เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๖๔
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ํากวาสายสะพาย รวมทั้งสิ้น ๒๓๖,๙๕๕ ราย
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

กระทรวงมหาดไทย

๑ นายพรพงษ เสาวคนธ
๒ นายมนูศักดิ์ หมองศิริ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบล
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๔ ราย)
๓ นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ
๔ นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายกิจธนศักดิ์ ขําเจริญ
๙
นายจําเริญ ศิลปชัย
๑๐
นายเฉลิมเกียรติ ศรีเสาวคนธร
๑๑
นายชนะชัย ปนทองสุข
๑๒
นายชัยวัฒน ประเสริฐ
๑๓
นายณรงคศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ
๑๔
นายประดับ หมื่นจร
๑๕
ดาบตํารวจ ประเสริฐ ลําพู

๑๕ ราย)
นายมงคล โพธิ์แสง
นายไวพจน เอี่ยมสอาด
นายสมเกียรติ คลายอยู
จาสิบเอก สะทาน อิ่มอยู
นายสุวิทย ยืนชีวิต
ดาบตํารวจ เสริมศักดิ์ จันทรลิ้ม
นายอุดมเดช สวางจิตร

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒๒๔ ราย)
นายกมล แสนเจริญ
๙ นายเกรียงไกร ปนทอง
นายกริชชัย สุขสารี
๑๐ นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม
นายกอหนี กองขาวเรียบ
๑๑ นายเกษม รักษขาว
นายกานต ปลั่งศรีทรัพย
๑๒ นายโก คําแหง
นายกาแมน สมาด
๑๓ นายโกวิทย กัตตา
นายกําพล เทพกฤษ
๑๔ นายคงศักดิ์ ฉัตรชัยรัตนเวช
นายกิตติโชติ ยาวิชัย
๑๕ นายคําผิว เจริญฐานะ
นายกิตติพงศ สีเหลือง
๑๖ นายคํารณ พรอินทร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

นายจงรักษ ฟกแกว
นายจรัญ สุนทรโชติ
นายจักรา วรกุล
นายจารึก รัตนบุรี
นายจํารัส โปงอวน
นายจําเริญ เครือตะมา
นายจิระ แกวมณี
นายจีระเดช อินทรเจริญ
นายเจะอารง เจะและ
นายฉลอง หนูกระจาง
นายชนะนันท ริ้วตระกูลไพบูลย
นายชลอ ยศสมบัติ
นายชวลิต แสงไพโรจน
นายชัยรัฐ ประสิทธิรัตนา
นายชาญ เดือนเพ็ง
นายชาญวิทย เตียวกุล
นายชาตรี เงินทวม
นายชาตรี อวมสอาด
นายชุบ คลายคลึง
นายชุมพล อิ่นแกว
นายชุมเมฆ มหาโยธี
นายชูศักดิ์ เภรีฤกษ
นายชูศักดิ์ วสันต
นายไชยย ทองกระโทก
นายณรงค เพิ่มพูล

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายณรงค สวางจันทร
นายณรงคฤทธิ์ ทุงปรือ
นายณัฐพสิษฐ ชูประดิษฐ
นายดนัย ขจรผล
นายดวงดี ปนจันทร
นายเดชา ทองเพ็ญ
นายเติมดวง ลาภอาภารัตน
นายถาวร ไมโภคา
นายทรงพล ชีวินมหาชัย
นายทรงวุฒิ พฤฒิศาสตร
นายทวน ลัดดาวัลย
นายทวี เขียวคุม
นายทวี สีสด
นายทองสา อุตมะ
นายทองอร ชารินทร
นายทิพยชยภล เพทายวิราพันธ
นายทิม ชื่นฤดี
นายทุเรียน อนุกิจ
นายเทพฤทธิ์ บัวโรย
นายธงชัย เพ็งภู
นายธนิต สุขทอง
นายธํารง แกวรักษ
นายธํารงค พินดิษฐ
นายธีรเดช พิชัย
นายนพพล ประกอบแสง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑

นายนอย เสือซอนโพรง
นายนันทพันธ ปฐมเจริญสุขชัย
นายนาค บุญเทพ
นายนิกร นุชบุษบา
นายนิพนธ ณัฐวุฒิ
นายนิพนธ นอกไธสง
นายนิรันดร ชัยกุล
นายนิวัตร จําป
นายบําเพ็ญ สินภักดี
นายบํารุง ฮกยินดี
นายบุญชัย อโนดาษ
นายบุญทํา สืบสิน
นายบุญธรรม แกนลออ
นายบุญธรรม พูนพิน
นายบุญธรรม เลิศสุภศาสตร
นายบุญนาค อูผลเจริญ
นายบุญเพ็ง ศรีเขม
นายบุญยัง วังเปรม
นายบุญเลิศ สืบประสิทธิ์
นายบุญสง แจมศรี
นายประจง พวงสุวรรณ
นายประจักษ อุดชาชน
นายประดิษฐ เศรษฐรินทร
นายประพันธ ผังรักษ
นายประสิทธิ์ ปวนสุรินทร

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายประเสริฐ ไทยอุดมทรัพย
นายประเสริฐ นกหงษ
นายประเสริฐ พงศสิริวรวัฒน
นายประเสริฐ เพิ่มเกษตรการ
นายปรีชา วงษบัณฑิตย
นายผวน เอมดี
นายพงศพณิช เวียงทอง
นายพงศอินทร ติยะโสภณจิต
นายพงษสวัสดิ์ ธีระวัฒนกุล
นายพัฒนะพงศ ลาพิงค
นายพิทักษ ตามบุญ
นายพิสิฐ คงแกว
นายไพฑูรย รัตนนิพนธ
วาที่เรือตรี ภัทระ จึงประเสริฐ
นายภัยรีบ ศักดิ์เกิด
นายภานุทัฑ มูสิกะ
นายมงคล สุขศิลา
นายมนตรี เชื้อวงศสกุล
นายมนตรี ศรประสิทธิ์
นายมนัส ขัติเรือง
นายมะรอสดี เงาะ
นายมานัส สุนทรโชติ
นายเมธี จุลรัตน
นายยงยุทธ ตาดเดิม
นายยม ฉิมพาลี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑

นายยศดนัย สินสมบัติ
นายยุพิน เฉยเย็น
นายระวิ แกวซัง
นายรัชพล ลานแปง
นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ
นายรุงอรุณ วงศรถ
นายโรจนินทร ศิริเบญญาภิรมย
นายวรกิจ ลือสุขศรี
นายวสันต ศรีฐาน
นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล
นายวันดี จุลเหลา
นายวิชาญ นะวาระ
นายวิฑูรย หมอมปลัด
นายวิทยา เรืองเมธีกุญ
นายวิน ศรีพุม
นายวินัย เครื่องไชย
นายวิรสิงห คชสิงห
นายวิรัช สิงหทอง
นายวิรัตน ศรีอุไร
นายวิลาศ สุวินัย
นายวิศาตร แสงศรี
นายวีระ จิตติศักดิ์
นายวีระพล ชูแสง
นายศักดิ์ดา พงศวัชร
นายศุพชีพ มั่งคั่ง

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสงวน นันติ
นายสงัด แสงนิล
นายสถาพร หมั่นเก็บ
นายสนม ตาพันธุ
นายสนิท พลิคามิน
นายสมเกียรติ พิทักษ
นายสมเกียรติ สุทธิพันธ
นายสมเกียรติ อวยชัย
นายสมคิด สุขสวัสดิ์
นายสมชาย จิตรเพชร
นายสมชาย นาคทัพ
นายสมชาย วัฒนะนอย
นายสมบัติ พุมพระครูถิ่น
นายสมพงษ มาลา
นายสมโภชน ชินวงค
นายสมยศ จาตุรนต
นายสมยศ สิริพงษ
นายสมยา ษรประสิทธิ์
นายสมาน หมุดยะฝา
นายสราวุฒิ เลิศวิชากุล
นายสวาง มณีทอง
นายสัมพันธ เณรเจียม
นายสัมพันธ ทองลิ่ม
นายสาทร คงสกูล
นายสายชล บุญสวน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑

นายสําราญ ทองนอย
นายสําราญ โพธิ์สรอย
นายสําเริง เกิดปน
นายสําอาง ยางศรี
นายสุดจริต กลิ่นอยู
นายสุทัศน เกิดสาย
นายสุนทร กิฬาลาช
นายสุนทร แกวสวาง
นายสุนทร ฉ่ําชื่นวงศ
นายสุนทร องคสอาด
นายสุพจน งามสงา
นายสุมนตรี แสงโพธิ์แกว
นายสุเมธ ผาสุข
นายสุรชาติ ปกสําโรง
นายสุรัตน สุรินทรแกว
นายสุริยะ ภิรมยพรอม
นายสุริยัน ทิพยสุวรรณ
นายสุวรรณ ขวัญเจริญ
นายสุวรรณ สกุลศรี
นายสุวัจชัย เกียรติสกุลทอง
นายสุวิทย พึ่งพานิชย
นายเสถียร นิลทะสิน
นายโสภา แกวจีน
นายอดุลย กิตติยะ
นายอนุสรณ สุขรุงเรือง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอรุณ พรมภิระ
นายอะหมาด เหมโคกนอย
นายอักษร นอยสวาง
นายอับดุลอาซิ ดือราแม
นายอัมพร โรจนจันทรแสง
นายอาจ พูลปน
นายอํานวย ประทิศ
นายอํานวย สุวินัย
นายอํานวย เหมือนวงศธรรม
นายอํานาจ เพ็ชรวงษ
นายอิสรภาพ คําฟู
นายอุทัย กันกลางดอน
นายเอกชัย กลิ่นสุคนธ
นายเอนก สุขสําราญ
นางกรวิภา เกิดสงค
นางสาวจิรฐา ชัยชนะไพศาล
นางทรงธรรม ภิญโญ
นางทองมวน พันธุรี
นางสาวทัศนีย คงไทย
นางสาวทัศนีย จอกุย
นางสาวทิพวิมล วงษแกว
นางนนทกาญจน แจงพลอย
นางพเยาว จอยทอง
นางพูมใจ ประทุมคํา
นางไพบูรณ ตระกูล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

นางมลิวรรณ พลราช
นางรุงศิริ บัวหลวง
นางวันฒนา หลําแกว
นางศิริรัตน เอี่ยมสะอาด

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสุภา นันทะมีชัย
นางสาวสุวรรณ มังนอย
นางอนงค คงบุตร
นางอุบล จันทรเกษม

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖๓๕ ราย)
รอยตํารวจตรี กนกศักดิ์ มุทธากาญจน
๒๑ นายเกียรติภูมิ สินสืบผล
นายกรวิชญ ชื่นชมนอย
๒๒ นายโกมินทร ปนปก
นายกรี สุหา
๒๓ นายไกรเลิศ แสงเมฆ
นายกฤตนัย กงอิ่ม
๒๔ นายขวัญชัย นิลธนกุล
นายกฤษณ อูทรัพย
๒๕ นายคณิต พงษพันธ
นายกองการ ผดาศรี
๒๖ นายคําเพียร สีดาโคตร
นายกานต แกวกาญจน
๒๗ นายคําภีร พรหมบุตร
นายการอง คงแพ
๒๘ นายคําหมอน บุตรโคตร
นายการุณย แนมใส
๒๙ นายจง กันธา
นายกิติพงศ สอนทอง
๓๐ นายจเด็จ บุตรน้ําเพ็ชร
นายกีรติ บุญเทียม
๓๑ นายจรัญ เข็มทอง
นายกุญชร บุรีวงศ
๓๒ พันจาอากาศเอก จรัส แผนเงิน
นายกูดานัน หลังจิ
๓๓ นายจักรกฤษณ จรเอกา
นายเกษม คําโสภา
๓๔ นายจันทร อินแดน
นายเกษม ประสมพงษ
๓๕ นายจันที โทคําเวช
นายเกษม สุขสม
๓๖ นายจํานงค ตะมอญ
นายเกษม ออนตา
๓๗ นายจําเนียร เสืออยาง
นายเกษมศิษฐ พุทธิคุณไพศาล
๓๘ นายจําเนียร เทียมครู
นายเกษมสุข ธรรมรังษี
๓๙ นายจํารัส กุหลาบแกว
นายเกียรติพงษ วงศษา
๔๐ นายจินต พิบูลยไพร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

นายจิรกิตต ไตรถวิล
นายจิรายุ งอกงาม
นายเจริญ ทองเอี่ยม
นายเจริญ ศรีภูมิราช
นายเจริญชัย จิตรพัฒนากุล
นายเจแฮ พิมพวรรณธนา
นายฉลวย เกตุบุญลือ
นายฉลอง สุทธิธรรม
นายฉวี โสหา
นายเฉลิม พุทธรักษา
นายชวน กรดกางกั้น
นายชอบ บุญจันทร
นายชัชวาล คลังชํานาญ
นายชัชวาล เหมะ
นายชั้น วรรณมั่นคง
นายชัยณรงค ทองพันธ
นายชัยณรงค สันทัสนะโชค
นายชัยณรงค ดาบุตร
นายชัยพร อุไร
นายชัยมงคล สีสม
นายชัยยัณ รอดกลิ่น
นายชัยโรจน มวงสุข
นายชัยสิทธิ์ เมืองคุม
นายชาติ ชูนาม
พันจาอากาศเอก ชาติชาย ไทยเจริญ
นายชํานาญ ทองแดง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายชํานาญ ยิ่งเจริญ
นายชํานาญ ภูสกุล
นายชิตณรงค ขอเหนี่ยวกลาง
นายชูใจ คุณพรม
นายชูชาติ ตันตระกูล
นายชูศรี หนูนอย
นายชูศักดิ์ วองไวกริยา
นายเชน สระทองบุญ
นายเชวง จรัลพงษ
นายเชษฐา ฝกทอง
นายเชิดชัย บัวทุม
นายเชื่อง จันทรปาน
นายไชยวัฒน ดาวเรือง
นายไชยันต ฝอยฝน
นายฐเดช ศรีสุข
นายฐปพน มีจิตร
นายณรงค ชินเวช
นายณรงค วงษเพ็ชร
นายณรงค ศรเดช
นายณรงค สิตตานนท
นายณรงคกรณ นิยมเสน
นายณเรตร จันตา
นายณะรินทร รินทรฟอง
นายณัฐนนท ศรีประเสริฐ
นายณัฐนนท อุดหลา
นายณัฐนันท จิรนนทเสถียร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗

นายณัฐพงศ วิชัยดิษฐ
นายณัฐพณ ใจแกว
นายดอกรัก สวัสดี
นายดอรอหีม มะหมัด
นายดํารงค ชัยกุล
นายดํารงค บุตรชวย
นายดุรงคฤทธิ์ อุปถัมภ
นายดุษฎี ปนดีกา
นายเดชา โคจีจุล
นายเดชา วงศพึ่ง
นายเดโช ทรัพยบุญ
นายเดือน เวียงคํา
นายแดง หอมสุวรรณ
นายตรีธวัฒน สุขศรีปพัฒน
นายตวนเลาะ ปาแซ
นายเตือน บุญสุข
วาที่รอยตรี ถนอม ดาราเย็น
นายถนัด วิชัย
นายถาวร วงษแกว
นายถุง ประทุม
นายทรรศนัย พรหมเมตตา
นายทวี เครื่องจักร
นายทวี ผิวผอง
นายทวีวัฒน วิสิฏสิริ
นายทวีศิลป อินทรทอง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายทศพร แผนทอง
นายทศพร ภูมิพัฒน
นายทองจันทร ดําริห
นายทองพูล ชราศรี
นายทองยอย ตรงตอกิจ
นายทองเริ่ม บุญชู
นายทองสุก เพ็ญจันทร
นายทองสุข หนันมาก
นายทัศพงษ สงโสภา
นายทํานอง ไชยโย
นายธงชัย อินทรประเสริฐ
นายธนกฤษ อภิชาตโรจนกุล
นายธนภัทร ชอมะกอก
นายธนภูมิ ขําเรือง
นายธนวัฒน ไพศาลเจริญโชติ
จาสิบตํารวจ ธนัช ศรีภูมิ
นายธรรมศักดิ์ อุบล
นายธเรวัชร อบแพทย
นายธวัชชัย ทองตําลึง
นายธีรพันธ เจริญผล
นายธีรศักดิ์ ภิญโญยงค
นายธีระศักดิ์ รอดคําทอง
นายนครินทร ทองทิพย
นายนที เนาวบุตร
นายนพดล จําปานิล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗

นายนพดล ชื่นอุทัย
นายนพดล สุขสุสาสน
นายนอย คํามี
นายนาวิน มูลมงคล
นายนิกร ทองมา
นายนิกูล ลือศิริ
นายนิคม พิทักษธรรมณี
นายนิติพัฒน ยุทธเจริญกิจ
นายนิพนธ สมจันที
นายนิพนธ แตมงาม
นายนิพันธ เมืองสง
นายนิยม ดิเรกศิลป
นายนิรพล ใจสมุทร
นายนิวัต แกวจันทร
นายนิสิตย ดียิ่ง
นายบรรจง เอื้อการณ
นายบรรจง นาโพนงาม
นายบรรพต สาสุข
นายบัณฑิต แกวจันทร
นายบัวศรี พุทธนารายณ
นายบํารุง ซื่อสัตย
นายบุญชวย มหาวรรณศรี
นายบุญชวย ศรีแกว
นายบุญชัย บุญมี
นายบุญชาติ พุมเจริญ

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายบุญโชค ขําปราง
นายบุญถม จัตุรัส
นายบุญทัน เพ็ชระ
นายบุญธรรม กี่สุน
นายบุญเปง ดวงดึง
นายบุญเปลง ปานเฟอง
นายบุญมี คมศรี
นายบุญมี สอนพวง
นายบุญยงค ปะสาวะโพธิ์
นายบุญยัง ไพรวัลย
นายบุญยิ่ง จันทรเชื้อแถว
นายบุญเลิศ ชาติรัก
นายบุญเลิศ ทรงศิลป
นายบุญเลิศ นัดสูงวงศ
นายบุญเลิศ เบาศรี
นายบุญสวย อยูบุรี
นายบุญสี สมพงษผึ้ง
นายบุญหลั่น แกวสีไว
นายบุญเหลือ คงสอน
นายบุรี จันทรัตน
นายประกอบ อินอราม
นายประกาศ คุณยงค
นายประจักร บุญเรือง
นายประดิษฐ แยมอิ่ม
นายประทีป แกวงาม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗

นายประทีป ชอชั้น
นายประทุม เทพธรรม
นายประพจน พลคง
นายประพันธ บุญสง
นายประพันธ เสือสังโฆ
นายประยงค สุขประเสริฐ
นายประยุทธ ชํานาญกิจ
นายประยูร ยศเมฆ
นายประยูร หาญประชุม
นายประยูร สุรนารถ
นายประวัติ แสงเทียนหยด
นายประวิทย บุญมี
นายประเวช วันทาเขียว
นายประเวทย เสนหา
นายประสงค เกิดใจตรง
นายประสงค บุญชูรอด
นายประสพ ทองยอย
นายประสาท อินมวง
นายประสิทธิ์ กลิ่นเทียน
นายประสิทธิ์ ธูปหอม
นายประสิทธิ์ สวนอินทร
นายประสิทธิ์ อํานาคะ
นายประสิทธิ์ สระทองหน
นายประสูต พิมพเสงี่ยม
นายประเสริฐ ทิพยดี

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายประเสริฐ นาคนิคาม
นายประเสริฐ บุญกองรัตน
นายประเสริฐ ศิริวัฒน
นายประเสริฐสิทธิ์ ชัยวงศ
นายประหยัด สิทธิประเสริฐ
นายปราโมทย แกวพิชัย
นายปราโมทย อินเทียน
นายปรีชา กลั่นประโคน
นายปรีชา สงวนทรัพย
นายปรีดา หลาไทยสง
นายปญญา เฉลียวชาติ
นายปญญา สะใบบาง
นายปญญา สําลี
นายปญญา หาแกว
นายเปา แซทาว
นายผจญศักดิ์ ศรีเพียวงศ
นายพงศเกษม โกยดุลย
นายพงศธนัช มหัทธนนพพงศ
นายพงษ สินสวัสดิ์
นายพงษเทพ โพธิ์ศรี
นายพงษเพชร จั่นเพชร
นายพงษศักดิ์ ไทรพิพัฒนพานิช
นายพชรดนัย ตาคะ
นายพยอม เจริญยิ่ง
นายพยัพ เพ็ชรนิล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗

นายพยูร ไชยชน
นายพรชัย ศิริเพิ่มพูลชัย
นายพรชัย ไชยนาน
นายพรเทพ สมเกลี้ยง
นายพรประสิทธิ์ หนูแกว
นายพรมรินทร บุญกอน
นายพรอนันต ชูแกว
นายพฤทธิพงษ บุรี
นายพล อิ่มสมบัติ
นายพสิษฐ ศรีสุข
นายพะเนียด ประดับศรี
นายพัดสา ตรงดี
นายพันลภ อุทธิยะ
นายพิเชษฐ รุนประพันธ
นายพิณ พุมนุม
นายพิทักพงษ ผัดวิเศษ
นายพิทักษ ตั้งแตง
นายพิทักษ รักเขียว
นายพิทักษชัย โสดา
นายพิยนต สมภาร
นายพิศณุ ชื่นสกุล
นายพิสันต เรืองสุข
นายพีรสิทธิ์ ทับผา
นายพุฒิ เตมะ
นายไพจิตร ชางเรือ

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายไพฑูรย แสงทอง
นายไพบูลย ตันสกุล
นายไพบูลย ทองศรีสุข
นายไพรัช จิรโกศล
นายไพรัตน ขจรเพชร
นายไพโรจน เกิดความสุข
นายไพโรจน บัวทิม
นายไพวัล วรติยะ
นายไพศาล ตอนโคกสูง
นายไพศาล เพ็งพานิช
นายไพศาล ชมภูมิ่ง
นายไพศาล มิ่งขวัญ
นายไพสรรค ทองสุทธิ์
นายฟก ชาติสี
นายภัทรพงศ วงศผุดผาด
นายภาณุพันธ วุฒิพรชานนท
นายภานุพงศ นวลเจริญ
นายมงคล เกิดอยู
นายมนชัย พรอมมูล
นายมนตรี วงศชาง
นายมนู บุญยั่งยืน
นายมนูญ หอมสุวรรณ
นายมหิธร มังคลรังษี
นายมะยูโซะ ดามะ
นายมังกร ประเชิญสุข

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗

นายมานพ เฟองบางหลวง
นายมานะ วุฑฒยากร
นายมานิตย มูลเคา
นายมาโนช ไกรจําเนียร
นายมิ่ง เจาะขาว
นายมุง หวางหยวก
นายมูฮัมเหม็ด หะมะ
นายมูฮามัดอัจมัน ยูโซะ
นายเมธี ทองคํา
นายยงยุทธ บุญแวว
นายยงยุทธิ์ บุญสมพงษ
นายยรรยงค จันแวว
นายยินดี เขาวงกต
นายระดมพร หนูเผือก
นายรินทร พูลศิลป
นายรุงเพชร กําเหนิดทอง
นายรุงเพชร แจมเจริญ
นายเรืองศักดิ์ วงคศรีชา
นายฤทธิชัย จันทรเสน
นายลําพวน จิตไพบูลย
นายเลิศเชาว ยศเมฆ
นายวชิรเมษฐ วงศเจริญอมร
นายวรลภย ศรีบุญเรือง
นายวรวิทย กะเสริม
นายวรสิทธิ์ เปลงเจริญศิริชัย

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวสันต ศรีนอย
นายวสันต สุขสวัสดิ์
นายวัชรินทร พงศธีระดุลย
นายวัน แจมเหมือน
นายวันชัย จันทร
นายวันนา อารีเอื้อ
นายวาสนา จันทรพวง
นายวิจักร ตรีชัยพันธุ
นายวิจารณ ธาราสมบัติ
นายวิจารณ แสงจันทร
นายวิจิต สุมูลเวช
นายวิจิตร สงหนอง
นายวิชัช ไตรรัตน
นายวิชัย ตุมเจริญ
นายวิชัย ทองเถาว
นายวิชัย ทองฮุย
นายวิชาญ ชูวงศวาน
นายวิเชียร กุมเกวียน
นายวิเชียร ศรีนวลมาก
นายวิเชียร นาคฤทธิ์
นายวิฑูรย ภูชินาพันธุ
นายวิทยา กลิ่นบุญมี
นายวิทยา รอดบุญเกิด
นายวินัย แกลวกลา
นายวินัย ฉิมมากรม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗

นายวินัย ลิ่มเชย
นายวิบูลย วิจิตรกิ่ง
นายวิบูลย วิตรสุขุมาลย
นายวิรัช ทองเพชร
นายวิรัช บุญแกว
นายวิรัตน ดําเนินผล
นายวิรัตน ลาอํา
นายวิรัตน วิศพันธุ
นายวิริทธิ์พล แหยมบาง
นายวิโรจน เดือนฉาย
นายวิโรจน ทองระยา
นายวิโรจน ศรีสุวรรณ
นายวิไล เทพศร
นายวิศาล เกิดปญญา
นายวิสิทธิ์ จันทะสี
นายวีรวัฒน วงษจินดา
นายวีระ แกวอุนเมือง
นายวีระ ผูปลื้ม
นายวุฒิเลิศ สันหลี
นายเวียงไชย ศรีสรณ
นายไวพรต เจียวเจริญ
นายศรายุทธ พูขุนทด
นายศราวุธ ปานสัน
นายศรีเทพ สุวรรณไตร
นายศักดิ์ชัย คงวัฒนกุล

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายศักดิ์ชาย พิพัฒศรี
นายศักราช อัมวงษ
นายศิริ ไทรเล็กทิม
นายศิริชัย บํารุงเขต
นายศิริศักดิ์ โคตรสีหา
นายศุภกฤต แสงวงศ
นายศุภชัย วันทาเขียว
นายสงวน ทองเที่ยง
นายสงวน ธรรมรักษ
นายสถาพร ทองยอย
นายสถิตย เมืองนก
นายสนอง ชูชีพ
นายสนอง ผูกพันธ
นายสนอง ขันวงษ
นายสนั่น จินดามณี
นายสนาม พึ่งไพศาล
นายสพรั่ง อินถา
นายสพลกิตติ์ กลาทะเล
นายสม อุปนันท
นายสมเกียรติ เผือกนวล
นายสมเกียรติ มวงเอี่ยม
นายสมควร จิตรแกว
นายสมคิด ชาญชัย
นายสมคิด ดุมไม
นายสมคิด สุรินทร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗

นายสมคิด เอนกวศินชัย
นายสมจิตร สาระวารี
นายสมใจ มีสามเสน
นายสมใจ อยูเจริญ
นายสมชาย เทพยุหะ
นายสมชาย ภัทรยิ่งยง
นายสมชาย สุขศรีแวว
นายสมชาย สุทธิสล
นายสมชิต ขอนัดกลาง
นายสมโชค สิทธิ์ภานุวงค
นายสมทรัพย เจริญผิว
นายสมนึก สุขเอม
นายสมนึก อินทคลาย
นายสมบัติ คอชากุล
นายสมบัติ จันทรศรี
นายสมบัติ จันพวง
นายสมบัติ ทุเรียน
นายสมบัติ ประหมูประถัมย
นายสมบัติ ผิวดี
นายสมบัติ ศิลารัตน
นายสมบัติ หมูเมือง
นายสมบัติ หวาเกตุ
นายสมบัติ พรมประโคน
นายสมบัติ หมุดธรรม
นายสมบุญ สุขวัฑฒะโก

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมบูรณ ขาวบานกวย
นายสมบูรณ มาเยอะ
นายสมปอง หนูเนื่อง
นายสมพงษ จันทรแสนงาม
นายสมพงษ ฟกแกว
นายสมพงษ รัชยธนโภคิน
นายสมพงษ รื่นพงษพันธ
นายสมพงษ เรืองฤทธิ์
นายสมพงษ สินประสงค
นายสมพร แตเชื้อสาย
นายสมพร นวลขาว
นายสมพร บุญสุข
นายสมพร อภิวัฒนวราวงศ
นายสมพร อุบลภาพ
นายสมพร คชศักดิ์
นายสมพล แสงทอง
นายสมภาร จันสุพรม
นายสมภูมิ นิ่มป
นายสมโภช พรหมวิเศษ
นายสมมิตร บัวรัตน
นายสมรัตน ปงพูนทรัพย
นายสมศรี นาสุริวงค
นายสมศักดิ์ จันทรเรียน
นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ
นายสมศักดิ์ มะหาลี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗

นายสมศักดิ์ เจริญกิจ
นายสมหมาย ยอดสินธุ
นายสมาน บานเกาะใต
นายสมาน ครุฑเข็ม
นายสราวุธ หิ้งทอง
นายสวอง เหมกุล
นายสวัสดิ์ รักกสิกรรม
นายสวัสดิ์ จันผง
นายสหเดช แกวมะณี
นายสะมัด ไชยศรี
นายสักรินทร นงนุช
นายสังขะวนิชย ไทยทรง
นายสังวร สุดโต
นายสังวาน บุญตา
นายสังเวียน ลักษณะพล
นายสังเวียน หลัดเกลี้ยง
นายสันต ฉิมหาด
นายสันติ พัดทอง
นายสันธวัฒน สิงหภูกัน
นายสัมฤทธิ์ ขัดเรือน
นายสัมฤทธิ์ มวงประเสริฐ
นายสาคร ถวิล
นายสาคร ทับไทร
นายสาคร มีแกว
นายสามารถ พลายชนะ

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสายชล สะมะโน
นายสํานัก ปูพบุญ
นายสําเนาว กาญจนกันติ
นายสํารวย สดใส
นายสําราญ ฟนเพียร
นายสําเริง คงนิ่ม
นายสําเริง ทาริวงศ
นายสําเริง เลิกบางพลัด
นายสําเริง อุณหไวทยะ
นายสิทธิ์ชัย ฉัตรจินดา
นายสิทธิชัย สวัสดิ์รักษา
นายสิทธิพร ศรีใย
นายสินชัย ชูสวาง
นายสินชัย มีเจริญ
นายสีมา กาไชย
นายสุกิจ ยงกิจ
นายสุจิตร นนทรี
นายสุจิตร บุญรินทร
นายสุชาติ แกวใสพร
นายสุชาติ เรืองวิเศษ
นายสุชาติ หวันตุหมัน
สิบตรี สุทธิพงษ บัวเกิด
นายสุทธิพงษ เอี่ยมออง
นายสุเทพ มูลจันทร
นายสุเทพ สันปาเปา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗

นายสุเทพ เฮงทับทิม
นายสุเทพ จงกล
นายสุธี วงศงาม
นายสุนทร อุเทนสุต
นายสุบิน ชีวินจรัสเรือง
นายสุพจน สิงหลสาย
นายสุพัฒน ทีคําปา
นายสุพิศ กาลพันธา
นายสุภโชค ทองกร
นายสุเมธ ออนศรี
นายสุรเดช มิสมร
นายสุรเดช ศรีรุง
นายสุรศักดิ์ สิงหสิทธิ์
นายสุระ ตั้งใจ
นายสุรัตน ดอนเขียวไพร
นายสุริน ทัศนา
นายสุรินทร กัลชนะ
นายสุรินทร ศรีสุข
นายสุรินทร กังแฮ
นายสุวรรณ พวงภูนอย
นายสุวิทย จันตะมณี
นายสุวิทย ชัยภูมิ
นายเสกสรร สมตัว
นายเสงี่ยม ศักดิ์วิจารณ
นายเสถียร บัวเผื่อน

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเสนห นาคสุขใส
นายเสนอ วงษวาส
นายเสมอ เจริญยิ่ง
นายเสริม อินทระ
นายแสงทอง ชนกเศรณีต
นายโสพล เมียงแก
นายโสภณ พาสนาวุฒิโชติ
นายโสภา สินธุวัตร
นายหนู สุกดิบ
นายหยัด มิตรพิทักษ
นายหลง สัมฤทธิ์ดี
นายหวย จินดาเฟอง
นายหวิง ชวยธานี
นายเหม สาเรส
นายเหรียญพิชัย เอี่ยมเนตร
นายแหลม เดชะ
นายอดิศักดิ์ คลังแกว
นายอดิศักดิ์ จันทรัตน
นายอดิศักดิ์ บุญทูล
นายอดุลย แกวโบราณ
นายอนันต จิรารัตนกุลชัย
นายอนันต ถนอมสิน
นายอนันต เกะนิลา
นายอนันต พุดแจม
นายอนุ ประทุมพา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗

นายอนุชา เพ็ญสดใส
นายอนุรักษ โปรงสุยา
นายอนุรัตน ใจรักษ
นายอนุรุธ บุญเหลือ
นายอนุสรณ พลราชม
นายอภัย ไชยชาญ
นายอภิชาติ ปานจักร
นายอรรณพ สุวรรณชะนะ
นายอรรถ นนทลักษณ
นายอรรถพล มีเพียร
นายอรัญ อยูคง
รอยตรี อรุณ ชัยจันทร
นายอรุณ สมเสียง
นายอรุณ อนงค
นายออสอ จิตรจุน
นายอับดุลรอซิ ทาเนาะ
นายอัศนีย พิทักษมงคล
นายอาซัน บาเฮาะ
นายอาทร สูญจันทร
นายอาทิตย สนิทบุญ
นายอํานวย ทองใบนอย
นายอํานวย มหาพล
นายอํานาจ พงษดวง
นายอํานาจ สิงหลอ
นายอําพล คลองเงิน

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอิทธิพัทธ เหลียวตระกูล
นายอินสม ลือเรือง
นายอุดม ชัดใจ
นายอุดม ทองแกวเจริญ
นายอุดมศักดิ์ คําศรี
นายอุดร ยังสถิตย
นายอุทัย เกิดรี
นายอุทัย อยูฉิม
นายอุทิตย ยุรมาศ
นายอุทิศ ประดิษฐศิลป
นายอุทิศ อินอยู
นายอุไร พัชนี
นายเอก เนียมเอี่ยม
นายเอกชัย พรหมพันธใจ
นายเอกวุธ ไชยมหาพฤกษ
นางกัณธิมา พรมชาติ
นางกานต พลชัย
นางคําผาย ขุนพรม
นางจันทนา กานขุนทด
นางจันทรแรม ศรีเดช
นางสาวจันทิมา ศรีนุรัตน
นางจิตลดา จงมโนประเสริฐ
นางสาวฉวีวรรณ แกวเขียว
นางเฉลียว จันทรกล่ํา
นางสาวโชติกา ยะแสน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวดวงภนา ดาวเลื่อน
นางทวินตรา ทรงคาศรี
นางสาวทัศนียวรรณ ปนนาค
นางสาวทิพยวรรณ คงแสงภักดิ์
นางนอย เขียนนอย
นางนันทนา ตันติรังสี
นางบัวทัน ชัยวงค
นางบุญถม ยางสา
นางประภา จันทรเดช
นางปยะนุช พรมจาด
นางผุสดี ชูชวย
นางสาวพัชรินทร หมั่นตั้งธรรม
นางพัชรี ปฤษณารุณ
นางไพริน ยศอิ
นางภัณทิลา วงศธิมา
นางสาวภัทริน ภูมณี
นางสาวมณฑา จริตธรรม
นางสาวมณฑา ทองขาว
นางมาลี ปติ
นางยุพิน ทองเถาว
นางยุภาภรณ โพพา
นางสาวริญญาภัทร โชตนภัควรรธนะ

๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวลัดดา เมืองชาง
นางสาววชิราภรณ มาแสวง
นางวันเพ็ญ คําอร
นางวันเพ็ญ สบาย
นางวารีรัตน เขตตบรรพต
นางศุภร คูณผล
นางสมนึก คีมนารักษ
นางสมศรี ศิริวงษ
นางสมัย วงศจะมาศ
นางสโรฌา บุญรอดวงศ
นางสุดใจ ทองมี
นางสาวสุนันท นรฉันท
นางสุนีรัตน ทุมมาลา
นางสุมาลี ชัยณเสนสุข
นางสุวรรณา แจงมณี
นางหนูเล็ก แซเตง
นางอมรรัตน มูลพญา
นางอมรา เนตรศิริ
นางอวยพรทิพย ศรีเจริญ
นางสาวอุบล แซหวัง
นางอุษณีย โสภาหัสดร

เหรียญทองชางเผือก (รวม ๑,๕๕๙ ราย)
๑ นายกงจักร พรมนก
๓ นายกมล ดอนอ่ําพวก
๒ นายกมล กรดศรีไหม
๔ นายกรทิพย มณีวรรณ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

นายกรุงศรี วังชา
นายกฤตภาส มณีฉาย
นายกฤตยชญ ชุมโชคดี
นายกฤษฎา ถิ่นสะทอน
นายกฤษดา ปุณณะตระกูล
นายกฤษดา ยิ้มยอง
นายกลิ้ง บัวเปอย
นายกอน สุวรรณชาติ
นายกอน เศษทิพย
นายกอบชัย กล่ําเพชร
นายกะรีม เพ็งเทพ
นายกังวล อมลึก
นายการะเวก ประดับธรรม
นายกาหรีม อาจหาญ
นายกําจัด สินธุทรัพยสมาสุข
นายกําจัด สุขสวัสดิ์
นายกําชัย พุกบัวขาว
นายกําพล ทะนันไชย
นายกําพล พิมพทอง
นายกิจ เจริญจันทร
จาเอก กิจ ทอทัน
นายกิตติ กิจประเสริฐ
นายกิตติ จันทคัต
นายกิตติ มงคล
นายกิตติ อูทรัพย

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายกุศล แกวรุงฟา
นายกุศล รัตนคุณ
นายเกชา พุมแยม
นายเกตุ โตริต
นายเกรียงไกร กิตติวีระ
นายเกรียงศักดิ์ ณ รังสี
นายเกรียงศักดิ์ ทองฤทธิ์
นายเกษม คงวิมล
นายเกษม ทองเกิน
นายเกษม ลายสิงห
นายเกษม ชุมชูจันทร
นายเกษมศักดิ์ ไมสูง
นายเกษมสันต ศรัทธาพันธ
นายเกาะ พิชญปรีชาเดช
นายเกียรติรัตน แตงอุไร
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง
นายเกียรติศักดิ์ ตื้อนวล
นายแกว พูนนอก
นายโกวิท ไชยบุญ
นายโกศล พันธรักษ
นายไกรวิทย โอชุม
นายขจร นุยภักดี
นายขยาย ยะโส
นายขรรคชัย เฮาหนู
นายขุน กองเฉี้ยง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙

นายขุนกริด นิลทับ
นายขุนทอง วรพิน
นายเข็มทอง พรเอนก
นายเขียน ละกังถา
นายคงศักดิ์ สายศรี
นายคณิน ลองวิลัย
นายคมชาญ อุไรรัตน
นายครทิพย ทาวมา
นายคํา อุตะมะ
นายคําเขม กันหา
นายคําดี สุระทร
นายคําตัน สายคําพล
นายคํานวน พรมนุย
นายคําบิน อินทระ
นายคําปน พรมมี
นายคําผอง นาบํารุง
นายคําพอง นานาค
นายคําพอง โพธิกมล
นายคําพูล ทองภู
นายคําแพง นีระพันธ
นายคํารณ เกิดชวง
นายคํารณ สมศรี
นายคําหมุน ชาปาน
นายคีรี สุบรรณรัตน
นายคุณวุฒิ ทุยอน

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเคลื่อน ภาพขุนทด
นายเคลื่อม กาญจนอํามร
นายจตุรวิทย ศรีสวาท
นายจบ ชวยทอง
นายจรัญ บุญให
นายจรัญ วงษวิหค
นายจรัล แกวทอง
นายจรัล พัฒนใหญ
นายจรัส อุชุภาพ
นายจรินทร สุเนตโต
นายจรินทร นุชพืช
นายจรูญ จันคํา
นายจรูญ นนทสวัสดิ์
นายจรูญ วาที
นายจรูญ แสนปอ
นายจรูญ บุญทน
นายจเร ไมสน
นายจอมพล รองจิก
นายจักร ทองยศ
นายจักรกฤช พรมออน
นายจักรพงศ สุขเกื้อ
นายจักรพันธ แปนเพ็ชร
นายจักริศ ทองเกียว
นายจักรี แกนพะเนาว
นายจาม ไหมสุวรรณ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙

นายจํานง พูลสุวรรณ
นายจํานงค ชัชวาลย
นายจํานงค ผลาเหิม
นายจํานงค วงษเพ็ง
นายจําเนียร ราชประดิษฐ
นายจําป ศรีทัน
นายจํารูญ ออนเจริญ
นายจําเริญ รัตนวิจิตร
นายจําลอง บัวหงษ
นายจําลอง แฟนพิมาย
นายจําลอง อินทรแจง
นายจิตกร พิงไพเราะ
นายจิตตภัทร ชนาวรรธนสกุล
นายจิตร ประสิทธิ์
นายจิตรภาณุ แพงดี
นายจีรชัย พินโทแกว
นายจีรศักดิ์ แซเติ๋น
พันจาอากาศเอก จุมพล ทวิชัย
นายเจน เพิ่มพูน
นายเจริญ เดชชิต
นายเจริญ เยาวดํา
นายเจริญ ใจเย็น
นายเจริญสุข เชื้อเจ็ดตน
นายเจษฎา กรีมละ
นายโจทย ฉิมขันฑ

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายใจเจริญ เกิดใบ
นายฉลวย จงเจริญ
นายฉลวย ตวนสงัด
นายฉลอง แกวดี
นายฉลอง เนียมดวง
นายฉลอง วงษวรรณ
นายฉลอง สมดี
นายฉวี ชื้นประเสริฐ
นายฉัตร ไตรพรม
นายเฉลิม ซอนคํา
นายเฉลิม ผุดผอง
นายเฉลิม สีสมุทร
นายเฉลิม ศรีนินทิน
นายเฉลิมเกียรติ โกวิทธนะวัฒน
นายเฉลิมเกียรติ จันตะคาด
นายเฉลิมชัย บุญเกตุ
นายเฉลิมพงษ เย็นใจ
นายเฉลิมพล พรหมศิลป
นายเฉลิมศักดิ์ แกนเพ็ชร
นายเฉลียว ชูแสง
นายเฉลียว ดีน้ํา
นายเฉลียว นกเกิด
นายเฉลียว มาหวัน
นายชด เถื่อนสุข
นายชยพล มังกร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙

นายชยพัทธ สุวรรณาราม
นายชรินทร พวงสุวรรณ
นายชรินทร งานเลิศ
นายชลณฤทธิ์ จําชาติ
นายชลอ จันทาบุตร
นายชลอ เย็นสบาย
นายชลอ มีคง
นายชลิต นรินทร
นายชวง พิชัยยุทธ
นายชวน พิมพสมุทร
นายชวลิต จันทะ
นายชวลิต อนันตกูล
นายชอบ เสงสุย
นายชอบ เอียดนุย
นายชัชวาล คําภูษา
นายชัชวาลย ปลื้มสุด
นายชัชวาลย วงษวรรณ
นายชัชวาลย วรรณหลวง
นายชัยชิต ณ มณี
นายชัยมงคล มีจันทร
นายชัยยันต ปอมประคอง
นายชัยยา เพียรดี
นายชัยรัส เนื่องจากหนู
นายชัยฤทธิ์ ณรงคทิพย
นายชัยวัฒน คะประสิทธิ์

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายชัยวัฒน จั่นบุญมี
นายชัยวัฒน สุขสารี
นายชัยศักดิ์ พุทธสุขา
นายชากรี ดีไข
นายชาคฤษ หมายอมกลาง
นายชาญชัย นันทา
นายชาญชัย แมดมิ่งเหงา
นายชาติ พุมแจม
นายชาติ ไสยสุทธิ์
นายชาติ หละวัน
นายชานนท ชวยดู
นายชาลี ซันหวัง
นายชาลี โพธิ์ทอง
นายชํานาญ จันตะคาด
นายชํานาญ ชุมพล
นายชํานาญ โลกนิมิตร
นายชํานาญ ใสสุข
นายชํานาญ พรมมานนท
นายชินโชติ ศิริเขตบรรพต
นายชินรัตน สายสังวร
นายชินา เบกาบู
นายชุบ มีทรัพย
นายชุมพล ศรีเสมอ
นายชูเกียรติ เหวาโต
นายชูพง วงศเจริญ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙

นายเชิด บุญเหลือ
นายเชิด อริพงศ
นายเชื้อน เกตุกรณ
นายโชติ จารุทิกร
นายเซ็ง ยานุพันธ
นายเซ็น ทารัญย
นายญาณภาส วัฒนเกษตรกุล
นายณรงค กําปนทองคํา
นายณรงค สุทธิแสงจันทร
นายณรงค หมวดพุฒ
นายณรงคเดช อินมี
นายณรงคฤทธิ์ อนอารีย
นายณรงคศักดิ์ สุธาสิโนบล
นายณรงศักดิ์ สมานวงค
นายณัฐพล สังขทีป
นายณัฐพล อรชร
นายณัฐวัฒน นิละกุล
นายณัฐวุฒิ นางงาม
นายณัฐวุฒิ นามบุรี
นายณู พรมเกษร
นายดาวรุง อินพักทัน
นายดํารง จันทรศิริ
นายดํารงค สุขยิ่ง
นายดํารงค หนูเพชร
นายดํารงค ปาระมีศรี

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายดิเรก เกิดตอพันธ
นายดิลก อินคง
นายดีน สินภาษา
นายดุรงคฤทธิ์ อินทิปปญญา
นายดุลยเดช อักบัสอาลี
นายดุสิต เติมวิเศษ
นายเด็ช นิมมานุทย
นายเดน เฒาเงา
นายเดนดวง สุขเอี่ยม
นายเดวิทย คํากาพย
นายเดือน จันอินทร
นายตระการ พาสนาวุฒิโชติ
นายตอศักดิ์ ตันกุลรัตน
นายตะวัน สุดตา
นายถนอม พึ่งเนตร
นายถนอม ภูดอนตอง
พันจาตรี ถวัลย ลัดดาวัลย
นายถวิล เอมเปย
นายถวิล แสงบุญ
นายถาวร คงแกว
นายถาวร นิสสิริ
นายถาวร เหมือนศรี
นายถาวร ออนนอม
นายถาวร ฉิมพาลี
นายถาวร จากาง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙

นายทนง บุญสุข
นายทนง สาดสาง
นายทรงฤทธิ์ แกลวกลา
นายทรงศักดิ์ นาคทั่ง
นายทรงศักดิ์ สุทธิรักษ
นายทวาย สารีผล
นายทวิช พรหมหิตาทร
นายทวี เกลี้ยงกลาง
นายทวี เหมือนสังดี
นายทวีป พรมออน
นายทวีศักดิ์ จินดา
นายทวีศักดิ์ เจริญวัย
นายทวีศักดิ์ ญาวงศ
นายทวีสิทธิ์ พุยนอย
นายทอง สารเสนา
นายทองจาย แกวแยม
นายทองดี ประสานเชื้อ
นายทองเติม ฉิมวงษ
นายทองพล โพธิ์พล
นายทองพูล โสภาลี
นายทองไม ฤทธิ์สิงห
นายทองรวม ศรีภิรมย
นายทองลา พินิจ
นายทองลา ภูโท
นายทองลา สุดเหลือ

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายทองศูนย ทุมรักษา
นายทองสิน สุผกามาศ
นายทองสิน แสงดาว
นายทองสุข เจริญผล
นายทองหลอ หอมหวล
นายทองหลอ ฉันทผอง
นายทองอินทร ดาวไธสง
นายทอน กุลวงค
นายทะวาย กวางทอง
นายทักษิณ ไตรวงศ
นายทํานอง จันทรวิชัย
นายทิณกรณ วงศพึ่ง
นายทิ่น ขุนนอย
นายทินกร มังษา
นายทิพย นาคา
นายทิพย ศรีมวง
นายทุย อังฉกรรจ
นายเทพ เชื้อเสือ
นายเทพรัตน จําปาทอง
นายเทวินทร พิทักษไชยวงศ
นายเทอดทูน เมืองใจ
นายเที่ยง แสงดาว
นายเทียน โสดาฐาตุ
นายเทียนไช วันเพ็ง
นายแทน พูดหวาน

เลม ๑๓๙ 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

นายธงชัย จันทรอุทัย
นายธงชัย ตันสกุล
นายธงชัย สิทธาจารุวัฒน
นายธงชัย สีสม
นายธนกร พงษพากเพียร
นายธนกฤต ฐิตะธรรม
นายธนกิจ ศิริศักดิ์
นายธนชัย วงษสุขชัยกิจ
นายธนพล โพธิ์ศรีทอง
นายธนพัฒน ใสสอง
นายธนะชัย เกิดประกอบ
นายธเนศ ธรรมทักษ
นายธรรมรงค เดชเกิด
นายธรรมรัตน พรหมจันทร
วาที่รอยตรี ธวัช จําลอง
นายธวัช ตัณฑไพบูลย
นายธวัช แผวฉ่ํา
นายธวัชชัย คณะฝน
นายธวัชชัย บุญเกง
นายธวัชชัย บุญคู
นายธวัชชัย บุญชู
นายธวัชชัย บุญมี
นายธีรพงศ คําฟอง
นายธีรพล อุนแกว
นายธีรพัฒน คงดี

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายธีรศักดิ์ อุปลา
นายธีระพงษ สุวรรณพันธ
นายธีระศักดิ์ กุลกรเจริญโชติ
นายธีราวัฒน ขจรไวยเวทย
นายธูป พลกลาง
นายนคร โกสิงห
นายนคร ชีวะ
นายนครินทร บัววงกรด
นายนนท เสนานิกรณ
นายนนธวัช ไสยศรี
นายนพกร หนชัย
นายนพดล สิงหาชม
นายนพดล อูผลเจริญ
นายนพดล สุขขี
นายนพพร ศิริวงค
นายนรงฤทธิ์ ธรรมรักษ
นายนเรศ แกวเมืองมา
นายนฤพนธ เอโกบล
นายนฤพล เมืองคง
นายนวพล วัฒนสินธุ
นายนอบ นาคา
นายนอย จันภูเขียว
นายนัทธ แวสะแม
นายนันทภพ มีเพียร
นายนาวิน กุจิ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙

นายนาวิน เพอเมี๊ยะ
นายนําชัย วสุธาผาภูมิ
นายนําสกุล อินทรเรืองศร
นายนิกร ทุนผล
นายนิกร เพชรบัว
นายนิกร มุขดา
นายนิกร โสภาพ
นายนิกร อวมเศรษฐี
นายนิกร บัวตูม
นายนิคม ตั้งจันทรสุข
นายนิด มงคล
นายนิตย เล็กทองแดง
นายนิติ คงสมเพียร
นายนิธิโรจน ศิริเรืองวลี
นายนิมนต ไทรแกว
นายนิมิตร ขวัญเพชร
นายนิมิตร คําหาญ
นายนิมิตร เสงี่ยมศักดิ์
นายนิยม ขัตธิ
นายนิยม จุนเด็น
นายนิรัญ อุนยศ
นายนิรันดร สินทรัพย
นายนิรุจน ฑามาศ
นายนิรุทธิ์ อินแกวศรี
นายนิเวศน แสนแกว

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายนิสัณห สิงหนุ
นายนุกูล อักกะมานัง
นายนุช บุญประกอบ
นายเนตร จูจันทร
นายเนตร ใจงาม
นายบดินทร รักธรรม
นายบรรจง ศรีสมงาม
นายบรรจง สืบสอาด
นายบรรจบ เชียงฉิน
นายบรรชา จันทรเพ็ง
นายบรรเทิง คงขันธ
นายบรรพต คงโตรม
นายบังอร แยมสอิ้ง
นายบังเอิญ คงภักดี
นายบัญชา ฉ่ําสวัสดิ์
นายบัญญัติ มูลอนันต
นายบัวลี นามบุรี
นายบํารุง จันทรเขียว
นายบํารุง สุขเกษม
นายบุญ สอนใจ
นายบุญจันทร สิงหดํา
นายบุญจันทร รูปจันทร
นายบุญชอบ ติดหลา
นายบุญชัย เตชะศิรินุกูล
นายบุญชู มากสัมพันธ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙

นายบุญญา ศรีสมาน
นายบุญเตือน เจริญยศ
นายบุญถม แสนทาว
นายบุญถัน จันลาสงค
นายบุญถิ่น สามหมอ
นายบุญถือ เทพอุทัย
นายบุญเทิด หอมดวงจันทร
นายบุญไทย แสนกระจาย
นายบุญธง นักบุญ
นายบุญธรรม คําสุวรรณ
นายบุญธรรม ฉิมนอก
นายบุญนาค รักเครือ
นายบุญนาค เรี่ยวแรง
นายบุญนาค งามประเสริฐ
นายบุญมา แสงเย็น
นายบุญมี สุวรรณปราการ
นายบุญมี อุตสาห
นายบุญยงค กลิ่นมาลา
นายบุญยงค วงคปนจันทร
นายบุญยัง ถมใย
นายบุญยัง โพธิ์พรหม
นายบุญยืน ขุนยวง
นายบุญยืน อาจอาษา
นายบุญเย็น พุทธนัน
นายบุญรวม ศรีสวัสดิ์

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายบุญรอง คลองเงิน
นายบุญรัตน โพธิ์ขาว
นายบุญรัตน สกุลมา
นายบุญเรือง วงษกลา
นายบุญเรือง ศรีเมือง
นายบุญเรือง ศรไชย
นายบุญเลง ปฐมกนก
นายบุญเลิศ อินสุพรรณ
นายบุญเลิศ เชยวิจิตร
นายบุญเลิศ มหารัตน
นายบุญเลื่อน คงทอง
นายบุญสง เชิดสูงเนิน
นายบุญสง วิเศษแสง
นายบุญสง สารามา
นายบุญสง สุขรอด
นายบุญสง อินตาโสด
นายบุญสนอง ศรีสุข
นายบุญสม จุยโต
นายบุญสม เพชรพูนทรัพย
นายบุญสม วัดแกว
นายบุญสม สุขถาวร
นายบุญสืบ พาหา
นายบุญหนา ลิลาด
นายบุญหมั่น ประกอบธรรม
นายปกรณ เพชรเรียง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙

นายประการ นุรักภักดี
นายประจง ศรีชัยวาลย
นายประจวบ นาทุงนุย
นายประจวบ มีแกวสุข
นายประจักษ การคลคลี
นายประจักษ ศิริบุตร
นายประจักษ อินธงชัย
นายประเจิด เกตุเอี่ยม
นายประชา รอดจินดา
นายประชิต เผดิมผล
นายประณต คําจันทรวงค
นายประดิษฐ ศรีประเสริฐ
นายประดิษฐ จอมนันตา
นายประทวน ปวโรภาส
นายประทีป เครือทอง
นายประทีป โตวงษ
นายประทีป มั่นศักดิ์
นายประทีป สุขสนาน
นายประทีป หัตถบูรณ
นายประเทือง ศรีรัตน
นายประนอม ทิมายงค
นายประพันธ ชูจันทร
นายประพาส อินธิปวง
นายประไพ แกวเมฆ
นายประภากร แกวคง

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายประภาส แจมจันทร
นายประมวล ดวงแกว
นายประมวล อินมวง
นายประมูล ศรีนวล
นายประเมิน บํารุงศรี
นายประยงค โปตาเวทย
นายประยงค แยมกลีบ
นายประยูร ดีพรม
นายประยูร นครชัย
นายประยูร บุสธรรม
นายประยูร ประดับทอง
นายประยูร ปญญาวิลาวัณย
นายประยูร มณีเนตร
นายประยูร ปะละวงค
นายประโยชน ยานะใจ
นายประวิทย แกวกอ
นายประวิทย เข็มกลัดทอง
นายประวิทย โงววิจิตราภรณ
นายประวิทย กลิ่นศรีทอง
นายประเวช ชนะบุญ
นายประสงค เดชะบุญ
นายประสงค สนรักษา
นายประสาร ศรประสิทธิ์
นายประสิทธิ์ ขุนศรี
นายประสิทธิ์ ชูแกว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙

นายประสิทธิ์ ณ นคร
นายประสิทธิ์ แตงรม
นายประสิทธิ์ ถาวร
นายประสิทธิ์ นวลรัตน
นายประสิทธิ์ พลศรีเมือง
นายประสิทธิ์ รักเปยม
นายประสิทธิ์ เลาเจริญ
นายประสิทธิ์ สุขแกว
นายประสิทธิ์ สุขศีล
นายประสิทธิ์ หิ้นมี
นายประสิทธิ์ อยากดี
นายประเสริฐ โกมลวานิช
นายประเสริฐ ไชยวงศ
นายประเสริฐ ทองอวม
นายประเสริฐ วงษนา
นายประเสริฐ สอพุก
นายประเสริฐ สินธุชัย
นายประหยัด ปนสอน
นายประหยัด พิมพชาย
นายประหยัด ละมอม
นายปราณีศิลป ปราสาทสูง
นายปราโมทย พยัคโฆ
นายปราโมทย โสธร
นายปราโมทย หนูรัดแกว
นายปริวรรต พรหมจรรย

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายปรีชา บัวขาว
นายปรีชา มุลาลินน
นายปรีชา เสนหา
นายปรีชา เอี่ยมศรี
นายปญญา แกนเมือง
นายปญญา ปญญะวิก
นายปญญา รักษาธรรม
นายปญญา สรอยเขียว
นายปญญา สามะหาดไทย
นายปน บุญรอง
นายปาน คลองนอย
นายปยะ สุนกี้
นายเปรม จิตตสงัด
นายผดุง วันเมฆ
นายผัด ทับทิมศรี
นายผัดแกว จันทรแกว
นายแผน กลั่นกลิ่นหอม
นายแผน ทับทิมทอง
นายพงศกร กลัดเจริญ
นายพงศธร จันรศิริ
นายพงศพิศุทธิ์ ใจกระจาง
นายพงษธร เฉยเจริญ
นายพงษพันธ เจริญ
นายพจน แสนสุริวงค
นายพนัส อินทโชติ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙

นายพยนต นันทา
นายพยม ลิ้มประเสริฐ
นายพรชัย รอดตุน
นายพรชัย ลีสี
นายพรเทพ แจมจันทร
นายพรเทพ เทวัญพิศพงษ
นายพรรษา รักเดช
นายพลไกร ภูบุญคง
นายพลวัฒน วงศประเสริฐ
นายพลายงาม แกนเพ็ชร
นายพวง วิงวอน
นายพัฒนะพงศ ทุมมา
นายพัฒนา สารมะโน
นายพัฒรพงษ โพธิ์ทอง
นายพาลี เทียมเทศ
นายพิชัย เพชรจุย
นายพิชัย โพธิ์นาฝาย
นายพิชิต แกวหนู
นายพิชิต เพชรรักษ
นายพิเชษฐ ดํารงรักษ
นายพิเชษฐ ติ่งแตง
นายพิเชษฐ สายแกว
นายพิทยา มาออน
นายพิทักษ กาญจนเกตุ
นายพิทูล ธรรมโลกา

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายพินิจ จุมอุทัย
นายพินิจ ดวงพิบูลย
นายพินิจ สุวรรณไตร
นายพิพัฒน สุขโสภณ
นายพิพัฒน แกวธิ
นายพิรุณ สงางาม
นายพิสิทธิ์ สุขจันทร
นายพีรพล โยธาตรี
นายพีระพงษ การะเกตุ
นายพูลทอง สกุลจันทรงาม
นายเพชร คล้ําคลาย
นายเพชร ภูทัศน
นายเพ็ชร เตอสุภาพ
นายเพลิน ยวงสอน
นายเพียน ทองอัฐ
นายโพธิ์ ฉิมมาลา
นายไพ มีศิริ
นายไพจิตร บุญยง
นายไพจิตร รามทัศน
นายไพฑูร พวงแพ
นายไพฑูรย เจนสุขสถิตไพศาล
นายไพฑูรย ตระการพงษ
นายไพฑูรย รุงเรือง
นายไพทูล ฉ่ําชื่นวงศ
นายไพบูลย คูประสิทธิ์

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙

นายไพบูลย จันทรฉ่ํา
นายไพบูลย สุขเรือง
นายไพบูลย สังสะนา
นายไพรัช เหลาเขตกิจ
นายไพรัชน เทียมเจริญ
นายไพรัต สลาลัย
นายไพรัตน อรรถาโภชน
นายไพเราะ ล้ําเลิศ
นายไพโรจน เกิดทรัพย
นายไพโรจน งามขํา
นายไพโรจน ทิพยประสงค
นายไพโรจน บุญสมพงษ
นายไพโรจน อินทรไข
นายภมร อยูเย็น
นายภักดี แซหลี
นายภักดี นันตาคํา
นายภัควัฒน วรวงษวุฒิไกร
นายภัทรกร สุวรรณปราการ
นายภัทรชัย หอมตลบ
นายภัทรวุฒิ มหานาค
นายภากร บุญดาสา
นายภาวัต ตีระดิเรก
นายภาสกร พรหมวิเศษ
นายภิญโญ กลิ่นพยอม
นายเภา อุยนอก

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายมฆวัฒน บุราคร
นายมงคล ขาวจันทร
นายมงคล แซซือ
นายมงคล พรหมมาลี
นายมงคล ฦาชา
นายมงคล สามหาดไทย
นายมงคล สุวรรนาวุธ
นายมณเทียร สมประสงค
นายมณี ทองทา
นายมนตรี กลับกลาย
นายมนตรี โกมล
นายมนตรี คําพาที
นายมนตรี เชื่อมใจ
นายมนตรี แดงสําราญ
นายมนตรี อัมรินทร
นายมนพ ประพฤติชอบ
นายมนัส นุมมีศรี
นายมนัส ปญญาแปง
นายมนัส รัตนพันธ
นายมนัส ศิริพันธ
นายมนัส สกุลลีรุงโรจน
นายมนัส ภุมรินทร
นายมนูญ นอเคน
นายมนูญ รอดอินทร
นายมโน จันเต็ม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙

นายมโนช เล็กนอย
นายมลชล ศรีสกุลเสาวภาคย
นายมะดาโอะ สะเมาะ
นายมะโน พัฒนถลาง
นายมะรอป ดอเลาะ
นายมะรูดิง แมนจิ
นายมักตา สุหลง
นายมังกร ขันตี
นายมังกร ชูทรัพยเจริญ
นายมานพ คําวงศษา
นายมานพ เทียมจันทร
นายมานพ เทียมจุย
นายมานพ นรขุน
นายมานพ วงษไล
นายมานพ ศรีนวล
นายมานะ ดีพิจารณ
นายมานะ เพ็ชดวง
นายมานิต จันทรวิชัย
นายมานิต วรหวัง
นายมานิต โพธิ์ศรีรัตน
นายมาโนช วรรณประเวศ
นายมิตรชัย พอศรีชา
นายมีชัย กลั่นเขตกิจ
นายมุกดาหาร รมยานนท
นายมูล มาเทศ

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายมูหัมมัด นาวา
นายเมฆ ฟกทอง
นายเมษา วิจิตรวงษ
นายเมา กลาถูก
นายเมืองทอง สารคุณ
นายโมลี ยิ้มแยม
นายไมตรี สิ้นโศรก
นายไมย ชอบเสียง
นายยงยุทธ จันทรทอง
นายยงยุทธ เทพา
นายยงยุทธ บุญประเสริฐ
นายยงยุทธ หนูทอง
นายยงยุทธ หมวดชนะ
นายยม ศรีนวล
นายยอด ศรีกลางทอง
นายยอด อิฐไทย
นายยอดเยี่ยม รัตนวิจิตร
นายยาการียา ซิมะ
นายยุพัด นพรัตน
นายเยาวลักษณ สายแวว
นายเยื้อง หนูนอย
นายเยื้อน บัวทอง
นายโย ยิ่งนคร
นายใย เปลาเล
นายรชต สิงหป

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙

นายรชต วงคดวงผา
นายรณชิต รัตนะเจริญลาภ
นายรวมฤดี นาคทอง
นายรวีโรจน บุษบา
นายรอหมาด ขนาดผล
นายรังสรรค สารุ
นายรังสรรค เบียวเช
นายรังสี ประดิษฐ
นายรัญดอน บุตรพรม
นายรันดร สมมิตตะ
นายรัศมี คุณาอน
นายรื่น อนุวัฒน
นายรุงณรงค นงเยาว
นายรุงโรจน จันทรออน
นายรุงโรจน ทองเฟอง
นายรุงฤทธิ์ เรืองรุง
นายรุสดี ยูโซะ
นายเรวัตร ชางกันทะ
นายเริงชัย พลอินทร
นายโรม เยาวดํา
นายลา มีแกว
นายลํา ชวยรักษา
นายลําดวน ไกรสัมฤทธิ์
นายลําเพย ทองกานบัว
นายลําแพน ดีรัศมี

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายลํายอง เรืองอราม
นายลิ เนียมกลาง
นายลิฟท วงศสังข
นายลี้ กันยะมูล
นายเล็ก สีหิน
นายเลอศักดิ์ จันทรไทย
นายเลิศ อรพิมพ
นายเลิศวรรธน ศรีภิรมย
นายเลี้ยม คชินทร
นายวงคไกร แสนเครือคํา
นายวงเพชร แสนสองแคว
นายวชิรวิชย กิตติภูริวงศ
นายวรพล สุดสงวน
นายวรรณชัย จําอยู
นายวรวิทย ตันวิสุทธิ์
นายวรวุฒิ คุณพาที
นายวรวุฒิ อยูนาน
นายวรสิทธิ์ ชื่นใจ
นายวรัตถ พงษทอง
นายวสัน มีศิลป
นายวสันต ชัยภูมิ
นายวสันต นพโสภาพ
นายวัชรพล ตองสู
นายวัชราพงษ ถิ่นทาชนะ
นายวัชรินทร แซอึ่ง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙

นายวัชรินทร พันธุโต
นายวัชรินทร พักตรจันทร
นายวัฒนา ชวยพรหม
นายวัฒนา เรืองฤทธิ์
นายวัฒนา มั่นไผท
นายวัทธิกร ธูปแกว
นายวันชัย คงทน
นายวัยพจน ฟูเฟอง
นายวัลลภ เสมเหลา
นายวิชัย ครุฑจันทร
นายวิชัย ญาติวงค
นายวิชัย บัวซาว
นายวิชัย พุมศรีใส
นายวิชัย มาขุนทศ
นายวิชัย ยิ้มนอย
นายวิชัย สอนจันทร
นายวิชาญ การภักดี
นายวิชาญ แกวลาย
นายวิชาญ จันทรกูล
นายวิเชษฐ ลักษณะอัมพร
นายวิเชียน รัตนาบุญเลิศ
นายวิเชียร คําพาที
นายวิเชียร ปญญาคง
นายวิเชียร พลชัย
นายวิเชียร มั่นที่สุด

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวิเชียร มามาก
นายวิฑูร ทองศรีแกว
นายวิทยา พิฬารัตน
นายวิทยา โยธารักษ
นายวิทยา อุปนันท
นายวิทยา ปรองดอง
นายวิทวัช สวนพลอย
นายวินัย จิระศักดิ์
นายวินัย ชาไชโย
นายวินัย แทนศรราม
นายวินัย วรรณโอทอง
นายวินัย สิทธิสาท
นายวินัย เมืองมานอย
นายวิบูลย ชางบุญมี
นายวิบูลย โปเก
นายวิมล พรมปญญา
นายวิรัช กระมงคล
นายวิรัตน แกวแดง
นายวิรัตน ดวงทอง
นายวิรัตน ปองเศรา
นายวิริยะ ศิริรัตน
นายวิรุฬห สกุลพันธ
นายวิโรจน รอดจิตต
นายวิโรจน สมันหลี
นายวิล บุญประวัติ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙

นายวิไล ศรสุด
นายวิเวก แสงจันทร
นายวิเศษ ประภาสโนบล
นายวิสุทธิ บํารุงจิตต
นายวิสูตร เอี่ยมสุวรรณ
นายวีรชน จอมมี
นายวีรโชค ศรประสิทธิ์
นายวีรพงษ สะโมทาน
นายวีรยุทธ สาขุน
นายวีระ เจริญชน
นายวีระ ทองดี
นายวีระจิตร คงสวัสดิ์
นายวีระชัย อยูนุม
นายวีระพงษ พันธุลี
นายวีระยุทธ กลับกลาย
นายวีระศักดิ์ สิงทิศ
นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ
นายวีระศักดิ์ แสงสิริไพบูลย
นายวุฒิไกร ศรีษะพรม
นายวุฒิพงษ พิมตะขบ
นายวุฒิศักดิ์ ทองเกิด
นายไวพจน เพ็ชรคงทอง
นายศรเพชร ศรีรักษา
นายศรัณย โคตรสุวรรณ
นายศรีแกว ขันธวิชัย

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายศรีทน วงคฝน
นายศรีธร ยอดบุญมี
นายศรียนต คําภิระ
นายศรีเริญ ปญญาเริง
นายศักดา จันทรรัตน
นายศักดา เรืองฤทธิ์
นายศักดา วนคีตา
นายศักดา ชมภูแดง
นายศักดิ์ชัย ศรีภูมิ
นายศักดิ์ชัย สุดเสมอใจ
นายศักดิ์ชาย คชวรรณ
นายศักดิ์ชาย แคนดอก
นายศักดิ์สิทธิ์ เมืองแสน
นายศิริ มัญญะลา
นายศิลป สีคาม
นายศุภชัย จวนเจริญ
นายศุภณัฏฐ บุญเนียม
รอยตรี ศุภธีร ถิ่นทวี
นายสกล เฉลียวชาติ
นายสกล ศรียันต
นายสกล หุตะเจริญ
นายสงกรานต คงนิล
นายสงกรานต ธารารักษ
พันจาอากาศเอก สงา แผพร
นายสงา อาจอาษา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙

นายสถาพร จินดายอย
นายสนอง นาคศรีจันทร
นายสนอง ประสิทธิ์สุวรรณ
นายสนอง ภูระหงษ
นายสนั่น กุยยือ
นายสนั่น แกวนุม
นายสนั่น ดีปญญา
นายสนั่น พวงขํา
นายสนิท การวิชา
นายสนิท กิติกร
นายสนิท สงขํา
นายสนิท สวัสดี
นายสบาย ทองรักษ
นายสพโชค รัตนกําเนิด
นายสมเกียรติ จิ๋วเชื้อพันธุ
นายสมเกียรติ บานแกง
นายสมเกียรติ ภาระจํา
นายสมเกียรติ มีเพียร
นายสมเกียรติ รตนกตัญู
นายสมเกียรติ เหนงเพ็ชร
นายสมเกียรติ เฮงสุวรรณ
นายสมควร แกวพรม
นายสมควร นีซัง
นายสมควร พันธพา
นายสมคาด พุฒดํา

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมคิด นวลชม
นายสมคิด ผลเจริญ
นายสมคิด พุฒดํา
นายสมคิด มานิตย
นายสมคิด แสนเมืองมา
นายสมจิตร กันทะ
นายสมจิตร กันยาประสิทธิ์
นายสมจิตร โคงคลหาญ
นายสมจิตร มงคลชู
นายสมเจตน ทองนาแค
นายสมใจ จันทา
นายสมชัย ธระปราบ
นายสมชาติ วงคกาวิน
นายสมชาติ สวนหนองปลิง
นายสมชาติ ธัญญประดิษฐ
นายสมชาย กระตายทอง
นายสมชาย คงจันทร
นายสมชาย เครือเหลา
นายสมชาย ปมแปง
นายสมชาย แปนแกว
นายสมชาย พูลศรี
นายสมชาย ลันวงษา
นายสมชาย สารีคํา
นายสมชาย สุเมฆะกุล
นายสมชาย อินทโชติ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙

นายสมชาย อินทยงค
นายสมชาย อินทรภาส
นายสมชาย ทับไทร
นายสมชาย ธาตุจันทร
นายสมชาย เปรมทา
นายสมโชค แกวกลม
นายสมเดช เจริญสุข
นายสมเดช วีขํา
นายสมเติม เหล็กมา
นายสมทรง อุนแกว
นายสมนึก นุมนวล
นายสมนึก เปลี่ยนเภท
นายสมนึก ฤทธิ์ทอง
นายสมนึก หงษทอง
นายสมบัติ คําแกว
นายสมบัติ ทองคํา
นายสมบัติ ทองนวล
นายสมบัติ บริบูรณ
นายสมบัติ เผือกเล็ก
นายสมบัติ แฟงมาก
นายสมบัติ ภูษาทอง
นายสมบัติ เรืองนอย
นายสมบัติ ศรนอย
นายสมบูรณ กุลวงค
นายสมบูรณ ทะเลสุข

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมบูรณ นอยเฉลิม
นายสมบูรณ ไมอินทร
นายสมบูรณ เริงโพธิ์
นายสมบูรณ อนุวัตมงคลชัย
นายสมบูรณ อินทรจวง
นายสมบูรณ เอี่ยมละออ
นายสมปอง แกวละเอียด
นายสมปอง ชูวงศ
นายสมปอง สะดี
นายสมพงค ศิลปวิสุทธิ์
นายสมพงศ ฤทธิคง
นายสมพงษ กลับจันทร
นายสมพงษ คงเมือง
นายสมพงษ จันทรักษ
นายสมพงษ ทองคําพันธุ
นายสมพงษ นาคเกิด
นายสมพงษ มั่งมีผล
นายสมพงษ ลมไธสง
นายสมพงษ ศักดิ์สูง
นายสมพงษ ใหกัญญา
นายสมพร ทะราช
นายสมพร พลงาม
นายสมพร มีสอาด
นายสมพล แปะประโคน
นายสมภาร หันแถลง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙

นายสมโภช เภาหวาง
นายสมยง จีนโต
นายสมยศ อรามศรี
นายสมยศ เองฉวน
นายสมร แตงออน
นายสมฤทธิ์ อายุสุข
นายสมลักษณ โพธิ์ทอง
นายสมศักดิ์ จันทรศรี
นายสมศักดิ์ ไชยสําแดง
นายสมศักดิ์ ธรรมสุข
นายสมศักดิ์ นะวาระ
นายสมศักดิ์ นาเม็ง
นายสมศักดิ์ เนดนาต
นายสมศักดิ์ เพชรชํานาญ
นายสมศักดิ์ ภิญโญยาง
นายสมศักดิ์ ภูสมใจ
นายสมศักดิ์ ราชบุรุษ
นายสมศักดิ์ และอิ่ม
นายสมศักดิ์ ศรีเพชรสองแสง
นายสมศักดิ์ สายลือนาม
นายสมศักดิ์ เสือโรจน
นายสมศักดิ์ แสงนพรัตน
นายสมหมาย กองรอยอยู
นายสมหมาย คงมีเงิน
นายสมหมาย ฤกษเวลี

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมหมาย เหมือนสิน
นายสมหมาย อินทรเพชร
นายสมหมาย จงใจ
นายสมหวัง สาระจันทร
นายสมัคร คําพิรานนท
นายสมัคร โสภาพ
นายสมัย ลําดี
นายสมาน การรักเรียน
นายสมาน ตามล
นายสมาน นอยปญญา
นายสมาน และเล็ก
นายสมาน โสประดิษฐ
นายสมาน อมฤกษ
นายสมิง ผลบุญ
นายสยาม ชูพนม
นายสยาม เชื้อเจ็ดตน
นายสรวิทย ปนสา
นายสราวุฒิ อําไพ
นายสวง งามมะเริง
นายสวงค นามวงษ
นายสวย สังขทอง
นายสวอง เฉยดิษฐ
นายสวัสดิ์ นอยการนา
นายสวัสดิ์ ผิวสีนวล
นายสวัสดิ์ แสงมณี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙

นายสวาง อาจษา
นายสวาง เอี่ยมอักษร
นายสอน นนทราช
นายสอาด วิชัยศรี
นายสะมะแอ สมอรี
นายสะมะแอ แสะแหม
นายสะหมาน เหมาะทอง
นายสังข สายหยุด
นายสังคม ฉัตรสุวรรณ
นายสังคม ทะดวง
นายสังทอง เกตุศรีพรหม
นายสังวร กุมพงษพันธุ
นายสังวาลย โยธาแสน
นายสังเวียน อนุกิจ
นายสัน หวันหยอ
นายสันติสุข คลองคํานวณการ
นายสันติสุข สุขแสน
นายสันทัด พรหมรส
นายสัมพันธ บัวเพชร
นายสัมฤทธิ์ กลิ่นดอน
นายสัมฤทธิ์ จุยโต
นายสาคร ทองใหม
นายสาคร บุญงาม
นายสาธร สวนกูล
นายสาธิก วุฒิสกุลไทย

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสาธิต ทองหล่ํา
นายสานันท สงนรินทร
นายสามารถ พลายเถื่อน
นายสามารถ พูลเกษม
นายสามารถ เพชรทอง
นายสายชล ชูเพชร
นายสายชล บัวขจร
นายสายชล บุบผา
นายสายชล ศรีรัง
นายสายชล อยูสะบาย
นายสายดี สาแลแม
นายสายยนต อุตพรม
นายสายัณท เยี่ยมศิริ
นายสายัณห จิตภักดี
นายสายัณห บุญนํา
นายสายัณห ศรีแกวทอง
นายสายัน กมลมูล
นายสายันต โทนลูกจันทร
นายสารยุทธ พรหมอุบล
นายสาโรช หาญทนง
นายสํานัก เนียมศร
นายสําเนาว โพธิ์เนียม
นายสําเนียง ออนทอง
นายสําเภา จั่นมุย
นายสําเภา วรรณศิริ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙

นายสํารวม หวนขุนทด
นายสํารวย ฉิมปาน
นายสํารวย โตสิงห
นายสํารวย โประณะ
นายสํารวย สุดา
นายสําราญ คุมเปรม
นายสําราญ ชางเปย
นายสําราญ วิเศษนันท
นายสําราญ สระแกว
นายสําราญ เหวาโต
นายสําราญ ปนทะนัน
นายสําเริง บุรุษโชติ
นายสําเริง ศิริโกศล
นายสําเรียง เชื้อออน
นายสําลี ปานเสียง
นายสําอางค ขันเหลา
นายสิงหคาร จินดามณี
นายสิงหคํา ตาแปง
นายสิงหโต วันทอง
นายสิทธิชัย ขันมณี
นายสี อินทรแดน
นายสีไพร กงภูธร
นายสีไว กันยะหา
นายสุข วงษศาสาย
นายสุขุม นพศิริ

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสุคนธ จายโจง
นายสุจิตร กิจพิบูลย
สิบตรี สุจิน พุทธกูล
นายสุจิน กิ้งคําปา
นายสุจินต เนตรนิล
นายสุชล สุขเกษม
นายสุชาติ จอมพุก
นายสุชาติ จําปาศรี
นายสุชาติ ดีประเสริฐ
นายสุชาติ ไทยอุดมทรัพย
นายสุชาติ นิยมสุข
นายสุชาติ บริพันธ
นายสุชาติ เปลี่ยนศรี
นายสุชาติ เพ็งสวัสดิ์
นายสุชาติ เฮฮา
นายสุชิน มฤคพิทักษ
นายสุทัน ทองใสพร
นายสุทัน ชํานาญคา
นายสุทัศ มวงไหมทอง
นายสุทัศน สมบูรณชัย
นายสุทัศน ธรรมกิจ
นายสุทิตย เดชบุรัมย
นายสุทิน ทองออน
นายสุทิน สุวรรณพิมล
นายสุทิน เอียงกลับ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙

นายสุทิพย สงแสง
นายสุเทพ จวนเจริญ
นายสุเทพ ปญญาเฉียบ
นายสุเทพ เพ็ชรรมณ
นายสุเทพ เพ็ชรละออ
นายสุเทพ วงพินิต
นายสุธี เพ็ชรมาก
นายสุธี แฟนพิมาย
นายสุนงค สมพงษผึ้ง
นายสุนชัย ฝาชัยภูมิ
นายสุนทร คืนมาเมือง
นายสุนทร สมวงศ
นายสุนันท ทรัพยเจริญ
นายสุเนตร ทิมทับ
นายสุพจน บานเกาะสมุทร
นายสุพนธ พิชัย
นายสุพนัส รัตตโอภาส
นายสุพรรณ ขาวฉออน
นายสุพิน สุขคลาย
นายสุพิพัฒน พัดทอง
นายสุพิศ บุตรนอย
นายสุพี พิมศร
นายสุภาพ ทับไซย
นายสุภาพ ฟกออน
นายสุภาพ ไมสน

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสุภาพ สุนะ
นายสุเมธ สิทธิมูล
นายสุรชัย ทวมคนชม
นายสุรชัย วงศลิขิต
นายสุรชัย ฮวดเจริญ
นายสุรชัย พิมลธิติกุล
นายสุรชาติ สกุลสมบัติ
นายสุรเชษฐ กัญจนากร
นายสุรเดช นอยน้ําเที่ยง
นายสุรพงษ เคนทะ
นายสุรพงษ ยี่กัว
นายสุรพงษ สมพร
นายสุรพล ยืนยงแสน
นายสุรพัศ มีไชยโย
นายสุรศักดิ์ นักพรรษา
นายสุรศักดิ์ เลาเจริญ
นายสุรศักดิ์ สุฉายา
วาที่รอยตรี สุรศักดิ์ อรชุน
นายสุรักษ สรสิทธิ์
นายสุรัช ประสมทรัพย
นายสุริชัย ทองเบ็ญจวัฒน
นายสุรินทร แนนอน
นายสุรินทร โยธาจันทร
นายสุรินทร วิงวอน
นายสุรินทร โสมคง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙

นายสุริยะ ทองดี
นายสุริยัน ชุมจันทร
นายสุวรรณ ประยูรทรัพย
นายสุวรรณ เกตกัน
นายสุวรรณที ไขมุกข
นายสุวัฒน แกวพรรณา
นายสุวัฒน ขาวสอาด
นายสุวัฒน บุญประเสริฐ
นายสุวิทย ทองสง
นายสุวิทย ทรัพยยอดแกว
นายสุวิทย ปารีเสน
นายสุวิทร เสนปาน
นายเสถียร ตันจิรักษ
นายเสถียร ทาลี
นายเสถียร สุดขาว
นายเสนห เกิดไพบูลย
นายเสนห คําศรี
นายเสนห ธนิกกุล
นายเสนห ผลอุดม
นายเสนห ศักดิ์ศรีวัฒนา
นายเสนห เสือนาค
นายเสนอ ชูเชิด
นายเสนาะ แกวบูชา
นายเสนีย ลุงไธสง
นายเสมอ คงโนนกอก

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเสมอ จันทรเล็ก
นายเสมียน บุญแสง
นายเสมือน วันศรี
นายเสริม อนวันเพ็ง
นายเสริมศักดิ์ ใหญเมืองปก
นายเสรี วงคขันแกว
นายเสวก รอดฉิม
นายเสวียน มารัด
นายแสงจันทร แกวมูลมุข
นายแสงเดือน ชออวม
นายแสวง เรืองฤทธิ์
นายแสวง สมจันทร
นายแสวง การเพียร
นายโสภณ กาฬสุวรรณ
นายโสภณ จันทรแปน
นายโสภณ จีนจิ้ว
นายโสภณ สระทองให
นายโสภิญ กันหาเขียว
นายไสกร มูลหา
นายไสว คําลี
นายไสว พลหาร
นายหนึ่ง แซลี้
นายหมูสา เหมริน
นายหริม ชองาม
นายหวังเตะ ฉิมเพ็ชร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙

นายหวัด ดานกลาง
นายหวาน คงกะพันธ
นายหวินทอง สีทะหา
นายหอ คุมฉายา
นายหัตถพล อามอ
นายเหลี่ยน มากมูล
นายองคอาจ กรเศษ
นายองอาจ หมื่นเรือคํา
นายอดิชัย ใฝรุงโรจน
นายอดินันท ศิริอิสมัญ
นายอดิศัย ธีระวัฒน
นายอดุลย สนิ
นายอนันต ตุยนอย
นายอนันต ทองใจเย็น
นายอนันต นิยมการ
นายอนันต บินสอัด
นายอนันต พจนเลขา
นายอนันต ยศสูงเนิน
นายอนันต สถิรศาสตร
นายอนันท วระโพธิ์
นายอนุชาติ แกวสวัสดิ์
นายอนุชาติ ทิมภราดร
นายอนุชาติ มั่นศักดิ์
นายอนุชิต มณีนอย
นายอนุเทพ ชื่นเอี่ยม

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอนุวัฒน ศรีสุข
นายอภิชาติ โสทน
นายอภิศักดิ์ ปฐมสฤษฎธร
นายอมร แกวทองโต
นายอรรคพล ยอดสรอย
นายอรรถพร ดีหนู
นายอรรถพล พันธุวิริยะพงษ
นายอรัญ จันทรทอง
นายอรัญ ศรีกฤษณ
นายอริยธัช พิพัฒนดํารงเดช
นายอรุณ ขาวประกอบ
นายอรุณ นันติ
นายอรุณ สุขเกษม
นายอวย ใจมั่น
นายออด ตริรักษา
นายอัครวัฒน บุญชู
นายอันชัน แรงขิง
นายอับดุลเราะหมาน โตะเปย
นายอัมพร กตะศิลา
นายอัมพร สมชัย
นายอัศวิน สระทองขุน
นายอัสนีย สุวรรณเนตร
นายอาคม เสือศิริ
นายอาถัน พานะรมย
นายอานนท เดชคําฟู

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙

นายอานนท พิมพะ
นายอามร ชาญศิริ
นายอามล ชอบไร
นายอามีน บอสู
นายอารมณ เมืองสุวรรณ
นายอารี วิพบุตร
นายอาหามะ กาโบะ
นายอํานวย นาปาน
นายอํานวย ประสาทสิทธิ์
นายอํานาจ คงอยู
นายอํานาจ เคียงสันเทียะ
นายอํานาจ ชูนาค
นายอํานาจ บุญรอด
นายอํานาจ หงษจร
นายอํานาจ รอดภัย
นายอินตา เกโพ
นายอินทร คํากาศ
นายอุด ชื่นบาล
นายอุด วังมล
นายอุดม กอนแสงวิจิต
นายอุดม จันสุข
นายอุดม ฉ่ําสวัสดิ์
นายอุดม สรอยทอง
นายอุดมเกียรติ์ ฉายาพิทักษกุล
นายอุดมพร อินทรเสวียด

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอุดมศักดิ์ โพธิ์สุ
นายอุดร มาศรัสมี
นายอุทัย พิจารณ
นายอุทัย โพธิกุล
นายอุเทน มะโนรา
นายอุน ไชยภา
นายอุย รักษชน
นายอุรา นามเสนา
นายเอกศักดิ์ โตสิงห
นายเอนก เพ็งวงษ
นายเอนก มังคละ
นายโอฬาร นะมะ
นายฮาซัน ลีลาตานา
นางกนกวรรณ ตันติวานิช
นางกรนารา หนูเกื้อ
นางสาวกรรณิกา ศรีมวงกลาง
นางสาวกัญญารัตน ศิลา
นางกันยา ภาระจํา
นางกัลยา ดวงทอง
นางกัลยา เย็นใจ
นางกานดา แพรศรี
นางกาหลง ไขขุนทด
นางกําไล ธูปบูชากร
นางสาวกิติมา สอาดจิตต
นางกุลิสาภัสร ฉิมกลอม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

นางเกลียว โอภาษี
นางเกษร หลงเจริญ
นางสาวเกษรริน จิรังสัจจาวิจิตร
นางสาวเกษราภรณ พูลทวี
นางแกวใจ บัวเจริญ
นางขันตี ปกปอง
นางสาวโขมพัส ประจิแพ
นางคําปน พรเลิศ
นางจรวย หวงเอี่ยม
นางจรูญ ขนันเนือง
นางสาวจรูญ พุมเจริญ
นางจันจิรา โคตะดี
นางจันทตรา สุขาจิตร
นางจันทนีย ปานรักษ
นางสาวจารีญา แจมจันทร
นางจารุวรรณ กิตติศัพทธารา
นางจําเนียร ชาติไทย
นางจินดา มโนนันท
นางจินตนา นุมเรืองรัน
นางจินตนา พรหมจรรย
นางจุฑารัตน หาแกว
นางจุรีพร สุขเจริญดี
นางจุไรรัตน ดวงแปน
นางแจมจันทร พิมพิรัตน
นางเฉลียง แจมจิตร

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางเฉลียว นิลกล่ํา
นางเฉลียว สมความคิด
นางชนัญชิดา วีระวงค
นางชลอ จันทรปลิน
นางชลากร สิริโรจนผลทวี
นางชอบ จั๊กจั่น
นางณรงค ชัยนา
นางณัฐธิรา วิวัฒนาการ
นางณัฐธิวรรณ ศรีคํา
นางณัฐรดา กิตยารักษ
นางสาวณิชา จันทรจีน
นางดวงแกว นพประเสริฐ
นางดวงใจ จักรเงิน
นางเต็ม พิศนอก
นางเต็ม เขียวโรจน
นางทวีรัตน ศิริพรมพิศาล
นางทองจันทร มาภักดี
นางสาวทองดี โพธิ์พิจิตร
นางทองมวน กันหาเขียว
นางทองศรี วรรณจิตต
นางทองสุข มวงรอดภัย
นางทัศณี คําแกว
นางทิพยรัตน วงคเงิน
นางทิพยา วรรณภิระ
นางสาวทิพวรรณ ขําอาจ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙

นางเทียมแข สุขพูล
นางนกนอย ศรีนวลมาก
นางสาวนงลักษณ แซตั๊ง
นางนงลักษณ ประลาสนธิ์
นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นางสาวนฤมล ทรัพยสําราญ
นางนวรัตน ศรีโอชา
นางนวลจันทร สิงหสถิตย
นางนันทา ทองอรุณ
นางนาฏยา ชูเงิน
นางสาวนารีรัตน วงษนันทกร
นางน้ําทิพย จันทรนิภา
นางนิตยา จันทรประสพ
นางนิตยา สะใบบาง
นางนิภา ทองรักษ
นางนิภา สาดทรัพย
นางนุชนภา มหาวรรณศรี
นางบังอร กมุทชาติ
นางบังอร อุดมศรี
นางบัวศรี คิมผล
นางบุญเจือ บัวขจร
นางบุญได พิมเสน
นางสาวบุญตา ทองเหลือ
นางบุญทํา เกาะแกว
นางบุญธรรม ชัยอาวุธ

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางบุญเรียม แกวบัวดี
นางบุญเรือน ทองสุข
นางสาวบุญเรือน ศรีตุธะ
นางบุญเสริม ทองกลั่น
นางบุปผาชาติ ทองเจริญพานิช
นางบุหงา เงินประโคน
นางปทุม บุญคําภา
นางประกาย มาภัย
นางประคอง นพรัตน
นางประคอง รัตนมงคล
นางประนอม ทิพยเนตร
นางประไพ พวงแพ
นางสาวปราณี ขําสุวรรณ
นางสาวปารวี เหรเด็น
นางปยะมล สิหิง
นางผกาวรรณ ฤทธิ์ขุน
นางพนม ขยัน
นางพเยาว เทศนา
นางพรพิมล มาตรังศรี
นางพรรณี ชัยวัง
นางพรรณี เหมือนแกว
นางสาวพัชราภรณ จาวะนา
นางพัชรี จันขามปอม
นางพูน นอบนบ
นางสาวเพ็ญทิพย พันจีบ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙

นางสาวเพ็ญนภา นวลสุวรรณ
นางเพ็ญศรี เกตุแกว
นางเพลินจิตร จําปาทอง
นางสาวเพียงใจ พันธุโพธิ์
นางไพรัช คงกระพันธ
นางไพเราะ เมตตา
นางไพเราะ สําโรง
นางสาวภัสราวรรณ บัวแกว
นางภิรมย กลิ่นแยม
นางสาวมนเทียน กรแสง
นางมนเทียน ศรีอุทัย
นางสาวมะลิ จํารัส
นางสาวมานิตา กันทะวงค
นางมานิท ดวงสิน
นางสาวมาลัย ดวงบุตร
นางมาลา แกนรอด
นางมาลี สมเพ็ชร
นางมุง นาคา
นางสาวเมตตา พลอยชรา
นางยุพเรศ ทองพันธ
นางยุพิน บุญสุข
นางยุพิน หิรัญเกษตร
นางยุพิน อินตะกอก
นางเยาวมาลย พรมใจ
นางรจนา ชางสีทา

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางรัดดา แกวยอม
นางสาวรุงทิวา ชิดพรมราช
นางสาวรุงรัตน บุญแสง
นางรุงวัน อุเทนสุด
นางเรณู คงรัศมี
นางเรืองรอง จันทรกระจาง
นางละมัย ชํานาญพันธ
นางละมูล คงเจริญ
นางลักษณชญา ศรีทอง
นางสาวลัดดา จันทรนิ่ม
นางลัดดา อารีราษฎร
นางลําจวน เกิดทิน
นางวชิราภรณ เพ็ชรรัตน
นางสาววรนาถ วรกิจ
นางวรรณา ถิ่นหัวเสือ
นางวรรณา เรืองสวัสดิ์
นางสาววรรณารัตน
แสงสวางกอบกุล
นางสาววรรณี จิตจาชโล
นางวรรดี แสงสง
นางวันเพ็ญ กันทะศรี
นางวันเพ็ญ เทพมงคล
นางวันเพ็ญ รอดเจริญ
นางวันเพ็ญ สิงหสรอย
นางวารีย แสงตะคลอ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘

นางวาสนา ซอศรีสาคร
นางวาสนา มาลัยลอย
นางวาสนา ศรีบุตร
นางวาสนา อนุสุริยา
นางวิภา เนียมสุวรรณ
นางวิรัช โพธิ์ศรี
นางวิลัย คําสอาด
นางวิไลรัตน กลอมปญญา
นางวิไลรัตน น้ําเพชร
นางวิไลวรรณ ใจเย็น
นางเวศ พาแกว
นางแวว ศรีสวัสดิ์
นางศรีนวล พิบูลย
นางสาวศศิภา อักขี
นางศิริพร นราสัมพันธกุล
นางศิริลักษณ เฟองจรัส
นางศิริวรรณ เย็นสบาย
นางศุภรัตน วิชิตวรคุณ
นางสงบ ชินชงจู
นางสนทนา บุตรบัว
นางสนอง จริตธรรม
นางสนอง ยกฤทธิ์
นางสมควร มณีพราย
นางสมคิด โพดพันธ
นางสมใจ พวงสายหยุด

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสมบัติ กาฬภักดี
นางสาวสมบัติ คงคราม
นางสมบัติ ภาระเวช
นางสมประสงค เชื้อมีแรง
นางสมปอง แผพร
นางสาวสมพร มานพ
นางสมพิศ นกหงษ
นางสมพิศ วันชัย
นางสมพิศ อุปมล
นางสมฤดี กรเกษม
นางสาวสมศรี แดนเมือง
นางสมศรี เรืองเจริญ
นางสมสมัย สํานักโนน
นางสมสวย หยุนเฮง
นางสมสี ชนะสาร
นางสาวสมหมาย กลิ่นสุคนธ
นางสาวสริตา ศาลา
นางสาวสลิดา แซจัง
นางสวัสดิ์ ชื่นเรือง
นางสวัสดิ์ เยี่ยงอยาง
นางสอิ้ง กวานตระกูล
นางสะวัง กิจดี
นางสังวาลย สิทธิมูล
นางสันทนีย มั่งเจริญ
นางสาวสายใจ เต็มสุริวงค

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘

นางสายชล ดิสบัวเฉื่อย
นางสายฝน ทองเกิด
นางสายเวียงจันทร กรรพฤทธิ์
นางสํารวย ทองศิริ
นางสาวสุกัญญา ชัยศรี
นางสุกัญญา ทวมศิริ
นางสุกัญญา พุทธศรี
นางสุชิรา พานพุม
นางสาวสุทธิรักษ สงเสียง
นางสุธรรมมา แตนิล
นางสุธิดา ศักดิ์รัตน
นางสุนิสา อภัยจิต
นางสุพรรณ โพธิ์ศรี
นางสุพัตรา นุชเจริญ
นางสุพัตรา บุญเรียน
นางสาวสุภาพรรณ จันทรมูล
นางสุภาภรณ แกวสกุล
นางสุภาวดี แสงอุทัย
นางสุภาวดี อุดขันจริง
นางสุภี คําภาษา
นางสุรัตน ไถบานกวย
นางสุรัตน ศรีทอง
นางสุรินทร สอนใจ
นางสุวรรณ สูงสุด
นางเสธฐิรัตน พรานสอน

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางแสงจันทร โนอุโมง
นางโสภา ธีรสินธุโสภณ
นางโสภา มั่งเนียม
นางไสว แหยมแกว
นางหนูเจน ชมชื่นวิทย
นางหฤทัย ทองสุวรรณ
นางอนงค วงลาษี
นางอนันทพร กฤษดาฐิติศรษฐ
นางสาวอรชร แจมดี
นางสาวอริญา แสงพันธ
นางอรุณ ดวงดี
นางออย แมนบุญสวาง
นางสาวอังสนา ธูปแกว
นางอัจฉรา ศรีโสภา
นางสาวอัชรา พูลกลิ่น
นางสาวอัญชนา พรหมสาลี
นางอัญชลี ศรีชูทอง
นางสาวอัมพร กลิ่นเอี่ยม
นางอาทิตยา ภูขาว
นางอาธร ชโลกุล
นางอาภา ขาวมะลิ
นางอําไพ วิเศษแกว
นางสาวอินทิรา ทองศิริ
นางอุทัย ยังทน
นางอุบล ขันดวง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๕๔ นางอุบล ปวนอย
๑๕๕๕ นางสาวอุไร ฉิมวัย
๑๕๕๖ นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๕๕๗ นางเอนก แตมฤทธิ์
๑๕๕๘ นางสาวเอมวลี พหุพันธ
๑๕๕๙ นางแอด ลําภา

เหรียญทองมงกุฎไทย (รวม ๓,๔๔๔ ราย)
นายกมล ไชยยาด
๒๒ นายกฤษณะ แปนแกว
นายกมล บุญรอดดิษฐ
๒๓ จาสิบเอก กฤษดา ดวงมีเดช
นายกมล ภาวงค
๒๔ นายกลม เรียบขุนทด
นายกมล สรอยทอง
๒๕ นายกวิน แยมฤดี
นายกมล อกนิษฐาภรณ
๒๖ นายกษิดิ์เดช ชัยชนะมงคล
นายกมล รวมธรรม
๒๗ นายกองชัย ธรรมสุทธิ์
นายกรกฎ ศิริโชค
๒๘ นายกองหลา ใฝใจ
นายกรพุฒิพงษ วงคอนันต
๒๙ นายกอเดช ศรีสมุทร
นายกรวิวัฒน ธนไพบูลยภัทร
๓๐ นายกอน อิ่มเจริญ
นายกรอด เรืองชู
๓๑ นายกอบชัย บานแยม
นายกรีฑา ราชวัตร
๓๒ นายกอเส็ม คลองสมุทร
นายกรีติภัค ใจภิภักดิ์
๓๓ นายกะตอน อุดพัดตรา
นายกรีวรรณ จันมิตร
๓๔ นายกังวาฬ หมายอมกลาง
นายกฤชชัย พรหมมาเอง
๓๕ นายกับ หลวงพิทักษ
นายกฤตชัย พฤกษามุก
๓๖ นายกัมพล ตะสุยะ
นายกฤตนน ปานประเสริฐ
๓๗ นายกัลยา ทองนาค
นายกฤตภาส ศิริผล
๓๘ นายกาน พบบุบผา
นายกฤตเมธ ชูวงศ
๓๙ นายกาม บุญปน
นายกฤติเดช หนูพุก
๔๐ นายการะเวก มีบํารุง
นายกฤษณพงษ วงศเก
๔๑ นายการัณย ศรีแสนยงค
นายกฤษณะ ตะใจ
๔๒ นายกําจร สุขจันทร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗

นายกําจาย เบิกบาน
นายกําธร การะเกตุ
นายกําธร ลํายาว
นายกําธรพล นอยราช
นายกําพล จํานงคพันธ
นายกําพล ทาฉลาด
นายกําพล อิ่มสมบูรณ
นายกิ่งทอง อยูจิ๋ว
นายกิตติ ปญญาเลิศ
นายกิตติ ครรลองหรรษา
นายกิตติคุณ บุญพิมพ
นายกิตติพงษ ฤทธิ์สมบัติ
นายกิตติพิชญ ภิญโญเจริญ
นายกิตติภณ สะเอิ้ง
นายกิตติศักดิ์ ชาวเชียงขวาง
นายกิตติศักดิ์ ไชยมาตร
นายกิตติศักดิ์ ปรีชาหาญ
นายกิตติศักดิ์ รัศมี
นายกิตติศักดิ์ สุรกิจบวร
นายกิตติศัพท ทองงาม
นายกิติพงษ โลกาวิทย
นายกิมเจ็ง แซโหงว
นายกิมหลี พรมมี
นายกิริยา แจมฟา
นายกุศล โมราชาติ

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเกตุ มโนภัทร
นายเกตุ ปญญาจักร
นายเกริก นนทรีย
นายเกรียงไกร มหาวรรณศรี
นายเกรียงศักดิ์ ชูชาติ
นายเกรียงศักดิ์ ทองแสง
นายเกษม กองบุญเรือง
นายเกษม กางกรณ
นายเกษม ทองเทพ
นายเกษม นิ่มภักดิ์
นายเกษม วงคทอง
นายเกษม พวงเฟอง
นายเกษมสิทธิ์ หมื่นธนัทพงศ
นายเกียงศักดิ์ สุนะเทพ
นายเกียรติกอง ใหญสาร
นายเกียรติศักดิ์ ชูทรัพย
นายเกียรติศักดิ์ ศิริรัตน
นายแกบ พลายชุม
นายแกว พิมเสน
นายโกมล ชวยบํารุง
นายโกมล เหล็กชาย
นายโกมุท ศรีนาค
นายโกเมศร ของรัก
นายโกวิทย ทับชา
นายโกวิทย ปลื้มชาติ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗

นายโกศล กระจางจันทร
นายโกศล แจมสวาง
นายโกศล นอยมะลัง
นายโกศล โสรดสรง
นายโกศุล พัดทอง
นายไกรยุทร ทิพามา
นายไกรสร อินทอง
นายขจร ปรางทิพย
นายขจร อวมทองดี
นายขจร อินทรเสวียด
นายขจรพันธ พงษสวัสดิ์
นายขวัญใจ พวงชมพู
นายขวัญชัย ใจเที่ยง
นายขวัญเมือง สระทองหน
นายขาวพร เสนเพ็ง
นายขุน ดาบพรวน
นายเข็มชัย คนอยู
นายเขมชาต แสงแจม
นายเขียน สมอทอง
นายเขียว ขําพิมล
นายคงศักดิ์ พุมกลอม
นายคณพัฒน บุญวาที
นายคณัสสิญจ ชยทัตพิสิฐ
นายคณิศร วังวรกานต
นายคต หลวงแกว

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายคนอง มีอนันต
นายคมกฤษ หงษขุนทด
นายคมสัน กุตเสนา
นายคมสัน พลจันทร
นายคมสันต คงศิริสมบัติ
นายครรชิต นาคเกิด
นายครรชิต วรดี
นายคลอง ทองเทพ
นายคลอง แปนแกว
นายคลอย สกุลนุม
นายคาย คําเฝา
นายคารม พงษรักษา
นายคาวี ชัยชาญ
นายคํา ปนติบุง
นายคํา หมองสุภา
นายคํา วงศผา
นายคําจันทร นาคํา
นายคําจันทร ธิวงศ
นายคําโจม ยนตลอย
นายคําดี จันทรสอน
นายคําตัน ผลาเลิศ
นายคําตัน ริยะบุตร
นายคํานึง สุชาติพงษ
นายคํานึง ทรายทอง
นายคําบั่น ศรีบุตรา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗

นายคําเบ็ญ โนนทิง
นายคําใบ คุมทรัพย
นายคําปน แสงงาม
นายคําผอง เขื่อนคํา
นายคําพอง คําพระ
นายคําพันธิ์ ศรียอด
นายคําเพียน โสภาพ
นายคําเพียร จิ๋วจันทึก
นายคําภา ชารี
นายคํามวน คําศรีสุข
นายคํามวน พาหา
นายคํามี แสงแกว
นายคํารณ แกวนิ่ม
นายคํารณ ทองนพคุณ
นายคํารณ บุญศรี
นายคํารณต ปาวงคสรอย
นายคําแสน อ่ํากลาง
นายคําเฮือง รอยแกว
นายคิด จขุเนตร
นายคิรินทร เงินสุข
นายคุณศรี นิลเกตุ
นายคูณ ปอพันธุดุง
นายคูณ เปนพิมาย
นายคูณ ทาคําสุข
นายเคลื่อน ดาววิจิตร

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายงัน ดีมะลัง
นายงาม กลิ่นศรี
นายจงจักร กาละเมฆ
นายจงรักษ แสนเมืองมา
นายจด อินทรปาน
นายจรงศักดิ์ วงศกิจพิมาน
นายจรวย สายคําวงษ
นายจรัญ กานอย
นายจรัญ เกิดปากแพรก
นายจรัญ นุตตะระ
นายจรัญ มะแกว
นายจรัญ รุงเรือง
นายจรัญ อินตะสุข
นายจรัญ อูอรุณ
นายจรัญ ขาวผอง
นายจรัล บุญอินทร
นายจรัล ยอดมะระหวาน
นายจรัล เตจะ
นายจรัส บุญสง
นายจรัส พงษรอด
นายจรัส ละอองแกว
นายจรัส สารศรี
นายจริน ฤทธิฉิม
นายจรูญ กาหลิบ
นายจรูญ คําวงศศา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗

นายจรูญ ทาริยะวงศ
นายจรูญ สุดรัตน
นายจรูญ อุตสาหการ
นายจวน ไกรนรา
นายจวน ภูทอง
นายจอง เขียวสะอาด
นายจอน พัดทอง
นายจอม ไหมละออง
นายจอย วิมล
นายจอย ศรีเมือง
นายจะเหมาะ หมื่นแสน
นายจักกฤษณ ปานมาศ
นายจักรกริช คุมพรอม
นายจักรกฤษ รักสุข
นายจักรกฤษณ ทั่งโต
นายจักรกฤษณ นิลทะสิน
นายจักรชัย อภิกมลชัย
นายจักรณรงค ทองน้ําแกว
นายจักรพันธ ใจใหม
นายจักรพันธ สุวรรณทอง
นายจักรภัทร สระทอง
นายจักรินทร แซยาง
นายจันทา ถมภิรมย
นายจันที คําวัง
นายจันที จันทะเกษ

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายจานุพันธ สีโสภา
นายจารี รัตนมาศ
นายจารึก แซตัง
นายจารึก โพธิรัตน
นายจํานง โถทอง
นายจํานงค แกวเทพ
นายจํานงค ฉายชัยภูมิ
นายจํานงค ทองทิพย
นายจํานงค เพียงแกว
นายจํานงค โพธิ์ศรีทอง
นายจํานงค ศรีประจันทร
นายจํานงค แสนโยธา
นายจํานอง บุขุนทด
นายจํานาญ ชัยสุข
นายจําเนียร ภารัศมี
นายจํารอง แสงลภ
นายจํารัส เกียรติกตัญู
นายจํารัส ธรรมยุติ
นายจํารัส ยาทา
นายจํารัส กงวงศ
นายจํารัส กิติทรัพย
นายจําเริญ ดิษฐเทศ
นายจําเริญ พรหมดวง
นายจําลอง กลิ่นสุคนธ
นายจําลอง คงทอง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗

นายจําลอง โตะหมาน
นายจําลอง ประทุมวงศ
นายจําลอง มหาพงษ
นายจําลอง มาลาอุบล
นายจําลอง รวมพล
นายจําลอง ราวพิมาย
นายจําลอง ลาโพธิ์
นายจําลอง อารีย
นายจิ้งหยิง แซจุง
นายจิณณวัตร จันทะโคตร
นายจิตร วีระศักดิ์
นายจินดา พวงจินดา
นายจิรพจน รัตนสุภา
นายจิรศักดิ์ วงศแสบ
นายจิระ ดาโสม
นายจิระ เอ็งพัวศรี
นายจิระพันธ แสงเพชร
นายจิระวุฒิธ รัตนพันธ
นายจิระศักดิ์ ภักดีไทย
นายจิราเดช อาจสันเทียะ
นายจีรศักดิ์ มะละ
นายจีรสิทธิ์ ไทรยอย
นายจุมพล ยูรสวัสดิ์
นายเจตน เพ็งจันทร
นายเจน สุกประเสริฐ

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเจริญ ฉายาพงษ
นายเจริญ ถวิลรุงเรือง
นายเจริญ ธิปดเปา
นายเจริญ ผูภักดี
นายเจริญ พุฒเปง
นายเจริญ ยอนประเสริฐ
นายเจริญ สนิทโกสัย
นายเจริญ เอี่ยมทับ
นายเจริญ หงาฝา
นายเจริญศักดิ์ ศรประสิทธิ์
นายเจษ พิมพศรีกล่ํา
นายเจษฎา จันทริก
นายเจียน นามเที่ยง
นายเจือ นอยสวัสดิ์
นายใจ พูนเมือง
นายใจทิพย เพชรแกว
นายฉลอง ขาวเนียม
นายฉลอง จุมพล
นายฉลอง ชวยสวัสดิ์
นายฉลอง พฤกษาชีพ
นายฉลอง ยินดี
นายฉลอง สายคํา
นายฉลอง แสงยะ
นายฉลอง อินทรมณี
นายฉลอง โมกขศักดิ์

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗

นายฉลองชัย สีดาพิมพ
นายฉลองไชย ชุมพล
นายฉลาด ปลอง
นายฉลาด สมฟองทอง
นายฉลาบ คนหลัก
นายฉวาง งามเขียว
นายฉวี รัตนวัน
นายฉออน โพธิ์ทอง
นายฉะออน เอี่ยมออง
นายฉัตรชัย ชื่นบุญ
นายฉัตรชัย เพ็ชรเกื้อ
นายฉัตรชัย สองแกว
นายฉันชาติ ฤทธิ์สุข
นายเฉลย ใจสายแวว
นายเฉลิม กองจินดา
นายเฉลิม ธัญญผล
นายเฉลิม ประดิษฐจา
นายเฉลิม สอิ้งทอง
นายเฉลิม ทรายทอง
นายเฉลิมเกียรติ แผวพันธชู
นายเฉลิมชัย ทะตัน
นายเฉลิมพล พุมจันทร
นายเฉลิมวงศ ยุนประยงค
นายเฉลิมวิทย ทิวงษา
นายเฉลียว จุเสง

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเฉลียว ศรีราวัตร
นายเฉลียว วังศรี
นายเฉียบ สุขเลิศกิจ
นายแฉลม มาบขุนทด
นายไฉน ฉ่ํานอย
นายชนก บางปลากฎ
นายชนสรณ นัยวินิจ
นายชนะ ธุปพงษ
นายชนะ เนื้อนา
นายชนะ แสงศรี
นายชนินศักดิ์ สุขการ
นายชมเชย เพ็ชรเกิด
นายชยพล แข็งแรง
นายชยา สมศรี
นายชลอ ดวงจันทร
นายชลัท มิตรกัลยา
นายชลากร อยูศิริ
นายชลิต สุดใจ
นายชลิตร มั่นคง
นายชโลม ทําเหล็ก
นายชวลิต ตันสิน
นายชอบ รอดรัตน
นายชอบ ทองพลอย
นายชะเวช นีระพันธ
นายชัช อินทรสวัสดิ์

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗

นายชัชพงศ กุลเทพพรม
นายชัชวาล ชื่นสกุล
นายชัชวาล บุตรเจริญ
นายชัชวาลย หงษสุวงศ
นายชัชวาลย อวมแกววงษ
นายชัย เทียมผล
นายชัย สุขเกษม
นายชัยชนะ งามเผือก
นายชัยณรงค สุนทรโชติ
นายชัยนคร นูมหันต
นายชัยนาท คันธิก
นายชัยพร กลิ่นจันทร
นายชัยยสิทธิ์ ลิ้มรสจนา
นายชัยยะ เหมือนเผา
นายชัยยา บํารุงภักดี
นายชัยยุทธ กิติยวงษ
นายชัยรัฐ ชัยชนะ
นายชัยรัตน อุณยเกียรติ
นายชัยรัตน ดอกโศรก
นายชัยเลิศ หอมสุวรรณ
นายชัยวัฒน ชวยชู
นายชัยวัฒน ชาติเผือก
นายชัยวัฒน เชื่อมกลาง
นายชัยวัฒน ปานหมี
นายชัยวัฒน มั่งคั่ง

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายชัยวัฒน รักดี
นายชัยวัฒน เต็มดวง
นายชัยวัตร คําโคตร
นายชัยสิทธิ์ เจนพบชีวัน
นายชาคริต บุญเหลา
นายชาญ กลมสกุนี
นายชาญ แสงทับทิม
นายชาญ วังเวงจิตร
นายชาญชัย ทองไทย
นายชาญชัย นพโสตร
นายชาญชัย บัวผา
นายชาญณรงค นอยสกุล
นายชาญเดช หนองภิวงค
นายชาญวุฒิ สงบใจ
นายชาญศิลป ขาตะคุ
นายชาตรี กิมเต็ง
นายชาตรี วงศจันทร
นายชาตรี วิจิตต
นายชาตรี ผายแสง
นายชาติ ติบบุง
นายชาติชาย แยมไพรวัลย
นายชาติชาย วิไลลักษณ
นายชาติชาย สิงหกระโจม
นายชาติชาย อาดํา
นายชานนท คํารักษ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗

นายชานนท จารุพงษกุล
นายชาลี ระดาพันธ
นายชาลี กระมล
นายชาลี เสือนาราง
นายชํานาญ ขุนรัง
นายชํานาญ บุญยี่
นายชํานาญ โพธิ์จิต
นายชํานาญ ยะสะกะ
นายชํานาญ สมแสง
นายชํานาญ หมุนแทน
นายชํานาญ อินทรใจ
นายชํานาญ อินทรเอียด
นายชํานิ ระวังวงศ
นายชิด สวางวงศ
นายชิต นามเจริญ
นายชิตร พงษศรี
นายชิน โคษาสด
นายชินพัฒน พวงมาลี
นายชีวา เนียมไธสง
นายชุบ พวงอิน
นายชุมพล คํายอดใจ
นายชุมพล ชุมเพ็ง
นายชุมพล อาจหาญ
นายชุมพล แสงทองลวน
นายชู เรืองดี

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายชูเกียรติ ดวงจรัส
นายชูเกียรติ ทวิชัย
นายชูชาติ ภูระยา
นายชูชาติ มั่นคง
นายชูชาติ วงษกลัด
นายชูลิต ทาวภุชฌงค
นายชูวิทย ธงภักดิ์
นายชูศักดิ์ เสโตบล
นายเชฐพร ยิ่งยศวิบูลยกุล
นายเชย ศรีพนมวรรณ
นายเชวงศักดิ์ ลาภมูล
นายเชา เกตแกว
รอยตรี เชาว นิ่มนอย
นายเชาว ศิริเถียร
นายเชาว วงศอรินทร
นายเชิด บุญสกุลไทย
นายเชิดชัด โพธิ์เกิด
นายเชิดชู ชนะเคน
นายเชิดศักดิ์ งามเขียว
นายเชียง ยางเบือก
นายเชียร ถมคํา
นายเชื้อ เวินขุนทด
นายเชื้อ สุดประเสริฐ
นายเชื่อม พลศรี
นายโช คิดดี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗

นายโชค เพ็งภู
นายโชค หลาสวัสดิ์
นายโชคชัย เยาวเสริฐ
นายโชคดี ฉิมมี
นายโชคทวี เกตุแปน
นายโชติชัย เสมอวงศติ๊บ
นายไชยภพ อาณารัตน
นายไชยยา ทาสมบูรณ
นายไชยยุทธ เทศขํา
นายไชยา ไพรพล
นายไชยา สุวรรณรัตน
นายซามาแอล สะนี
นายเซียน บุญเลิศ
นายญาโณทัย สลับศรี
นายฐปนพงศ พิมพพัชระบุญ
นายฐานิสรณ เศรษฐเชื้อ
นายณภพ ทองกวย
นายณรงค งาคชสาร
นายณรงค จักรแหลม
นายณรงค ทิมเพชร
นายณรงค เทพทอง
นายณรงค นิลคต
นายณรงค พิลึก
นายณรงค พูลสวัสดิ์
นายณรงค มิ่งพิมาย

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายณรงค มีแกว
นายณรงค เมืองสุข
นายณรงค รักสวัสดิ์
นายณรงค ลุงใหญ
นายณรงค วงศรัตน
นายณรงค วัดลอม
นายณรงค สรอยกล่ํา
นายณรงค เอมศิริ
นายณรงคชัย กันภัย
นายณรงคชัย สุขเกษม
นายณรงคชัย สุริยะใส
นายณรงคเดช ศุภลักษณ
นายณรงคเดช วงศประเสริฐ
นายณรงคธนพร โตแดงธนนันท
นายณรงคฤทธิ์ ขจรกิตเกษมกุล
นายณรงคฤทธิ์ นวลรอด
นายณรงคศักดิ์ เลิศอภิวงศ
นายณรงศักดิ์ จุลทะศรี
นายณเรศน ถารี
นายณัฏฐพัฒน เสนภักดิ์
นายณัฏฐาพงศ ดีหลี
นายณัฐจักรณ รุงเรือง
นายณัฐชัย ผลนอย
นายณัฐธัญ ญาณะปลูก
นายณัฐปกรณ คําฟูบุตร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗

นายณัฐพงศ ขําศรี
นายณัฐพงษ เกยงค
นายณัฐพงษ สิทธิชัย
นายณัฐพนธ ชวยเจริญสุข
นายณัฐพร เบญจมณีวรรณ
นายณัฐพล มีสมดี
นายณัฐพล ยงสถิรโชติ
นายณัฐวุฒิ กัญญะลา
นายณัฐวุฒิ มาลาหอม
นายณัฐวุฒิ สาลีแสง
นายณัฐวุฒิ สุขเมือง
นายณัฐศักย ภาคาพร
นายดนัยณัฏฐ บัวปน
นายดรุณ พงศาปาน
นายดลเลาะ โตะหมีน
นายดวง ชาดา
นายดวงเงิน แกวเทพ
นายดาว มงคล
นายดาวรุง ถึกสถิตย
นายดํา พรมกสิกร
นายดําเนิน ธารารักษ
นายดําเนิน โพธิ์ทอง
นายดํารง แกวกองมา
นายดํารง ไกรโชติ
นายดํารง ชอบแตง

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายดํารงเกียรติ ยี่สุน
นายดํารงค จันทมาลา
นายดํารงค บันลือ
นายดํารงค ปุยอรุณ
นายดํารงค พันสร
นายดํารงค ศรีสอน
นายดํารงค ขันกสิกรรม
นายดิเรก ดารินทร
นายดิเรก สุขสมศักดิ์
นายดิเรก สุทัศน
นายดิษนัย พุทธพงษ
นายดี เทศสูงเนิน
นายดี ธรรมรัตน
นายดุสิต ทาทอง
นายดุสิต อยูสุข
นายเดชา กิริยะ
นายเดชา ขันตี
นายเดชา คํามี
นายเดชา เทพนาคิน
นายเดชา นามลี
นายเดชา บุญเชย
นายเดชา อวมนุสนธ
นายเดน เดชเดชะ
นายเดิน วงคจุมปู
นายเดือน พันธุกิจ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗

นายแดง อุดหนุน
นายตรัยเทพ เกิดปน
นายตรีณรงค ธนันชัย
นายตวน วงคพรมมา
นายตวน อุปนันท
นายตอง ทองซัง
นายตอพล เวียงคํา
นายตะไล หวังสระกลาง
นายตั๋น ใจดี
นายตําหนิ โพธิ์ศรี
นายเตรียมศักดิ์ ละครวงษ
นายเตา สุรายรัมย
นายเติมศักดิ์ รํามะนา
นายเตียง ชมภูพระ
นายเตียง สาที
นายแตง ทองหลอ
นายโต แกวเรือน
นายไตรเทพ สายบัว
นายไตรเพชร สิทธิ
นายไตรรงค ดวงทอง
นายไตรรัตน บัวอินทร
นายถนอม ยางเบือก
นายถนอม วันสุทธะ
นายถนอม เวชกามา
นายถนอม สุขรัตน

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายถนอม อิมัง
นายถวัลย อุนผัด
นายถวิล แกวอนันต
นายถวิล งามดี
นายถวิล จันทา
นายถวิล ไตรนพ
นายถวิล ประดิษฐสัตย
นายถวิล พลศรี
นายถวิล ยังดี
นายถวิล วาจามั่น
นายถาวร ธรฤทธิ์
นายถาวร พลชัย
นายถาวร เพิ่มสมบัติ
นายถาวร รอดรัตษะ
นายถาวร สนั่นเอื้อ
นายถาวร หันตุลา
นายถิรสิน ใจปะ
นายทนงชัย วองประสิทธิ์
นายทนงศักดิ์ ชูโกสม
นายทนงศักดิ์ ดําแจม
นายทนงศักดิ์ ทองปด
นายทนงศักดิ์ พูลเพิ่ม
นายทนงศักดิ์ ยวนเกิด
นายทนันชัย หมื่นแสวง
นายทรงชัย ดานะ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗

นายทรงเดช ทัพมงคล
นายทรงเดช มณีรัตน
นายทรงพล โพธิ์ทอง
นายทรงภพ พวงภูนอย
นายทรงยศ คําแวน
นายทรงยศ ผึ้งศรี
นายทรงรักษ จุลศรี
นายทรงวุฒิ เคนานันท
นายทรงวุฒิ โคกตรัง
นายทรรศนวรรธน ทับเนียม
นายทวี กันภัย
นายทวี ไชยวุฒิ
นายทวี บุญขุนทด
นายทวี บุญชิต
นายทวี เปยมตาชู
นายทวี มุงงาม
นายทวี ยังเฟอง
นายทวี ลอมวงษ
นายทวี ศุภนิกรณ
นายทวี สิงหาราโท
นายทวี วงสาลี
นายทวี สุโภชน
นายทวีเดช สินธุเจริญ
นายทวีป เส็งเจริญ
นายทวีพร เพ็งสวัสดิ์

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายทวีศักดิ์ ชาญวิจิตร
นายทวีศักดิ์ นุนทิพย
นายทวีศักดิ์ เรือนกอน
นายทวีศักดิ์ สุขสมวุฒิ
นายทวีศักดิ์ หาสาง
นายทวีศักดิ์ คํามูลนา
นายทศพร ตั้งฤทัยภักดิ์
นายทศพล สุระเวก
นายทอง แจมศรี
นายทองขัน ผาวงษหา
นายทองคํา กุลวงษ
นายทองคํา พุฒพวง
นายทองเครือ เหงามณี
นายทองเคลือบ เกาะมวงหมู
นายทองดี หลวงแกว
นายทองแดง ดาราเย็น
นายทองแดง อรรคบุตร
นายทองใบ ชุมจันทร
นายทองใบ รุณวงค
นายทองพล ผือโย
นายทองมวน วอหลา
นายทองมี โกราศรี
นายทองลา แกวบุญเรือง
นายทองเลื่อน คุณลาน
นายทองศรี กอและ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗

นายทองสา พรมจักร
นายทองสา เสียวสวาด
นายทองสุข กองมา
นายทองสุข จีรังโคกกรวด
นายทองสุข ทองชุม
นายทองสุข ประภูมิ
นายทองสุข สิงหเพลน
นายทองหลอ แกวพรม
นายทองหลอ ละศรี
นายทองหลอ วิจิตรตระกูล
นายทองหลอ ฉายพงษ
นายทัน จันทรคณา
นายทัศนัย จันทรสุวรรณ
นายทํานอง วรรณวิจิตร
นายทิน การะเกษ
นายทินกร ถิตยเจือ
นายทิพย พรหมจรรย
นายทิระ ธนะวิบูลย
นายเทพพิทักษ รอดคลาย
นายเทวัล ชันธวงค
นายเทวัลย ยะวิลัย
นายเทียน ผองพูน
นายเทียนชัย ใจคํา
นายเทียนชัย ไชนา
นายเทียนชัย วัฒนาจิรากุล

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเทียม วรุณธรรม
นายเทียม สุดประสงค
นายแทน คําแลน
นายแทน สืบวงษ
นายโทน กานแสง
นายธงชัย จันทคง
นายธงชัย จิตรจํานงค
นายธงชัย เฉลิม
นายธงชาติ บุญรอด
นายธงเทพ สุขนิตย
นายธงศักดิ์ วรรณประโพธิ์
นายธนกร นิลเกตุ
นายธนกฤต วงคเมืองใจ
นายธนกฤต ขวัญคุม
นายธนกฤต จันทรอิ่ม
นายธนพงษ จันตา
นายธนพนธ บุญเนือง
นายธนพนธ หอมจันทร
นายธนพล แกวโน
นายธนวัฒน เขื่อนเพชร
นายธนวัฒน จั่นปาน
นายธนวัฒน แยมมานัส
นายธนวัฒน รตนวัณณ
นายธนวัฒน ฤทธิ์มหันต
นายธนวัฒน วันเพ็ง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗

นายธนวัฒน หนอเมืองคํา
นายธนวัฒน อิงชัยภูมิ
นายธนัชกฤศ บุญมงคลกิจ
นายธนาธิษณ ใจโต
นายธนาพงษ ภูกิจ
นายธนาวิธ เสือเดช
นายธนู พูลสวัสดิ์
นายธรรมนูญ ชโลธร
นายธรรมนูญ ชวยคงทอง
นายธรรมนูญ ประเสริฐพงษ
นายธวัช แกวแหวน
นายธวัช คงกุลทอง
นายธวัช เชื้อขํา
นายธวัช รัตนะ
นายธวัชชัย ขวัญออน
นายธวัชชัย จันทรแกว
นายธวัชชัย ใจบุญ
นายธวัชชัย เทียมพิมาย
นายธวัชชัย นาคชวย
นายธวัชชัย เปรมเพ็ชร
นายธวัชชัย เรืองสวัสดิ์
นายธวัฒชัย ไตรบรรณ
นายธวัตชัย สมานทอง
นายธวีวัฒน ขจัดภัย
นายธัญญะ การภักดี

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายธัญวัจน ตลึงจิตร
นายธันธาดา มีประดิษฐ
นายธันว แกวประดับ
นายธานิน ราชชมภู
นายธานี พงษเอี่ยม
นายธานี แสนชัยยา
นายธํารง อดิเรกลาภ
นายธํารงค นอยกาญจนะ
นายธีรเดช ทองพรม
นายธีรพงษ ชูพรอม
นายธีรภัทร ทิศทองคํา
นายธีรยุทธ วารี
นายธีรวัช ลีคําพอก
นายธีรวุฒิ ยะทา
นายธีรศักดิ์ นวนประโคน
นายธีระ แกวกระจาง
นายธีระ เมืองมูล
นายธีระ ศรีคร่ํา
นายธีระ เสลาดอน
นายธีระนันท ตอพล
นายธีระพงษ แกวสกด
นายธีระพงษ อินทสูตร
นายธีระยุทธ นาวารี
นายธีระวัฒน สุมา
นายนคร เสาะสาย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗

นายนที สิงหทอง
นายนธี คงกะพันธ
นายนพ สอนกองแดง
นายนพชัย ทวยเจริญ
นายนพดล จงไกรจักร
นายนพดล ลักษณะวิลัย
นายนพพร รถทอง
นายนพพล พวงดาวเรือง
นายนพรัตน ไชยสิน
นายนพรัตน รุงแสง
นายนภดล นวลชื่น
นายนภา พันชูแร
นายนราภวัต นาคราช
นายนริศร ศรีสังวาลย
นายนโรดม โกยดุลย
นายนฤชัย เอี่ยมเนตร
นายนวม เมินขุนทด
นายนอง แกวนุย
นายนอง ชูเกิด
นายนอย ทะมูกา
นายนัด หมายครอบกลาง
นายนันทพงศ ชูแกวประการ
นายนันทพร ฝาชัยภูมิ
นายนันทวัฒน นิธิชัยนรินทร
นายนันทวุฒิ ศรีทิพย

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายนาวา ภูกิจ
นายนาวินทร พุทธา
นายนิกรณ ขุนทอง
นายนิคม คมคาย
นายนิคม จินดา
นายนิคม ทองเมือง
นายนิคม นนทรี
นายนิคม บุญมาก
นายนิคม ศรีอันยู
นายนิด บัวแกว
นายนิติ กรมแสง
นายนิธิวัฒน คํานะ
นายนิธิศ รามัญจิตต
นายนิพนธ กลิ่นพวง
นายนิพนธ บุญสวัสดิ
นายนิพนธ พยอมหอม
นายนิพนธ วชิรพงศ
ดาบตํารวจ นิพนธ สุขทิพย
นายนิพร สงางาม
นายนิพล หมูไพรบูรณ
นายนิภณ พานทอง
นายนิมิตร ซองทอง
นายนิมิตร สุราชา
นายนิมิตร เหลืองออน
นายนิยม นิลเกต

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗

นายนิยม พึ่งผล
นายนิยม ศรีนาท
นายนิยม เสนหพูด
นายนิยม อิ่มอาบ
นายนิยศักดิ์ เครือพัฒน
นายนิรันดร กุลเทศ
นายนิรันดร ขวัญใจ
นายนิรันดร เซ็งอาศัย
นายนิรุต เกตุมี
นายนิรุตน สุขะ
นายนิวัฒน ขันตะเภา
นายนิวัฒน รัตนบุษยาพร
นายนิวัฒน สุขดา
นายนิวัตร สุยะเรือน
นายนิเวช โพสาลาด
นายนี ยอดบุรุษ
นายนุ พวงพันธ
นายนุกูล จันทรจวง
นายนุชา มากจุย
นายนุสิทธิ์ บุญชูวงศ
นายนู จําพิมาย
นายนูน มากแกว
นายเนื่อง พลายตะคุ
นายแนบ เทียนทอง
นายบงกช ชินศรีฉิมพลี

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายบดินทร อุมบุญ
นายบน ไชยพรม
นายบรรจง ทับจีน
นายบรรจง นารัตน
นายบรรจง ยอดดอยสูง
นายบรรจง วงษจักษุ
นายบรรจง วอทอง
นายบรรจบ จันตะ
นายบรรจบ โฉมศิริ
นายบรรจบ ภูถาวร
นายบรรเจิด คําซาว
นายบรรเจิด ศรีทอง
นายบรรดิษฐ ประเสริฐสุข
นายบรรดิษฐ อินทรนอย
นายบรรพต นอยรุง
นายบรรพต มูลเสถียร
นายบรรเลง บัววิไล
นายบังอร อธิคาร
นายบังเอิญ ตะพัง
นายบัญญัติ แจงศรีสุข
นายบัญญัติ ตองกระ
นายบัญญัติ พงษภมร
นายบัญญัติ อยูเย็น
นายบันเทิง กันยะติ
นายบัวไข แยมสรวล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗

นายบัวพา แพงศรี
นายบาง กันเย็น
นายบุญ รัตนขจิตวงศ
นายบุญกอง เขื่อนคํา
นายบุญเกลา ตั้งถาวรการ
นายบุญเกิด คําวันสา
นายบุญค่ํา สุขใจ
นายบุญจัน ลวนดี
นายบุญจันทร สมบัติไทย
นายบุญจันทร สวนบุญ
นายบุญจันทร โภคาพานิชย
นายบุญชวน ตั้งปญญา
นายบุญชวน ทองหอ
นายบุญชวย เกิดบัวเพชร
จาสิบเอก บุญชวย จันทรอินตา
นายบุญชวย จันทาพูน
นายบุญชวย ยิ้มนอย
นายบุญชวย หาเรือนพืชน
นายบุญชอบ ชมภู
นายบุญชอบ ตริตรอง
นายบุญชู กอนทอง
นายบุญชู เขียวลมัย
นายบุญชู คัทจันทร
นายบุญชู ทุมสี
นายบุญชู พวงทอง

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายบุญชู พุมนอย
นายบุญชู หลาหนอย
นายบุญเชิด แตงบุญอยู
นายบุญเชิด ทอมุด
นายบุญเชิด ทิพยสิงห
นายบุญเติม ตัณฑวิบูลย
นายบุญทรง ยะเปยงปลูก
นายบุญทอง อินทฤทธิ์
นายบุญทัน สุดาชม
นายบุญทํา เคารพ
นายบุญเทียน เคนพะนาน
นายบุญเทียม บุญแทน
นายบุญธรรม ธรรมขันธ
นายบุญธรรม ผาบวงคสาย
นายบุญธรรม สามารถ
นายบุญธรรม สุคนธ
นายบุญธรรม นนทะจันทร
นายบุญนพ ขันแกว
นายบุญนะ ชื่นอารมณ
นายบุญนาค ภูริกวินเลิศ
นายบุญประกอบ ศิริธรรม
นายบุญปน วองไว
นายบุญพา ทองเมฆ
นายบุญเพ็ง กงใจ
นายบุญเพ็ง เจริญบุญ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

นายบุญเพ็ง บางทัพ
นายบุญเพ็ง แสนโคก
นายบุญภพ เหงขุนทด
นายบุญภูมิ หมั่นบรรจง
นายบุญมา นอยจินดา
นายบุญมา ภาชีวัน
นายบุญมาก กูกอง
นายบุญมี กริ่มใจ
นายบุญมี เขียวสอาด
นายบุญมี ตะตองใจ
นายบุญมี บอทอง
นายบุญมี โพธิ์นอย
นายบุญมี เมฆโพธิ์
นายบุญมี โลหะเจริญ
นายบุญมี ศรีจันทร
นายบุญมี สายแกว
นายบุญมี สีดานอย
นายบุญมี นอยประชา
นายบุญมี นอยศิลา
นายบุญยงค ผุดผองมาก
นายบุญยิ่ง เฮฮา
นายบุญยืน จรเสถียร
นายบุญยืน จิตรนิจ
นายบุญยู แกลวกลา
นายบุญรวม อินยะ

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายบุญรอด แกวยอย
นายบุญรอด พวงขจร
นายบุญรอด มั่นคงดี
นายบุญรอด เสือเดช
นายบุญรอด เหมฤดี
นายบุญรัตน กิจกร
นายบุญรุง แดงสาย
นายบุญเรง จันทะเกษ
นายบุญเริง เกียงมี
นายบุญเริ่ม สระทองแร
นายบุญเรียบ ใจธะนะ
นายบุญเรือง เจกสี
นายบุญเรือง แสงแกว
นายบุญเรือน ฉ่ําชื่นวงศ
นายบุญฤทธิ์ กุลนอย
นายบุญลอม กิ่งขอยกลาง
นายบุญเลิง นาคเสน
นายบุญเลิศ เกษา
นายบุญเลิศ จงธรรม
นายบุญเลิศ จีนขม
นายบุญเลิศ ปนริด
นายบุญเลิศ มูลสาร
นายบุญเลิศ ลิจวน
นายบุญเลิศ เสาะสาย
นายบุญเลิศ อยูสอาด

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗

นายบุญเลิศ อายแกว
นายบุญเลิศ อําภัย
นายบุญเลือก สุกายะ
นายบุญเลื่อน บรรณสาร
นายบุญวิจิตร คิดเห็น
นายบุญศรี ฐานะ
นายบุญศรี โพทวี
นายบุญศักดิ์ มณีฉาย
นายบุญสง จงไกรจักร
นายบุญสง พลอยฉิมพลี
นายบุญสง หนูแกว
นายบุญสง กุลหอม
นายบุญสง เทียมทัน
นายบุญสงฆ เสงเสน
นายบุญสม ชูชื่น
นายบุญสม เสริมใหม
นายบุญสืบ จุยโต
นายบุญสืบ ดิษฐทองคํา
นายบุญสืบ ยานควน
นายบุญเสริม กรวดกระโทก
นายบุญหนา เปรมพง
นายบุญหลาย คําสิงห
นายบุญหลาย เจือบุญ
นายบุญหลาย บัวใหญรักษา
นายบุญหลาย สวนเสนห

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายบุญหลาย ชางอินทร
นายบุญเหลือ อยูสุข
นายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ
นายบุญอาย ทรัพยมา
นายบุญเฮียง โคตรมณี
นายบุดดี บั้งทอง
นายบุตรดี โยคิน
นายบุรี บุญธรรม
นายบุเรง บรรจงดัด
นายปฐม ศรีถาวร
นายประกอบ ลาภใหญ
นายประกอบ สําราญจิต
นายประกอบ หลอมทอง
นายประกาย แคนชัย
นายประกาย ฉายพงษ
นายประกิจ มากลิ่น
นายประกิจ ศรีวังคํา
นายประกิจ ศาสตรศรี
นายประกิต พรมพิมพ
นายประครอง บํารุงสุข
นายประจญ รอดแกว
นายประจวบ ขันตี
นายประจวบ ชัยสุริยงค
นายประจวบ รักธรรม
นายประจวบ สิตานนท

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗

นายประจวบ อวมสายศรี
นายประจิม ไอตอง
นายประชวน อูตะเภา
นายประชัน จุมปูเครือ
นายประชัน พรมจันทร
นายประชา กระจาง
นายประชา สวางโลก
นายประชุม เอราวรรณ
นายประเชิญ ขอเหนี่ยวกลาง
นายประโชติ หริ่มสืบ
นายประดับ มีแตร
นายประดับ เมงมั่งมี
นายประดิษฐ เค็งนอก
นายประดิษฐ จันเทียม
นายประดิษฐ ชัยสิทธิ์
นายประดิษฐ ทวี
นายประดิษฐ ทองกอบ
นายประดิษฐ เบาเนิศ
นายประดิษฐ หาญสุวรรณ
นายประดิษฐ อินทรปาน
นายประดุง นันทะนอย
นายประทวน ทุมเมืองปก
นายประทวน หุนสาระ
นายประทวน อิ่มทอง
นายประทวน สุเบา

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายประทิน นิยมสุข
นายประทีป การอวน
นายประทีป ปรียาธนะสกุล
นายประทีป พิมพสวัสดิ์
นายประทีป แสงใส
นายประทีป เหลือทรัพย
นายประทีป ภูคงทน
นายประทุม จําปาบาน
นายประทุม นวมกระจาง
นายประเทศ เกาะงาม
นายประเทือง กันคลอย
นายประเทือง แกะประจักร
นายประนอม นรสิงห
นายประนอม วิเศษครอ
นายประพัฒน แกวปาน
นายประพัทธ ทีทา
นายประพันธ จันใจวงค
นายประพันธ ชูเมือง
นายประพันธ บุญรุง
นายประพาย มวงมา
นายประไพ กลิ้งเพชร
นายประไพ คงทอง
นายประไพ ครโสภา
นายประไพ เทียนทอง
นายประไพ พันธนวล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗

นายประไพ ฤทธิมนตรี
นายประภากร อยูเย็น
นายประภาศ ชนะสงคราม
นายประภาศ ทองหลอ
นายประภาส สําเส็น
นายประมวล คํามูล
นายประมวล ยงประเดิม
นายประมวล หมุนสิงห
นายประมาณ บุญเรือง
นายประมาณ ปานสีทอง
นายประมินทร เรงพิมาย
นายประเมศฐ เกียรติธินันท
นายประยง วนาภรณ
นายประยงค เกตกรณ
นายประยงค จิตประสงค
นายประยงค ประชามอญ
นายประยัต ตนกันยา
นายประยุทธ แกวศรีสุข
นายประยุทธ คชวงษ
นายประยุทธ ถาวร
นายประยูร ขันโท
นายประยูร โคตะ
นายประยูร เจริญถิ่น
นายประยูร ศรีไทย
นายประยูร เสารวงษ

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายประยูร เอิบพรมราช
นายประวิง สินวงศ
นายประวิทย ใจดี
นายประวิทย ทองมาดี
นายประวิทย หวานชื่น
นายประวิทย พลสิมมา
นายประสงค ไกรประสิทธิ์
นายประสงค เลาอรุณ
นายประสบชัย ขอสวยกลาง
นายประสบโชค มะลิจันทร
นายประสาน นิลพันธุ
นายประสาน มีสังข
นายประสาน ศิริเทพ
นายประสาร โชติชวง
นายประสาร เต็มเปยม
นายประสาร รุจิรงคนางกูล
นายประสาร สมคิด
นายประสาร ขําทอง
นายประสิทธิ์ กุลวงษ
นายประสิทธิ์ เจนจักร
นายประสิทธิ์ ชวยไทร
นายประสิทธิ์ เทพทุมมี
นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์
นายประสิทธิ์ ธีรกุล
นายประสิทธิ์ บุตรพรม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗

นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประหยัด
นายประหยัด
นายประหยัด

ฝากามล
วงคสาย
วงศเจริญ
ศรีฐาน
สอนจันทร
หนองคํา
เหลาอินทร
ออนพรม
ดวงมณี
ออนเลิศ
กล่ําดี
จันคํา
ชูจอหอ
มิ่งขวัญ
ยอดเกิด
ยิ้มพงษ
เลิศฤทธิ์
สระทองปง
สาระสิทธิ์
สุนทรพัฒน
แสงสุวรรณ
แจงวัง
คําสมบัติ
จอมภา
วินันท

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายประหยัด หลุมทอง
นายปรัชญา ปรัชญาภรณ
นายปรัชญา เนืองนอง
นายปรากาญ เคยพุทรา
นายปราโมช คุณประเสริฐ
นายปราโมช ประยูรพัฒนะ
นายปราโมชย ศรศิลป
นายปราโมทย เคนจันทึก
นายปราโมทย วิเศษมาก
นายปราโมทย โยธารักษ
นายปราโมทย ขวัญชัยประธาน
นายปรารภ พิกุลทอง
นายปริญญา รอดขวัญ
นายปรินทร บุรพลสกุล
นายปรีชา กิมกง
นายปรีชา เขื่อนคํา
นายปรีชา ใจมีธรรม
นายปรีชา ชื่นชอบ
นายปรีชา ดีวัน
นายปรีชา ทองประดิษฐ
นายปรีชา ทองสา
นายปรีชา นาคอวมคา
นายปรีชา ประโยชล
นายปรีชา ฝกแกนจันทร
นายปรีชา พรหมสุทธิ์

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗

นายปรีชา มีประสิทธิ์
นายปรีชา ยังชวย
นายปรีชา วาสนาม
นายปรีชา วิจารวงษ
นายปรีชา ศรีกรด
นายปรีชา ศรีทอง
นายปรีชา หมุนแทน
นายปรีชา สะเล็ม
นายปรีชา บุญมาก
นายปรีดา ขาวขํา
นายปรีดา ทิพยโกสุม
นายปรีดา นามโสภา
นายปรีดา เหนือคลอง
นายปรีศักดิ์ ศรแกว
นายปอมเพ็ชร สายสุพรรณ
นายปญจา บุญญานุเคราะห
นายปญญา คําประเสริฐ
นายปญญา ธรรมอาดูล
นายปญญา เปาอินทร
นายปญญา ลาไม
นายปญญา สมนึก
นายปญญา หมั่นเรียน
นายปญญา พัฒนประเสริฐ
นายปญญา จันทรอินทร
นายปญญา จันทิมาลย

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายปญญาวุฒิ จิตรอักษร
นายปานทอง สีทองสุก
นายปยพงษ วงคเมืองคํา
นายปยวัฒน จันทรยากูล
นายปยวัสส จันทรพิทักษ
นายปยะ สันตจิตร
นายปยะชัย เทพนิมิตร
นายปยะวัฒน เพ็ชรคําพกุล
นายเปรม เครือแกว
นายเปรย สวัสดิพันธ
นายแปลก ปนสันเทียะ
นายโปรง เผือกสีผุด
นายผล เภอบางเข็ม
นายผวน วงษสนิท
นายผาย สารสาอาย
นายผิน นนทศิริ
นายพงศกฤษณ กัญจนา
นายพงศธร ทองสุพล
นายพงศปณต กกสูงเนิน
นายพงษ ศรีภา
นายพงษเจริญ โพธา
นายพงษพรรณ ประสพบุญ
นายพงษพันธ จันทรเชื้อ
นายพงษมิตร พลจันทึก
นายพงษศักดิ์ กินณะเสน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗

นายพงษศักดิ์ เซี่ยงหลิว
นายพงษศักดิ์ นรินทร
นายพงษศักดิ์ รอดไทย
นายพงษศักดิ์ สังขทอง
สิบเอก พงษศิลป ผองแผว
นายพงษอนันต อุธิโย
นายพจน ตินิ
นายพชรพล สิงโหพล
นายพนม เครือทัต
นายพนม รางดี
นายพนม ศรีสะอาด
นายพนม ทองลิ่ม
นายพนัส อรัญ
นายพนา เสาวรส
นายพนาไพร อินทกูล
นายพบ แงนกลางดอน
นายพยงค หยองใหญ
นายพยนต ปาสม
นายพยนตฤทธิ์ ขอสูงเนิน
นายพยบ บัวแกว
นายพยัพ กุมภีร
นายพยัพ ศรีโปฎก
นายพยุง คชสิทธิ์
นายพยูน เหมศรี
นายพยูร ดิษเจริญ

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายพร โคตะมัง
นายพร ปลื้มจิตร
นายพร โมงปราณีต
นายพรชัย เกตุจันทร
นายพรชัย ซุนฮิม
นายพรชัย นวลงาม
นายพรชัย สายเนตร
นายพรชัย แสงสวาง
นายพรชัย หอมสิงห
นายพรเทพ จวงดี
นายพรเทพ แซลิ้ม
นายพรเทพ ทองผึ้ง
นายพรเทพ มุกดาสนิท
นายพรภิรมย แกวพลอย
นายพรม พารา
นายพรม ศรีวิเศษ
นายพรมดี วันทาเขียว
นายพรมมา จันเพ็ง
นายพรยงค บุญมา
นายพรสวรรค จําปาเรือง
นายพรหมเนตร หมั่นการ
นายพลเดช ราชจําปา
นายพลวัฒน ทาคําหอ
นายพวง เชาวริตย
นายพสธร สิทธิ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗

นายพสิษฐ วุฒา
นายพะเดอโพ ปูชิ
นายพัชรพณห ฐิตวัฒนานนท
นายพัฒนะชัย ออนพันธ
นายพัฒนา จันทรกูล
นายพัทธนันท คานสี
นายพันธ มาตราตรัง
นายพันธ หงี่ฮั้ว
นายพันธ ดารากรณ
นายพัศศรี สิทธิศร
นายพัสพงศ ยั่งยืน
นายพาน ดาวลาย
นายพิกุล การงาน
นายพิจิตร มุงออมกลาง
นายพิชัย งานยางหวาย
นายพิชัย ปญญาถา
นายพิชิต วงศเดื่อ
นายพิเชษฐ กิตติโกเมศ
นายพิเชษฐ ขวัญรอด
นายพิเชษฐ วิเชียรดี
นายพิเชษฐ ศรีพุดตาล
นายพิเชษฐ จันทรอิน
นายพิเชษฐ ไฝชัยภูมิ
นายพิเชษฐ อาจไพรวัลย
นายพิทยา คงระเรื่อย

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายพิทักษ ขุนทอง
นายพิทักษ เสนาะพิณ
นายพิทักษ อั้งเกรียด
นายพิทักษชัย อยูบุญ
นายพิธี กิจบํารุง
นายพิน ศรีเรือง
นายพินิจ เดชเชียร
นายพินิจ บุญปกครอง
นายพินิจ ศรีขวัญ
นายพินิจ อุปมัย
นายพินิต ทาแกว
นายพิพัฒน กาบตุม
นายพิพัฒน โพธิ์พันธุ
นายพิพัฒน สระทองฮวม
นายพิภพ แสนสิทธิ์
นายพิภพ สุทธิเดช
นายพิภพ ธิยะ
นายพิมล สุกใส
นายพิลา วงคละคร
นายพิศสมัย บุญกอน
นายพิสิษฐ อภิปยะสิน
นายพิสูตร ดีเลิศ
นายพีรพล ชวยชาติ
นายพีรพัฒน กงออน
นายพีรยุทธ นาคกุล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗

นายพีรศักดิ์ มะละ
นายพีระศักดิ์ รุงลักษมี
นายพุทดี พันธสวัสดิ์
นายพุธ ศรีพูล
นายพูน แตกโพธิ์
นายพูนทรัพย ทองเฟอง
นายพูนสุข ชูปาน
นายเพงเพียร คําไพ
นายเพชร กระชอนสุข
นายเพชร ทิพรัตน
นายเพ็ชร ตะพานบุญ
นายเพทาย อิทธิยาภรณ
นายเพล็ด คมไสย
นายเพลิน ก่ําดี
นายไพฑูรย เพชรไทย
นายไพฑูรย มูลศิริ
นายไพฑูรย สีลาเวียง
นายไพฑูรย หมายปดกลาง
นายไพบูลย แซตั้ง
นายไพบูลย เรืองแจม
นายไพบูลย อินธิเดช
นายไพรจิต มหามาตย
นายไพรบูรณ ขําละไมล
นายไพรวรรณ นอยหลานเมือง
นายไพรวัลย จันทรจีน

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายไพรวัลย โนนทิง
นายไพรศาล ศิริพฤกษ
นายไพรสัณฑ เพียรพิทักษ
นายไพรัช ศรีบรรเทา
นายไพรัตน ขําดํา
นายไพรัตน บุญตาม
นายไพรัตน ศรีเหรัญ
นายไพรัตน สุรกิจบวร
นายไพริด โสภิบาล
นายไพเราะ จิตใจตรง
นายไพเราะ เลิศศิริ
นายไพโรจน กลมปลอง
นายไพโรจน ทองแท
นายไพโรจน เทพณรงค
นายไพโรจน ใยยั่งยืน
นายไพโรจน ศิริประเสริฐ
นายไพโรจน อายุยง
นายไพโรจน นาคแคลว
นายไพวรรณ บุญโสม
นายไพศาล ขวัญบุศบงศ
นายไพศาล ลานนท
นายไพศาล แสงนิล
นายไพศาล ใสสุข
นายไพศาล อับดิน
นายไพศาส โซเซ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายภณธณณัฐฏ อาจณรงคมงคล
นายภัคพล บางเทศธรรม
นายภาคิน หาญนา
นายภาณุพงศ ขาวงาม
นายภานุพงศ ยอดสิงห
นายภาพ กะนนศรี
นายภาสกร แผวฉ่ํา
นายภาสกร สีสวรรค
นายภิญโญ ทองน้ําแกว
นายภิญโญ สุขคลาย
นายภิญโญ หนูมาก
นายภิญโญ เหลืองคํา
นายภูชิต ไชยเชษฐ
นายภูมิชนะ สาธร
นายภูมิพัฒน ภักดิ์ประสิทธิ์
นายภูริภัทร ศรีหะมงคล
นายภูวดล สินสะ
นายภูวนารถ ฤทธิกัน
นายมงคล ตั้งคงประเสริฐ
นายมงคล ธัญญาพิทักษ
นายมงคล บุศยสีขาว
นายมงคล เบียชิ
นายมงคล พรมนิมิตร
นายมงคล อุทัยกรณ
นายมงคล นาจาน

๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายมณเฑียร ทองนุช
นายมณพ เรืองครุฑ
นายมณี กาฬภักดี
นายมณี ชูแกว
นายมณี นาคเสน
นายมณีวัน บุญชวย
นายมณูศักดิ์ ทาไข
นายมนฑล บุญนิมิตร
นายมนตรักษ รุนแรง
นายมนตรี เกเย็น
นายมนตรี งามสมศรี
นายมนตรี ใจรอน
นายมนตรี ชูกลอม
นายมนตรี ตรีสิน
นายมนตรี บุญยิ่ง
นายมนตรี วงศินา
นายมนตรี ศรีระบาย
นายมนตรี แสงสุวรรณ
นายมนัส พรมจินดา
นายมนัส ฟองสุวรรณ
นายมนัส รุงสวาง
สิบตรี มนัส สิงหโต
นายมนัส หมายชม
นายมนิตย เพชรเพ็ง
นายมนู คุมรักษา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗

นายมนู จันทรเพ็ง
นายมนู เซ็งมา
นายมนู ธรรมาวุฒิ
นายมนู พลเชียงขวาง
นายมนูญ มะหนิ
นายมโนช พวงเจริญ
นายมวย กุลวิลัย
นายมะ จูบิง
นายมะดารี สาแม
นายมะมุด ศรีรัฐ
นายมะยาซิง บิงดอเลาะ
นายมะรอนิง จอเอาะ
นายมังกร สืบแกว
นายมั่น ไกรยะวงค
นายมัรโซด นูรุลรุดดีน
นายมากือรี เลาะยะผา
นายมานพ เขียวสาคร
นายมานพ ภักดี
นายมานพ จันทรบัว
นายมานะ เครือแกว
นายมานะ ตุลาพันธ
นายมานะ ฟุงสุข
นายมานะ วัฒิธรรม
นายมานะ หมอกเจริญ
นายมานัต พูลเพิ่ม

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายมานิด สมญาติ
นายมานิตย ทรัพยเจริญ
นายมานิตร เรืองมี
นายมาโนช พิทักษ
นายมาโนช มนตประเสริฐ
นายมาโนช รอดสอน
นายมาโนช กลางสอน
นายมารุต นิ่งราวี
นายมารุต ฝายพล
นายมิ่ง พลจรัส
นายมิ่งขวัญ กิจการ
นายมิตร เขียวสี
นายมิล ไขนิล
นายมิสกี ยามา
นายมีชัย สุขชู
นายมีชัย ไสยสุทธิ์
นายมีบุญ สุดสอาด
นายมุกดา รูปขาว
นายมูหัมมัดซับรี ตุยง
นายมูฮามัดเฟาซี หะยีสะแม
นายมูฮามัดรอยี ราโมง
นายเมฆ ปญญาเมา
นายเมธา มังคละ
นายเมธา มาเอื้อย
นายเมธา วสุธาทิพ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗

นายเมธี จันทพา
นายเมย ทองดี
นายไมล ประสมสัตย
นายยงยุทธ จันทวงศ
นายยงยุทธ ใจตรง
นายยงยุทธ นามวงศ
นายยงยุทธ สงเสริม
นายยงยุทธ สุจริตรักษ
นายยงยุทธ เสียงหวาน
นายยงยุทธิ์ วังศรี
นายยนต บุญเพ็ง
นายยม ชุมยิ้ม
นายยรรยง เวศวงศษาทิพย
นายยวงนิตย คําไพ
นายยวน จอเกาะ
นายยศพนธ วงศมาลามาศ
นายยอด ใจฟู
นายยอดชาย งามเชย
นายยอดชาย ถูหลงเฟย
นายยอดชาย พรพงไพร
นายยะโกะ สุตี
นายยัด โคสัย
นายยาปาร นารีเปน
นายยามิง วาหะ
นายยิ่ง พลชัยยา

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายยุทธกิต หอมกระโทก
นายยุทธนา ยอดมณีบรรพต
นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ
นายยูโสบ ยาโกบ
นายเย็น อินทนิล
นายเยื้อง คงจอย
นายโย คีรีเรืองวิทย
นายโยฆิล อยูสวัสดิ์
นายโยธิน นามฤทธิ์
นายโยธิน บรรเทิงจิตต
นายรณฤทธิ์ ควรหา
นายรวม หวังไรยกลาง
นายรอเฮม ทองจันทร
นายระพิน เสียงล้ํา
นายรักชาติ คุมกุดขมิ้น
นายรักชาติ อรุณป
นายรักษ รักษาภักดี
นายรังสรรค จันทรศิริ
นายรังสรรค ผาลี
นายรังสรรค โพธิ์พรม
นายรังสรรค ศรีตันตนานนท
นายรังสรรค อึ้งกิมบวน
นายรัฐพล รอยดา
นายรัตนชัย ทีทา
นายรัตนโชติ หงษงาม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗

นายรัตนา วังคะฮาด
นายรันดร กองแกว
นายราคิด วงษมิตร
นายราเชนต รัตนพันธ
นายราเชนทร คงรักษ
นายราวิน ปตเวีย
นายรุง ชูชื่น
นายรุง ศรีวังราช
นายรุงชัย ธรรมไพศาล
นายรุงตวัน สุดสงวน
นายรุงภพ คีรีเลิศมงคล
นายรุงเรือง แซลี่
นายรุงโรจน กระตายจันทร
นายรุงโรจน หมื่นอินทร
นายรุงศักดิ์ ฟาคุม
นายเรวัต พรหมแกว
นายเรวัติ บัวสหมัด
นายเริงชัย ชมพู
ดาบตํารวจ เริงชัย รักสวัสดิ์
นายเริงศักดิ์ ศรีโสภณ
นายเริ่ม ทองแผน
นายเริ่ม วงษราช
นายเรียง บริบูรณ
นายเรือง รักจับ
นายเรื้อย หอยแกว

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายฤทธิเดช คําชัย
นายลอย สมวงคแกว
นายละเมียด เกิดทรัพย
นายละออง บานบุรี
นายลําพร ดวงสงาศรี
นายลําใย กันแคลว
นายลิลอน ไชยสุระ
นายลือชัย มั่นถาวรวงศ
นายลุกมาน มะตีเยาะ
นายเล็ก บุญชัยศิริ
นายเล็ก พิกุลทอง
นายเล็ก เส็มหมาด
นายเลข คนอยู
นายเลย ดิษฐเจริญ
นายเลอ อนุมอญ
นายเลาซัว แซยา
นายเลิศศักดิ์ เตาทอง
นายเลียบ คําแก
นายวงษ เกษมสัตย
นายวงษ บุญมาก
นายวชิระ เวชกามา
นายวณิกสิทธิ์ พูนสินวัฒนา
นายวรธน ศรีปาน
นายวรพันธุ บุญธรรม
นายวรภักดิ์ เพ็งสิงห

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗

นายวรยุทธ ขันติวงศากุล
นายวรรณชัย ผลประเสริฐ
นายวรรณชัย เพ็ชรรัตน
นายวรรณเชษฐ คนงาน
นายวรรณโชติ เพชรรัตน
นายวรรณพ แซอุย
นายวรรัตน ทองพัฒน
นายวรวงศ ดํารงกูล
นายวรวิทย สินธนู
นายวรวุฒิ สัมปนณา
นายวรากร ดวงจิตร
นายวราวุฒิ มีวรรณ
นายวสันต ดาวสุข
นายวสันต หวานจิตร
นายวสุรัตน ภาวะโคตร
นายวะสันติ วารีหลั่ง
นายวัชรพงษ พรหมเมฆ
นายวัชรพงษ มงคลนวกุล
นายวัชรพันธ ทองปลอด
นายวัชระพันธ แกวพรม
นายวัชรินทร โชติทอง
นายวัฒนกุล กลิ่นหวาน
นายวัฒนพล นาคสวาท
นายวัฒนา ใจซื่อ
นายวันชัย จันทวงษ

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวันชัย เจริญโพธิ์
นายวันชัย ดวงบุษย
นายวันชัย มีสมศักดิ์
จาสิบตรี วันชัย สุชล
นายวันชาติ เพ็งโอ
นายวันเชา สมีนาง
นายวันเพ็ญ กุมภาศรี
นายวันเพ็ญ อ่ําสกุล
นายวันรักษ สุทธิรักษา
นายวันรัตน โยธาแคลว
นายวัลลภ บานเย็น
นายวัลลภ เอี่ยมสกุล
นายวางเปา ยืนยงคีรีมาศ
นายวานร ครุตบิน
นายวารี เพชรฤทธิ์
นายวาสนา ทิมบุตร
นายวาสนา วิมลทรง
นายวาสนา แวมประชา
นายวิง พรหมเดช
นายวิจักษ สุวรรณทอง
นายวิจิตร ดอกจําปา
นายวิจิตร นพกาศ
นายวิชเทพ คิดรอบคอบ
นายวิชัย ขําประถม
นายวิชัย คะรัมย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗

นายวิชัย แจมนิ่ม
นายวิชัย พวงแกว
นายวิชัย เพลินจิตร
นายวิชัย ยอยสนิท
นายวิชัย เลาะสูงเนิน
นายวิชัย ศรีลาภา
นายวิชัย สุริยง
นายวิชัย ออนสุวรรณ
นายวิชัย เติมชีพ
นายวิชัย ประสานทอง
นายวิชัย เวียงสิงขรณ
นายวิชัย แสงงาม
นายวิชา ตั้งชัยธรรม
นายวิชาญ ปานเผาะ
นายวิชาญ พุมทอง
นายวิชาญ วชิรัตน
นายวิชิต โกมลหิรัญ
นายวิชิต นิระมัย
นายวิชิต เสาะแสวง
นายวิชิต โสสุวรรณ
นายวิเชษฐ ฮะเอี๋ยน
นายวิเชียร ขานเพราะ
นายวิเชียร ทัยออน
นายวิเชียร ทาเข
นายวิเชียร นิโครธานนท

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวิเชียร บัวผัน
นายวิเชียร ปฏิสา
นายวิเชียร ฝายจิตรชอบ
นายวิเชียร โพธิ์ทอง
นายวิเชียร ภูระหงษ
นายวิเชียร รอดรัตน
นายวิเชียร เศษเพ็ง
นายวิเชียร สําเภานอย
นายวิเชียร อุปะนันท
นายวิเชียร รุจิเรข
นายวิโชติ เซงบุญเลง
นายวิฑูรย บุตรณรังษี
นายวิฑูรย พานทอง
นายวิทยา คําประสิทธิ์
นายวิทยา งามสีทา
นายวิทยา ทองพันชั่ง
นายวิทยา โนนตูม
นายวิทยา มั่นคง
นายวิทยา มูลลิ
นายวิทยา วงคทะจักร
นายวิทยา วรสิงห
นายวิทวัส ปญญา
นายวิธาน กานสังวอน
นายวินัย กิ่งแกว
นายวินัย แชมชอย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗

นายวินัย ทองคําพงษ
นายวินัย นามวงศ
นายวินัย มุขศรี
นายวินัย เสียงสวัสดิ์
นายวินัย หนูแกว
นายวิบุลย สุดประเสริฐ
นายวิภา แสงสวาง
นายวิมล จันทะคราม
นายวิมล สิทธิกัน
นายวิมาน วรติยะ
นายวิรวัฒน แกวใส
นายวิระ หนูโม
นายวิรัช ชวยบํารุง
นายวิรัช ทับทิม
นายวิรัช นอยคลาย
นายวิรัช พริกบางเข็ม
นายวิรัช วิโรจะนะ
นายวิรัตน งามขึม
นายวิรัตน จงรักวิทย
นายวิรัตน จํารัสประเสริฐ
นายวิรัตน ชูชีพ
นายวิรัตน ดิเรกศิลป
นายวิรัตน ผลเรไร
นายวิรัตน เรียนหัตถะกรรม
นายวิรัตน สุขประเสริฐ

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวิรัตน เหลาจําปา
นายวิรัตน อินทรวิเชียร
นายวิรัตน แจงจํารัส
นายวิรัตน คําโสภา
นายวิรัตน อาดํา
นายวิรัติ มงคลกิจ
นายวิโรจน กาสําโรง
นายวิโรจน แกวแดง
นายวิโรจน ภัทรกูล
จาตรี วิโรจน เลี้ยงสกุล
นายวิโรจน สิงหอยู
นายวิโรจน สุเต็ม
นายวิโรจน คําสุหลา
นายวิโรจน บุญตา
นายวิลอน เตียวหยิน
นายวิไล แกวศรีมล
นายวิไล ชนะพจน
นายวิไล ทิมปรางค
นายวิไลย ผาน้ําฝน
นายวิวัฒน เกียรติเถกิง
นายวิวัฒน ขานสันเทียะ
นายวิวัฒน นนทศรีเหวา
นายวิวัฒน ภูนคร
นายวิวัตน กิจเจริญ
นายวิศนุ บุญชู

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗

นายวิศาล พรหมณเรศ
นายวิศิษฐ กองมี
นายวิษณุกร ทองทวี
นายวิสุทธิ์ บุญธรรม
นายวิสุทธิ์ โลหะเวช
นายวิสูจน แกวทอนชาง
นายวิสูตร แสงงาม
นายวีนัส ฝาชัยภูมิ
นายวีรชน เชยฉิมพลี
นายวีรชน วงศไชย
นายวีรชาติ สีแดง
นายวีรเดช ทองคํา
นายวีรพร ขัติวงศ
นายวีรพล พิมพชัยภูมิ
นายวีรวุฒิ อินนาปา
นายวีระ กรงกลาง
นายวีระ ทรัพยเพชร
นายวีระ พอคา
นายวีระ พุมเพชร
นายวีระ วิรุณราช
นายวีระ สุขนิกร
นายวีระชัย ทองสืบสาย
นายวีระชัย ปญญาทิพย
นายวีระพงศ เพ็งภักดี
นายวีระพงษ โปหลง

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวีระพันธ ปญญาสาร
นายวีระมูล มูลพุมสาย
นายวีระยุทธ วังแช
นายวีระศักดิ์ โคจร
นายวีระศักดิ์ เองฉวน
นายวุฒิ ไกรสถิตย
นายวุฒิ วาหะรักษ
นายวุฒิชัย คํานึก
นายวุฒิชัย ชูสังขมนตรี
นายวุฒิชัย ตั้งแกว
นายวุฒิชัย ละดอกทา
นายวุฒิชัย วัยวัฒน
นายวุฒิเดช พริกหอม
นายวุฒิพงษ บุตรชัย
นายวุฒิพงษ รินทะจะกะ
นายวุฒิพงษ เรืองสุกใส
นายวุฒิศักดิ์ เพิ่มพูล
นายวุฒิศักดิ์ สุริยันต
นายวุธ รมโพธิ์ภักดิ์
นายเวส บุญกอน
นายเวหา เสิกกัญญา
นายแวว โพธิ
นายแวสือแม มะมิง
นายไวฑูรย ทองศรี
นายไวพจน หอมสุด

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗

นายไวพด เสถียรพรทรัพย
นายศตวรรษ ติรดุลยาพงศ
นายศรชัย พลเดช
นายศรชัย วงศเรือน
นายศรชัย อุตรัตน
นายศรศักดิ์ ศรีธิยวง
นายศรัณย สีสดสุข
นายศรัณยู คงสมจิตต
นายศราวุฒิ หมื่นเจริญ
นายศราวุธ นุยเอียด
นายศราวุธ ลูกชาย
นายศรีนรินทร เสียงเพราะ
นายศรีนวล สุวรรณนําปน
นายศรีบุตร สําราญโอภาส
นายศรีไพร หันประดิษฐ
นายศรีวรรณ คําปน
นายศักดา ยศทะราช
นายศักดิ์ นอยนาง
นายศักดิ์ นาคเงินทอง
นายศักดิ์ โสภี
นายศักดิ์ชัย ไกรมาศ
นายศักดิ์ชัย ฉิมปาน
นายศักดิ์ชัย เลาอรุณ
นายศักดิ์ดา อนศิริ
นายศักดิ์ละมุน รัตนโอภา

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายศักดิ์ศรี ดวงจินดา
นายศักดิ์ศิลป ทองเที่ยง
นายศักดิ์สนอง ภักดี
นายศักดิ์สนั่น เขาทอง
นายศักดิ์สิทธิ์ พานบิน
นายศิริ เอื้อใจ
นายศิริชัย ตันเจริญ
นายศิริชัย มาพันธ
นายศิริชัย ศิระวงศสวัสดิ์
นายศิริพงษ งอกวงษ
นายศิริพงษ เมืองชุม
นายศิลปชัย จันทรนิ่ม
นายศิลปชัย หนักแนน
นายศิวะ ยะวงษศรี
นายศุพวัชร คิ้วยม
นายศุภกร ศรีเพ็ชร
นายศุภกฤต วงศศุภกิตติ์
นายศุภชัย ยะสะกะ
นายศุภชัย หนูวัน
นายศุภณัฏฐ เจริญ
นายศุภพงษ หงษสุวรรณ
นายศุภรัตน กาหลง
นายศุภฤกษ สารยิ่ง
นายศุภวัฒน จิตรักษ
นายศุภวิชญ แสงประจง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายศุภาเมศ ภูนวล
วาที่รอยตรี เศรษฐวิชญ สิงหเถื่อน
นายเศวต สังขชุม
นายสกล สาทร
นายสงกรานต ติแกว
นายสงกรานต เหลืองอราม
นายสงการณ เหมมั่น
นายสงคราม ศรีเพชรพูล
นายสงบ สุวรรณคง
นายสงบ อมรพล
นายสงวน หมุนโคกสูง
นายสงอม ศิริธรรม
นายสงัด กลิ่นสุคนธ
นายสงัด ขันทอง
นายสงัด ฤกษอรุณวิทยา
นายสงา ชุมจันทร
นายสงา ธัญญเจริญ
นายสงา พุมจันทร
นายสงา สุขใจ
นายสงา อุนแกว
นายสถิตย ดิษฐบรรจง
นายสนทยา รุงเรือง
นายสนทยา อุบลสวัสดิ์
นายสนทยาน สําเร็จผล
นายสนธยา ขมหวาน

๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสนธยา ชูประพันธ
นายสนธยา พุมแยม
นายสนธยา เสวตะ
นายสนม โจทยครบุรี
นายสนอง ขุนดํา
นายสนอง ขุนศรี
นายสนอง ใจบํารุง
นายสนอง เลี้ยงเจริญ
นายสนอง สุขอนันต
นายสนั่น กิริยา
นายสนั่น ชื่นบาน
นายสนั่น ชูแหละ
นายสนั่น เตโพธิ์
นายสนั่น มณีฉาย
นายสนั่น ศิริโชควนากุล
นายสนั่น สิงหรอ
นายสนั่น แสนรักษ
นายสนั่น พิมศร
นายสนาม ใจกลา
นายสนาม พัดศรี
นายสนิท พลอยประเสริฐ
นายสนิท ลนตื้อ
นายสม ทองจิต
นายสมเกียรติ เขียดชื่น
นายสมเกียรติ จาดบรรเทิง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗

นายสมเกียรติ วิลาวัลย
นายสมเกียรติ สอนเสถียร
นายสมควน ครุฑรัมย
นายสมควร แตงออน
นายสมควร ปกคาย
นายสมควร ปอมรอด
นายสมควร พืชผักหวาน
นายสมควร พุมนิคม
นายสมควร ภูผิวนาค
นายสมคิด เจริญดี
นายสมคิด เจริญพงษ
นายสมคิด ชัยทิพย
นายสมคิด ทํานักตาล
นายสมคิด น้ําทิพย
นายสมคิด บุษดี
นายสมคิด ปานลอยวงศ
นายสมคิด โพธิกุล
นายสมคิด วิทยาคม
นายสมคิด แสงภู
นายสมจิต นรสิงห
นายสมจิต แปนสุกใส
นายสมจิต โพธิจร
นายสมจิตร มาแกว
นายสมจิตร สีทอง
นายสมจิตร หงษโต

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมใจ สุวรรณคง
นายสมชัย พรมคณะ
นายสมชัย ใยไหม
นายสมชัย วรรณเครือ
นายสมชัย ศรีออนรอด
นายสมชาติ แกนทองจันทร
นายสมชาติ รอดภัย
นายสมชาย กิ่งเกาะยาว
นายสมชาย แกวนุน
นายสมชาย เขียวคา
นายสมชาย คงมีศรี
นายสมชาย คุมตัว
นายสมชาย เจียมศรี
นายสมชาย ชวยทนุ
นายสมชาย ชวยบุญ
นายสมชาย เชื้อวงษ
นายสมชาย ตรีรักษา
นายสมชาย ตอสนิท
นายสมชาย ทองขํา
นายสมชาย ทองรักษ
นายสมชาย ทับทิมทอง
นายสมชาย นวลศรี
นายสมชาย นันทพัฒนพิทยา
นายสมชาย บิอะหวัง
นายสมชาย บุญนาม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗

นายสมชาย ปงเมือง
นายสมชาย แผวตัน
นายสมชาย พงษตานี
นายสมชาย พูลตาล
นายสมชาย เพิ่มพูล
นายสมชาย ภุมรินทร
นายสมชาย ลออวรากุล
นายสมชาย วงษลักษมี
นายสมชาย ศรีทอง
นายสมชาย แสงอราม
นายสมชาย อนคง
นายสมชาย อยูนาน
นายสมชาย ออนประเสริฐ
นายสมชาย เอยวัน
นายสมชาย วงศนภาไพศาล
นายสมโชค ฉิวนอย
นายสมเดช โพธิ์ดง
นายสมเดช หอมจันทร
นายสมเดช ผองสีงาม
นายสมทรง ลีมี
นายสมนึก คชสวัสดิ์
นายสมนึก คําจันแกว
นายสมนึก จันทราสกุล
นายสมนึก รอดกูล
นายสมนึก ฤทธิ์จรูญ

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมนึก สมใจ
นายสมนึก เสือสวย
นายสมนึก อิ่มใจจิตร
นายสมนึก กุลวิลัย
นายสมบัติ กิ้นบุราณ
นายสมบัติ เขียนภักดี
นายสมบัติ จีนยิ้ว
นายสมบัติ เชิญกลาง
นายสมบัติ ทรัพยประเสริฐ
นายสมบัติ นาคนุช
นายสมบัติ ประดับศรี
นายสมบัติ เปรี่ยมทรัพย
นายสมบัติ มะหะหมัด
นายสมบัติ มาลาสาย
นายสมบัติ รัตนสูตร
นายสมบัติ ลีบุญญะ
นายสมบัติ สวงโท
นายสมบัติ สุขสุคนธ
นายสมบัติ สุรวิทย
นายสมบัติ อาจปกษา
นายสมบัติ โพธิ์สุรินทร
นายสมบัติ กําหยุก
นายสมบัติ ดงพงษ
นายสมบัติ เตียวติ
นายสมบุญ นาคนวน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗

นายสมบุญ ฤทธิรชตะ
นายสมบุญ ศรีสงเสริมสกุล
นายสมบูรณ เกิดมงคล
นายสมบูรณ จันทรทอง
นายสมบูรณ ทวีทรัพยล้ําเลิศ
นายสมบูรณ ผุดผอง
นายสมบูรณ พัดไธสง
นายสมบูรณ พิมพยอม
นายสมบูรณ มากหลาย
นายสมบูรณ เสนเศษ
นายสมบูรณ หลาสิงห
นายสมบูรณ หวงเพชร
นายสมบูรณ เอี่ยมสอาด
นายสมบูรณ ศรีรัตน
นายสมปอง ธรรมสร
นายสมปอง ปานแกว
นายสมปอง ภิรมรักษ
นายสมปอง เหมาะสมาน
นายสมพงค ชุมทอง
นายสมพงศ ปนทอง
นายสมพงศ หมีมา
นายสมพงษ คลายดวง
นายสมพงษ จูทองคํา
นายสมพงษ ชวยแสง
นายสมพงษ ชูวงค

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมพงษ ทรงประดิษฐ
นายสมพงษ ปญโญ
นายสมพงษ เพ็งภู
นายสมพงษ เพชรนอก
นายสมพงษ มีนนท
นายสมพงษ วันทยา
นายสมพงษ วีระสุข
นายสมพงษ ศรีกุล
นายสมพงษ สรหงษ
นายสมพงษ สุขทอง
นายสมพจน เจริญจิตร
นายสมพร กล่ําเอม
นายสมพร ชูนวล
นายสมพร ชูพงษ
นายสมพร ไชยรัตน
นายสมพร ถาพร
นายสมพร ทับทิม
นายสมพร ธรฤทธิ์
นายสมพร นวลสีทอง
นายสมพร บุญทศ
นายสมพร บุญมาเลิศ
นายสมพร บุปผาวงศ
นายสมพร ปญญาเลิศ
นายสมพร พัฒนแกว
นายสมพร เพชรแกว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗

นายสมพร ศรีแสงฉาย
นายสมพร ศิริรักษ
นายสมพร หัตถกรรม
นายสมพร เสาะแสวง
นายสมพล สามารถ
นายสมพัฒน พิพรรณ
นายสมพันธ ดาบสันเทียะ
นายสมพิศ บุญนูน
นายสมพิศ ผมเวียง
นายสมเพียง ภูฆัง
นายสมภพ ชาวไร
นายสมภพ นินทศรี
นายสมภพ มูลจันทรตา
นายสมโภชน เคลิ้มดอน
นายสมโภชน เรืองอรุณ
นายสมโภชน เซงยอง
นายสมมารถ บุญอินทร
นายสมมารถ มวงโพธิ์
นายสมมิตร โอวเต็ง
นายสมยง บุญทูล
นายสมยศ ขนานใต
นายสมยศ ทิพยแกว
นายสมยศ ประเสริฐสิทธิ์
นายสมยศ ปานนิล
นายสมยศ ฟองเอม

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมยศ วีระพันธ
นายสมยศ สุขเจริญ
นายสมร แกะมา
นายสมร ใจชื้น
นายสมร ศรีวิเศษ
นายสมรวย ใจมุง
นายสมฤทธิ์ รัตนประทุม
นายสมลักษณ คลายเจียม
นายสมวาด อุนทุม
นายสมศรี พูลเพิ่ม
นายสมศักดิ์ กาวิลา
นายสมศักดิ์ กิสันเทียะ
นายสมศักดิ์ คณะพันธ
นายสมศักดิ์ เคนกุล
นายสมศักดิ์ งิ้วราย
นายสมศักดิ์ จงรักษ
นายสมศักดิ์ จอมมี
นายสมศักดิ์ จันทนา
นายสมศักดิ์ จันทรขุนพัฒน
นายสมศักดิ์ จันทรมาศ
นายสมศักดิ์ แจงแสง
นายสมศักดิ์ ชัยชุมพร
นายสมศักดิ์ ดวงดี
นายสมศักดิ์ ถนอมโฮ
นายสมศักดิ์ ทองทิพย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗

นายสมศักดิ์ ทับหงษ
นายสมศักดิ์ นิลสนธิ
นายสมศักดิ์ โนวาท
นายสมศักดิ์ บงกชศรีจินดา
นายสมศักดิ์ พุมบุตร
นายสมศักดิ์ มิ่งอั๋น
นายสมศักดิ์ แยมพราหมณ
นายสมศักดิ์ ศรีบุรินทร
นายสมศักดิ์ สรอยทอง
นายสมศักดิ์ สระทองเยาว
นายสมศักดิ์ สัตยามระ
นายสมศักดิ์ สุมขํา
นายสมศักดิ์ แสนคํา
นายสมศักดิ์ อัจฉราวรรณ
นายสมศักดิ์ อินทรักษา
นายสมศักดิ์ กองรัตน
นายสมศักดิ์ นิ่มเปย
นายสมศักดิ์ ศรีมาวรรณ
นายสมสงา กรมเมือง
นายสมสิน เคยพุทรา
นายสมเสียง ปราศภัย
นายสมหมาย คุมจันทร
นายสมหมาย จอยเจริญ
นายสมหมาย จิตตรง
นายสมหมาย ศรีสวัสดิ์

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมหวัง คํามา
นายสมหวัง ทาประจิตร
นายสมหวัง ธัญญะภูมิ
นายสมหวัง อินทรสนอง
นายสมเหียะ สระทองไหม
นายสมัคร สุขะดี
นายสมัคร หมัดสวาง
นายสมัน ทีคา
นายสมัน เนื่องนอง
นายสมัย คดเกี้ยว
นายสมัย พงษภมร
นายสมัย วุฒิระวัฒน
นายสมาน แจมเพ็ง
นายสมาน แดงวิจิตร
นายสมาน สุภาพวรรณ
นายสมาน อูทอง
นายสมาน หาญอาสา
นายสมาน ชัยพล
นายสมิง ชื่นบาน
นายสมิง กองแสน
นายสมุด ภิรมยญาณ
นายสมุทร กันคลอย
นายสยาม บัลลังกโพธิ์
นายสยาม เวียงนาค
นายสรปญญา ปญญาบุญประเสริฐ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗

นายสรรเสริญ กองจันทร
นายสรศักดิ์ วัฒนสินพงษ
นายสรสิช จรจันทร
นายสรอรรถ ทับสาร
นายสรัมย ดอกไมเพลิง
นายสรารุธ คําแสน
นายสราวุธ พรรนัน
นายสละ ยอมแอน
นายสวง มูลเสถียร
นายสวน ใจสุข
นายสวน บุญทัน
นายสวน อบสุข
นายสวน อินจา
นายสวย พิมสุข
นายสวัสดิ์ ขยันกลาง
นายสวัสดิ์ คีรีแกว
นายสวัสดิ์ คุมภัย
นายสวัสดิ์ ชูแกว
นายสวัสดิ์ ดาวัน
นายสวัสดิ์ สรอยดอกไม
นายสวาง คงศรี
นายสวาง รัตนสังข
นายสวาง สิงหลอ
นายสวาส สรรนุม
นายสวิง คํานอย

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสวิง ปญญา
นายสวิส พุกเปยม
นายสหัส โรจนบูรณาวงศ
นายสอด อําไพทอง
นายสอน ชัยสาร
นายสอน มีคํา
นายสอน เมืองนุช
นายสอาด ขุนณรงค
นายสอาด พวยอวน
นายสอาด มิ่งเมือง
นายสะดี ตาเยะ
นายสะมะแอ อาบู
นายสะรี บุเตะ
นายสะรี ยูโซะ
นายสะเหน เกตุแกว
นายสะออน สุทธิสนธ
นายสะอา เบะกี
นายสะอาด เนินทราย
นายสังคม บุญเทียม
นายสังคม พุทธสะ
นายสังวร ภูมิราช
นายสังวรณ พงษพันธ
นายสังวาล บุญสงค
นายสังวาล บุดดาวงษ
นายสังวาลย แตงกําเนิด

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗

นายสังวาลย สิงหไชย
นายสังวาลย สุนทะวงศ
นายสังเวียน แสงอรุณ
นายสัญชัย โคตรวัน
นายสัญญา นามบุญเรือง
นายสัญญา ปานแกว
นายสัญญา สมภาร
นายสัญญา สองแกว
นายสัญญา สุมาลี
นายสั้น เอี่ยมปลัด
นายสันญา ศิริอุดมสิน
นายสันต เมตโต
นายสันติ อินทรแกว
นายสันติพงศ หวานเพ็ชร
นายสันติราษฎร โพธิ์พุฒ
นายสันทัศน เรืองขนาบ
นายสันธาน สีลัง
นายสัมพันธ ดานศิริชัยสวัสดิ์
นายสัมพันธ ผาดาวงค
นายสัมพันธ อยูอักษร
นายสัมพันธ ลี่ยาง
นายสัมพันธ เหมพิจิตร
นายสัมฤทธิ์ กุคําลา
นายสัมฤทธิ์ บัวใหญรักษา
นายสัมฤทธิ์ อาคาสุวรรณ

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสากล ขวัญราช
นายสากล รักบํารุง
นายสาคร จิตตพินิจไมตรี
นายสาคร เถื่อนมวง
นายสาคร บุญเทียม
นายสาคร ลําลอง
นายสาคร เสนห
นายสาคร ศรีหมอก
นายสาธิต ทินปราณี
นายสาธิต บูริตธรรม
นายสาธิต พรมสะวะนา
นายสาธิต ลําทะแย
นายสานิตย พุฒเปง
นายสามารถ เขตเขื่อน
นายสามารถ บุญเกิด
นายสามารถ ไพรเลิศ
นายสามารถ มโนธรรม
นายสามารถ เหล็กสูงเนิน
นายสาย รักงาม
นายสายชน รุมรวย
นายสายชล สายเนตร
นายสายชล อวมสุข
นายสายทอง ธาตุดี
นายสายทอง สุยะตะ
นายสายเนตร เพลิงธาตุ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗

นายสายสุริยา หลาอินเชื้อ
นายสายัญ ไตรรัตน
นายสายัณห รุจิฉาย
นายสายัน สรอยมาลัยทอง
นายสายัน สาระเนตร
นายสายัน หารกา
นายสายันต แกวเพาะ
นายสายันต บุญญะ
นายสาโรจน แกวมีศรี
นายสาโรจน สาสนัส
นายสาโรจน สุวรรณ
นายสาโรช เจริญฤทธิ์
นายสาโรท หลอมทอง
นายสาลี่ แชมชัย
นายสาหราย เกตุแกว
นายสําพันธ แพวขุนทด
นายสําเภา ขํานอย
นายสําเภา ปยะวงษ
นายสําเภา แปนคุมญาติ
นายสํารวม ถือมั่น
นายสํารวย กวางพิมาย
นายสํารวย ขนันเยี่ยม
นายสํารวย ขอเหล็กกลาง
นายสํารวย เจริญสารีกิจ
นายสํารวย รูปขํา

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสํารวย เสมา
นายสํารอง ขันซอน
นายสํารอง บุญกระสินธุ
นายสําราญ แกวระยา
นายสําราญ แกวหนองฮี
นายสําราญ คําสอน
นายสําราญ พงษเจริญ
นายสําราญ เพชรสันต
นายสําราญ สายพิณ
นายสําเริง คงมาก
นายสําเริง ทองคง
นายสําเริง นนขุนทด
นายสําเริง มิ่งพิมาย
นายสําเริง สังขาว
นายสําเริง เสือพงษ
นายสําเริง อินทรประชา
นายสําเริง เอี่ยมสะอาด
นายสําเริง เอียวชุด
นายสําลี ปานคํา
นายสําลี ราศรี
นายสําลี ศรีวิเศษ
นายสําออย หลอนิล
นายสิงหชล มลิ
นายสิงหทอง เรือนแกว
นายสิงหภาพ วิเซอ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗

นายสิทธิ์ เคหะฐาน
นายสิทธิชัย จันทรคง
นายสิทธิโชค นพเทาว
นายสิทธิโชค ศิลปเบ็ญจพร
นายสิทธิพงษ แหวนะ
นายสิทธิพงษ แซฟุง
นายสิทธิพล จันทรไทย
นายสิทธิพล โชโต
นายสิทธิศักดิ์ หลงละเลิง
นายสิน เที่ยงธรรม
นายสินไชย ชูสีออน
นายสินทวี เสาพิรด
นายสิปปกร กรสัจจา
นายสิริเชษฐ รัตนแสงมณี
นายสิริพล ใจงาม
นายสียา มีแกว
นายสีลา วันนิตย
นายสืบศักดิ์ คงแสง
นายสืบศักดิ์ สุขวิพัฒน
นายสุกรรณ แกวอุนเมือง
นายสุกลา หวานใจ
นายสุกิจ ตรงตอกิจ
นายสุแกว จันทรลือ
นายสุขทวี กิจันดา
นายสุขสันต บาลี

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสุขุม วีระสุข
นายสุจิน พึ่งพินิจ
นายสุชาติ กงชัยภูมิ
นายสุชาติ แกวดี
นายสุชาติ แกวยาว
นายสุชาติ จันทรรัสมี
นายสุชาติ ดีมากมี
นายสุชาติ แดงโชติ
นายสุชาติ ทองอั้น
นายสุชาติ นพภาแกว
นายสุชาติ บูรณัติ
นายสุชาติ พึ่งสุข
นายสุชาติ ภูสุวรรณ
นายสุชาติ รอดเกลี้ยง
นายสุชาติ วรสิงห
นายสุชิน สังขทวี
นายสุชิน วัดใย
นายสุชีพ ชวยสงคราม
นายสุเชษฐ บุญมี
นายสุเชษฐ เพ็ชรเนาว
นายสุโชค จั่นวิลัย
นายสุดใจ ใจมาตร
นายสุดใจ พลสอน
นายสุดใจ เพ็งวัน
นายสุดใจ เพ็ชหิน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗

นายสุเด็น เส็นเหมาะ
นายสุทธิพงษ จงรักษ
นายสุทธิศักดิ์ ชีวะ
นายสุทน ฉัตรทอง
นายสุทร แสงอรุณ
นายสุทัศน ขาวเอี่ยม
นายสุทัศน เตาทอง
นายสุทัศน อิ่นคํา
นายสุทิน จันบัว
นายสุทิน แดงชนะ
นายสุทิน ตันสิน
นายสุทิน สิทธชัย
นายสุเท ผาทอง
นายสุเทพ คงสุนทร
นายสุเทพ แตมสาระ
นายสุเทพ ปนสกุล
นายสุเทพ โพธิ์รม
นายสุเทพ รัตนมณี
นายสุธน เดชทิม
นายสุธิพัฒน เครือดิษ
นายสุธี เทพวัตร
นายสุน สายแสง
นายสุนทร โคตะมะ
นายสุนทร จันทวงศ
นายสุนทร ตะปาน

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสุนทร เที่ยงธรรม
นายสุนทร บุญญา
นายสุนทร บุญมี
นายฮากีม มั่นคง
นายสุนทร ราญรอน
นายสุนทร วองไว
นายสุนทร สงบ
นายสุนทร สัพศรี
นายสุนันต ศักดิ์แสง
นายสุนันต เดชกุล
นายสุนันท นิดร
นายสุนันทร แสงนาค
นายสุบรรณ จันทรสองแสง
นายสุบิน โนรีสมบัติ
นายสุบิน พรมดาว
นายสุบินชา ชูวงศ
นายสุประดิษฐ ณรงคหนู
นายสุปญญา นิลอุปถัม
นายสุปญญา สําเภา
นายสุพจน กลิ่นพวง
นายสุพจน ไชยมงคล
นายสุพจน แซโซว
นายสุพจน ปาขจร
นายสุพจน ยันตะพันธ
นายสุพจน ชัยวงค

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗

นายสุพน สืบเพ็ง
นายสุพรรณ ทองสุระวิโรจน
นายสุพรรณ บุบผาสุข
พันตรี สุพรรณ ปญญามูลวงษา
นายสุพรรณ ชื่นชม
นายสุพล เนาวกลาง
วาที่รอยตรี สุพัฒน แกวคง
นายสุพัฒน ตานอย
นายสุพัฒน นนทสอร
นายสุพัฒน พานนอย
นายสุพิศ พราหมพันธ
นายสุพิษ งามฉลวย
นายสุพี วราพุฒ
นายสุภกิตต ทองละมูล
นายสุภงษ ภูทอง
นายสุภชัย พิมพกรรณ
นายสุภาพ เอกวิชัย
นายสุภี บุญมาก
นายสุมล แกวเกิด
นายสุเมธ มั่นคง
นายสุเมธ รอดแผวพาล
นายสุเมธี อิสระพันธ
นายสุรจักร เสมอใจ
นายสุรจิตร รุงคีรี
นายสุรชัย กันภัย

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสุรชัย แดงนวน
นายสุรชัย แทนประเสริฐกุล
นายสุรชัย ปาลพันธ
นายสุรชัย ผลผกา
นายสุรชัย พุมบัว
นายสุรชัย วันดี
นายสุรชัย สาเจริญ
นายสุรเชษฐ เจริญดี
นายสุรเชษฐ อุนบุญ
นายสุรพร แกวเกสร
นายสุรพล กอนทรัพย
นายสุรพล ตะเพียรทอง
นายสุรพล ทองลิ่ม
นายสุรพล ทองอยูอวม
นายสุรพล วงษเรณู
นายสุรพล แสนพันธ
นายสุรพล จอมคําสิงห
นายสุรศักดิ์ ขวัญมิ่ง
นายสุรศักดิ์ เดือยพิมพ
นายสุรศักดิ์ สิทธิเชนทร
นายสุรศักดิ์ งามมาว
นายสุรสิทธิ์ จรรยา
นายสุรสิทธิ์ จิตรสบาย
นายสุระชัย เตาทอง
นายสุระชัย โสใหญ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗

นายสุระสิทธิ์ รอดเดชา
นายสุรัตน ไกรเพ็ชร
นายสุรัตน คณะวาป
นายสุรารักษ ยั่งยืน
นายสุริโญ สิงหโต
นายสุรินทร ผาแพร
นายสุริพล ศรีคําหู
นายสุริยะ ทองคํา
นายสุริยะ มอญถนอม
นายสุริยัน ทองสุข
นายสุริยันต เขื่อนเพชร
นายสุริยา ชินใย
นายสุริยา ถึงแสง
นายสุริยา พิสมร
นายสุริยา โสภาจร
นายสุวรรณ วะดวงดี
นายสุวรรณ สุขสมกลิ่น
นายสุวรรณ ใฝจิตต
นายสุวรรณ โยธี
นายสุวรรณ ระวิชัย
นายสุวรรณ สิมสุวรรณ
นายสุวรรณ ศรีวาป
นายสุวัฒน ชูเกิด
นายสุวัฒน นิลสุพัฒน
นายสุวัฒน มะลูลีม

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสุวัฒน ศรีทราไชย
นายสุวิช พิทักษา
นายสุวิชัย นพกาล
นายสุวิชัย หรุนพานิช
นายสุวิตร ธงชัย
นายสุวิตร เถียนนอก
นายสุวิทย ขาวระนอง
นายสุวิทย ฆองสาย
นายสุวิทย เจริญมี
นายสุวิทย โชติสนธิ์
นายสุวิทย พวงจันทร
นายสุวิทย และเยาะ
นายสุวิทย สุธรรม
นายสุวิทย โหลยคา
นายสุวิทัศน สิงหสั่งถ้ํา
นายสุวิน ถิ่นวงษแดง
นายสุวิสิทธิ์ เฉพาะตน
นายสุเวช เกิดมงคล
นายสุเวียน วงศชื่น
นายเสกสรรค เทศสมบูรณ
นายเสงี่ยม เกษรสรอย
นายเสงี่ยม ขวัญสุข
นายเสงี่ยม หวังพึ่งฉาย
นายเสงี่ยม เรเรือง
นายเสงี่ยม สรางนอก

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗

นายเสฏฐวุฒิ ปนเกษร
นายเสถียร เตวิน
นายเสถียร ทาวพา
นายเสถียร เมืองแสน
นายเสถียร วันรัตน
นายเสถียร สาทางกูล
นายเสถียร ใสทอง
นายเสน สอาดศรี
นายเสนห กลิ่นเอี่ยม
นายเสนห กาศสกุล
นายเสนห ตันเรือน
นายเสนห บัวอุไร
นายเสนห เพชรวาว
นายเสนห สุขถาวร
นายเสนอ เทพอาษา
นายเสนาะ พัดศรี
นายเสนาะ เพิ่มธัญญกร
นายเสนีย สํารองพันธ
นายเสมา ธรรมบดี
นายเสริม โขมะนาม
นายเสริม เติมเต็ม
นายเสริม ศรีรักษา
นายเสริม เสริฐดิลก
นายเสริม อั้นทอง
นายเสริม นุชขํา

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเสริมศักดิ์ คงกระพันธ
นายเสริมศักดิ์ บัลลพาภินันท
นายเสริมศักดิ์ รุงศิริ
นายเสริมศักดิ์ เปรมกมล
นายเสรี ไทศิริ
นายเสรี นาคพันธ
นายเสรี เพชรสุนี
นายเสวก มวงไหม
นายเสาร เขื่อนคําแสน
นายเสาร อินปนตา
นายเสารแกว ครองสัตย
นายเสียน อิ่นธิ
นายแสง บุญชู
นายแสง ปานนอก
นายแสง พลีใส
นายแสงทอง เหลาผา
นายแสงอาทิตย เกเย็น
นายแสวง แกวก่ํา
นายแสวง จันทะดี
นายแสวง ละครวงศ
นายแสวง ลาแสง
นายแสวง วงษเคี่ยม
นายแสวง ศุภเดช
นายแสวง อุนเสนีย
นายโสภณ พรหมสุทธิ์

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗

นายโสภณ เลิศบรรลือชัย
นายโสภณ ศรีภา
นายโสภา นารีจันทร
นายโสภา ธารายืนยง
นายไสว จันทรเหลือง
นายไสว ไชยจันดา
นายหนูกัน นาเจิมพลอย
นายหนูจร ศรีสุระ
นายหนูเดช พละกลา
นายหนูแดง สุภโกศล
นายหนูแดง อินนอก
นายหนูเผือก พุทพงษ
นายหมาน พวงเขียว
นายหมุน สิงหคํา
นายหยด แพผึ้ง
นายหยุด เชื้อนุกูล
นายหยุด กวาวสาย
นายหลอ แสงขาว
นายหลอด ดาบถ
นายหลัน หนองแกว
นายหวง ผิวผอง
นายหวังการีม ผูระยา
นายหวัน บุญดี
นายหอมสิน ทองกอน
นายหาญ หอมกลิ่นเทียน

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายหาญชัย ศรีชูยงค
นายหารี่ หมาดสิทธิ์
นายหาโหรน บุญมาเลิศ
นายหิน มาลาหอม
นายหิรัญ เนื้อนา
นายแหล งามดี
นายไหล มาเรียน
นายองอาจ กุมสินพันธ
นายอโณทัย ศรทอง
นายอดิเรก ประเสริฐทรัพย
นายอดิศักดิ์ เอี่ยมพุฒ
นายอดิศักดิ์ เทพโพธา
นายอดุล บุญเต็ม
นายอดุล เรืองศิริ
นายอดุลย ชางเขียว
นายอดุลย บุญสนอง
นายอดุลย มากคลาย
นายอดุลย เวชชนะ
นายอดุลย เวลาดี
นายอดุลย ศิริพฤกษ
นายอดุลย เมืองนา
นายอธิวัฒน จินดาธณารักษ
นายอนนท ชัยจันทร
นายอนันต กองแกว
นายอนันต กุลจันทร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗

นายอนันต คงหนองเตา
นายอนันต คลองนอย
นายอนันต ถนอมสุข
นายอนันต นาคทั่ง
นายอนันต นุนแกวสุทธิ์
นายอนันต บรรเทา
นายอนันต บูรนณัติ
นายอนันต แปลงทอง
นายอนันต พรหมวิเศษ
นายอนันต เรืองหนาย
นายอนันต อัมวงษ
นายอนันต สิงหลอ
นายอนันต ตันตุย
นายอนันท คํานวน
นายอนันท อาบูลี
นายอนุกูล รินธิโย
นายอนุชา ทรัพยสุข
นายอนุชา ศักดิ์สวัสดิ์
นายอนุชิต สุขเจริญ
นายอนุพงค ศรีทอง
นายอนุรักษ กองกุล
นายอนุรักษ ยิ้มแยม
นายอนุรักษ วีระสุข
นายอนุลักษณ เฉลยถอย
นายอนุวัช ปนันตา

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอนุวัฒน สายนุย
นายอนุวัฒน หนูตะเภา
นายอนุวัตร ดุกหลิ่ม
นายอนุศร ญาณรักษ
นายอนุศิษฏ พรวิสิษฏ
นายอนุสรณ บัวลอย
นายอนุสรณ เปลี่ยนเจริญ
นายอนุสรณ รัชชะ
นายอนุสรณ สลักลาย
นายอนุสรณ ออนพรม
นายอนุสันต ตันสอน
นายอเนก ยิ้มยอง
นายอภัย กันสุม
นายอภิชัย แกวสมนึก
นายอภิชาติ ชูลขันธ
นายอภิชาติ บัวหนอง
นายอภิชาติ ปลั่งกลาง
นายอภิชาติ สุขศรี
นายอภิชิต มณีโชติ
นายอภิญญา ทองขํา
นายอภินันท ธิมาภรณ
นายอภิรักษ ฉิมมี
นายอภิรักษ แซฟุง
นายอภิวัฒน จินาเขียว
นายอภิสิทธิ์ เสนหพูด

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗

นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ
นายอมร ลอมวงษ
นายอรรณพ ออมสินสมบูรณ
นายอรรถพล พลชัย
นายอรรถพันธ ดาวเรือง
นายอราม รักษาทรัพย
นายอรุณ จวนสาง
นายอรุณ แตงเผือก
นายอรุณ ทรัพยแกว
นายอรุณ บุญเพิ่ม
นายอรุณ พันธุสี
นายอรุณ มีอยูเต็ม
นายอรุณ ลอยลิบ
นายอรุณ วงษสุวรรณ
นายอลอน พื้นทอง
นายอวยพร จอมทิพย
นายอวิรุทธ ยืนยง
นายออด ชื่นแสงจันทร
นายออด สงคเวียง
นายอะหลี บูสิมานนท
นายอัครวัฒน ทับอาจ
นายอัครวิทย หวันมะหยอ
นายอันชัน อําพันทอง
นายอับดลหาเหล็ม สันสมุทร
นายอับดลฮาหมีด นํายูรี

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอับดุลรอเซะ สาบา
นายอับดุลเลาะ หะยีแยนา
นายอับดุลหรอหมาน เส็นชุม
นายอัมพร วัดเล็ก
นายอัมรินทร ศิริ
นายอัษฎางค เซ็นเจริญ
นายอัสดง จันทรสีดา
นายอากู ปญบือ
นายอาคม นุริตมนต
นายอาจู เชอมือ
นายอาซือ แยแบวกู
นายอาโซ มาเญอะ
นายอาโซ วุยซือ
นายอาทิตย โกยทา
นายอาทิตย ขจรบุญ
นายอาทิตย เดชอนุกุล
นายอาทิตย เพ็งบุญทัศน
นายอาทิตย ภูเกตุ
นายอาทิตย อาษานอก
นายอานนท ชางทอง
นายอานนท ปูพบุญ
นายอารมย จันทรแรม
นายอารีย อินทะมาท
นายอาลี มะละพี
นายอาวุธ จิตรรักไทย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

นายอาหมาด หมาดสิทธิ์
นายอาหลา หมี่โปะ
นายอํานวย กันฟอง
นายอํานวย แกวกอ
นายอํานวย คงมา
นายอํานวย สังขทอง
นายอํานวย สุรินทรแกว
นายอํานาจ กาละกูล
นายอํานาจ แกวอุไร
นายอํานาจ คลายมั่ง
นายอํานาจ คูหาเปรมศิลป
นายอํานาจ จดแตง
นายอํานาจ แดงสกุล
นายอํานาจ บัวแพง
นายอํานาจ พลอยระยา
นายอํานาจ พวงจันทร
นายอํานาจ โพบุญ
นายอํานาจ หลอนิล
นายอํานาจ แถวทิม
นายอํานาจ ยะวงศ
นายอําพน ขุนหีบ
นายอําพร กงเพ็ชร
นายอําพร กรินรักษ
นายอําพล ศรีนวล
นายอําพล สิงโหพล

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอําพัน หิรัญวงษ
นายอําพา จันสา
นายอําไพ ฐิติพงศพรพันธุ
นายอําไพ ยิ่งวงค
นายอํามร ศรีวารินทร
นายอํามอน รงรักษ
นายอิทธิชัย แพรศิริ
นายอิทธิพัทธ ธนวงศเวทย
นายอินตา แกวใส
นายอินตา มั่นยืน
นายอินที วงคกองแกว
นายอินศร เจริญผล
นายอินสอน ตะเปง
นายอิสมะอิน อาซัน
นายอิสระ เรียมสันเที้ยะ
นายอุดม กันคํา
นายอุดม เกเย็น
นายอุดม โงนเขาแดง
นายอุดม ซาตัน
นายอุดม นวลมา
นายอุดม บุญถึงจิตร
นายอุดม ประพันธศิริ
นายอุดม ผาหยาด
นายอุดม พชนะโชติ
นายอุดม มณีทร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗

นายอุดม วุนกลัด
นายอุดม ศรีสุวรรณ
นายอุดม สิทธิปกรณ
นายอุดม อินทโชติ
นายอุดม เอียบสรางกี่
นายอุดม หินชัยภูมิ
นายอุดม แสงพันธ
นายอุดมรัก วิวัน
นายอุดมศักดิ์ นันทะ
นายอุดมศักดิ์ เนื่องจํานงค
นายอุดมศักดิ์ มิ่งเมือง
นายอุดร คําดี
นายอุดร ชาติสมร
นายอุดร ชูจันทร
นายอุดร นิลบวร
นายอุดร ปลื้มจิต
นายอุดร เผือกผอง
นายอุดร พบลาภ
นายอุดร มั่นคง
นายอุดร ยิ่งตระกูล
นายอุดร ราชพิทักษ
นายอุดร แสงนาค
นายอุดร หาญณรงค
นายอุทัย คลอยชัยภูมิ
นายอุทัย ตนบุตร

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอุทัย บางปา
นายอุทัย บุญเสริม
นายอุทัย พันธุงาม
นายอุทัย เพ็ชรคงทอง
นายอุทัย วงษเหลา
นายอุทัย วรชมคุณ
นายอุทัย ศรีหะภาค
นายอุทัย สองศรี
นายอุทัย สิทธิศร
นายอุทิตย บรรจงปรุ
นายอุเทน มันธิรัตน
นายอุเทน หมันเหล็ม
นายอุน ตะวิไชย
นายอุไร ตุมทอง
นายอุไร สุขสําราญ
นายอุสมาน อิสิงหจันทร
นายเอกชัย เจิมสุวรรณ
นายเอกชัย ใจเย็น
นายเอกชัย บุญเกลี้ยง
นายเอกชัย แผวฉ่ํา
นายเอกชัย วงศวาณิชยศิลป
นายเอกนรินทร พวงมาลัย
นายเอกภพ สุรวิทย
นายเอกราช โกศล
นายเอกรินทร บุญสงเจริญ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายเอกลักษณ กองกาย
นายเอกลักษณ ดาคํา
นายเอกวุฒิ เลายาง
นายเอกสิทธิ ไมหมาด
นายเอ็ด คําพันธ
นายเอนก กาบตุม
นายเอนก จันทรพราหมณ
นายเอนก ธรรมภาค
นายเอนก สุพรรณ
นายเอี้ยน ดวงดี
นายเอี้ยวโฮ แซจัง
นายโอด ดวงสํารวย
นายโอปอล จิตรประสงค
นายโอภาส คงแดง
นายฮอง ทาประจิตร
นางเอื้องฟา ภักดีโยธา
นางสาวกชพรรณ เทพาชมภู
นางสาวกนกกชกร เกียรติวีระสกุล
นางกนกกาญจน รอดบุญ
นางกนกพรรณ จินดาศักดิ์
นางกนกวรรณ คุมสิน
นางสาวกนกวรรณ ทรัพยเจริญ
นางกนกวรรณ มัติโก
นางกมลมาลย ชูทอง
นางกมลลักษณ นิ่มวัตร

๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวกรรณิกา สุโพธิ์
นางกรรณิการ วงศคําจันทร
นางกรรณิการ ศรีเสนา
นางสาวกรุณา สรอยสง
นางสาวกฤติยานี คํามี
นางกฤษณา ชานาท
นางกลั่น หวังประโยชน
นางกัญจนา แจงคํา
นางกัญจะนา คําสะอาด
นางกัญทิมา สุขประดิษฐ
นางสาวกันณัชชา พุกสิทธิ์
นางสาวกัลยา น้ําเงิน
นางกัลยา พรมแสนปง
นางกัลยาภัสร จันทรธนโชติกุล
นางสาวกัลยาภัสร ออนอกธนะรัชต
นางกาญจนา เจริญทรัพยมณี
นางสาวกาญจนา เตียวบู
นางสาวกาญจนา ไพรสี
นางกานดา กลั่นมั่นคง
นางกานดา บุญคําภา
นางกานดา พรหมชวย
นางกานติมา อินวรรณ
นางการะเกด อานตา
นางกาวอน คํามะขุย
นางกิ๊ ทองสุระวิโรจน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗

นางสาวกิตติ์ลภัส ชนศักดิ์ตรีสิน
นางกิติยา ประเสริฐปอง
นางสาวกิมเฮง อวยพร
นางสาวกุศล เขียวบุญจันทร
นางสาวกุสุมา ดวงธิ
นางสาวเกศพิราวรรณ เย็นไทย
นางเกศรา พึ่งรัตนา
นางเกศสริ สาระคุณ
นางเกษณี ชื่นบาน
นางสาวเกษร จุลวิเชียร
นางเกสร แสนจันทร
นางแกวกาญจน รัตนายน
นางขวัญจิต สุทธิศรี
นางสาวขวัญเรือน เดชชีวะ
นางขวัญเรือน ถีสูงเนิน
นางสาวขวัญเรือน ภูสวาง
นางสาวขวัญเรือน สายทอง
นางขวัญศิริ ณ นคร
นางขันแกว พึ่งนา
นางขันตี ปราศจาก
นางไขหวาน สมสนุก
นางคนึง อุบลออน
นางคนึงนิจ งันเสร็จ
นางครองเกียรติ แสงแกว
นางคําตัน ดาผา

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางคํานอย ถนอมแกว
นางคําพร ใจเย็น
นางคําพัน นามวงษ
นางคําหมุน กันษา
นางคําไฮ หาแกว
นางคูณ เมืองดี
นางเครือวัลย คําไกร
นางสาวจงดี แสนนาม
นางจงรัก สมิงแกว
นางสาวจรรยา สีหะวงษ
นางจรวย คงทอง
นางสาวจรัลรัตน สุพรรณทาว
นางสาวจรัส จําปาทอง
นางจรัสศรี ชาญสูงเนิน
นางจรัสโสม ปูพบุญ
นางจริญญา ใจเย็น
นางจันทร นุชอุดม
นางจันทรจิรา ปดตะ
นางสาวจันทรทิพย กลาแข็ง
นางจันทรธีรา มังคุด
นางจันทรแรม กสิการ
นางจันทรแรม เผือกจีน
นางจันทรแรม ศิลปานนท
นางสาวจันทรา บุญยัษเฐียร
นางจารุณี มณฑาทอง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗

นางจาลี แสนฝน
นางจําเนียร นาวงค
นางจําเนียร สิงโหพล
นางสาวจําป คําศรีสุข
นางจําเรียง มาทานนท
นางจําลอง อยูชา
นางจิณดารัตณ ขุนอักษร
นางจิดาภา แสนเจ็ก
นางจิตตา วารินทร
นางจิตรา พรสินชัย
นางจิ๋น ทองเทศ
นางจินดา กลอยออน
นางจินดาพร ออนแสง
นางสาวจินดารัตน เมืองแกว
นางจินตนา ขวัญศรี
นางสาวจินตนา เปลี่ยนคารม
นางสาวจินตนา มีนะพงศ
นางจิรนันท ยอดนุม
นางจิรัสสา พุฒพิชัย
นางจิรา นนธานี
นางสาวจีรนันท เจริญสมสกุล
นางจีลา รังษี
นางสาวจุฑาพร วงศปราชญ
นางจุฑารัตน สุวะศรี
นางสาวจุรีรัตน ปญบือ

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวเจียงคํา ชราศรี
นางฉลวย จอนโคกกรวด
นางฉวีวรรณ กิตติวงศเจริญ
นางฉวีวรรณ เซี่ยงเซียว
นางสาวฉวีวรรณ บุญรัตน
นางฉัตรดาว แจงอรุณ
นางสาวฉายศรี สุขถาวร
นางเฉลิม สมานสุข
นางสาวเฉลียว ผึ้งหลวง
นางเฉลียว แสงคํา
นางชฎาภรณ บัวมาก
นางชนาภา จันตระกูล
นางชลณิธา คชประเสริฐ
นางชอทิพย สันโดษ
นางชอผกา ศรีกุดตุม
นางสาวชุณี แสนกัน
นางสาวชุติกาญจน ดาวกระจาย
คุมไพรันต
นางสาวชุติกาญจน ภูมี
นางสาวชุติญา วงษกระสันต
นางชุติวรรณ สารคุณ
นางชุลี จิตตเมตตา
นางเชิงขวัญ นวลงาม
นางสาวโชติกานต แยงคํา
นางสาวญาณี พิกุลงาม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางญาศิณี เครือแตง
นางฐิตินันท สุนะเทพ
นางฐิติพร แกวพลู
นางณฐมน แสงวงค
นางณรัฐนันทน ลิ้มทรงเกียรติ
นางสาวณัชฐิชา โพธิ์ชะนัง
นางณัฏฐนันธ จันทรจํารัส
นางณัฐพิมล ใจสุข
นางณัฐวดี คําจริง
นางณิชาภัทร บุตรครุธ
นางสาวดรุณี จงเจริญวานิชย
นางดลพร วุฒิจันทร
นางดวงกมล กองคํา
นางดวงใจ สายทอง
นางดวงใจ ผองราษี
นางสาวดวงเดือน สระทองใจ
นางดวงพร แกวจินดา
นางดวงมณี สังวรณ
นางดอกไม จันทรไทย
นางดอกไม พรมธรรม
นางสาวดาวประกาย รินนายรักษ
นางดาวรรณ จําปาแสน
นางสาวดาวรุณี สุทันท
นางสาวดาวเรือง อัมฤทธิ์
นางเดือนรุง เนียมสนิท

๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางติ้ง ราชอาจ
นางเตือนใจ สุรินทร
นางสาวแตง นาดี
นางทวี ศรีบุญมา
นางทวีป มุงซอนกลาง
นางทองดี รัตนา
นางทองทิพย จุมทา
นางทองบอ นาใจคง
นางทองใบ เทืองนอย
นางทองใบ บุญสมบัติ
นางทองใบ ฝนแยง
นางทองมวน แยทิว
นางทองยุน ปตสําราญ
นางทองสุก คําแพง
นางทองหลอม บัวทอง
นางทองอินทร เสมี
นางสาวทัศนีย แชมขุนทด
นางสาวทัศนีย หีตอนันต
นางทัศนีย ผองราศรี
นางทิกัลยา ผาละพรม
นางทิพวัลย สําแดงผล
นางทิวาพร รักษา
นางทิวาลัย ทรัพยปราชญ
นางสาวธญานนท เส็งชื่น
นางสาวธนพร วราหะ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖

นางธนิศา รอดรักวงศไท
นางธัญชญานัน สุดไพศาลย
นางธัญญรัตน สิงหบัวขาว
นางสาวธัญธร หวังใจ
นางธัญวรรณ เพียรดี
นางสาวธิดารัตน จันทรมาก
นางนงพงา วงศเผือก
นางนงเยาว หนูนอย
นางนงเยาว อายจักร
นางนงลักษณ กรมบัว
นางนงลักษณ ลิ้มเทียมรัตน
นางนพภาภรณ วันชัย
นางสาวนพรัตน เกิดศิริ
นางนภัทร อินโชติ
นางนภา วงศสวย
นางนฤมล แกวเกิด
นางนฤมล บุพจันโท
นางนฤมล ศรีคํา
นางนลินทิพย กวางทอง
นางนวลตา ชุมมี
นางนวลละออง ศรีมณีรัตน
นางนวลศรี อุสวา
นางนอย พรมแพทย
นางสาวนันทนา ดาวชวย
นางนันทา แสงทอง

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางนันทิยา ทองอําพัน
นางนาตญา ชมชื่น
นางสาวนารี แนบเนียน
นางน้ําคาง ขัดหยอม
นางน้ําออย พันหลง
นางนิชชิตา แกวเสมอ
นางนิตยา จิตตเจริญ
นางสาวนิตยา เนียมชองแค
นางนิตยา จันทรเพ็ญ
นางสาวนิติยา โยธาตรี
นางสาวนิภรณ บุญศิลป
นางสาวนิภาพร แกวคําจันทร
นางนิรดา ใหญสีมา
นางนิรมล เสนหา
นางนิลมล วงษกาไชย
นางนิลฤทัย หอมสมบัติ
นางนีรนุช เนียมศรีเพชร
นางสาวเนาวรัตน นาปุก
นางสาวบริสุทธิ์ วงษภักดี
นางบังอร แกนเขียว
นางสาวบังอร สิงหเรือง
นางบังอร สุขสมโภชน
นางบังอร อบเชย
นางบังเอิญ สุขสวาง
นางบังเอิญ แสงจา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖

นางบัวทอง เพียเทพ
นางบัวทอง หลาดี
นางสาวบัวมี อรพิมพ
นางสาวบัวลอย ตนนาค
นางสาวบัวหาญ เปตามานัง
นางบาล วงคสูน
นางบํารุง เจิมงามพริ้ง
นางบุญชวย วงสวันนา
นางบุญเทียบ สดวกดี
นางบุญเทียม เวชสวรรค
นางบุญแทน แกวใสย
นางสาวบุญมา อุตมะ
นางบุญยวีร เฉยชอบ
นางบุญเลิศ เสมอจิตร
นางบุญศรี แจงไพร
นางสาวบุญศรี ประทุมทอง
นางบุญสง จําปาทอง
นางบุญสง นอขุนทด
นางบุญสืบ โตบัวงาม
นางบุญสืบ พลจร
นางบุญเหลือ ผลบุญ
นางบุบผา ยิ้มพงษ
นางสาวบุษบงก พงษประเสริฐ
นางสาวบุษบา เผือกลี
นางเบญจมาศ ตวนไธสง

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวเบญจรัตน แสนรังค
นางเบญจวรรณ คําพรม
นางปภัทวรินทร อินทปน
นางประกอบ กันนะ
นางประกาย ไกรวิเศษ
นางประจบ ผูกพรม
นางประชุม ทัศนศร
นางประดับ สมนึก
นางประทวน จันมา
นางประทุม ชื่นชูผล
นางประทุมวัน สันตานนท
นางประเทือง ชอนทอง
นางประนอม ปอมทอง
นางประไพ แรมเขียม
นางประภาพร เณรจาที
นางประมวล ทวนทัย
นางประมูล ลุนคําโต
นางสาวปรัชญาภรณ ชมภูมิ่ง
นางปรางทิพย พรหมเชื้อ
นางปราณี พรหมโคตร
นางปราณี พานพวง
นางปราณี เพ็งจันทร
นางปราณี วงศวัฒน
นางปราณี อารมย
นางสาวปราณี อินพวง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖

นางปรานอม เอี่ยมรักษา
นางสาวปริญดา ภูพิมสัน
นางปริณาหธัญ บริบูรณทรัพย
นางปวันรัตน รอดพน
นางปทมาภรณ อาบสุวรรณ
นางปานทอง มุงปนกลาง
นางปารณีย คําแปน
นางปยนุช กระดังงา
นางสาวเปรมจิต จิตตทันโต
นางเปยมศรี ดอกอินทร
นางไปรยา ไชยวิเศษ
นางผองศรี พิไสย
นางผัดดี บานเปยง
นางผาสุข ลุยจันทร
นางสาวพจนา อุพร
นางสาวพจนาถ สุขรุงเรือง
นางพนิดา ศรีสวัสดิ์
นางพยอม กาศเจริญ
นางพยอม ธรรมกาย
นางพยุง ออนนาค
นางพเยาว ทัดประดิษฐ
นางพเยาว นิลดีสระนอย
นางพเยาว พิมเชื้อ
นางพรกมล สีนวล
นางพรจิตร อูอติชาติ

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวพรทิพ อุทัยธรรม
นางพรทิพย เสนี
นางสาวพรทิพย แสงกลา
นางพรทิพา จันทรุทิน
นางพรทิวา จิ๋ว
นางสาวพรพรรณ พลอยเพ็ชร
นางพรพรรณ เหล็กจีน
นางพรพิธ พรทัศน
นางสาวพรเพ็ญ พรรณราย
นางพรรณรัตน น้ําพลอยเทศ
นางสาวพรรณีย คํากองราช
นางพลอย เฮาปาน
นางพวงพันธ ถ้ําทอง
นางพัชรนันท แสงแกว
นางสาวพัชรา กันยานะ
นางสาวพัชรา ตรีสอน
นางพัชรากร ชาตรี
นางสาวพัชราภรณ ทรงสวัสดิ์ชัย
นางพัชรี ปยะปญญาพงษ
นางพัฒชลา คําสอนทา
นางพัทธนันท สัตยมั่น
นางสาวพาวินี กงเอม
นางสาวพิชญา นาไพวัน
นางสาวพิชิตา คลายคลึง
นางพิมพสุดา เขียวเงิน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖

นางพิมพา โสมเมา
นางสาวพิมพิลา นันตะแกว
นางพิศมัย จันทะพา
นางพึงใจ นนทแกว
นางเพ็ญ ขําเนย
นางเพ็ญแข กลั่นเกตุ
นางสาวเพ็ญแข นุมนวล
นางสาวเพ็ญนภา ขามเทศ
นางเพ็ญนี แหสถิต
นางเพ็ญมณี ดอนไพรวัน
นางเพ็ญศรี ขันติ
นางเพ็ญศิริ ทองออน
นางสาวเพียร ไวทยโสภิต
นางแพงสี แกวเนต
นางสาวโพธิ์ศรี ยืนมั่น
นางไพ อุดมดัน
นางไพรพณา เมฆสุวรรณ
นางไพวรรณ กองเพชร
นางไพวรรณ อินทรจํานงค
นางฟารุง กองไกร
นางฟุงฟา แกวนวล
นางสาวภัททรี แกวกองทอง
นางสาวภิรมย แสงสวาง
นางมณฑา คชสิงห
นางมณฑา เจตนดํารงเลิศ

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางมณฑา พันธรักษ
นางสาวมณฑาทิพย นพกาศ
นางมณฑาทิพย ศรนุวัตร
นางมณฑาทิพย ศิริรัตนไพจิตร
นางมณฤดี เชื่อมใจ
นางมณีรัตน กลอมภิรมย
นางมณีรัตน ครองสิทธิ์
นางมณีวรรณ เจริญผล
นางสาวมนัชญา ผาบรรพตกุล
นางสาวมยุรี ชัยมงคล
นางสาวมยุรี พิกุลผล
นางสาวมลิวัลย รัตนะพันธ
นางมะยุรี ยุดรัมย
นางมะลิ อินไชยทอง
นางมะลิจันทร มังคละแสน
นางมะลิจันทร สุปญญา
นางมะลิวรรณ แกวกัญญา
นางสาวมะลิวัลย รัตนวิจิตร
นางสาวมัณฑนากาณต สิงหลอ
นางมาลัย แกวนิล
นางสาวมาลี จันทุม
นางสาวเมตตา ขจัดภัย
นางเมตตา ตาปราบ
นางเมตร นิลบรรพต
นางยลรดี ขอดตะขบ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖

นางยุพา จิตรบุตร
นางยุพา ทอหุล
นางยุพา บุญเรือง
นางสาวยุพา วิมล
นางสาวยุพาภรณ ทับมิน
นางยุวดี วิสัยดี
นางยุวลีรัตน โททัย
นางรติกร ถิราคุณากร
นางสาวรพรินทร ถินทับ
นางรวบ สีทาจันทร
นางระพีพรรณ แซชั้น
นางรักกุล ทองประสูตร
นางรัชนี กลอมเดช
นางรัชนี คมขํา
นางสาวรัชนี พันธถาวรวัฒนา
นางรัชนี มณี
นางสาวรัชนี รัตนุมนอย
นางรัชนีย โคระวัตร
นางรัตติกรณ สมิงแกว
นางรัตนา ทิพยแกว
นางรัตนาภรณ พรวงศทอง
นางรัตนาวรรณ หงษสุวรรณ
นางรัศมี การลึกสม
นางรัศมี ศรีพุมมา
นางสาวรํายอง เจริญขํา

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวรุงทิพย แกวนิล
นางสาวรุงนภา รูปงาม
นางรุงนภา สังวาลยเล็ก
นางรุงรัตน ราวงษ
นางรุงอรุณ พากเพียร
นางเรณู ไถเอี่ยม
นางสาวเรณู ทองนวล
นางเรณู บุญเชื้อ
นางสาวเรณู ฤทธิ์มาก
นางเรไร กองเสนาะ
นางเรียม ชางปรับ
นางสาวลดาวรรณ สัญญากิจ
นางลมัย ไพบูลย
นางละมาย อินนาปา
นางละไม อยูดี
นางละออ คําวิเศษ
นางลัดดาวัลย พิมพจันทร
นางลัดดาวัลย อาวรณ
นางลําจวน ทวีสุขประเสริฐ
นางลํายอง ยืนยง
นางลูกชิ้น ลอสุขพูล
นางเล็ก หมวกเอี่ยม
นางวงคเดือน เชื้อชะเอม
นางสาววงษเดือน เที่ยงสัตย
นางวทันยา ไพรวัน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗
๓๒๐๘
๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔
๓๒๑๕
๓๒๑๖

นางวนัชพร ปนนาค
นางวนิดา ภัทรกูล
นางวนิดา ใสจูง
นางวนิดา อัดเส็น
นางวรนุช แสงฤทธิ์
นางวรพร ซุยจินา
นางวรรณนิภา ระยาทอง
นางสาววรรณา นรคิม
นางวรรณา สุวรรณชื่น
นางวรรณี เขียววิจิตร
นางวรัญญา เซ็นเสถียร
นางสาววรัทยา ทิศรักษ
นางวราณีย เดชหุน
นางวราลี อยูอุบล
นางวราวัลย ชาติอาษา
นางวโรชา มะลิลาพันธุ
นางวลัย มณีนาค
นางวัชรา สุภากุล
นางวัชรีย ผลสุด
นางวัน วังแกว
นางวันดี วรรณแจง
นางวันเพ็ญ ชุมชื่น
นางวันเพ็ญ บุญรมย
นางวันเพ็ญ สุตตสันต
นางวันเพ็ญ องสะอาด

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๑๗
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓
๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางวาสนา แกนอินทร
นางสาววาสนา พิมพเสริฐ
นางวาสนา สาครสิทธิ์
นางวิชุดา ใจเร็ว
นางวินิตา คํากิจ
นางวินิตา โลกาวิทย
นางสาววิพาภรณ ตวนเคลือ
นางสาววิภาดา ปรีเปรม
นางวิภารัตน ครโสภา
นางวิภารัตน หมั่นสกุล
นางวิมล พิมพศิริ
นางสาววิยดา ชนากาญจนนนท
นางสาววิรัญญา สิมารักษ
นางวิลัย ตันไทย
นางสาววิลาวัณย สมบูรณ
นางวิลาวัลย เกิดศิลป
นางวิไล มั่นทรัพย
นางวิไลวรรณ จันทรเชื้อแถว
นางวิไลวรรณ สุขสมพืช
นางวิไลวรรณ อุบล
นางวีณา สุขอยู
นางแวนแกว ทองกา
นางสาวแววทิวา อุดยะเขื่อน
นางสาวศยามล รับขวัญ
นางสาวศรานิตย ผลเลลัย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๔๒
๓๒๔๓
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙
๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖

นางสาวศรีนวล ไชยเพชร
นางศรีบังอร นอยผล
นางศรีสุดา ชางสาร
นางสาวศรีสุดา พรมคํา
นางสาวศรีสุวรรณ ปนแกว
นางศศิธร บรรจงปรุ
นางศศิธร รอดเริงรื่น
นางศันศนีย อินทศรี
นางสาวศิรินภา บัวทัย
นางสาวศิริพร แดงโชติ
นางสาวศิริพร ปกษิณ
นางศิริพร พันธุใหม
นางศิริพรรณ คําแสน
นางสาวศิริรัตน ชุณหรัชพันธุ
นางสาวศิริรัตน รัตนวิโรจน
นางสาวศิริรัตน วรธนสกุล
นางศุภิสรา มาเติม
นางสนธยา ขวัญใจ
นางสนอง ใสรังกา
นางสมคิด เตียนโคกกรวด
นางสมคิด บุรานนท
นางสมคิด เวียงโอสถ
นางสมจร พรามจร
นางสมจิต คําวันดี
นางสมจิตร คิดดี

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๖๗
๓๒๖๘
๓๒๖๙
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสมจิตร เอี่ยมผดุง
นางสมจิตร ดวงรอง
นางสมจิตร ยินขุนทด
นางสมใจ ชวยชั้น
นางสาวสมใจ วรรณศิริ
นางสาวสมถวิล หนูพัด
นางสมทรง วีระโสภณ
นางสาวสมทรง อวมนอย
นางสมทรง ภูภูเขียว
นางสมนึก ปาตาสะ
นางสมนึก พวงเงิน
นางสมบูรณ ภพไตร
นางสมพร คงทน
นางสมพร บรรจงรัตน
นางสมพาน เฮาวัน
นางสมพิศ สระทองลอม
นางสมศรี พลอยทิพย
นางสมศรี เพ็ญโฉม
นางสมศรี มุขพรม
นางสมศรี วัฒนพงศ
นางสมสวน มุงยอมกลาง
นางสมสวย แสงทวี
นางสมหมาย กอแกว
นางสมหมาย แกวนาเหนือ
นางสมัย แตงโต

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๙๒
๓๒๙๓
๓๒๙๔
๓๒๙๕
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑
๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖

นางสมัย ธงรอด
นางสมัย วงลอง
นางสาวสสิธร อักษรกูล
นางสังวาล ปองคํากวย
นางสังวาลย โสดาโคตร
นางสัญญา เปาวสันต
นางสาคร ฉุนตู
นางสาวสาคร ศรีสุวรรณ
นางสาวสายใจ โชติรัตน
นางสายชล จันทรรอด
นางสายชล โพธิ์แตง
นางสาวสายชล อินทฤทธิ์
นางสายพิน แสนตระกูล
นางสายยา ลาสิงห
นางสาวสารภี เย็นเอง
นางสาลี สถาพร
นางสาวสาวิตรี พูลสวัสดิ์
นางสําเนียง กลั่นเสนาะ
นางสําเนียง ดาบุตร
นางสําเนียง สีเหลือง
นางสํารวย กิจธรรม
นางสาวสําฤทธิ์ เทียนคํา
นางสําอางค ทาเอื้อ
นางสิรินยา กองจันดา
นางสิริพร ชางเนียม

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๑๗
๓๓๑๘
๓๓๑๙
๓๓๒๐
๓๓๒๑
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสิริวรรณ สุขสะบาย
นางสีนวล ภูคงพันธุ
นางสาวสุกัลยา ระวัง
นางสุคนธ จําปาศักดิ์
นางสุคันธา จันใจวงค
นางสุจิตรา รัตนวงศ
นางสาวสุชาดา มั่นชูขวัญสิริ
นางสาวสุชาตา ผดุงกรรจ
นางสุชาติ แสวงพันธุ
นางสาวสุดา แกนพุฒทา
นางสุดารัตน พรหมพันธใจ
นางสุดารัตน สมัตถะ
นางสุดารัตน สายสุวรรณ
นางสุดาลักษณ เม็ดฝาย
นางสุธาสินี อยูในธรรม
นางสุนทร นอยใจมั่น
นางสุนัน จันทรน้ําทวม
นางสุนันท ไพโรจน
นางสุนันท ออยแดง
นางสุนันทา นิ่มสุวรรณ
นางสาวสุนิสา บุญแกว
นางสาวสุนิสา มนุษยสมบัติ
นางสาวสุนิสา อังกูรอัจฉรา
นางสุนีย เรือนไชย
นางสุพร รัตนวิจิตร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๔๒
๓๓๔๓
๓๓๔๔
๓๓๔๕
๓๓๔๖
๓๓๔๗
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓
๓๓๖๔
๓๓๖๕
๓๓๖๖

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุพรรณนี บุญเสริม
นางสุพรรณี รัตนมณี
นางสุพรรณี วงษละออ
นางสุพัตตรา พรมพาน
นางสาวสุพัตรา โดยประกอบ
นางสุพาพร เดชะคุม
นางสาวสุพิมนต เรียนหัตถะกรรม
นางสุไพรินทร ปานรักษ
นางสุภาดา บุญจันทร
นางสุภาพ แกวยาศรี
นางสาวสุภาพร แกวเอี่ยม
นางสุภาพร คําอุดร
นางสุภาพร แผลงมา
นางสาวสุภาพร สุภมูล
นางสุภาภรณ เครือตะมา
นางสุภาภรณ สุวรรณปาน
นางสุภาวดี จันทรเกษ
นางสุภาวิณี สระทองอินทร
นางสุมาลี สุคนธทรัพย
นางสุมาลี หนอออน
นางสุรภา แกวเหลี่ยม
นางสุรางค มีพันธศรี
นางสุรินชา เดชะผล
นางสุรินทร แสงเพ็ชร
นางสาวสุรียพรรณ มรรคอินทร

๓๓๖๗
๓๓๖๘
๓๓๖๙
๓๓๗๐
๓๓๗๑
๓๓๗๒
๓๓๗๓
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒
๓๓๘๓
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐
๓๓๙๑

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสุวนิจ อุนคํา
นางสุวภัทร รับความสุข
นางสุวรรณา ผึ้งหวาน
นางสาวสุวรรณา เอกเอี่ยม
นางสุวิภา อุดดวง
นางเส็ง ภูเพ็งใจ
นางเสารแกว วงศขัติย
นางเสาวนีย ศรีหมอก
นางเสาวรินทร บุนนาค
นางแสงจันทร แพงแพง
นางแสงทอง อาศัยปา
นางโสภา เปยมสิน
นางไสว มะละ
นางสาวหทัยกาญจน จันทรสงแสง
นางหนูกราน ทาคํามอง
นางหนูซิ้ม คงโพธิ์นอย
นางหนูตอย เชื้ออาสา
นางสาวหนูนิด บุญจันทร
นางสาวหนูพิษ สุรินาม
นางหนูฟอง หนูทอง
นางหมาย แสงงาม
นางหลาน ไชยโชค
นางหอมกลาย ถิระการ
นางหิรัญญิการ สุขขีสาร
นางเหลาผา วิลามาศ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๙๒
๓๓๙๓
๓๓๙๔
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗
๓๓๙๘
๓๓๙๙
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖

นางสาวอนงค ชูรัศมี
นางสาวอนงค พานทอง
นางสาวอนงค พึ่งคล้ํา
นางสาวอนงครักษ ภักดีศรี
นางอนัตตา ตามณี
นางสาวอนิลธิญา ภุชงค
นางอภิญญา กองแพง
นางอภิญญา พรมชัยวงศ
นางอมร ชวยเกิด
นางอมร พรหมมา
นางอรทัย บุญมี
นางสาวอรพินท อุตมะพันธุ
นางสาวอรรัชตา อิ่มเอิบ
นางอรวรรณ ฝอยทอง
นางอรวรรณ หนูยัง
นางสาวอรวรรณ หมื่นราม
นางอรอุมา แสงจันทร
นางอริสรากรณ ทองทา
นางอรุณศรี แกวมี
นางอังคณา สกุลแสง
นางอังคณา สีหาทน
นางสาวอัจฉราภรณ มีวรรณ
นางอัญชัน ออนลมูล
นางอัมพร ยมนา
นางอัมรา ณ สุวรรณ

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๑๗
๓๔๑๘
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางอัมรา ศรีสุข
นางอาทิตยา แกวเล็ก
นางสาวอาทิตยา ไพบูลย
นางอาภรณ เทพี
นางสาวอาภรณ บัวจันทร
นางอารีย ใฝใจ
นางอารีย พุทธมา
นางสาวอารียวรรณ พุฒพิชัย
นางสาวอารีรัตน ขวัญยืน
นางอํานวย ดลพิทักษ
นางอํานวย หมื่นหวัด
นางอําพร ทองสุข
นางอําพร บุญอินทร
นางอําพร รักแจง
นางอําพรรณ กุมุท
นางอําพา คชนิล
นางอําไพ ขอนอมกลาง
นางสาวอําไพ โคตะมา
นางสาวอําภวรรณ เทพพิพิธ
นางสาวอําภา สรางสุขดี
นางอุทัย สดไทย
นางอุบล ธรรมดิษฐ
นางอุบล แสนเสนาะ
นางสาวอุมาพร ตีระดิเรก
นางสาวอุมาพร หมวกเพ็ชร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๔๒ นางสาวอุไร ศรีสุวรรณ
๓๔๔๓ นางอุไรพร กมลปตุพงศ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๓๔๔๔ นางอุษามณี บริญาณ

เหรียญเงินชางเผือก (รวม ๙๕๒ ราย)
นายกนกชัย ธนกิจการเกษตร
๒๓ นายเกาหลี ปานแหลม
นายกมลพงษ บุบผา
๒๔ นายเกียรติราช กอมมณี
นายกรวิชญ ศรีเสนหพร
๒๕ นายเกื้อกูล จันทรประไพ
นายกริษฎา สิทธิศักดิ์
๒๖ นายแกว ทรตัน
นายกฤษฎิ์ สารักษ
๒๗ นายโกนา คําโสภา
นายกฤษดา เปรมเจริญ
๒๘ นายโกศล ทองรวง
นายกวี โคตรชมภู
๒๙ นายคมสันต เข็มอินทร
นายกองมา จันทะสี
๓๐ นายครรชิต เภอรักษ
นายกอเสม ธานมาศ
๓๑ นายคลอย ชื่นสระนอย
นายกันโท มะโนปน
๓๒ นายคํา ประเสริฐศรี
นายกาย คําชีลอง
๓๓ นายคําขุน ทับละคร
นายการีม บาระตายะ
๓๔ นายคําบด สรางชาง
นายกาว ชีวจตุรภัทร
๓๕ นายคําปน แสนกอ
นายกําพล จุลจงกล
๓๖ นายคําปุน บุญขันธ
นายกิตติภณ แกวสกุลณี
๓๗ นายคํามี พุฒพวง
นายกิตติศักดิ์ เกลี้ยงกลาง
๓๘ นายคําใส อินนอย
นายกิมเซียน เทียนทอง
๓๙ นายคําหลา จําปาทอง
นายกิมเฮง ศรีทอง
๔๐ นายจด ปานทอง
นายเกรียงไกร ขุนยา
๔๑ นายจรัญ คูณตาแสง
นายเกรียงศักดิ์ มินา
๔๒ นายจักรพงค เอี่ยมนอย
นายเกษม ไทยใหม
๔๓ นายจักรพงศ หมายมั่น
นายเกษร อินกง
๔๔ นายจักรพันธุ นันยอด

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙

นายจันดา มีจังหาร
นายจันทร ทาระเวท
นายจันทร ผิวบาง
นายจารุวัฒน มุงรวยกลาง
นายจํานงค จันทรนวม
นายจําเนียร คงกลา
นายจําป ทองแสน
นายจําป เวียงคํา
นายจํารอง สวนนพคุณ
นายจํารัส แกวสุด
นายจําเรียง สุขพิลาศ
นายจําเลิศ อ่ําออน
นายจิตา จําปศรีโสภา
นายจิรวัฒน วงคะพันธ
นายจิรายุ แกวสีดา
นายจี๋ สุใจจา
นายเจริญ ดิหนอโพ
นายเจริญชัย จิตรนารี
นายเจริญชัย มั่นคง
นายเจริญชัย โพธิ์อุดม
นายเจษฎา ธงชัย
นายเจะอาด หาบยุโซะ
นายเฉลา ไชยเคา
นายเฉลิมชัย อิ่มเต็ม
นายเฉลิมพล นาคนวม

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเฉลิมวุฒิ สุวรรณนิตย
นายชนะชัย เอาชัย
นายชม จันดากรณ
นายชม ศรัทธาพันธ
นายชยพล ลํายองยุคลธร
นายชวง กรมนคร
นายชวย สาสุข
นายชัด ชื่นอารมณ
นายชัยชาญ กานทาว
นายชัยณรงค เรืองอินทร
นายชัยยศ สุวดิษฐ
นายชัยยา พาถาวร
นายชัยรัตน ชีพอุทิศธรรม
นายชัยรัตน ผองแผว
นายชัยวัช หลําธนู
นายชัยวัฒน บกแกว
นายชัยสิทธิ์ หลอเลาะ
นายชาญ กรางสุข
นายชาญณรงค พรหมหารินทร
นายชาตรี นําทรัพยสกุล
นายชาลี จันทรเทพ
นายชาลี สวัสดี
นายชํานาญ จันทรทิวานนท
นายชื้น อินทเรืองศร
นายชุมพล ศรีแพงมล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙

นายชู เพชรพันธุ
นายชูชัย ใจตุย
นายชูชาติ แถมโพธิ์
นายชูชาติ ทะกิจ
นายชูชาติ พุมราตรี
นายชูชีพ ชื่นใจดี
นายเชิดศักดิ์ บรรเทา
นายเชิดสุข เนียมนวล
นายเชื้อน ดิษภา
วาที่รอยตรี โชควสุ วังวานธรรม
นายซากีรีน บุญมาเลิศ
นายญาณวรรธน การะเกตุ
นายณรงค จันทรพรม
นายณรงค ชูเนตร
นายณรงค ศรีสวัสดิ์
นายณรงค สงจินดา
นายณรงค สุไย
นายณรงค หลาหาบ
นายณรงค อินคํา
นายณรงค อินทรมีทิน
นายณัฐกฤชา คําเสน
นายณัฐดนัย สุดยอดดี
นายณัฐพล ศรีปาน
นายณัฐยศ แกวนา
นายณัทศักดิ์ คณา

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายดวงเดน กมลอิงค
นายดอกรัก สโมสร
นายดุษฎี สุขเอี่ยม
นายเดช แกวสุริยะ
นายเดช วงคษายะ
นายเดช สิทธิ
นายเดชชาย เชิดชู
นายแดง ทะกลกิจ
นายตระกูล ขจิตพวงมาลา
นายตี พาเวียง
นายตุน สิทธิชาติ
นายตุย รุงแสง
นายเต็ม ผูมีศิลป
วาที่รอยตรี เติมเกียรติ เกิดปน
นายถนอม ภิลม
นายถวัลย เที่ยงตรง
นายถวิล คําเกิด
นายถวิล หารินไสล
นายถาวร ลายน้ําทอง
นายแถม มณีขวัญ
นายทนงศักดิ์ ทองตําลึง
นายทรงธรรม พิทักษ
นายทรงยศ จันตะพรม
นายทวิน เมฆนอย
นายทวีป มาดี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙

นายทวีป ภูพยอม
นายทวีวงศ ทับทิม
นายทวีศักดิ์ ขุนสูงเนิน
นายทวีสิน ขาวฤกษ
นายทอง กวินรัตนชัย
นายทอง บุสดี
นายทองคํา หนูเข็ม
นายทองชัย คําสิงห
นายทองเดือน สาสังข
นายทองใบ ผองใส
นายทองใบ วรรณวงษ
นายทองมี เกิดเดช
นายทองยอย เข็มทิศ
นายทองยอย สีออน
นายทองสุข กานทาว
นายทองสุข ขันแกว
นายทองอยู สุขสมจิต
นายทองเอิบ ทองสุข
นายทัศน แซแห
นายทา ปนลืมรินทร
นายทินกร คงรงค
นายทิวา ธนกิจการเกษตร
นายเทอด งามสันเทียะ
นายธนกร คลายมาก
นายธนกร โคมลอย

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายธนกร พลศรี
นายธนภัทร งามออน
นายธนวัฒน วงมาลี
นายธนัญกรณ บารมี
นายธนาชัย ปะทิ
นายธนาศุทธ ศรีแสน
นายธนิต เครือมาศ
นายธนู เกตุหลิม
นายธวัชชัย ชัยนา
นายธวัชชัย พละแสน
นายธารินทร กุงนะกุง
นายธีรพล สุธีพรวิโรจน
นายธีรภัทร โชคพรหมอนันต
นายนครินทร แกวลอย
นายนที สายอําไพ
นายนพดล ไชยวงษ
นายนันทวุฒิ รมจันทร
นายนาวา โสรส
นายนิคม พุฒพวง
นายนิคม โพธิ์นิล
นายนิคม สวนศรี
นายนิทัศน อิ่นแกว
นายนิพนธ ศรีจุมพล
นายนิพล เนี๊ยะอั๋น
นายนิมิตร ติงหงะ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙

นายนิมิตร อาดํา
นายนิยม เกื้อกูล
นายนิยม มีนิสสัย
นายนิยม สุกาละ
นายนิรพันธ ชูศรีเพชร
นายนิรันดร พิมพพรมมา
นายนิรันดร วังใหม
นายนิวร ไชยชนะ
นายบดี กลวยเครือ
นายบรรจง ทันษา
นายบรรจง นามอยู
นายบรรจง ยอดอินทร
นายบรรจง สุดตะการ
นายบรรจบ หนองแกว
นายบรรเจิด สุขสุม
นายบรรเทง เหลาโชติ
นายบัณฑิต จิตทรัพย
นายบันทึก อินทรัตน
นายบารมี สีทากุล
นายบิ้ง มาตสนา
นายบุญ หาวหาญ
นายบุญเจียม ดาวังปา
นายบุญชู สโมสร
นายบุญเติม บุตรดี
นายบุญถิน พาลี

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายบุญทอด ชํานาญ
นายบุญธรรม ปยะวงค
นายบุญนาค ยางเดิม
นายบุญนาค เรืองดาว
นายบุญนิตย กํายา
นายบุญมาก นานแกง
นายบุญยิ่ง ยืนยงคีรีมาศ
นายบุญยืน เจริญสุข
นายบุญเริ่ม ออนสด
นายบุญเรียง ประพันธ
นายบุญเรือง แกนคํา
นายบุญเรือง คอกสี
นายบุญเรือง ปญญาแปง
นายบุญเรือง อินปา
นายบุญลือ คํานวน
นายบุญเลิศ ตุยเขียว
นายบุญเลิศ ประหยัด
นายบุญเลี้ยง ตอนนอก
นายบุญศรี อยูเย็น
นายบุญสง กัลยาเพ็ชร
นายบุญสง โพไข
นายบุญสง หมีแช
นายบุญสอง คําศรี
นายบุญเหลือ บุญสอน
นายบุญใหญ สาลีแสง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙

นายบุญโฮม แอนไธสง
นายบุดสา เหลามา
นายปฐม หินขวาง
นายประกฤติ ศรีภพ
นายประคอง ยางเดิม
นายประจบ อั้นทอง
นายประจวบ ชิลวรรณ
นายประจวบ ทาบุญมี
นายประจวบ บัวผัน
นายประจวบ ยะคําปอ
นายประจวบ เรืองอยู
นายประจักษ ยุบลพาส
นายประชา ยืนยงคีรีมาส
นายประชุม พึ่งเกษม
นายประดิษฐ รุงเรือง
นายประดิษฐ คํามั่น
นายประทีป เหมือนกลาง
นายประพบ ชูเวช
นายประไพ วรรณา
นายประภา สิทธิจินดา
นายประภาส แตงบุตร
นายประภาส ทองมาก
นายประมง ไชยเจริญ
นายประมวล แข็งขัน
นายประมาณ ปกสุข

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายประมูล ศรีวิสุทธิ์
นายประมูล สุขแสง
นายประยุทธ เขียวมงคล
นายประยุทธ สุขนิตย
นายประยุทธ หลงขาว
นายประยูร พิมพทราย
นายประยูร อายุวัฒนะ
นายประวิทย เขตชมภู
นายประสงค จันทรา
นายประสบ เกื้อสา
นายประสพ บุญสม
นายประสพสุข เดชแดง
นายประสาท เอโถ
นายประสิทธิ์ คงสวัสดิ์
นายประสิทธิ์ ตนคํา
นายประสิทธิ์ สิมสา
นายประเสริฐ จันทรใจ
นายประเสริฐ บริสุทธิพันธุ
นายประเสริฐ หมุนมิตร
นายประเสริฐ อัมภรัตน
นายประหยัด มณีนัย
นายประหยัด อินทรโน
นายปราโมทย มิดขุนทด
นายปราโมทย เสมรอด
นายปรารภ แซลิ่ม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙

นายปรารภ ราชพฤกษ
นายปรีชา ขวัญเพ็ชร
นายปรีชา จงทอง
นายปรีชา พัลวัล
นายปรีชา เหมือนสมัย
นายปญญา คุณศิริ
นายปญญา จันทะวงค
นายปญญา มาไทย
นายปยะ แซเอีย
นายเปลง นุชอุดม
นายผดุงศักดิ์ โตบารมีกุล
นายผิว บุตรเสมียน
นายแผน ทอนพุดซา
นายพงษพัฒน กาวนําโชค
นายพงษพันธ ชูรัตน
นายพงษศักดิ์ ใจชื่น
นายพงษศักดิ์ มวงงาม
นายพนม โตสิน
นายพเนตร จําเริญดี
นายพยุงศักดิ์ เจิมเมือง
นายพรมมี จานแกน
นายพล คําภาอินทร
นายพศิน ยางสงา
นายพะไว แกงศิริ
นายพัฒนา อุระสนิท

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายพันทิพย ทวิชัย
นายพิชัย ซึมือ
นายพิชัย พลราช
นายพิชัย สารินจา
นายพิตร บุญสวัสดิ์
นายพิทยา เอียมเผาจีน
นายพิทักษ โกกะพันธ
นายพิทักษ ดวงตาเวียง
นายพินโย พุมบุตร
นายพินัย บุญนิ่ม
นายพินิจ ทองยอย
นายพิมพพงษ ไชยนา
นายพีระศักดิ์ ทองภู
นายเพชร พรมปน
นายเพียร คําหวาง
นายแพพอ นะเชอร
นายไพจิต แชมเสถียร
นายไพฑูรย เตาทอง
นายไพฑูรย ศรีจอมคํา
นายไพบูลย ทับทอง
นายไพบูลย ผาสุขมูล
นายไพบูลย พูเดช
นายไพรัช สีปุนนํา
นายไพรัตน มลิซอน
นายไพโรจน บัวบาน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙

นายไพโรจน พรมออน
นายไพศาร เพ็ชรจํารัส
นายไพศาล วงคผา
นายไพศาล สุเคน
นายภาณุพงศ กองจันทร
นายภาณุวัฒน วงษสมเพชร
นายภิญโญ รอดพิบัติ
นายภูมินทร กกชู
นายภูวดล มันทรักษ
นายภูวนนท แกววงษา
นายมงคล แกวฟู
นายมงคล ชวยพิชัย
นายมงคล นิลจันทร
นายมงคล หงษทอง
นายมณเฑียร ดลสุข
นายมนตรี กมลศรี
นายมนตรี กลีบแกว
นายมนตรี กันหา
นายมนตรี ตันหยงทอง
นายมนเทียร เกตุศิริ
นายมนัส กางเขน
นายมะลิ เวียงคํา
นายมะอูน เกื้อเดช
นายมังกร ชาวสวน
นายมานพ มุสิทธิมณี

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายมานพ แอระหีม
นายมานะ โงวตระกูล
นายมานะ ผาภูมิสมบูรณ
นายมานะ เหนือโท
นายมานะศิลป คงเจริญ
นายมานิตย แกวแจม
นายมี บุญเชิญ
นายเมธาจักษณ จันฟุน
นายยงคักดิ์ คําพิมูล
นายยงลาภ เพชรนิล
นายยวน เสารทอง
นายยวน คําเรื่อง
นายยะหมาย แสงกุล
นายยาพาด สะเละ
นายยุ กะลาม
นายยุทธ ตันกิตติกุล
นายยูร ขนุนทอง
นายเยอรมัน ชมดี
นายเยี่ยม เดโชเม็ง
นายรพีพงศ เกลียวเพียร
นายรวีโรจน เคราเครือ
นายรอหีม บุหลาด
นายระพิน จันทะโคตร
นายรักชัย อิ่มเต็ม
นายรักษ ทองสุข

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙

นายรังสรรค การปลุก
นายรัชดา โสสิงห
นายรัชพล งามหมู
นายรัชพล สุขประเสริฐ
นายรัตน ควนวิลัย
นายรัศมี รุงแสง
นายราชันห เครือแดง
นายรุงโรจน นวลนาค
นายเรียน สิงหศิลป
นายลอย รสเผือก
นายลิขิต ถาวรเจริญ
นายโลม พันธรัตนสงคราม
นายวทัญ ทอนจอก
นายวรพล ไชยสลี
นายวรวัฒน แกวใหญ
นายวรวุฒิ ตรียุทธ
นายวราพล พิมพสา
นายวัชรายุทธ ผิวคํา
นายวัชรินทร ขมัน
นายวัชรินทร อุปทัง
นายวันชัย เกาเอี้ยน
นายวันชัย ชลิตชัยอนันต
นายวันชัย หาญณรงค
นายวัลลภ ทองขวิด
นายวัลลภ ยุทธศาสตร

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวารินทร แซโงว
นายวารี แสงแดง
นายวิชัย จรจรัญ
นายวิชัย ภูพวก
นายวิเชียร กอจิตตวนิจ
นายวิเชียร ชวงกลาง
นายวิเชียร ชวนประกอบ
นายวิเชียร ชวยรักษ
นายวิเชียร ทิพยสุราษฎร
นายวิเชียร ประกอบมิตร
นายวิเชียร ผาวันดี
นายวิเชียร โพธิ์งาม
นายวิเชียร วงศสกุล
นายวิเชียร ศรีเครือแกว
นายวิทยา ทองรอด
นายวิทูรย สีหมตรี
สิบตรี วินัย ทรัพยสิน
นายวินัย มะหะหมัด
นายวินัย ราชเขียว
นายวินิตย ไกรกราย
นายวิรัช ตั้งถิ่น
นายวิรัช พิมพา
นายวิรัตน จิ๋วทา
นายวิรัตน ชวยทอง
นายวิรัตน สิทธิเกษร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙

นายวิโรจน เฉลิมฤกษ
นายวิโรจน พรมปญญา
นายวิโรจน สังขทอง
นายวิโรจน หอมรื่น
นายวิโรจน เหมนแกว
นายวิลัย สาธินันท
นายวิวัฒน จันทะภา
นายวิวัฒน บัลลังค
นายวิษณุ จันทรเขียว
นายวิษณุ ตั้งชัยธรรม
นายวีรชัย แตมทอง
นายวีรนาท หะหมาน
นายวีระ บุญมี
นายวีระ ปลอดจินดา
นายวีระ สารีบุตร
นายวีระทรัพย คําเพาะ
นายวีระพันธ จํารัสธรรมศรี
นายวีระวัฒน ลือพัฒธิชา
นายวีระศักดิ์ ธะนะโภค
นายวุฒิ ศรีประสิทธิ์
นายวุฒิชัย เหลากลม
นายไวยากรณ เกตุกุล
นายศรณ ชนาปติ
นายศรายุทธ เปาทุย
นายศราวุฒิ ใจมูล

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายศรีอุทัย รุงแสง
นายศักดิ์ชัย จันทศรี
นายศักดิ์ดา ทวีอภิรดีวิทยา
นายศักดิ์ดา ปรากฏมาก
นายศักดิ์สกล ชูชนะ
นายศิริพงษ โตพะ
นายสงค คุณภาที
นายสงา เงินไธสง
นายสงา ดวงตาเวียง
นายสนธยา ดําดี
นายสนอง ภูจํานงค
นายสนั่น เหลาเขตกิจ
นายสนิด จอยสาคู
นายสนิท พวงรักษา
นายสนิท แสงสั้น
นายสบู ฤทธิ์เดช
นายสม วงศอุษาเสถียร
นายสมกิจ ทองนวล
นายสมเกียรติ กอนทอง
นายสมเกียรติ ชัชวาลย
นายสมเกียรติ ชินนอก
นายสมเกียรติ โตะสาร
นายสมเกียรติ ทองออน
นายสมเกียรติ พงษสุวรรณ
นายสมเกียรติ สมัญญา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙

นายสมควร ศรีเมือง
นายสมคิด ทิมหอม
นายสมคิด ปญญาใส
นายสมคิด รุงเรือง
นายสมจิต ศรีสงคราม
นายสมจิตร ยุบลวัฒน
นายสมใจ ชาธิรัตน
นายสมใจ พลไกร
นายสมใจ หีบเสน
นายสมชาย เชิดชู
นายสมชาย บุญพาฤทธิ์
นายสมชาย โยนลอย
นายสมชาย สังวาลย
นายสมชาย ออนพันธ
นายสมชาย อินทรปญญา
นายสมชิต แซอึ้ง
นายสมถิ่น อินทรนอย
นายสมทรง เหลือศิริ
นายสมนึก แกวพวง
นายสมบัติ ทองสุข
นายสมบัติ บัวสิงห
นายสมบัติ รังสรอย
นายสมบัติ วานิช
นายสมบัติ ใสสะอาด
นายสมบูรณ บินหมูด

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมบูรณ ปนปาละ
นายสมบูรณ ศรีเรือง
นายสมปอง ชางสาร
นายสมพงษ เกษกร
นายสมพงษ ครุฑอุน
นายสมพงษ งามสมโภชน
นายสมพงษ บุญหลา
นายสมพงษ พละศักดิ์
นายสมพงษ พวงยอด
นายสมพงษ ศรีชัง
นายสมพงษ สุขสงวน
นายสมพร ทองคําดี
นายสมพร พยาคํา
นายสมพร พลไกร
นายสมพร ยําเกรง
นายสมพล นาภูมิ
นายสมพัตร ไชยวงค
นายสมภาร บัวฮมบุรา
นายสมเภา คงกลา
นายสมโภชย พัฒนาเนตร
นายสมมี กลางยศ
นายสมมุง สุขอนันต
นายสมยง ชาวนา
นายสมยศ ศิวะพราหมณสกุล
นายสมยา พันธหลง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙

นายสมร มุงหมาน
นายสมเวียง สุขสมพืช
นายสมศักดิ์ เขียดเขียว
นายสมศักดิ์ จรัล
นายสมศักดิ์ จันทรคํา
นายสมศักดิ์ บุรกรณ
นายสมศักดิ์ ศรีเนตร
นายสมศักดิ์ สุขะพงษ
นายสมหมาย ไชยเวช
นายสมหมาย ทรงศิริ
นายสมหมาย บุญชวยแกว
นายสมหมาย พิทักษพงษ
นายสมหมาย พิมพรมมา
นายสมหมาย มานา
นายสมหมาย ศิริเพ็ญ
นายสมหมาย สอนดวง
นายสมหมาย เอกเลิศ
นายสมหวัง โกเครือ
นายสมหวัง สุปน
นายสมาน จันทะโคตร
นายสมาน นวลรักษ
นายสมาน พวงศรี
นายสรธัญ จูโป
นายสรวิศ โสภณพุทธพร
นายสรศักย อังคุณานุวัติ

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสรายุทธ แสงบุญ
นายสวง ธงกระโทก
นายสวง เหมือนสมัย
นายสวรรค คําสิงห
นายสวัสดิ์ แขมคํา
นายสวัสดิ์ นําภา
นายสวัสดิ์ บุญมีคํา
นายสวาง ซาสัง
นายสวาท ใยนนท
นายสวิด แสงลพ
นายสอาด เหมเด็น
นายสังกา วงศทอง
นายสังวร คิดถาง
นายสังวรณ วงศสิทธิ์
นายสังวาล เกษี
นายสังวาลย ไขระยา
นายสัญญา สันทานุลัย
นายสัญญา สายทอง
นายสันติ ระสอน
นายสัมฤทธิ์ กลิ่นแกวนพรัตน
นายสัมฤทธิ์ กาละเมฆ
นายสาคร หนูนิล
นายสานิต เจริญลาภ
นายสาย พันธจิตร
นายสายชล ศรีเรือง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙

นายสายทอง สาริกิจ
นายสายฝน จําปาจันทร
นายสายสัมพันธ ศรีบุรุษ
นายสายัณห ทนันชัย
นายสายันต แกวทองประเสริฐ
นายสารกิจ อมรใฝรวมมิตร
นายสําเนียง การภักดี
นายสําราญ นาคแท
นายสําราญ นาคศรี
นายสําราญ พุฒปราง
นายสําราญ เพ็งพาด
นายสําราญ ภิญญาคง
นายสําราญ มาเนตร
นายสําราญ วงษฮาม
นายสําราญ สังขทอง
นายสําราญ ชูยัง
นายสําเริง กมลศรี
นายสําเริง ใจซื่อ
นายสําเริง นาสมนึก
นายสําเริง ปนกระจาย
นายสําลี สวางผล
นายสิทธิชัย จําปาศรีสดใส
นายสิทธิโชติ เวชภูนนท
นายสีวรรณ วิปน
นายสุกรี กาลีโลน

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสุข คําหมื่นยอง
นายสุขสนาน รอบคอบ
นายสุชาติ กลอมแดง
นายสุชาติ แซเตียว
นายสุชาติ ทิพยดี
นายสุชาติ ปนภู
นายสุชาติ โพธิ์กระจาง
นายสุชาติ เมืองงาม
นายสุชาติ ลิ้มสวางพูลวัตถุ
นายสุชาติ วงศสุวรรณ
นายสุชาติ สีทอง
นายสุชีพ มะเค็ง
นายสุชีพ อัญชลีวรพันธุ
นายสุด แหยมดอนไพร
นายสุดใจ ลาฤทธิ์
นายสุดสาคร พรมโคตร
นายสุทธิชัย มาตยสาลี
นายสุทธิพงคชัย สระแกว
นายสุทัศน ประทุมศรี
นายสุทิน สังฆรักษ
นายสุเทพ โคตรมณี
นายสุเทพ จันทรประเสริฐ
นายสุเทพ ธาดาวรวิทย
นายสุเทพ บุญสะเดา
นายสุธิโชค แยมริด

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙

นายสุธี ทะอุน
นายสุน จูหอง
นายสุนทร ใจพนะทอง
นายสุนทร ชาตาดี
นายสุนทร ตะวันวงค
นายสุนทร ประดับศิลป
นายสุนทร ปนมา
นายสุนทอง พลหอม
นายสุนันท ทองฤทธิ์
นายสุนันท เมฆหมอก
นายสุนันท ศรีนนท
นายสุบรรณ ปาสาบุตร
นายสุพจน เครือกลิ่น
นายสุพจน ลิ่มสกุล
นายสุพจน สุขสงวน
นายสุพรรณ เยาวะเสริฐ
นายสุพรรณ รุงแสง
นายสุพรรณ ลียะวงค
นายสุพรรณ สาครอําไพ
นายสุพัฒน ชัยศรี
นายสุพัตตรา ใสสะอาด
นายสุพิน แซเอี้ยว
นายสุรกิจ ใสเหมือนแกว
นายสุรจิต กันทา
นายสุรเดช ทองสมุทร

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสุรพล แผวบาง
นายสุรพล ศรีจันทร
นายสุรพันธ ขันดี
นายสุรยัน กันป
นายสุรศักดิ์ กมลเรือง
นายสุรศักดิ์ เจริญชัยถาวร
นายสุรศักดิ์ โลยี่ปา
นายสุรัตน ปนมาเรือน
นายสุรัตน ปาสาณพงศ
นายสุรินทร ผูกเรือง
นายสุรินทร มูลจันทร
นายสุรินทร โมอุม
นายสุริยา บริบูรณ
นายสุริยา พลภักดี
นายสุริยา รุงแสง
นายสุเรชช ตะหวัน
นายสุวรรณ สะมัด
นายสุวรรณ สนกาการ
นายสุวรรณ สิทธิชาติ
นายสุวิทย ตันสุวรรณรัตน
นายสุวิทย เทพณรงค
นายเสกสรร ดิษภา
นายเสกสันต เจริญกุล
นายเสงี่ยม พวงศรี
นายเสถียน เทียนขาว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙

นายเสถียร ทาวดอน
นายเสถียร ศรีโบราณ
นายเสนห บํารุงจิต
นายเสนห ศรีหาโคตร
นายเสนห สินธุเจริญ
นายเสนอ โฉมเวียง
นายเสนา จันแดง
นายเสนาะ ดุษฎี
นายเสริม จันทรขํา
นายเสรี แดงเวชงาม
นายเสียง กุลหอม
นายแสงอาทิตย พรมจันทร
นายแสวง ทุมพลแก
นายใส พาคําสุข
นายไสว บันดะลุน
นายหมาด เตะหมัน
นายหมาดเฉ็น รัตนตรัง
นายหวง ชาติพุดซากุล
นายหอม โสภณ
นายเหมียน เลิศสวาง
นายเหลี่ยม ศรีสวัสดิ์
นายองอาจ สุขสวัสดิ์
นายอดิศร กูมุดา
นายอดิศักดิ์ กาสา
นายอดิศักดิ์ หลงเศษ

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอดิสรณ ศรศิลป
นายอนันต จินดามงคล
นายอนันต ชางสาด
นายอนันต พรมมา
นายอนันต อูตะเภา
นายอนิวรรต มานุจํา
นายอนุพล ราศรี
นายอนุรักษ ซุนสั้น
นายอนุโรจน สองพัง
นายอนุวัฒน สํานักพงศ
นายอภิชัย สะติรัน
นายอภิเดช มิตรสม
นายอมร พัลวัล
นายอมร ศรีฐาน
นายอมรศักดิ์ แซกี่
นายอยุธยา ชวยธานี
นายอรรถ ดวงพิบูลย
นายอรรถพล ศรอําพล
นายอรุณ กรทิพย
นายอรุณ โกบปุเลา
นายออส ครบสิ้น
นายอะนัส กาสา
นายอะโน โชดกดิลก
นายอะเบละ แสงเข็ญ
นายอับดุลฮะหมีด บากูสัน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙

นายอาคม เนียมหลาง
นายอาณัฐชัย ภูกลาง
นายอานนท แกวจันลา
นายอานนท สอนนอง
นายอํานวย จอมพล
นายอํานวย เฉลิมฤกษ
นายอํานวย ชื่นชม
นายอํานวย ไชยวุฒิ
นายอํานาจ หลีลวน
นายอิทธิกร ปนแกว
นายอิทธิเดช โทนผุย
นายอุดม แคลวโยธา
นายอุดม จรรยา
นายอุดม พืชสิงห
นายอุดม รัตนตรัง
นายอุดร กานเพ็ชร
นายอุดร กุลวงค
นายอุดร ลิ้มไสหั้ว
นายอุทัย สุขพาณิชยผล
นายอุเทน ชางแจง
นายอุสัน หะหมาน
นายเอก หงษทอง
นายเอกฉันท สิริวัจนะกุล
นายเอกพจน ตันประเสริฐเลิศ
นายเอกภพ สุขสังคม

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเอกภูมิ เลิศสิทธิพรชัย
นายเอกราช พะลัง
นายเอกศักดิ์ จําปาขันธ
นายเอนก แกวทองดี
นายเอนก มาชัย
นายโอวาท เตจะสา
นางกรรณิกา นาคจินดา
นางสาวกัลยกร หรุมเรืองวงษ
นางสาวกัลยา แสงศรี
นางกัลยา สุวรรณนําปน
นางสาวกาญจนา เวียงคํา
นางกาหลง สระทองคง
นางกิ่งดาว อธินุวัฒน
นางกุลวดี มีสมศักดิ์
นางสาวแกว จอนแดง
นางคําวัง โมนอก
นางสาวคําเอื้อย โพนสีสม
นางสาวเครือวรรณ ปดถา
นางเครือวัลย บันเทิงใจ
นางสาวจงกล ศิริบูรณ
นางจงรักษ โอะเรือนแกว
นางจรรยา ทองพัฒน
นางจริงจิต จาวิสูตร
นางจริยา คําหวาง
นางจริยา ปุยพล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙

นางจศิตา สังขชัย
นางจันทรา ใจมูล
นางจันทรา เอี่ยมคง
นางจําเรียน หรุนสูงเนิน
นางจินชยา ตุมคํา
นางจินดา จันทรสังข
นางจินดา สารใจ
นางจินตนา โมมาลา
นางจิระนันท คงดี
นางจิราพร จันทรออน
นางจุฬารัตน นนทสิทธิ์
นางเจษฎาภรณ กันธิยะ
นางฉลวย ปลองเกิด
นางฉวีวรรณ ชัยลา
นางฉวีวรรณ ปะติคํา
นางแฉลม เยาวนานนท
นางชวน อุนสมัย
นางชอทิพย บัวชุม
นางชัชชวรี แสนทอง
นางดรุณณี นาดี
นางดอกรัก ลาอุน
นางสาวดาว ศิริรวง
นางดาว โสดา
นางเตือนตา รัตนคช
นางทวี กองชัยสงค

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางทองจันทร สานามล
นางทองใบ สายสอน
นางทองเยี่ยม นามเขต
นางทองใส สายทอง
นางธัญณีย อัครเสรีวิชญ
นางธัญสินี อมรพรหม
นางนภา เอี่ยมเอกสุวรรณ
นางนภาพร มณีรัตน
นางนฤมล มั่นหมาย
นางสาวนลิน อิ่มสุวรรณ
นางนอง เข็มกัด
นางนันทา วิชาธรรม
นางน้ําผึ้ง สวางแกว
นางนิรันดร โสคํา
นางบรรจง ชานันโท
นางบัวไข เวียงคํา
นางบัวลอย สีมี
นางบัวไล ทองเหลือง
นางบํารุง จันทรโสภณ
นางสาวบุญเจือ เอกจิตร
นางบุญชวน หอคํา
นางบุญเรือน กัญจนธนดล
นางบุญเลิศ พรมมาวรรณา
นางบุปผา กองพิธี
นางเบญจพร ฉิมพานะ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙

นางสาวปทีบ รองงาม
นางประชิด อรรควงษ
นางประเดิม สวนอาษา
นางประทุม เครือสงค
นางประทุมทิพย วงศใจ
นางประนอม เชื้อสูงเนิน
นางปราณี คําโพธิ์
นางสาวปราณี พงศสิริวรวัฒน
นางปราณี มงคลนํา
นางปราณี ลีวัง
นางปราณีต คงดี
นางสาวปรารถนา เชิดชู
นางสาวปรีดา กาฬเกษ
นางปรียา ถาแกว
นางเปรมฤดี ตระกูลสันติรัตน
นางผุสดี เศรษฐากา
นางพจนาตม ราวีศรี
นางสาวพรชนก ขัวโครต
นางสาวพรทิพย ปานมา
นางพรพรหม เพ็ชรโต
นางพรรณพิศ ละโป
นางพรวิมล กุณนา
นางสาวพระรถ เครือษา
นางสาวพัชราพรรณ ดินดํารงกุล
นางสาวพัชราภรณ สานอก

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางพิชามญชุ ทัดเทียม
นางสาวพิมพวรีย ฮอแสงชัย
นางเพชรี ใจติขะ
นางเพ็ญ คําเนตร
นางเพ็ญมณี มาลัย
นางเพ็ญฤดี สาระคํา
นางเพียรศรี ปทุมทา
นางไพฑูรย ศรีคูณ
นางสาวไพรพนา บุบผาพวง
นางไพเราะ สมีเพ็ชร
นางไพวัลย บัวผัน
นางสาวภัทรปภา โยธาพล
นางมณีรัตน พลอาสา
นางมนัสนันท พิมวิลัย
นางมะลิ ทําคาม
นางสาวเมย อนุศิริ
นางยุพิน ตุนวิชัย
นางยุพิน วามะขันธ
นางยุพิน อุนทราย
นางสาวรสริน แกวกองศรี
นางรัตนา กลิ่นแยม
นางรัตนาวิไล แปงลวน
นางเรวดี หนูจีน
นางโรจนา ปรงแกว
นางลักขณา ปาปวน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙

นางสาวลําดวน จันทรหา
นางลําไพ แจงสนาม
นางวงเดือน ทัศนัย
นางสาววรรณภา ใจสาหัส
นางวรรณา สุขสมบุญ
นางวรัทยา จันทรชื่น
นางสาววสุวดี สุดตานี
นางวันเพ็ญ ชูจิตร
นางวันเพ็ญ สินธุวารส
นางวัลซิล ชมชื่น
นางวาสนา ตนนอย
นางวิลาวัลย ไกลกลาง
นางศิริกุล เปยมประเสริฐ
นางสาวศิริรัตน บุญยอ
นางสมควร ศิริพูน
นางสมคิด เรืองบุญธรรม
นางสมจินตนา สายจันทร
นางสมใจ สุวรรณรัตน
นางสมบัติ พรมจันทร
นางสมพงษ ปองกัน
นางสมพงษ สงพุม
นางสมพงษ แสงอาทิตย
นางสาวสมร เวียงคํา
นางสมฤทัย ทอนจอก
นางสมหมาย ใจสวาง

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสมหมาย สุภาภพ
นางสมหวัง พลมณี
นางสาวสมัย บัวแกว
นางสวรี ปนเกตุ
นางสาคร โมกงาม
นางสายทิพย ลามา
นางสายสมร ราชธานี
นางสํารวย โขสันเทียะ
นางสาวสิริพร เสรีพาณิชยการ
นางสีลาพร ศรีพูล
นางสุกัญญา อุปนันท
นางสุชาดา วอสูงเนิน
นางสาวสุชาดา อิ่มจิตร
นางสาวสุชานันท พิวิโส
นางสุดตา แกวบัวขาว
นางสุนารี สวัสดี
นางสุพิชญาณ พิเชฐสมบูรณ
นางสุพิน พรมปอ
นางสุมาลี เนาวลักษ
นางสาวเสาวคนธ เสลาคุณ
นางหนอย สุขเกษม
นางหนูพิน ยุบลพันธุ
นางหัสดี ทัดสา
นางอนงค สุวรรณรัตน
นางอมราพร กิจสมุทร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๑
๒
๓
๔
๕

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นางอรทัย รุงแสง
นางสาวออมใจ เสือบึงพราว
นางสาวออย แสงใส
นางสาวอัญชลี แจงฟา

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒

(เลมที่ ๑๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางอารี ผิวศิริ
นางอําพร สมณา
นางอุบลวรรณ ดีพลงาม
นางอุลัย จูวัฒนาประเสริฐ

เหรียญเงินมงกุฎไทย (รวม ๙ ราย)
นายคําผล ขันทอง
๖ นายเอกชัย แซเตียว
นายจีระศักดิ์ ไชยสุระ
๗ นางสาวกฎธน ผลประสูตร
นายดํารง รุจิวณิชชา
๘ นางคําเพ็ญ สิงหประโคน
นายประเสริฐ รุงเรือง
๙ นางสมบูรณ เจริญสุข
นายประเสริฐ แสงศรีจันทร
กรมการปกครอง
กํานัน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๙ ราย)
นายเกษมชัย เสถียรโชค
๑๑ นายศรีชัย สุขศรีทอง
นายไกร ชมชื่น
๑๒ นายสมควร หวงแกว
นายคํารณ สุพล
๑๓ นายสมชาย แกวนิล
นายเจริญฤทธิ์ ปญญานะ
๑๔ นายสมเดช พัฒนทอง
นายบุญเชิด มหุวรรณ
๑๕ นายสมหมาย ปานทอง
นายประครอง บุดดาแพน
๑๖ นายสังคม จิตจง
นายปานเทพ รัสมะโน
๑๗ นายสุนทร เชื้อนุน
นายพัชฐสิชณ ศรประสิทธิ์
๑๘ นายสุวิน วุฒิสังคะ
นายภัทรพงศ ภัทรประสิทธิ์
๑๙ นางอุไรวรรณ วาริพินทุ
นายวันชัย ไชยวงศ

