรณ
ปญจมาตย
๑๓๘๔๔ ดาบตํารวจหญิง ศิวีณา สินรอด
๑๓๘๔๕ ดาบตํารวจหญิง ศุกลรัตน
อัตตพันธ
๑๓๘๔๖ ดาบตํารวจหญิง ศุภกาญจน
อับดุลการี
๑๓๘๔๗ ดาบตํารวจหญิง ศุภมิตร แกวโมลา
๑๓๘๔๘ ดาบตํารวจหญิง ศุภรัตน
วิทยาอนุรักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๘๔๙
๑๓๘๕๐
๑๓๘๕๑
๑๓๘๕๒
๑๓๘๕๓
๑๓๘๕๔
๑๓๘๕๕
๑๓๘๕๖
๑๓๘๕๗
๑๓๘๕๘
๑๓๘๕๙
๑๓๘๖๐
๑๓๘๖๑
๑๓๘๖๒
๑๓๘๖๓
๑๓๘๖๔
๑๓๘๖๕
๑๓๘๖๖
๑๓๘๖๗

หนา ๒๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจหญิง โศรยา ดงนอย
ดาบตํารวจหญิง สบาไพร มะลิรส
ดาบตํารวจหญิง สมใจ จินดา
ดาบตํารวจหญิง สมถวิล นรสิงห
ดาบตํารวจหญิง สรฐินกรณ วรดี
ดาบตํารวจหญิง สรอยฟา ศรทอง
ดาบตํารวจหญิง สรอยสุดา
ไชยแสง
ดาบตํารวจหญิง สะใบทอง
กะตะจิต
ดาบตํารวจหญิง สาคร สุขสมจิตร
ดาบตํารวจหญิง สายใจ
งามศักดิ์ศรีขจร
ดาบตํารวจหญิง สายชล
แกวบานเหลา
ดาบตํารวจหญิง สายฝน ผูมีศีล
ดาบตํารวจหญิง สายรุง รักดี
ดาบตํารวจหญิง สายสุณีย
ปลัดทวม
ดาบตํารวจหญิง สาวินี สุนทร
ดาบตํารวจหญิง สาหิหลา สําลี
ดาบตํารวจหญิง สําราญ บุรัมย
ดาบตํารวจหญิง สิริการย
ศิริรัตนะนนท
ดาบตํารวจหญิง สิริพร เตงชู

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๓๘๖๘ ดาบตํารวจหญิง สิริยาภรณ
โสะพันธ
๑๓๘๖๙ ดาบตํารวจหญิง สิริรัชต ไตรอักษร
๑๓๘๗๐ ดาบตํารวจหญิง สิริวรรณ เตี้ยนวน
๑๓๘๗๑ ดาบตํารวจหญิง สิริวิมล
เบญจปยะพร
๑๓๘๗๒ ดาบตํารวจหญิง สิรีลักษมิ์ พลเหิม
๑๓๘๗๓ ดาบตํารวจหญิง สุกัญญา
จันทรโอทาน
๑๓๘๗๔ ดาบตํารวจหญิง สุกัญญา บุญชวย
๑๓๘๗๕ ดาบตํารวจหญิง สุกัลญา โคตรสังข
๑๓๘๗๖ ดาบตํารวจหญิง สุจิรา สีลาน
๑๓๘๗๗ ดาบตํารวจหญิง สุชาดา เถาถวิล
๑๓๘๗๘ ดาบตํารวจหญิง สุชานันท วงศวาท
๑๓๘๗๙ ดาบตํารวจหญิง สุชิน จุติสมวาร
๑๓๘๘๐ ดาบตํารวจหญิง สุดา เชื้อเจ็ดตน
๑๓๘๘๑ ดาบตํารวจหญิง สุดาพร พันคง
๑๓๘๘๒ ดาบตํารวจหญิง สุดารัตน
เพชรกุลพร
๑๓๘๘๓ ดาบตํารวจหญิง สุดารัตน โพธิ์นิยม
๑๓๘๘๔ ดาบตํารวจหญิง สุดารัตน มาแปะ
๑๓๘๘๕ ดาบตํารวจหญิง สุดารัตน
สัตยาบรรพ
๑๓๘๘๖ ดาบตํารวจหญิง สุทธิดา เชิดชูไชย
๑๓๘๘๗ ดาบตํารวจหญิง สุทธีรา บึงซาย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓๘๘๘ ดาบตํารวจหญิง สุทิน
ศรัณยกษิตริน
๑๓๘๘๙ ดาบตํารวจหญิง สุธารัตน
ศรีสงคราม
๑๓๘๙๐ ดาบตํารวจหญิง สุธิสา ใจมิตร
๑๓๘๙๑ ดาบตํารวจหญิง สุธีรา ทองสม
๑๓๘๙๒ ดาบตํารวจหญิง สุนทรี สมัตถะ
๑๓๘๙๓ ดาบตํารวจหญิง สุนันทา
กระโจมทอง
๑๓๘๙๔ ดาบตํารวจหญิง สุนันทา สโมสร
๑๓๘๙๕ ดาบตํารวจหญิง สุนิดา สุขสะปาน
๑๓๘๙๖ ดาบตํารวจหญิง สุนิษา ชวยนุกูล
๑๓๘๙๗ ดาบตํารวจหญิง สุนิสา สุวรรณธาร
๑๓๘๙๘ ดาบตํารวจหญิง สุปราณี คีรีรัตน
๑๓๘๙๙ ดาบตํารวจหญิง สุปราณี จันทชาติ
๑๓๙๐๐ ดาบตํารวจหญิง สุพรรณษร
จันทรักษ
๑๓๙๐๑ ดาบตํารวจหญิง สุพรรณี อัคษร
๑๓๙๐๒ ดาบตํารวจหญิง สุพัตรา คงเกตุ
๑๓๙๐๓ ดาบตํารวจหญิง สุพัตรา จันทมาลา
๑๓๙๐๔ ดาบตํารวจหญิง สุพัตรา ชัยแกว
๑๓๙๐๕ ดาบตํารวจหญิง สุพิชญภัชชา
เจดียหนอ
๑๓๙๐๖ ดาบตํารวจหญิง สุพิชญาย
สารสมบูรณ
๑๓๙๐๗ ดาบตํารวจหญิง สุไพพร หนูเสือ

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๓๙๐๘ ดาบตํารวจหญิง สุภัทราวดี
หุนเจริญชัย
๑๓๙๐๙ ดาบตํารวจหญิง สุภัสสรา
กุหลาบวงษ
๑๓๙๑๐ ดาบตํารวจหญิง สุภา ศุภษร
๑๓๙๑๑ ดาบตํารวจหญิง สุภาณีย
คงทองสังข
๑๓๙๑๒ ดาบตํารวจหญิง สุภาพร มณี
๑๓๙๑๓ ดาบตํารวจหญิง สุภาพร
หาญสุวรรณ
๑๓๙๑๔ ดาบตํารวจหญิง สุภาพันธ
ศรีบุศกร
๑๓๙๑๕ ดาบตํารวจหญิง สุภาภร โควังชัย
๑๓๙๑๖ ดาบตํารวจหญิง สุภาภรณ
พรมแกว
๑๓๙๑๗ ดาบตํารวจหญิง สุภารัตน
สุขสวัสดิ์
๑๓๙๑๘ ดาบตํารวจหญิง สุภาวดี เกาะลอย
๑๓๙๑๙ ดาบตํารวจหญิง สุภาวดี
สุริยาประภา
๑๓๙๒๐ ดาบตํารวจหญิง สุมาลี เฉลยไตร
๑๓๙๒๑ ดาบตํารวจหญิง สุมาลี ดําแกว
๑๓๙๒๒ ดาบตํารวจหญิง สุมาลี ภิญญาคง
๑๓๙๒๓ ดาบตํารวจหญิง สุมาลี
ศรีพรหมนิล
๑๓๙๒๔ ดาบตํารวจหญิง สุมาลี หนูทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๙๒๕
๑๓๙๒๖
๑๓๙๒๗
๑๓๙๒๘
๑๓๙๒๙
๑๓๙๓๐
๑๓๙๓๑
๑๓๙๓๒
๑๓๙๓๓
๑๓๙๓๔
๑๓๙๓๕
๑๓๙๓๖
๑๓๙๓๗
๑๓๙๓๘
๑๓๙๓๙
๑๓๙๔๐
๑๓๙๔๑
๑๓๙๔๒
๑๓๙๔๓
๑๓๙๔๔
๑๓๙๔๕

หนา ๒๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจหญิง สุรชัย แสงคํา
ดาบตํารวจหญิง สุรางคนา สุขแกว
ดาบตํารวจหญิง สุรีย อินทจันทร
ดาบตํารวจหญิง สุวณี โอฬาริ
ดาบตํารวจหญิง สุวดี วิเชียร
ดาบตํารวจหญิง สุวภัทร
พวงมะเทศ
ดาบตํารวจหญิง สุวรรณา
เจริญวรรณ
ดาบตํารวจหญิง สุวารี ยกยอง
ดาบตํารวจหญิง สุวินญา ศรีสะระ
ดาบตํารวจหญิง สุวิมล มาศชาย
ดาบตํารวจหญิง สูฮัยนี
หะยีสะแลแม
ดาบตํารวจหญิง เสาวคนธ ขุนไกร
ดาบตํารวจหญิง เสาวนีย ไชยชาติ
ดาบตํารวจหญิง เสาวนีย บุญวัฒน
ดาบตํารวจหญิง เสาวนีย สุดสอาด
ดาบตํารวจหญิง เสาวภา
อุดรเสถียร
ดาบตํารวจหญิง เสาวมัย ชํานาญ
ดาบตํารวจหญิง แสงเดือน
แกวชูฟอง
ดาบตํารวจหญิง แสนสุข พุทธชัย
ดาบตํารวจหญิง โสภา คําวังสวัสดิ์
ดาบตํารวจหญิง โสภิตา โกนสัก

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๓๙๔๖ ดาบตํารวจหญิง หทัยกาญจน
เดชพิชัย
๑๓๙๔๗ ดาบตํารวจหญิง หทัยพันธ
พรหมบานสังข
๑๓๙๔๘ ดาบตํารวจหญิง หอมจันทร ภักดี
๑๓๙๔๙ ดาบตํารวจหญิง หัทยา ชลสาคร
๑๓๙๕๐ ดาบตํารวจหญิง หัสนี พิเดช
๑๓๙๕๑ ดาบตํารวจหญิง ใหนยาน
ยั่งยืนวณิชกุล
๑๓๙๕๒ ดาบตํารวจหญิง อนัน คําพุก
๑๓๙๕๓ ดาบตํารวจหญิง อภิชญา สิงหนุย
๑๓๙๕๔ ดาบตํารวจหญิง อภิญญา
พรหมวิเศษ
๑๓๙๕๕ ดาบตํารวจหญิง อภิณหพร
พัชรีสินธรณ
๑๓๙๕๖ ดาบตํารวจหญิง อภิษฎา พิมมหา
๑๓๙๕๗ ดาบตํารวจหญิง อมรรักษ
เจิมขุนทด
๑๓๙๕๘ ดาบตํารวจหญิง อมรรัตน
เกงกวาสิงห
๑๓๙๕๙ ดาบตํารวจหญิง อมรรัตน
ทองปรีชา
๑๓๙๖๐ ดาบตํารวจหญิง อรพิณ เครือตา
๑๓๙๖๑ ดาบตํารวจหญิง อรวรรณ
จันทรพิชัย
๑๓๙๖๒ ดาบตํารวจหญิง อรวรรณ ชูแสง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓๙๖๓ ดาบตํารวจหญิง อรอนงค
สังกระหวัด
๑๓๙๖๔ ดาบตํารวจหญิง อรอุมา ชูเกลี้ยง
๑๓๙๖๕ ดาบตํารวจหญิง อรัญญา คงแสง
๑๓๙๖๖ ดาบตํารวจหญิง อรัญญา โพธิ์วัลย
๑๓๙๖๗ ดาบตํารวจหญิง อริยา ริคะรมย
๑๓๙๖๘ ดาบตํารวจหญิง อรุณรัตน
เอี่ยมศิริ
๑๓๙๖๙ ดาบตํารวจหญิง อรุณี พรมรุกชาติ
๑๓๙๗๐ ดาบตํารวจหญิง อรุณี วิทักขะ
๑๓๙๗๑ ดาบตํารวจหญิง อังคณา
กาญจนมูสิก
๑๓๙๗๒ ดาบตํารวจหญิง อังคณา บุญสีสด
๑๓๙๗๓ ดาบตํารวจหญิง อัจฉราวดี
ปกปงเมือง
๑๓๙๗๔ ดาบตํารวจหญิง อัจฉราวดี
โพธิ์จันทร
๑๓๙๗๕ ดาบตํารวจหญิง อัฉรา
ปราณีตพลกรัง
๑๓๙๗๖ ดาบตํารวจหญิง อัญชณา โกรธา
๑๓๙๗๗ ดาบตํารวจหญิง อัญชลี ศรีเพ็ง
๑๓๙๗๘ ดาบตํารวจหญิง อัญญาภรณ
พละเดช
๑๓๙๗๙ ดาบตํารวจหญิง อัญวีณ
ทรัพยเจริญ
๑๓๙๘๐ ดาบตํารวจหญิง อัมพร พินไธสง

(เลมที่ ๑๑/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๓๙๘๑ ดาบตํารวจหญิง อาทิตยา
อินทะพันธ
๑๓๙๘๒ ดาบตํารวจหญิง อาทิตา
วิริยายุทธังกุร
๑๓๙๘๓ ดาบตํารวจหญิง อาภรนสิริ
อินสันตภัทรา
๑๓๙๘๔ ดาบตํารวจหญิง อาภากร ปสินย
๑๓๙๘๕ ดาบตํารวจหญิง อามีนา ศรีสอาด
๑๓๙๘๖ ดาบตํารวจหญิง อารีย เข็มเพชร
๑๓๙๘๗ ดาบตํารวจหญิง อารีย ดอนเส
๑๓๙๘๘ ดาบตํารวจหญิง อารียญาภร มาลา
๑๓๙๘๙ ดาบตํารวจหญิง อําไพ จอมแสนคํา
๑๓๙๙๐ ดาบตํารวจหญิง อิงกมล ปกเขตานัง
๑๓๙๙๑ ดาบตํารวจหญิง อิชยชญา
นันทชัย
๑๓๙๙๒ ดาบตํารวจหญิง อิศราภรณ
ปราบวิชิต
๑๓๙๙๓ ดาบตํารวจหญิง อิสรีย
นันททวีหิรัญ
๑๓๙๙๔ ดาบตํารวจหญิง อุบลรัตน
ภิลัยวรรณ
๑๓๙๙๕ ดาบตํารวจหญิง อุไรวรรณ กันหา
๑๓๙๙๖ ดาบตํารวจหญิง อุษา มะเดื่อ
๑๓๙๙๗ ดาบตํารวจหญิง อุษา หลีกเมฆ
๑๓๙๙๘ ดาบตํารวจหญิง เอื้อมพร
พรหมนวล

