เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๒)
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 ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

กรมการปกครอง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

ผูใหญบาน
เหรียญเงินชางเผือก (รวม ๓,๔๕๖ ราย)
นายกมล ศิริบูรณ
๒๓ นายกองคํา จันทาพูน
นายกมล อิ่มวงษ
๒๔ นายกองภพ คําสวัสดิ์
นายกมลพัฒน คุณาธร
๒๕ นายกองหลา กันฤทธิ์
นายกรกฎ โหจันทึก
๒๖ นายกอบการณ เกษมเปรมชัย
นายกรวุฒิ เกาะเจริญสุข
๒๗ นายกอบชัย บูรณะปยะสกุล
นายกฤตติยา ปดถา
๒๘ นายกอเรต หะยีหวันเหยง
นายกฤตภาส เหลาลุมพุก
๒๙ นายกันณพงศ รชดาแตงโม
นายกฤษฎา ใจงาม
๓๐ นายกัมปนาท สุภาวงค
นายกฤษฎา บุตรสวรรค
๓๑ นายการียา เจะสนิ
นายกฤษฎา ประจักษจิตร
๓๒ นายกาหมาน เวลาดี
นายกฤษฏิ์ เสนาพันธ
๓๓ นายกําจร เกิดพงษ
นายกฤษณะ จาคีไพบูลย
๓๔ นายกําจัด เหล็กทั่ง
นายกฤษณะ ตรวจนอก
๓๕ นายกําพล จันทวี
นายกฤษณะ เนียมพึง
๓๖ นายกิจติกร รักมงคลตระกูล
นายกฤษณะ บุญเรือง
๓๗ นายกิจสนัย ใจเสือกุล
นายกฤษณะ รอดหลง
๓๘ นายกิตติชัย ยิ้มยวน
นายกฤษณะ สังขนาค
๓๙ นายกิตติเชษฐ เปงคํามูล
นายกฤษณะรัตน รักหวง
๔๐ นายกิตติเดช สุนทร
นายกวีระ มหิธิธรรมธร
๔๑ นายกิตติธัช แปนตระกูล
นายกวีวัฒน หยูทอง
๔๒ นายกิตตินันท กุรีวรรณ
นายกองเกียรติ ฤกษดารา
๔๓ สิบเอก กิตตินันท รักปาน
นายกองขัน รอบรู
๔๔ นายกิตติพงษ แกวจวง

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

นายกิตติพงษ แกวประดิษฐ
นายกิตติพงษ บมขุนทด
นายกิตติพงษ เรืองทอง
นายกิตติวัตร ฝอยทอง
นายกิติพงค จิตรภัทร
นายกิติพันธุ จันทรตะคํา
นายกุศล นามมนตรี
นายกุหลาบ หินบุดดี
นายเกชา ศรีสมบัติ
นายเกตุ กาติ๊บ
นายเกตุ ชาติดอนไฟ
นายเกรียงไกร คูสินทรัพย
นายเกรียงไกร ญาติฝูง
นายเกรียงไกร ทองสม
นายเกรียงไกร เลิศพันธ
นายเกรียงไกร เหมือนเพ็ชร
นายเกรียงศักดิ์ แกวบุญปน
นายเกรียงศักดิ์ ขัติยะ
นายเกรียงศักดิ์ บุญเสริม
นายเกรียงศักดิ์ รอดเรือง
นายเกรียงศักดิ์ ลับลิพล
นายเกรียงศักดิ์ ศิริบุตร
นายเกษ สารีแกว
นายเกษชัย ไพรพนาสัมพันธ
นายเกษม เพิ่มบุญมา

หนา ๓
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 ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเกษม เสี้ยวทอง
นายเกาซาง แซจาว
นายเกียงจันทร กองสูง
นายเกียรติชัย เขตประทุม
นายเกียรติศักดิ์ ขวาโยธา
นายเกียรติศักดิ์ จําจิตร
นายเกียรติศักดิ์ บุญมี
นายเกียรติศักดิ์ มาคร
นายเกียรติศักดิ์ มาเมน
นายโกเมศ วงษขาว
นายโกศล งามขํา
นายโกสินทร รัตนวิเชียร
นายไกรภพ จันจีน
นายไกรฤทธิ์ กองกุณะ
นายไกรสร กิ่งแกวเพชร
นายไกรสิทธิ ไหมมี
นายไกรแสง หารอาษา
นายไกสุนตัน พรมนอก
นายขจร เขื่อนคํา
นายขจร มวงงาม
นายขจร มูลจันทะ
นายขจร อุดรเขต
นายขจรเกียรติ โชตนา
นายขจรศักดิ์ โพธิพิบูลย
นายขจัด ทองรอด

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

นายขนบ บุญจิตร
นายขวัญชัย เตาเถื่อน
นายขวัญชัย วีระพันธ
นายขวัญชัย ใสพลกรัง
นายขวัญเพชร อบอุน
นายขวัญรัก เมืองมูล
นายขัน พลชารี
นายขันชัย สมีกลาง
นายขาล ศิริโส
นายขาว หารินไสล
นายขุนเทียน กันหาเลห
นายขุลี เข็มขํา
นายเข็มชาติ ไชยหงษ
นายเข็มพร หลอดคํา
นายเขียนทอง ไกลถิ่น
นายเขียว คลังนอก
นายแข็ง โถปน
นายคนอง สมพล
นายคม บรรลือทรัพย
นายคมสัน บัวใหญ
นายคมสัน ลําไธสง
นายคมสันติ์ คําดี
นายครรชิต โพธิ์บุตรดี
นายครรชิต รัตนะเวียง
นายครรชิต สมดี

หนา ๔
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 ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายครื้น นิ่มมณี
นายควร โคตรมี
นายควร จิตตดวงวัน
นายคะนอง มาลาศรี
นายคารม ถิ่นวังทอง
นายคํา อนุอัน
นายคําเกิด ปุงคํานอย
นายคําจันทร คําเสน
นายคําเจริญ ศรีพลพา
นายคําดี พันธแกน
นายคํานวน แกนเมือง
นายคํานวน ขําสุวรรณ
นายคํานึง แกนสํารวจ
นายคํานึง พิลึก
นายคําปุน วรรณศิลป
นายคําผง โพธิ์กะสัง
นายคําผัน เมล็ดกุล
นายคําผาย ชาวลําปาง
นายคําผาย วรรณจันทร
นายคําผุน โสนาอุน
นายคําพันธ จันลา
นายคําพา แกวศรีจันทร
นายคําแพง กานขุนทด
นายคําฟอง พออามาตย
นายคํามี ธรรมสอน

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

นายคํามี อรชร
นายคํามูล ตันชะลี
นายคํารณ คงเมือง
นายคํารณ ปวงคําตัน
นายคําวัน ศรีแพน
นายคําสัญ โชคเหมาะ
นายคําแสน นันโท
นายคําแสน ฝายเปน
นายคําไสย สมสา
นายคําอาย วงคทาว
นายคุม ธิมา
นายคูณ คําดี
นายคูณมี จวนสาง
นายแคม ลิจันทร
นายจงไกร โกลาวัลย
นายจตุพร ขะขอม
นายจตุพร เย็นจิตร
นายจตุพล จะตุระพันธ
นายจตุพล อินทิยศ
นายจตุรงค วิชัยดิษฐ
นายจตุรงค ศรีเมืองเฮา
นายจร วิบูลยกุล
นายจรรญา ทองใบ
นายจรรยกมล ตั้งเจริญ
นายจรรยา อุชี

หนา ๕
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 ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายจรัญ กานตฉลองชัย
นายจรัญ จันทรดี
นายจรัญ จินรักษ
นายจรัญ เฉียงกลาง
นายจรัญ ไชยจันดี
นายจรัญ ประกิ่ง
นายจรัญ ปลองอวน
นายจรัญ สอนแกว
นายจรัญ สายบุญตั้ง
นายจรัญ อินไชย
นายจริน โพรขวาง
นายจรูญ โคตศักดิ์
นายจรูญ ฉลาด
นายจรูญ เนินริมหนอง
นายจรูญ เนื่องสนธิ
นายจรูญ บุญเนตร
นายจรูญ อินใจคํา
นายจรูญ อินถา
นายจรูญ อินทไชย
นายจลิน สุขแสง
นายจอมสัญ ปญจะแกว
นายจักรกฤษ แปนเขียว
นายจักรกฤษณ ภูระหงษ
นายจักรพงษ สีคราม
นายจักรพงษ แสงนาค

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

นายจักรพัชร บุญสอน
นายจักรวรรดิ เลิศสงคราม
นายจักริน รัตนารามิก
นายจักรินทร จูแจม
นายจักรี ไวสุวรรณ
นายจันทร ดอนผดุง
นายจันทรติ๊บ ปนโญกิจ
นายจันทรโท เขตเจริญ
นายจันทรเพ็ญ สมอคํา
นายจันทรักษ ลายโถ
นายจารึก ชางคิด
นายจารึก แยมงาม
นายจารุวัฒน วงคศร
นายจารุวัติ หลวงแสง
นายจํานง บูรณเจริญ
นายจํานง เหลาจันทร
นายจํานงค จันทรภิรมย
นายจํานงค ชื่นตา
นายจํานงค ทองปน
นายจํานงค นาคประสิทธิ์
นายจํานงค นาชัยเพชร
นายจํานงค สินสิมหา
นายจําเนียน ดายครบุรี
นายจําเนียน มืดมาก
นายจําเนียน สมีใหญ

หนา ๖
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 ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายจําเนียร ทรงอินทร
นายจําเนียร ทองหลา
นายจําเนียร หานวิลัย
นายจํารัต สารวัน
นายจํารัส ใจเมือง
นายจํารัส ทองปน
นายจํารัส สุพรรณ
นายจําเริญ เชาวนามน
นายจําเริญ ทองเกิด
นายจําลอง ทนทอง
นายจําลอง ทาสีทอง
นายจําลอง ปญญาหลง
นายจําลอง โพธิมาศ
นายจําลอง แสนจิตร
นายจิตดําเนิน พลอาษา
นายจิติวัฒน ยอดทอง
นายจิรเดช ริยาพันธ
นายจิรพงศ คําสุขดี
นายจิรพันธุ ลิ้มวิโชติธนากูล
นายจิรวัฒน รังศรี
นายจิรศักดิ์ ภูทองคํา
นายจิระเดช พวงมณี
นายจิระเดช ศรสําเร็จ
นายจิระพงศ มาลี
นายจิระศักดิ์ คาเจริญ

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

นายจิรัฏฐนนท แววไทสง
นายจิรานุวัฒน เจ็กภู
นายจิรายุส บุญสง
นายจิราวัฒน ผูมีจรรยา
นายจีระพันธ อาจปาสา
นายจีระศักดิ์ ทศกร
นายเจตพล สุริยนต
นายเจน ทองไทย
นายเจนภพ นนทะคําจันท
นายเจริญ ขุนคีรีจํารัส
นายเจริญ คําทาว
นายเจริญ เบ็ญอาหมาด
นายเจริญ พิมโยยาง
นายเจริญ ราชรินทร
นายเจริญ ละกําปน
นายเจริญ วิชาชาติ
นายเจริญ สิงหกุมพล
นายเจริญ แสงสุริยา
นายเจริญ หนองเทา
นายเจษฎา นิลหยก
นายเจษฎากร คูณทวี
นายเจษฎาพร เขื่อนพันธ
นายเจษฏา เมฆวัน
นายเจะกามารูดิน โตะวอ
นายเจะมูหามะญากี เจะเด็ง

หนา ๗
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 ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเจิมศักดิ์ ผงจําปา
นายเจียน จัดสาริกิจ
นายใจ บริสุทธิ์
นายใจยา วงคหาญ
นายฉลวย เสริมมากศรี
นายฉลาด นันตเวช
นายฉลาด บุญเลิศ
นายฉลาด มองเพชร
นายฉัตยธนง พอชมภู
นายฉัตรชัย สมหวัง
นายฉัตรพล เขียวออน
นายเฉลิม ยือลํา
นายเฉลิม แยมชื่น
นายเฉลิม แวนดํา
นายเฉลิมเกียรติ์ บํารุงพงษ
นายเฉลิมชัย กันทา
นายเฉลิมชัย นามมุงคุณ
นายเฉลิมชัย เพิ่มทอง
นายเฉลิมชัย เสือจําศิลป
นายเฉลิมพงษ ทะนันไชย
นายเฉลิมวุฒิ มะเลอ
นายเฉลียว จันทรเสม
นายแฉลม นิลสุข
นายแฉลม บุญนาม
นายไฉน เจริญตา

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

นายไฉน พลับอิน
นายชนชาติ พรมนัด
นายชนนาถ ทองเหลือง
นายชนะ ไชยวรรณา
นายชนะ ปะซูวาเย็ง
นายชนะ ศรีอุดร
นายชนะชัย อารีรมย
นายชนะวินช เหงาแกว
นายชนาธิป แกวมาตย
นายชม กัลยาณี
นายชรัมทร ขําปู
นายชรินทร บุญกล่ํา
นายชรินทร รักแควน
นายชลชัย หัสจรรย
นายชลธาร ชัยอามาตย
นายชลธิชัย ชอพิพฤกษ
นายชลอ พิงสันเทียะ
นายชลิต ทรงสวัสดิ์
นายชวการ ทําสวน
นายชวณัฐ ศักดาเพชรศิริ
นายชวน นราเรือง
นายชวนมา อินกอง
นายชวพล สุขสมบุญ
นายชวลิต ตนกันยา
นายชวลิต สุขปลั่ง

หนา ๘
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 ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายชวาฤทธิ์ ประมวลศิลป
นายชเอม คําฟู
นายชะนะ หารเอี่ยม
นายชะโนด นักบุญ
นายชัชวาล ทุงลาด
นายชัชวาล บังวัน
นายชัชวาล แสงศรี
นายชัชวาลย กาฬภักดี
นายชัชวาลย คงสมพงษ
นายชัย รักษาควร
นายชัยชนะ ดวงปูนันท
นายชัยณรงค เดชดานสมุทร
นายชัยเด็จ สารพันธุ
นายชัยพงษ เฉียบแหลม
นายชัยพฤกษ สิงหดวง
นายชัยภัทร อัญชลี
นายชัยมงคล เชื้อคําฮด
นายชัยมงคล ถามูลเลศ
นายชัยยะ เทียบคํา
นายชัยยา บุญคุณ
นายชัยยา เสียวสุข
นายชัยยุทธ เปยมลาภพริ้ง
นายชัยยุทธ บุตรเพชรรัตน
นายชัยรัตน บัวนาค
นายชัยวัฒน ขอสินกลาง

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

นายชัยวัฒน ชมภูวิเศษ
นายชัยวัฒน ชาสังข
นายชัยวัฒน รัตนพฤกษ
นายชัยวัฒน อานงอน
นายชัยวิชิต แซฉั่ว
นายชัยวุฒิ เคนคํา
นายชาคริต เกิดกุล
นายชาญชัย ไชยโชค
นายชาญชัย ธีระสัตยกุล
นายชาญชัย ลีสี
นายชาญชัย สังฆฤกษ
นายชาญชัย อาษาจิตร
นายชาญชิด ประเวระไพร
นายชาญยุทธ เจริญสุข
นายชาญยุทธ ชูแกว
นายชาญยุทธ สุขสามปน
นายชาญวุธ ใจศิริ
นายชาญสวัสดิ์ สาแกว
นายชาตรี ไชยสุวรรณ
นายชาตรี เพชรนอก
นายชาตรี ยงศรีมงคลชัย
นายชาติ วงคแวะ
นายชาติ สมรุด
นายชาติชัย แซยาง
นายชาติชาย ขุนอาจสูงเนิน

หนา ๙
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 ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายชาติชาย คําเกษ
นายชาติชาย โคตรมี
นายชาติชาย เพชรอินทร
นายชาติชาย วิวัฒนแสงดี
นายชาติชาย สุจิมงคล
นายชาติชาย แสวงผล
นายชานน รังสรรคเพิ่มบุญ
นายชานนท ถิ่นทัพไทย
นายชาฝอี หลีมานัน
นายชายพล ชุมชื่น
นายชารี นอยแกว
นายชํานาญ นิลกระวัตร
นายชํานาญ แผนสมบูรณ
นายชํานาญ ศรีปรีชาศักดิ์
นายชํานาญ สัตยสาร
นายชํานาญ อินสระ
นายชํานิ ชํานาญกิจ
นายชิดชัย หวังพานิช
นายชิติพันธ พาราสรรเสริญ
นายชินรัตน ศรีษา
นายชินวัตร เสือโตใหญ
นายชุมพล ทําบุญ
วาที่รอยตรี ชูชาติ จันทรประเสริฐ
นายชูชาติ ทุนสันเทียะ
นายชูชาติ ธุระการ

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

นายชูชาติ พรายงาม
นายชูชีพ ทองเหลือง
นายชูศักดิ์ ไกรเกริกเกียรติ
นายชูศักดิ์ สัพโส
นายชูศักดิ์ หมูพรมมา
นายเชน กลาการไถ
นายเชวง ธนะโชโต
นายเชวงศักดิ์ ยาทองไชย
นายเชษฐ ศิลปวิสุทธิ์
นายเชาว ศรีนวลใหญ
นายเชาวลิต คงใหม
นายเชาวลิต จําปาทอง
นายเชาวลิต แสนโสภาวัน
นายเชาวลิตร ชุมละออง
นายเชิด ขิณาวงค
นายเชิด ไชยวัน
นายโชค แกวรัตน
นายโชคชัย ไกลถิ่น
นายโชคชัย เลิศรุงอมรวงศ
นายโชคชัย สมณะ
นายโชคชัย สวาสดิ์นา
นายโชติ จุยมณี
นายโชติ ปองทัพไทย
นายโชติ พรมพันใจ
นายโชติ พิมพาชาติ

หนา ๑๐
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 ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายไชยเชษฐ สินจันทร
นายไชยภพ ปตตะ
นายไชยยา พฤฒิสาร
นายไชยวิสิทธิ์ บุตรจันทร
นายไชยันต ตนทอง
นายไชยันต พรมบุญ
นายซาการียา ยานยา
นายฐเดช สินจาง
นายฐานันดร ทองแซม
นายฐาปนิต บุญศิริ
นายฐิติกร เฉื่อยฉ่ํา
นายฐิติวัชร วงษสุริยะภัทร
นายณกรณ อุดมรักษ
นายณคร หลาศรี
นายณฐภัทร สุทธิมาตร
นายณพดล ปลองพันธุ
นายณรงกาน บุรีแกว
นายณรงค คําโสม
นายณรงค เจริญ
นายณรงค ชูแสง
นายณรงค แซหลี
นายณรงค ตวนเครือ
นายณรงค ทะวีพันธ
นายณรงค ทับทิมหิน
นายณรงค นอยระแหง

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

นายณรงค นามเกตุ
นายณรงค ปสสาจันทร
นายณรงค พจนกิ่ง
นายณรงค เพชรดวง
นายณรงค มะโนใจ
นายณรงค มูลสมพิงค
นายณรงค โยเหลา
นายณรงค รัตธิจันทา
นายณรงค รัตนวงศ
นายณรงค วันนา
นายณรงค วิลาศกาญจณ
นายณรงค สมเหมาะ
นายณรงค สระเพิ่มพูล
นายณรงค สาลี
นายณรงค อาชีวเกษตรกร
นายณรงค อุอิน
นายณรงคกรด อินทรสุข
นายณรงคชัย ใตเงาสน
นายณรงคฤทธิ์ ปนแกว
นายณรงคฤทธิ์ แสงศาสตร
นายณรงคศักดิ์ เดชมัด
นายณรงคศักดิ์ บุญชวย
นายณรงคศักดิ์ บุญรอด
นายณรงคศักดิ์ รักดานกลาง
นายณัฏฐชัย เส็งแดง

หนา ๑๑
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 ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายณัฐกร สุภากาวี
นายณัฐชัย แกวดอกรัก
นายณัฐชา ธรรมสอน
นายณัฐณวัฒน หลีนวรัตน
นายณัฐพงศ ทองอยู
นายณัฐพงศ วงศทวี
นายณัฐพงษ ผิวผอง
นายณัฐพงษ มาสอน
นายณัฐพงษ ฤทธิ์เอนก
นายณัฐพงษ วริศราวรณัฐ
นายณัฐพล จุติวารี
นายณัฐพล พุมพวง
นายณัฐพล เฟองคํา
นายณัฐพล แยมเกษร
นายณัฐพันธุ ฉางขาวคํา
นายณัฐวัฒน ทะเลลึก
นายณัฐวุฒิ จงบวกกลาง
นายณัฐศักดิ์ ตุยแกว
นายณัสสชนนท ทัพพวาที
นายดนตรี ไชยคํา
นายดนัย กาแพร
นายดร เสมสุกข
นายดลรวี พยุงกรรณิกา
นายดวงจันทร จอมเล็ก
นายดวงจันทร ปญญาปอ

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

นายดอม คํามุงคุณ
นายดอม พรหมกุล
นายดอเลาะ วาแมง
นายดอหะ ดอเลาะ
นายดอฮิง บือแน
นายดะนัย ดวงแกว
นายดันยา มะนาอิง
นายดัสกร พันธุเจริญทรัพย
นายดารูวิส ณ ปตตานี
นายดาวเรือง เก็งเขตร
นายดาวเรือง ฝาชัยภูมิ
นายดาวเรือง โพคําทุย
นายดาหนาน ศรีมั่น
นายดํารง คําดี
นายดํารงค ควรลับผล
นายดํารงค จุทสิงห
นายดํารงค พระเกษแกว
นายดํารงค อินหันต
นายดํารงคชัย เครืออินตา
นายดํารงคศักดิ์ คงเดช
นายดํารงคศักดิ์ ฆองกบ
นายดํารงณ เพ็ชรคํา
นายดําริ ปนเบี้ยว
นายดําริ โพธิ์นิล
นายดิจอ วาโพ

หนา ๑๒
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 ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายดิ๊เจ ระวีชวงโชติ
นายดิ๊ตุ ดารากมล
นายดิพร สุริยะชัยพันธ
นายดิเรก ตรุษวัด
นายดุรงค พึ่งสม
นายดุสิต สมศักดิ์
นายดูกร ธรรมใจ
นายเดชณรงค ตันชะ
นายเดชา ถาวรโรจนวงศ
นายเดชา เปนมงคล
นายเดชา พลอยมะกล่ํา
นายเดชา โพธิ์ศรี
นายเดชา ศรีนาค
นายเดชาวัต ไพศาลพนา
นายเดโช โหราจันทร
นายเดน ผุยลานวงค
นายเดนศักดิ์ แสนสุภา
นายเดรเลาะห นิยาแม
นายเดะแว มะหะจิ
นายเดี่ยว พรมผา
นายแดง อัศวภูมิ
นายแดงดี แจมจันทร
นายแดงตอย สุรีย
นายตอย สุวรรณขันธ
นายตะนุ สมนาม

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

นายตะวัน วันดี
นายตั้น ธรรมรัตน
นายติ นอกเมือง
นายติ่ง มงคล
นายติ๋ง ผอนพิมาย
นายตินิ ชาญพนากุล
นายตี๋ จารุจิตร
นายเตรียม วรรณพราหมณ
นายเติม ศรีชู
นายเตียง พลแสง
นายไตรจักร เรืองรัมย
นายถนอม กอนแกว
นายถนอม มานะ
นายถนอม อาจหาญ
นายถนัด บัวกลิ่น
นายถนัด เลื่อนฤทธิ์
นายถวัลย วังคะฮาด
นายถวัลย สงวนชม
นายถวิล จินะฟอง
นายถวิล ดําคลาย
นายถวิล มาวงค
นายถวิล ศิริเทพ
นายถาวร กองทุงมน
นายถาวร แกนอินทร
นายถาวร จันทะวงค

หนา ๑๓
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 ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายถาวร ชํานาญ
นายถาวร นนทภา
นายถาวร นาวประจุล
นายถาวร ฝายกระโทก
นายถาวร โพธาราม
นายถาวร สมศรี
นายเถลิงศักดิ์ บํารุงธรรม
นายทนง ชาระ
นายทนงค ปาชม
นายทรงกต ขุนไกร
นายทรงกริช เกณฑกระโทก
นายทรงเกียรติ อุติลา
นายทรงชัย ทรงพลสวาง
นายทรงชัย แปงกลาง
นายทรงเดช สีหามาตย
นายทรงพจน จิตรเจริญ
นายทรงพล เกปน
นายทรงพล สิริแจมพงศ
นายทรงวุฒิ ภูฉายา
นายทรงศรี นพฤทธิ์
นายทรงศักดิ์ เสาวคนธ
นายทรงศักดิ์ หงษทอง
นายทวน กระทูนันท
นายทวน ปวกพรมมา
นายทวนทอง คณาสา

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

นายทวี แกวกุย
นายทวี จันเสนา
นายทวี จิตตปลื้ม
นายทวี จิลบุตร
นายทวี ชูหอยทอง
นายทวี วาป
นายทวี สวยสม
นายทวีชัย พิมสาร
นายทวีป ปริมล
นายทวีพงษ งวนจร
นายทวีศักดิ์ ชุมแสง
นายทวีศักดิ์ นุมหยุน
นายทวีศักดิ์ บุญวิสูตร
นายทวีศักดิ์ ลําพองพวง
นายทวีศักดิ์ แสนตางนา
นายทศพร มิกราช
นายทศพล เลาะไธสง
นายทองคํา นันทะญาติ
นายทองคํา พึ่งเมือง
นายทองจันทร วระกัน
นายทองดี ศิริวาลย
นายทองใบ อภัยศรี
นายทองพันธุ สุทธิเพชร
นายทองพา จิตแสง
นายทองมวน แฝงเมืองคุก

หนา ๑๔
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 ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายทองมี ประเสริฐสังข
นายทองมี ศรีลาชัย
นายทองมี สุขในไพร
นายทองลา วันเพ็ญ
นายทองลา อินกอง
นายทองลี โสระบุตร
นายทองสมัย ปากดี
นายทองสัญ เกษสุพรรณ
นายทองสา ไพรชิต
นายทองสาย คลายคลึง
นายทองสิงห โกศัย
นายทองสุข มียอด
นายทองใส คลายพงษ
นายทองหลอ วันกลิ้ง
นายทองหลาง บุญพันธ
นายทองอินทร วงคคําปน
นายทักษิณ เนตรภักดี
นายทักษิณ โนจักร
นายทัตชัย สูงยิ่ง
นายทันสมัย พันธุกาง
นายทัพ จําปเพชร
นายทัศน กาติ้ง
นายทัศพร เชื้อตาพลอย
นายทานทิพย คงเจริญ
นายทาวิน สัญจรไพร

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

นายทิม ลิสันเทียะ
นายทิล บังเมฆ
นายทิวทัศน นิโรจอาจ
นายทีปรกร สืบอาสา
นายทีละ คําภิละ
นายทูล พิจุมปู
นายทูล พุมจัตุรัส
นายเทพไท เทพสิงห
นายเทพบัญชา ทรายกระโทก
นายเทพารักษ ไชยเสือ
นายเทวี อุนทะอับ
นายเทา บุญหาร
นายเทิดศักดิ์ ไชยโย
นายเทิน แวนวิเศษ
นายเทียน เดชวิจารย
นายเทียนชัย แกวอาษา
นายเทียนชัย สิงหสม
นายเทียนทอง หัดโนนตุน
นายเทียนฟู แซจัง
นายเทียม จุยภู
นายเทียรทอง ปาละวงษ
นายแทนไท คณานิตย
นายไทยปญญา พุทธเจริญ
นายไทยรัตน จบจันทร
นายธงชัย ชาติประสงค

หนา ๑๕
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 ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายธงชัย ชิดพลกรัง
สิบตรี ธงชัย นันไชยพงค
นายธงศักดิ์ เพียชํานิ
นายธนกร ทวีมาก
นายธนกฤต ปญญาพรม
นายธนกฤต แสงขุรัง
นายธนกฤต อินธิเดช
นายธนเกียรติ เหมทัย
นายธนฉัตร ชื่นเอี่ยม
นายธนโชติ ธรรมเสน
นายธนโชติ อัตสาร
นายธนเดช ชัยชวย
นายธนพงษ เจริญพัฒนาสกุล
นายธนวัฒน กาคํา
นายธนวัฒน แกวกุล
นายธนวัฒน นิลทรัพย
นายธนวัฒน ละออ
นายธนวัฒน แสงจันทร
นายธนวัตน แกวอาย
นายธนะชัย มงคลพินิจ
นายธนัช ปานหัวไผ
นายธนัท พัดสอน
นายธนา ครามอวม
นายธนากรณ อินทวงษ
นายธนาธิป โพธิ์ลักษณ

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

นายธนารัตน การโสภา
นายธนาวุฒิ กาสินครบุรี
นายธนาวุฒิ อภิญญาสถาพร
นายธนาวุธ โทหา
นายธนาวุธ วิชัยระหัด
นายธนิศร ใจยาว
นายธนู คงโต
นายธนู ฟกเงิน
นายธเนตร วิเศษศรี
นายธรรมนูญ เมืองชู
นายธรรมรงค ธาราสันติสุข
นายธรรมรัตน ดวงสุวรรณ
นายธรรมศักดิ์ อภัยนุช
นายธวัช จันทรบัณดิษฐ
นายธวัช น้ําทิพย
นายธวัชชัย กิณเสน
นายธวัชชัย แกวเจริญ
นายธวัชชัย เคียงคู
นายธวัชชัย งามเพียร
นายธวัชชัย ใจแสน
นายธวัชชัย ชางสากล
นายธวัชชัย ชูจินดา
นายธวัชชัย ไชยมาตย
นายธวัชชัย บัวพันธ
นายธวัชชัย มายะ

หนา ๑๖
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 ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายธวัชชัย เมืองในหมอก
นายธวัชชัย สมสุข
นายธวัชชัย แสงออน
นายธัญญา พรหมกระโทก
นายธัญญากร หมุดแหละ
นายธันวา ระดากรณ
นายธาตุ โภคา
นายธานตะวัน หอมคัก
นายธานนท บุตรจุมปา
นายธานินทร แกนศิริ
นายธานินทร พุมนาค
นายธานินทร อินทรติยะ
นายธารตะวัน ยอดไธสง
นายธํารงค ศรีหาบุญทอง
นายธิคําพร จุลลา
นายธิติวุฒิ ตาเปยว
นายธินทาอินทร อภิพัฒนวุฒิสกุล
นายธีรชัญ ขวยมี
นายธีรชัย คลายแกว
นายธีรชัย ชื่นใจ
นายธีรณัฐ ขันติวงศ
สิบเอก ธีรเดช ธนานุตยกุล
นายธีรพงศ ภูโพธิ์
นายธีรพงษ ทันจันทร
นายธีรวัต โกศล

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

นายธีระ ลําใย
นายธีระ ศรีมงคล
นายธีระพงษ คมดวย
นายธีระพงษ ฟกออน
นายธีระพล แสงเงิน
นายธีระภัทร เสือคุย
นายธีระยุทธ ปนเขื่อนขัติ
นายธีระวรรธน ลิ้มสุวรรณ
นายธีระวุฒิ ภิญโญขวัญ
นายธีวา ซายเซี้ย
นายนคร ชางปลิว
นายนคร ดวงสนิท
นายนคร ภูตะวัน
นายนที ศรีเมือง
นายนที เส็นนิ่ง
นายนธี จิ๋วเกษม
นายนนทกร ยุนิลา
นายนนทชัย เพ็งจันทร
นายนพชัย เณระภูศรี
นายนพดล กรมศิลป
นายนพดล ญาติคํา
นายนพดล บรรดิษฐ
นายนพพร ลุจิตร
นายนพพล จันทรชํานาญ
นายนพพล บุญฤทธิ์

หนา ๑๗
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 ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายนพเมศฐ จิตติเจริญฤทธิ์
นายนพรัตน เดชขันธ
นายนพรัตน มาลินี
นายนพรุจ อธิลาภ
นายนภดล สมคิด
นายนรชัย ปาสาตัง
นายนรภัทร อดเกง
นายนรินทร คลองวิเชียร
นายนรินทร โนจักร
นายนรินทร สวางบุญมี
นายนเรศ ขันตี
นายนเรศ อึงอาคม
นายนฤเทพ วงษสนิท
นายนฤพนธ บุญศัพย
นายนฤพนธ โยงปราง
นายนวพล หลาหลี
นายนวา พิมพรักษา
นายนะเรน ธรรมเนียมไทย
นายนัฐพงษ แสวงธรรม
นายนัฐพล พันธพยัคฆ
นายนัธพงษ ประทุมลัย
นายนันทชัย คําเขื่อน
นายนันทชัย จันทรประชุม
นายนันทธิวัฒน ปอมนอย
นายนันทวัฒน จิตมาตย

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

นายนาราม แขนดอนดู
นายนาเวียง กองแกว
นายนิกร ปานณรงค
นายนิกร พลเยี่ยม
นายนิกร สังเจียม
นายนิคม กันธวงค
นายนิคม กุยแกว
นายนิคม จุกแกว
นายนิคม ชะนะโก
นายนิคม มลิดา
นายนิคม มาอุดม
นายนิคมสัน สีมี
นายนิตย กลาแข็ง
นายนิทัศน ชัยแกว
นายนิทัศน เหล็กคํา
นายนิเทศ ธรรมศิริ
นายนิพนธ ชัยชนะ
นายนิพนธ ทินภู
นายนิพนธ ยืนบุญ
นายนิพนธ วงคตาขน
นายนิพนธ สินธุศร
นายนิพนธ สุขานนท
นายนิพล กาบมาลา
นายนิพล ชัยวินิจ
นายนิพล สายแวว

หนา ๑๘
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 ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายนิ่มนวลมณี แสงคํา
นายนิมิต จันธิมา
นายนิมิต ชราชิต
นายนิมิตร วรจักร
นายนิยม ปานมีทอง
นายนิยม พรมโสภา
นายนิยม อาปดชิง
นายนิระพันธ สิมแสง
นายนิรัตน ศรีสุวรรณ
นายนิรัน มักเชียว
นายนิรัน สียา
นายนิรันดร ขันสัมฤทธิ์
นายนิรันดร คําดา
นายนิรันดร บุดดาซุย
นายนิรันดร โปทากาศ
นายนิรันดร หงษทองคํา
นายนิรันต นนสีลาด
นายนิรันต พรายแกว
นายนิรันต อินทรเทศ
นายนิรุต นาคเจือทอง
นายนิรุตต ลังโคกสูง
นายนิรุตติ์ เตปนคํา
นายนิรุทร สาแม
นายนิวัฒน ตันเตจะ
นายนิวัตน ละมูลสุข

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

นายนิเวทย จิตอารี
นายนิสรรญ จันทรนาลาว
นายนุกุล หนอแกว
นายเนตร คําเครื่อง
นายโนะ พลอยศิริโรจน
นายบน แสงแกว
นายบรรจง เจริญรัตน
นายบรรจง นกแกว
นายบรรจง ศรีธิยศ
นายบรรจบ จันทระ
นายบรรจบ บําเพ็ญ
นายบรรจบ พงผาลาด
นายบรรเจิด แกวขวัญขา
นายบรรชา ทองอู
นายบรรดิษฐ ขันตี
นายบรรเทิง ลามคํา
นายบรรพต นาทอง
นายบรรพต รัตนดิลกกุล
นายบรรลัง กัลญาณีย
นายบรรลือ กิ่งเพชรเสรีชน
นายบรรลุ ชิณสาร
นายบรรเลง ทันศรี
นายบรรเลง ประทุติตา
นายบัญชา ชุมสวัสดิ์
นายบัญชา นามศรี

หนา ๑๙
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 ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายบันเทิง เดือนฉาย
นายบัวทอง คําหอม
นายบัวบาล เพียหอชัย
นายบัวพันธ นนยะโส
นายบัวภา บํารุงภักดี
นายบัวลอย ชํานาญพล
นายบัวลี เกษาพันธ
นายบัวลี เรืองสุวรรณ
นายบาราเหม คําวิจิตร
นายบุญ ไทยใหม
นายบุญเกิด ยั่งยืน
นายบุญจริง ชูเกตุ
นายบุญจัน พูนประสิทธิ์
นายบุญจันทร เจริญศรี
นายบุญจันทร ตามจันทร
นายบุญจันทร ทวีเลิศ
นายบุญจันทร แยมศรี
นายบุญเจริญ พลศรี
นายบุญชวย กองผา
นายบุญชวย ศรีเกาะ
นายบุญชัย นาทองบอ
นายบุญชู กรุณา
นายบุญชู รักคําพันธ
นายบุญเชิด ตามูล
นายบุญโชค โนนทอง

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

นายบุญเดน ยารังสี
นายบุญตา บุญสินธิ์
นายบุญเต็ม รองขันแกว
นายบุญถม หมายหมั่น
นายบุญถิ่น กุระขันธ
นายบุญถิ่น ศรีวิจารย
นายบุญทวี ผลขาว
นายบุญทวี อุณาพรม
นายบุญทอง สาระเนตร
นายบุญทัน แนนสินธุ
นายบุญทัน พิมพิมล
นายบุญทิน แตมงาม
นายบุญธรรม เชื้อนิล
นายบุญธรรม สมตานอย
นายบุญนํา ดวยโชติ
นายบุญเปง อินทุวัน
นายบุญเพชร ทองหลอ
นายบุญมา หาสุข
นายบุญมาก สีตนไชย
นายบุญมาก สุทธิสนท
นายบุญมี เดชคําภู
นายบุญมี ทองอ่ํา
นายบุญมี ทาทอง
นายบุญมี ทิพรส
นายบุญมี พันธโสรี

หนา ๒๐
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 ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายบุญมี รัตนา
นายบุญมี ศรีเมือง
นายบุญยัง เกตุพันธ
นายบุญรวง สุประการ
นายบุญรวม คําอุน
นายบุญรอด จันทร
นายบุญรอด ทรศัพย
นายบุญรัตน ยะรินทร
นายบุญเรียง คําศรี
นายบุญเรือน ดาวเรือง
นายบุญฤทธิ์ จิตติชานนท
นายบุญล้ํา แกวคุม
นายบุญลือ เขียวภักดี
นายบุญลือ จิตเฉลียว
นายบุญลือ พิมนต
นายบุญเลิศ ทําของดี
นายบุญเลิศ พรมมา
นายบุญเลิศ พึ่งเนตร
นายบุญเลิศ พุมบัว
นายบุญเลิศ ศรีประเทศ
นายบุญเลิศ สุวรรณเพชร
นายบุญเลิศ อุรา
นายบุญศรี กันสา
นายบุญศรี คําปน
นายบุญศิลป ปนมาเรือน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙

นายบุญสง บุญเยี่ยม
นายบุญสง มะลิซอน
นายบุญสง มีพา
นายบุญสง หอมละออ
นายบุญสืบ เผือกเจริญ
นายบุญเส็ง คําบาง
นายบุญเสริม คงมังคะละ
นายบุญเสริม หมัด
นายบุญเสริม อนสกุล
นายบุญหนา สิงคะพง
นายบุญหนา อภัยวงศ
นายบุญหลาย วงษกรณ
นายบุญหาร สวางชวาล
นายบุญเฮียง ลานรอบ
นายบุญโฮม ทองมั่น
นายบุญโฮม บุญเดช
นายบุญโฮม พัดทาป
นายบุญโฮม ภูจําปา
นายบุดดา เบามี
นายบุดดี เปลี่ยนทองคํา
นายบุดษา เดชขันธ
นายบุตรดี ศรีบุญเรือง
นายบุตรดี อินทรชู
นายบุษบงค มวงศรี
นายบูบากา พงหลง

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเบญจรงศ โอนวัง
นายเบา ฤทธิ์ไทยสงค
นายปกรณ ศรีเมือง
นายปกรณ แสงสุวรรณ
นายปฏิพัทธ ดํารงอองตระกูล
นายปฏิพัทธ ไหมศรีขาว
นายปฐมภพ คําหลาทราย
นายประกฤติ ฤทธิ์รุง
นายประกวด คนขยัน
นายประกอบ เงินจัตุรัส
นายประกอบ เฉลียวศิลป
นายประกอบ นะรานรัมย
นายประกาย วิยะรัตน
นายประกาศ ระดาเขต
นายประกิจ อุตตะมา
นายประครอง หวายฤทธิ์
นายประคอง วิเศษกูล
นายประจบ ประทุมโสม
นายประจวบ จันลาวงศ
นายประจวบ ทรัพยมามูล
นายประจวบ ทองอม
นายประจักร บุญคํา
นายประจักษ จันทรังษี
นายประจักษ เจริญพร
นายประจักษ ไทรนนทรีย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายประจักษ เย็นจิตต
นายประชิด ทิพยตระกูล
นายประชิน เอี่ยมสําอางค
นายประชุม มลกลาง
นายประฐิตย ศรีสุข
นายประณพ อุยปะโค
วาที่เรือตรี ประดิพัทธ อักษราพงษ
นายประดิษฎ พูลแกว
นายประดิษฐ กุลนอก
นายประดิษฐ แกวไพทูรย
นายประดิษฐ งามชัด
นายประดิษฐ บุญครอง
นายประดิษฐ เวียงสิงขร
นายประดิษฐ สาคํา
นายประดิษฐ เศษฐนันท
นายประดิษฐ โสดาภักดิ์
นายประทวน นาลา
นายประทวน องอาจ
นายประทีป ขําสุข
นายประทีป ซาววงค
นายประทีป นาวารักษ
นายประเทศ นนทสะเกตุ
นายประเทือง คงการเรียน
นายประเทือง ฉิมปรางค
นายประเทือง วังศรี

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

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายประเทือง หอมรูป
นายประธาน อารี
นายประนม บานเย็น
นายประนอบ กลับใจได
นายประพันธ ทรงคํา
นายประพันธ มากกลาง
นายประพันธ รุงเรืองชนะรัตน
นายประพันธ วิมลเมือง
นายประพันธ สิงหนันท
นายประพันธ หยุดแกว
นายประพาส ธรรมโชติ
นายประพาส ไมตรีจิต
นายประภาส ทองดี
นายประภาส เอี้ยนไธสง
นายประมวญ ทวงที
นายประมวน สุทธิประพันธ
นายประมวล กาบิน
นายประมวล แสงแกว
นายประยงค คําศรีนวน
นายประยงค จันทรเพ็ง
นายประยงค ตะวงค
นายประยุทธ ศรีรักษาพล
นายประยุทธ ชิตยวงษ
นายประยุทธิ์ โตโส
นายประยูร จักรัส

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายประยูร จันทรสิงห
นายประยูร ดวงทองมา
นายประยูร ลิ่มคํา
นายประยูร ไหมงํา
นายประวัติ มาลีเวช
นายประวิทย แขนงาม
นายประวิทย ปราบสงบ
นายประวีณ ปรัชญาภรณ
นายประสงค ติยะกวาง
นายประสงค นันทะชู
นายประสงค ผิวดา
วาที่เรืออากาศตรี ประสงค พาสนุก
นายประสงค วงศงาม
นายประสงค วิวัฒนพนา
นายประสพ พูนลัน
นายประสพโชค ประดิษฐ
นายประสาตร ชางไชย
นายประสาท ดอนวิจารณ
นายประสาท โตะไม
นายประสาท อินทรทองหลาง
นายประสาน เกียรติสุด
นายประสาร ชาญณรงค
นายประสิทธิ์ กมขุนทด
นายประสิทธิ์ กันนิกา
นายประสิทธิ์ กันวงค

๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ

แกวเขตรการ
ขันชัย
เข็มสันเทียะ
จงทัน
เจะหวาง
ฐานทอง
ตาดมวง
ปรือปรัง
พิชยศ
แมลงทับ
ยอดเกวียน
เรืองดํา
เรือนวิลัย
ลมชิด
ขันธรรม
คะเลรัมย
ชุมพิมาย
ไชยบํารุง
ทรงกุลเศรษฐี
ทาระใจ
เทวารัมย
นอยคง
นันตะเจริญ
พันธเพชร
ยี่ปา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙

นายประเสริฐ วันดี
นายประเสริฐ ศรีอินทร
นายประเสริฐ เสนาจิตร
นายประเสริฐ แสนหูม
นายประเสริฐ ใสสะอาด
นายประเสริฐ หงษพรม
นายประเสริฐ เหงาปูน
นายประหยัด ฝาดี
นายประหยัด สินศิริ
นายปราโมทย กาศกอง
นายปราโมทย เดชบุญ
นายปราโมทย ภักดิ์สวัสดิ์
นายปราโมทย สุรินทร
นายปริญญา จันทรตะละ
นายปริญญา ไชยพอ
นายปริวัชร พาอม
นายปรีชัย สนิทมัจโร
นายปรีชา ชาดีกรณ
นายปรีชา ทาเภา
นายปรีชา บุญจิ่ม
นายปรีชา มั่นคง
นายปรีชา มั่นอน
นายปรีชา มีลักษณ
นายปรีชา ยาคํา
นายปรีชา สมจิตต

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายปรีชา สอนสําโรง
นายปรีชา สายศร
นายปรีชา สําเภานนท
นายปรีชา หนอแกว
นายปรีชา ออนเพชร
นายปรีดา เสลาคุณ
นายปรีดา อัมหธร
นายปะอู กําเนิดกรุณา
นายปงอัว เลิศกิจเจริญผล
นายปญญา ใฝกุศลกิจธรรม
นายปญญา ศักดิ์ประดิษฐ
นายปญญารัตน โฉมสวย
นายปาย แวงดา
นายปาศักดิ์ ดําสุด
นายปนศักดิ์ ไชยวารินทร
นายปโน พจนาธํารงพงศ
นายปยบุตร สุยะ
นายปยวัฒน จําปา
นายปยวัฒน บัวขาว
นายปยะ ศุกรโยธิน
นายปยะสิทธิ์ เจริญ
นายปุญญพัตน ทําทอง
นายปุย สินยอง
นายปุรเชษฐ ออนคํา
นายปูหลูโพ ชะแป

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙

นายเปงสุข เปรมไผทพิทักษ
นายเปรม เพเมียะ
นายเปรม แพนชัยภูมิ
นายเปลวเพลิง พันธเทพ
นายเปลี่ยน แปนชูผล
นายแปลก ใจวังโลก
นายโปหงวน แซลี้
นายผงไทย คูกระสังข
นายผจญ กาบแกว
นายผดุง ทิพยพิมล
นายผดุงศักดิ์ ทรัพยแตง
นายผล ขันคํา
นายผล มณีรัตน
นายผล รสโสดา
นายผาน กาบไกรแกว
นายเผดิมชัย แกวมณี
นายเผียน อินทะจันทร
นายพงค คงเจริญพงศ
นายพงคสวัสดิ์ โสภากัญญา
นายพงเดช สารินทร
นายพงศกร จักรบุตร
นายพงศธร คุรุเมธากร
นายพงศธร สอนปน
นายพงศพันธุ มีไชย
นายพงศพิสุทธิ์ ดายังยุธ

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายพงษจิปพัฒน เทียนประสาท
นายพงษชัย เถาวบุญ
นายพงษชัย สูงเนิน
นายพงษชัยวัฒน พุมพวง
นายพงษเดช แสนสอน
นายพงษเทพ ประเสริฐศรี
นายพงษเทพ ออนแยม
นายพงษพันธ แซวาง
นายพงษพันธุ เพิ่มพิพัฒน
นายพงษศักดิ์ จูมพลา
นายพงษศักดิ์ พรเมธีกุล
นายพงษศักดิ์ พลนอก
นายพงษศักดิ์ สุดรุง
นายพงษศักดิ์ หัศกรรจ
นายพงษสินธุ ชูคันหอม
นายพจนาจ เกษมสุข
นายพนธ ปานทุง
นายพนม ศรีใจยา
นายพนมไพร บุตรเพ็ง
นายพยงค โพธิเพ็ชร
นายพยัพ สุกสา
นายพยุง ชมชาติ
นายพยุง ภูกัน
นายพยุงพงษ นฤภัย
นายพยุงศักดิ์ ไชยราช

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙

นายพยุงศักดิ์ ธรรมบุตร
นายพยุงศักดิ์ นันทวงศ
นายพเยาว แขวงเพชร
นายพร โสภาน้ํา
นายพรชัย จิรวัฒนาพันธ
นายพรชัย ประทีปคีรี
นายพรชัย ปรือปรัง
นายพรชัย พลสงคราม
นายพรชัย ลิ้มกุล
นายพรชิต จิตรัตน
นายพรเทพ อุปธรรม
นายพรพจน อองนาวา
นายพรพรต จะตุเทน
นายพรพินิจ พัฒนกุล
นายพรภิรมณ เสียงหวาน
นายพรม คําวัน
นายพรมมา แสนแวด
นายพรมมิน ภักดิ์ประสิทธิ์
นายพรมเมษ คลังชํานาญ
นายพรสวรรค ประยูรชาญ
นายพรอมศักดิ์ ลินจง
นายพรอํานวย ปลั่งกลาง
วาที่รอยตรี พระราม เพชรสน
นายพระลอ มะโนนอม
นายพระเวส นวลเจริญ

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายพรัยวรรณ ปญประโคน
นายพลกฤษณ รักหอม
นายพลวัฒน ศรีราจันทร
นายพลวิน วรัชญรดากร
นายพลาน กิ่งแกว
นายพศิน ศรีเมือง
นายพะเยาว ศรีเมือง
นายพัชรพงษ โมทยวารีศรี
นายพัชราพงษ เยาวรุตม
นายพัฒชา มิตรสาธิต
นายพัฒธ กาติ๊บ
นายพัฒนชัย เภาศรี
นายพัฒนพงษ เทียมไธสง
นายพัฒนพงษ พรงาม
นายพัฒนา ชัยเพ็ชร
นายพัฒนา ดาทอง
นายพัฒนา สมศรีโย
นายพัฒนา สีทองสา
นายพันตี มังสัง
นายพันธ ขุนสี
นายพันธ นามไทย
นายพันธ หมาดบู
นายพันธุ จักสาน
นายพัว บัวบุญรอด
นายพา ปาสลุง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙

นายพายัพ แสนคํา
นายพิกัน พรมรัตน
นายพิจารณ ฐากุลวีรนันท
นายพิชัย พุมมีดี
นายพิชัย ออนเทศ
นายพิชัยยุธท จันทสิงห
นายพิชาติ หวยหงษทอง
นายพิชาวัฒน ไชยโย
นายพิชิต มาลีสุข
นายพิชิต เรือนเปง
นายพิชิต วงศาจันทร
นายพิเชตร พิมพทอง
นายพิเชษฐ ขอหองกลาง
นายพิเชษฐ ปญญาชัย
นายพิเชษฐ ปาณะกุล
นายพิเชษฐ มีอารีย
นายพิเชษฐ กาบทอง
นายพิเชษฐ กิจนิยม
นายพิเชษฐ ฉ่ําสวัสดิ์
นายพิทักษ คุมวงษา
นายพิทักษ ตระกูลกําจาย
นายพิทักษ พุทธจักรศรี
นายพิทักษ มุงหมาย
นายพิทักษ สอนสระคู
นายพิทักษ เสนสม

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายพิพัฒน โตสวน
นายพิพิธ นวลใส
นายพิภพ จันตะนาเขตร
นายพิภพ พืดขุนทด
นายพิรม สุวรรณรงค
นายพิวัฒน สุรินเปา
นายพิศาล หนูทิพย
นายพิศิษฏ ละเอียดธํารง
นายพิเศษ บัวชุม
นายพิษณุ ตาลสิทธิ์
นายพิษณุ ทับเงิน
นายพิษณุ วงศตรุษ
นายพิษณุ อภัยนอก
นายพิสิฐ ภานุทัต
นายพิสิฐศักดิ์ ตรีคงคา
นายพีรพงษ คําพวง
นายพีรพัฒน ทองแท
นายพีรพัฒน อางิ
นายพีรวิชญ วงคเครือใต
นายพีระชัย รัตนธนะสิน
นายพีระพงษ ภักดิ์เกษม
นายพีระพงษ สุขทวม
นายพุฒ ผลชวย
นายพูลผล สัตโรจน
นายพูลสุข บริบูรณ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙

นายเพชรรัตน ดวงพาลา
นายเพลิน วรรณภักดี
นายเพลินจิตร แกววันทา
นายเพิ่มพูล ไชยสิทธิ์
นายเพิ่มศักดิ์ ดวงสอนแสง
นายแพน ฟกมั่ง
นายโพธิ์คิน บรรณการณ
นายไพจิตร เทียมเวหา
นายไพฑูรย จินดาหลวง
นายไพฑูรย บัวใหญ
นายไพฑูรย พากวัด
นายไพฑูรย ภูครองหิน
นายไพฑูรย มานอย
นายไพฑูรย สิงหถิน
นายไพฑูลย ญาณรมย
นายไพทูล เทียมเพชร
นายไพบูลย คํานึง
นายไพบูลย จันทรลา
นายไพบูลย ชางทองเกง
นายไพบูลย เชยชิด
นายไพบูลย เย็นบํารุง
นายไพบูลย ละเลิง
นายไพบูลย ศรีจันทร
นายไพบูลย สนขุนทด
นายไพร ชึดนอก

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายไพรฑูลย สารีลักษ
นายไพรวัลย เทียกสม
นายไพรวัลย รักษาเชื้อ
นายไพรสนฑ โนติ๊บ
นายไพรัช กลมเกลียว
นายไพรัช โพธิบัลลังค
นายไพรัตน ทองคําอยู
นายไพรัตน ลุนคําดี
นายไพรัตน สมรูป
นายไพริน แพงมาพรหม
นายไพรินทร กันนอย
นายไพโรจน แซจันทร
นายไพโรจน ดําหมึก
นายไพโรจน ไทยแท
นายไพโรจน มะเอียง
นายไพโรจน ยางแดง
นายไพโรจน สาลี
นายไพวรรณ สมใจ
นายไพศาล ขําคํา
นายไพศาล ซิวฮะหลี
นายไพศาล บุญเสริม
นายไพศาล ปญโญศักดิ์
นายไพศาล ลักษณะ
นายไพศาล ศิลากุล
นายฟต คํามิ่ง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙

นายภควัตร สูนาหู
นายภควุฒิ เที่ยงธรรม
นายภคิน ไกลถิ่น
นายภพธร ถานะวุฒิพงษ
นายภราดร ศรีสวัสดิ์
นายภวัต วังตาล
นายภักดี นาโสก
นายภัทรพงษ รักงาม
นายภาคภูมิ กระแสโสม
นายภาณุพงษ เลิศสงคราม
นายภาณุพงษ หนอคํา
นายภาณุรักษ ขันทเจริญ
นายภานุวัฒน ตันธนะวรกุล
นายภานุวัฒน วุฒิวิสุทธิ์
นายภานุวัฒน เสียงเพราะ
นายภิญโญ ใจซื่อ
นายภิรมย เจริญวงศ
นายภิรมย นาชัยเงิน
นายภิรมย เสือสูงเนิน
นายภุชงค เกณฑกิจ
นายภูธเนตร นอยมั่น
นายภูบดินทร เกยนอก
นายภูเบศ แกวพรม
นายภูมิ ภูคํา
นายภูริพัฒน เสือขํา

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายภูริภาคย คํามอญ
นายมงคล แกวรักษา
นายมงคล จันทรประทุม
นายมงคล ดานอินถา
นายมงคล ทักวงศรี
นายมงคล มีหลง
นายมงคล ไววอน
นายมงคล แสนพรหม
นายมงคล หอเพ็ชร
นายมงคลชัย คําดิษฐ
นายมณฑล ชูเลิศ
นายมณฑล เถื่อนนอย
นายมณฑล เศรษฐกุดั่น
นายมณี หองโสภา
นายมณีชัย ขวัญชอบ
นายมน สุมนนอก
นายมนตเทียน จันตะ
นายมนตรี เกื้อหนุน
นายมนตรี จันทร
นายมนตรี จันละคร
นายมนตรี ทิพยมณี
นายมนตรี ทิพยสิงห
นายมนตรี ทิศลังกา
นายมนตรี บูรณนัช
นายมนตรี พลอยประเสริฐ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙

นายมนตรี ภักดี
นายมนตรี ฤกษดี
นายมนตรี วะลัยสุข
นายมนตรี สังฆรักษ
นายมนพิน โกศล
นายมนมณี สอนศิริ
นายมนศักดิ์ รัชโน
นายมนัส กิจโชคประเสริฐ
นายมนัส จันทรคํา
นายมนัส จาริการ
นายมนัส ตันมา
นายมนัส พักแยม
นายมนัส สะมาน
นายมนัสชัย ปลองกระโทก
นายมนัสศักดิ์ ยวนแกว
นายมนูญ รามเรือง
นายมนูณร พะตะวงศ
นายมล สะราคํา
นายมลตรี ทีจันทร
นายมะดาโอะ สามะ
นายมะดาโอะ ฮูลู
นายมะตอลา บาตูเซ็ง
นายมะนูญ นนทะศรี
นายมะนูยี ดอเลาะ
นายมะโน เนยสูงเนิน

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายมะฝาด หลีหมัด
นายมะยูโซะ สาแลแม
นายมะรอกิ มังสะมาน
นายมะรอป เจะนิ
นายมะรอพี มะแซ
นายมะรอพี มะเยาะ
นายมะรอมือลี เจะเนาะ
นายมะรอสาลี มะลี
นายมะสาและ ดือราเซะ
นายมะสิเดะ นาปาเลน
นายมัคตาร โซะโก
นายมาโซร ตาเห
นายมานบ นารีษา
นายมานพ โคตบูรณ
นายมานพ ชัยยา
นายมานพ ดาวสลับสี
นายมานพ ตั้งธนะวัฒน
นายมานพ นนทารักษ
นายมานพ นาทันริห
จาสิบตรี มานพ นิสัยกลา
นายมานพ รอดพันธุ
นายมานพ เรืองฤทธิ์
นายมานพ ศรีนวล
นายมานพ สําราญรื่น
นายมานะ ดากาวงค

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙

นายมานะ บัวทอง
นายมานะ วงศอยู
นายมานัส วิมลศิลป
นายมานัส ศรีพลวารี
นายมานิตย แกววรรณะ
นายมานิตย แสนสุวงศ
นายมาโนช นิ่มรักษ
นายมาโนช ปญญานาน
นายมาโนช สุขสกุลวัฒน
นายมาโนช เหมือนแท
นายมาโนชญ จันทะบาล
นายมามะเปาสี ลอหะ
นายมาศ อินตะเมา
นายมาสือรัน แลแม
นายมาหะมะสุกรี กาจิเจะแย
นายมิตร ชิตบุตร
นายมิตร บุญครัน
นายมิตร ราชติ
นายมิตร ลุนบุตร
นายมิตรชัย ศรีวิชา
นายมี ใจแอม
นายมีชัย คําเห็น
นายมุหมัด หวันระโสะ
นายมูฮัมมัด มะสาแม
นายมูฮัมหมัด บารอวา

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายมูฮัมหมัดยาฮิด ดอเลาะ
นายเมฆ ดอกแดง
นายเมฆสุวรรณ ทับวิเศษ
นายเมธา โคตพรม
นายเมธี มะโนปน
นายเมียน อินตา
นายเมืองศรี มูลประเสริฐ
นายเมือย ยิ่งเจนจบ
นายไมตรี โสภานะเวช
นายยงค คูกระสังข
นายยงยุทธ ประสิทธิ์สม
นายยงยุทธ จันปดตา
นายยงยุทธ เชื้อพลบ
นายยงยุทธ มิ่งขวัญ
นายยงยุทธ มีสุภา
นายยงยุทธ เลขาวิจิตร
นายยงยุทธ สุดดวง
นายยงยุทธ หวันชัยศรี
นายยงยุทธ หันกลาง
นายยงยุทธ ออนจันทร
นายยงยุธ สกุลพงษ
นายยงศักดิ์ กอจิตตวนิจ
นายยรรยง โกทัน
นายยรรยง สีคําสุข
นายยวน ศรีสะดี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙

นายยศ การหมั่น
นายยศกร ชุมปา
นายยอดชาย จันทรรวม
นายยอดชาย ตวนคูพงษ
นายยันชัย วงคกระโซ
นายยามีน สังแทน
นายยาวัยหนี บินดอละ
นายยาหอด หลังเมือง
นายยิ่ง สุธรรม
นายยุทธกิจ พันธุมาศ
นายยุทธนา กาสีแพง
นายยุทธนา ทองภูบาล
นายยุทธนา เนตรฤทธิ์
นายยุทธนา บัวศรี
นายยุทธนา ปญญาสุ
นายยุทธนา สุมาริธรรม
นายยุทธพงษ หาญกลา
นายยุทธพล วัฒนแสนสุข
นายยุทธภูมิ ผลิผล
นายยุทธศาสตร พรไธสง
นายยุรนันท ชูชวย
นายแยมรัตน อุเสน
นายโยธา ปนสวน
นายโยธิน จันทรแซ
นายโยธิน เจริญทรง

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายโยธิน พานมะลิ
นายรณกฤต คูประทุมศิริ
นายรณชัย เกศทิพยสุคนธ
นายรณชัย นิ่มนอย
นายรนกร แสนพล
นายรมโพธิ์ ใจภักดี
นายรอง การกระบวน
นายรอซือมิง วี
นายรอบิฮุบ สมาเฮาะ
นายรอเสด วัฒนารถ
นายรอหมาน เสดราหมาน
นายระวิ หมานหมิด
นายรัก เจริญ
นายรังสรรค คําสิทธิ์
นายรังสรรค ผลมาก
นายรังสรรค ไฝสําฤทธิ์
นายรังสรรค หมอกมีชัย
นายรังสันติ์ ปนชัย
นายรัชพล มั่นคงดวงชื่น
นายรัชพล แสงทาว
นายรัด อินทรชิด
นายรัตน บุญโชติ
นายรัตนพงศ สังเสวี
นายรัตนะ เตชะวรรณโต
นายราชันย จันทะคูณ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙

นายราชันย อินตะสงค
นายราชิต คีรีมาลี
นายราเชนท ชาวปา
นายราตรี จันทะวงษ
นายราวี มีออนตา
นายราศรี ใสแสง
นายรําไพ สีมา
นายริดี งามระรื่น
นายริต สิทธิมนต
นายรียาด นิยมเดชา
นายรุง ใจจาย
นายรุง นวมไมพุม
นายรุงตะวัน ชํานาญเนตร
นายรุงเรือง สุภาษี
นายรุงโรจน โพธิ์เพชรเล็ก
นายรุงโรจน โมรา
นายรุงโรจน ศรีดี
นายรุงโรจน อาจเครือวัลย
นายเรวัต ขาวละออ
นายเรวัตร ราชศิริผลิน
นายเรวัตร สอนจันทร
นายเริงขจร แสงเรือง
นายเรียบ ก่ํารัมย
นายเรืองยศ ภูจอมขํา
นายเรืองยศ มุภาษา

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเรืองฤทธิ์ บริบูรณ
นายเรืองวิทย อาจเอื้อ
นายโรจนธร ศรสําแดง
นายไร ทองจอน
นายฤชา ถีระเจริญ
นายฤทธิชัย สารมะโน
นายฤทธิ์เดช แสงสถาบัน
นายลวน อุทาหรณ
นายละ ทาหาวงษ
นายละมัย ละอองดิน
นายลําจอง กลัดปน
นายลําพร อุดหนุน
นายลําพอง ไพรสันต
นายลิ บรรยง
นายลิขิต วงศชัย
นายลือชัย จอมธิ
นายลือศักดิ์ ณ ชาตรี
นายเล็ก สดสระนอย
วาที่รอยตรี เลขยันต ทาบโลหะ
นายเล็ง ปลื้มใจ
นายเลาพูล เพียรภายลุน
นายเลิน ทองมหา
นายเลิศชาย ปุกสันเทียะ
นายเลิศรบ ทาจอย
นายเลียง ระแสนพรหม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙

นายเลี้ยม เกตุคางพลู
นายโลมศิลป ติธรรมโม
นายวงคเดือน พลขันธ
นายวงเดือน สําราญบํารุง
นายวงศวริศน อรรคศรีวร
นายวทัญู วงคมีโชค
นายวรจักษ โคตมา
นายวรจันทร อยูสุข
นายวรชาติ ลิ่มสกุล
นายวรโชติ โรงเรียน
นายวรทิตย ดีผิว
นายวรรชัย จันทรกลม
นายวรรณกร ปวงสุข
นายวรรณชัย พงศาสัตย
นายวรรณชัย อารีรัตนรุงศรี
นายวรรธนะ ชูเทียน
นายวรวิทย แซอุย
นายวรวุฒิ เชิดชูพนาลี
นายวรวุฒิ ปฎิบุตร
นายวรศักดิ์ เสนามนตรี
นายวราคม มั่งคั่ง
นายวราพงษ แกวจุลกาญจน
นายวราภรณ รักษาแกว
นายวราวุธ เปลี่ยววิญญา
นายวราห แสวงกิจ

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวริน อรบุตร
นายวรินทร ทรัพยสมบูรณ
นายวสันต กมศิลป
นายวสันต ถิ่นขาว
นายวสันต พรมมาลี
นายวสันต รักทะเล
นายวะรัตน โลหคํา
นายวังพรรณ ปญญา
นายวัชรพงศ จันทราช
นายวัชรพงศ สีหา
นายวัชรมงคล ประเสริฐชาติ
นายวัชระ เกิดทอง
นายวัชระ โชคชัยผล
นายวัชระ เวชยันต
นายวัชระ อาสาดี
นายวัชราวุฒิ เสากลาง
นายวัชรินทร ชิดปราง
นายวัชรินทร สุปนตา
นายวัฒนธนัท สิโรตมภควัต
นายวัฒนา ขวาวงษา
นายวัฒนา ตลับนาค
นายวัฒนา ทรงพรไพศาล
นายวัฒนา เนื่องจํานงค
นายวัตร เพ็ชรเมือง
นายวันชัย ทาวรรณะ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙

นายวันชัย บรรลือเสนาะ
นายวันชัย พรมคํา
นายวันชัย สืบสุข
นายวันชัย แสงใส
นายวันชัย เหลายนตขาม
นายวันดี เตวา
นายวันเย็น สุยะเอย
นายวันลบ พลอัน
นายวันลภ รัตนะเพ็ง
นายวัลลภ เกิดพิพัฒน
นายวัลลภ ไชยสิทธิ์
นายวัลลภ นาปรัง
นายวัลลภ พลพฤกษ
นายวัลลภ ลัดสูงเนิน
นายวานบ ศรีสุข
นายวาสนา ชัยภูมี
นายวาสนา ศรีกระสอน
นายวิจิตร ไชยเลิศ
นายวิจิตร มายขุนทด
นายวิใจ ไชยบํารุง
นายวิชัย เกตุทองดี
นายวิชัย เกิดแกว
นายวิชัย โคตรมงคล
นายวิชัย จูมสวัสดิ์
นายวิชัย แซพัว

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวิชัย ตุมระหงษ
นายวิชัย บุญชวย
นายวิชัย บุญผล
นายวิชัย ใยบัว
นายวิชัย ศรีบุญเรือง
นายวิชัย หมาดแหล
นายวิชัย ออนอก
นายวิชัยพร เวียงสมุทร
นายวิชาญ วงศจันทรมณี
นายวิชาญ สมอุมจารย
นายวิชาญ สุระกุล
นายวิชาญ สุวรรณชาตรี
นายวิชิต สีก่ํา
นายวิชิต สีปานหลม
นายวิชิต สืบมา
นายวิเชษ โบวิเชียร
นายวิเชียร แกวโมรี
นายวิเชียร ขานวงศ
นายวิเชียร ดรุณพันธุ
นายวิเชียร ถีระวงษ
นายวิเชียร ประนิสอน
นายวิเชียร ประสงสุข
นายวิเชียร มาใบ
นายวิเชียร ยาสี
นายวิเชียร วังงอน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙

นายวิเชียร สมญาณพล
นายวิเชียร อรามรส
นายวิญญา มังสุไร
นายวิญู คําโสภา
นายวิฑูรณ ราชตรี
นายวิฑูรย แกวบุญเรือง
นายวิฑูรย ทาสิน
นายวิทยา กิจกระสัน
นายวิทยา คงปาน
นายวิทยา แซจาว
นายวิทยา ทนุ
นายวิทยา พยุงวงษ
นายวิทยา มะแอเคียน
นายวิทยา เวียงจันทร
นายวิทยา ศรัทธาธรรม
นายวิทยา เสียมไหม
นายวิทยา หลานวงค
นายวิทยา หาวหาญ
นายวิทยา อุสาชน
นายวินันท เชยกระรินทร
นายวินัย กราบขุนทด
นายวินัย จรกิ่ง
นายวินัย ชํานาญอักษร
นายวินัย แซอิ๋ว
นายวินัย เถินสุวรรณ

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวินัย ทองทิพย
นายวินัย ทองสุทธิ์
นายวินัย แทบทาว
นายวินัย นามพิลา
นายวินัย บุญยิ่งยงค
นายวินัย เปกะมล
นายวินัย ผะอบสวรรค
นายวินัย ผิวดํา
นายวินัย ลอยฟู
นายวินัย สอนแพง
นายวินัย หนูเหมือน
นายวิบุญ จุมป
นายวิมล สุภาผล
นายวิระ ทาบรรหาร
นายวิรัชน มีโพธิ์
นายวิรัตน ใจซื่อ
นายวิรัตน ดวงทอง
นายวิรัตน เดชค้ํา
นายวิรัตน ทองนพคุณ
นายวิรัตน พันธุวนาไพศาล
นายวิรัตน ยาโต
นายวิรัตน วนากรคงลาภ
นายวิรัตน ศรีสด
นายวิรัตน หงษเวียงจันทร
นายวิรัตร จาบกุล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙

นายวิรุฬห วาราช
นายวิโรจน ชํานาญยง
นายวิโรจน ไชยอินทร
นายวิโรจน ทิพรองพล
นายวิโรจน นิลศิริ
นายวิโรจน สมยศ
นายวิโรจน เหล็มปาน
นายวิโรจน อาษา
นายวิลัย พรแกว
นายวิลัย รสหอม
นายวิลัย สถานรัมย
นายวิไล คําเทียม
นายวิไล บัวลอย
นายวิวัฒน ดาวชวย
นายวิวัฒน ฟองชัย
นายวิวัฒน สอนสะอาด
นายวิวัฒนวงค จี้ระกันทะ
นายวิวาห แกวดินเหนียว
นายวิวิศน อุสาหะ
นายวิศรุต ถาวรสถิตชัย
นายวิศรุต เพ็ชรชําลิ
นายวิศิษฎ หวันสะเมาะ
นายวิศิษฏ บุญสะอาด
นายวิเศษ บุญเลี้ยง
นายวิเศษ รินแกว

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวิเศษ วงษา
นายวิษณุ พิมพประจิตร
นายวิสันต พุทธจักร
นายวิสิทธิ ชาตะวนิช
วาที่รอยตรี วิสุทธิ์ ลีลาธรรมสัจจะ
นายวิสูตร อินญาวงศ
นายวีรภาพ ฮวบขุนทด
นายวีรยุทธ หาญกลา
นายวีรวัฒน ขุนกิจ
นายวีรวัฒน ลีวิวัฒนา
นายวีรวัฒน อําพลพร
นายวีระ ไชยเดช
นายวีระ ทิมโต
นายวีระ โนดไธสง
นายวีระ ปนะถา
นายวีระ พันธโกศล
นายวีระ โพธิ์ขาว
นายวีระ หลับจันทร
นายวีระชัย บริบูรณ
นายวีระชัย สีงาม
นายวีระชาติ ศรีวัฒนพงศ
นายวีระพงษ คําปวง
นายวีระพรรณ ไชยมาตร
นายวีระพัฒน วรรณทิพย
นายวีระศักดิ์ บรรจมาตย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙

นายวีระศักดิ์ เพชรรัตน
นายวีระศักดิ์ โสมีชัย
นายวีรากร ใจดวง
นายวุฒิ แกวบุตร
นายวุฒิชัย ทองหนองยาง
นายวุฒิชัย พวกดี
นายวุฒิชัย รอมไธสง
นายวุฒิชัย สิทธิยา
นายวุฒิชัย สุขขนาน
นายวุฒิชัย สุวรรณสุข
นายวุฒิพงค พิทักษกุลชล
นายวุฒิพงศ วงคศรีชา
นายวุฒิพงษ ใจทอง
นายวุฒิพงษ ลวนศรี
นายวุฒิศักดิ์ ทองจีน
นายเวช แกวเกิด
นายเวน ลอยขุนทด
นายเวส อาจหาญ
นายแวนูดี แวกือจิ
นายแวอับดุลมานะห โตะฮิเล
นายแวอาแซ ดาโอะ
นายแวอาแซ ตูแวบีรู
นายไวทิน มาริชิน
นายไวพจน นาราช
นายศรชัย นาควัชระวัฒน

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายศรชัย หงษตะนุ
นายศรัณ ทรงไตรย
นายศรัณยู แนนเมือง
นายศรันยู มังกาละ
นายศราวุฒิ มาลัย
นายศราวุธ สีแกว
นายศรีคํามงคล จานชา
นายศรีทน สายจันทร
นายศรีธิเดช กางยาง
นายศรีนวล คําตัน
นายศรีนวล หมอยาดี
นายศรีเมือง เปนวงศ
นายศรีสกุล อุดปน
นายศรีสวัสดิ์ พรหมเสนา
นายศักดา แกวจีน
นายศักดา ชางนอย
นายศักดา รักฤทธิ์
นายศักดิ์ ดวงจันทร
นายศักดิ์ พลับงาม
นายศักดิ์ชัย ชํานาญมาก
นายศักดิ์ชัย ธรรมคุณ
นายศักดิ์ชาญ เสมาทอง
นายศักดิ์ดา กองกิริต
นายศักดิ์ดา ทองนอย
นายศักดิ์ดา บุญทัน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙

นายศักดิ์ดา บุญมีชัย
นายศักดิ์ดา ปญญาพอ
นายศักดิ์ทอง เนตรสงา
นายศักดิ์นรินทร สมนิยาม
นายศักดินันท จันทรรอด
นายศักดิ์ปรีชา เรือนนาค
นายศักดิ์สมัย สาริพันธุ
นายศักดิ์สิทธิ์ ธงยศ
นายศักดิ์สิทธิ์ ฝากาบล
นายศักรินทร ไกรกิจราษฎร
นายศักรินทร พูลสวัสดิ์
นายศิรวุฒิ ถนอมสัตย
นายศิริ คําสุข
นายศิริชัย สุขเกษม
นายศิริพงษ นารีโภชน
นายศิลป มาระวัง
นายศิลา เทียนแกด
นายศิวพงษ ฐานะรุงดํารง
นายศิวรา ธนาภรณ
นายศิวสิทธิ์ คําภูผา
นายศิวาณัย เจริญศรี
นายศึกษา สุทธิมล
นายศุภกฤต ตั๋นเหล็ก
นายศุภชัย ไขวารี
นายศุภชัย แทนมณี

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายศุภชัย นุนมัน
นายศุภชัย เบาทองจันทร
นายศุภชัย แพทยราช
นายศุภชัย ยุทธพิมุข
นายศุภชัย สอนเตจา
นายศุภนันท สุขเกษม
นายศุภฤกษ เติมสมบัติ
นายศุภฤกษ สุขศรีใส
นายศุภฤกษ แสงจันทร
นายศุภสิน นกแกว
นายศุภเสริฐ ชวนจิตร
นายเศรษฐพงศ หมาดหมัน
นายสกล ใจแกว
นายสกล ใจหนัก
นายสงกรานต สิงหคํา
นายสงคราม กอนเขื่อน
นายสงคราม แกวสวาง
นายสงบ ศรีพระจันทร
นายสงวน แกวมาลา
นายสงวน นิปุณะ
นายสงวน บุญเต็ม
นายสงวน ใฝกระจายเพื่อน
นายสงวน มาตขาว
นายสงเสริม อุดศรี
นายสงัด ธิยอด

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙

นายสงัด ปรึกกระโทก
นายสงัด วัฒนกุลสุวรรณ
นายสงัด ศรีดาชาติ
นายสงัด ออนจิ๋ว
นายสงา พิมพจันทร
นายสงา มูลนอก
นายสงา สระทองอินทร
นายสติ วิชัยวงค
นายสถาพร พรมภักดี
นายสถิต โรจนศฤงคาร
นายสถิตย สารผล
นายสนธยา สันตะศรี
นายสนม นิยมเหมาะ
นายสนอง แกวทอง
นายสนอง พันธนัน
นายสนอง อุทัยแสง
นายสนั่น ทิพยนางรอง
นายสนั่น ภูภีโญ
นายสนั่น หลุยจันทึก
นายสนาน ทับทิมใส
นายสนาม ฟุงสุข
นายสมเกียรติ แกวกํา
นายสมเกียรติ ขาวสะอาด
นายสมเกียรติ จีนกิ้ม
สิบเอก สมเกียรติ บุญลือ

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมเกียรติ ปญญา
นายสมเกียรติ ผุเพ็ชร
นายสมเกียรติ โพธิ์จันทร
นายสมเกียรติ ภิรมยนิล
นายสมเกียรติ ศรีลาจันทร
นายสมเกียรติ สายจันทร
นายสมเกียรติ สิทธิราษฎร
นายสมเกียรติ สุภาพพันธุ
นายสมเกียรติ สูงสงา
นายสมควร เจริญดี
นายสมควร ชัยมณี
นายสมควร เชยสุวรรณ
นายสมควร บุษบงษ
นายสมคิด จันทรลองลอย
นายสมคิด บุญเลิศ
นายสมคิด พยัฆษา
นายสมคิด วะริวงษ
นายสมคิด ศาลาคาม
นายสมคิด สมมาก
นายสมคิด สีออน
นายสมคิด เสนานคร
นายสมจิต คํามี
นายสมจิต ชัยโสดา
นายสมจิต เที่ยงธรรม
นายสมจิต พรรคพิง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙

นายสมจิตต บุญแหยม
นายสมจิตร สารักษ
นายสมจิตร กาวี
นายสมจิตร บัวทอง
นายสมจิตร ศรีบุญไชย
นายสมจิตร แสนโพธิ์
นายสมจิตร อบอุน
นายสมจินต ตรีไวย
นายสมเจตน คําแสง
นายสมใจ ปญจมาส
นายสมใจ พรจันทร
นายสมใจ ยมรัตน
นายสมใจ รอดสุขโข
นายสมใจ ราชบัณฑิต
นายสมใจ วงศทอง
นายสมชัย เครือวงศ
นายสมชัย มะลิหอม
นายสมชัย เหลาแกวกอง
นายสมชาติ วงคกอม
นายสมชาติ เสาสูงยาง
นายสมชาย กรรมกร
นายสมชาย เกตุหอม
นายสมชาย จูชาวนา
นายสมชาย ชวยกิจ
นายสมชาย ชัยเครือ

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมชาย ชัยสุวรรณ
นายสมชาย ไชยวงศคต
นายสมชาย แดจั้ง
นายสมชาย ตายตลับ
นายสมชาย ทรงคะรักษ
นายสมชาย บริสุทธิ์
นายสมชาย บัวศรี
นายสมชาย ประทุมแมน
นายสมชาย ประยูรหงษ
นายสมชาย พวงมาลี
นายสมชาย โพธิสัตย
นายสมชาย ยั่งสันติวงศ
นายสมชาย วนากิตติชัย
นายสมชาย ศรีกุดหลา
พันตรี สมชาย ศรีธัญญา
นายสมชาย ศักดิ์สุวรรณ
นายสมชาย สารโภคา
นายสมชาย สุขเสนา
นายสมชาย โหมงสูงเนิน
นายสมชาย อดทน
นายสมชาย อินทรชา
นายสมญา กาญจนสดุง
นายสมดี ศรีบุญเรือง
นายสมเด็จ เหลามูล
นายสมเดช จิตตมานนท

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙

นายสมเดช วงศเพ็ชร
นายสมเดช ศรีพรม
นายสมเดช เศรษฐวิศิษฎกุล
นายสมทรง แสนจันทร
นายสมนึก แกวนธัญกิจ
นายสมนึก คําทราย
นายสมนึก จันทป
นายสมนึก ตุนใจ
นายสมนึก ธิปญจะ
นายสมนึก พรมวังขวา
นายสมนึก มีปด
นายสมนึก วันหลี
นายสมนึก หวงทอง
นายสมเนต ดวงขวัญ
นายสมบัตร สายทองมี
นายสมบัติ ไขสังข
นายสมบัติ คําหอม
นายสมบัติ จันทร
นายสมบัติ ชางปน
นายสมบัติ ดวงลิวงค
นายสมบัติ ทับทิมแดง
นายสมบัติ ทุมมาลา
นายสมบัติ นนทภา
นายสมบัติ นันทสอน
นายสมบัติ บุญประถัมภ

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมบัติ ประจวบสุข
นายสมบัติ ประสพหมู
นายสมบัติ ปนตา
นายสมบัติ เพ็ชรแท
นายสมบัติ มีสําราญ
นายสมบัติ เมืองลอง
นายสมบัติ วุฒิชัย
นายสมบัติ ศิริผล
นายสมบัติ สุขใส
นายสมบัติ อินธิพันธ
นายสมบูรณ โชคชัย
นายสมบูรณ ไทยทอง
นายสมบูรณ บุญแกว
นายสมบูรณ บุตรพรม
นายสมบูรณ ปวงคํา
นายสมบูรณ ปญยศ
นายสมบูรณ ปหลา
นายสมบูรณ ศรีพนม
นายสมบูรณ สุขเสรีโสภณ
นายสมบูรณ อิ่นแกว
นายสมบูรณ เอียดพันธ
นายสมประสงค จันทะเสน
นายสมปอง แกววารี
นายสมปอง บุญประเสริฐ
นายสมปอง ศรีสมุทร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙

นายสมผอง เพ็งแจม
นายสมพงค แปหวิน
นายสมพงค อักษร
นายสมพงศ สิทธิหาโคตร
นายสมพงษ เขียวพันธ
นายสมพงษ จิตนาม
นายสมพงษ ถาวงค
นายสมพงษ ทวีจันทร
นายสมพงษ นรินทร
นายสมพงษ แปลงดี
นายสมพงษ วงศสุย
นายสมพงษ สารีคาน
นายสมพงษ สินธพ
นายสมพงษ อิ่มเอี่ยม
นายสมพบ จันทภาโส
นายสมพร กินรี
นายสมพร แกวพะวงค
นายสมพร คําหอม
นายสมพร เจริญเขต
นายสมพร ชูแกวประการ
นายสมพร ทองนอก
นายสมพร พันธุมาศ
นายสมพร พุทธเสน
นายสมพร มานะสกุลพงษ
นายสมพร ฤทธิจอม

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมพร ศรีภูธร
นายสมพร ศรีเสน
นายสมพร สาวิกัลป
นายสมพร แสนจันทร
นายสมพร หลงนอย
นายสมพร หิรัญรัตน
นายสมพวัน พรหมบุตร
นายสมพาล แกวคุณเมือง
นายสมพาล พัดนาเมือง
นายสมพิศ มีพุม
นายสมเพชร แกวรากมุข
นายสมเพียร คงเกตุ
นายสมเพียร ประสงสุข
นายสมโพธิ์ พราหมพิทักษ
นายสมภร โพธิ์ออน
นายสมมาตร จําปขาว
นายสมมาตร พลอาจ
นายสมมาถ ยิ้มพันธ
นายสมมารถ ปรุงเหล็ก
นายสมยง ยศตุย
นายสมยงค เกษสุพงษ
นายสมยศ ไตรสะดับ
นายสมยศ นางแล
นายสมยศ ประชุนหะ
นายสมยศ พลายสายทอง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙

นายสมยศ ภักดีวงษ
นายสมยศ หอยทอง
นายสมยศ เหลาหอม
นายสมยส สระทองอุน
นายสมร โคตรสมบัติ
นายสมร พันธา
นายสมร ลาหนองแคน
นายสมร วจีปะสี
นายสมรส พรมดวง
นายสมรัก ไชยสงค
นายสมรัช คีรีพาเจริญกุล
นายสมเร็จ อินนอย
นายสมลักษณ ไชยคํา
นายสมศักดิ์ กกประโคน
นายสมศักดิ์ กะสิประเสริฐ
นายสมศักดิ์ แกวศรี
นายสมศักดิ์ ขุมเพ็ชร
นายสมศักดิ์ เข็มกําเหนิด
นายสมศักดิ์ เขมนเขตกิจ
นายสมศักดิ์ คนชม
นายสมศักดิ์ คําพา
นายสมศักดิ์ คิดเห็น
นายสมศักดิ์ จิณปน
นายสมศักดิ์ จินตะไล
นายสมศักดิ์ ชํานาญจุย

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมศักดิ์ เชงชองกุล
นายสมศักดิ์ ติหะปญโญ
นายสมศักดิ์ เทียมเพชร
นายสมศักดิ์ แนวตานาค
นายสมศักดิ์ บุญเสร็จ
นายสมศักดิ์ เปยโคกสูง
นายสมศักดิ์ ผายะวัฒน
นายสมศักดิ์ แฝงศรีพล
นายสมศักดิ์ พลสวัสดิ์
นายสมศักดิ์ มาใกล
นายสมศักดิ์ มุงคุณคําซาว
นายสมศักดิ์ เรืองไพศาล
นายสมศักดิ์ สมบุตร
นายสมศักดิ์ สังขประดิษฐ
นายสมศักดิ์ สิงหา
นายสมศักดิ์ อุปชฌาย
นายสมสวน กรวดนอก
นายสมสี เทพโสดา
นายสมหมาย ขุยจิ้ม
นายสมหมาย ซุยซวง
นายสมหมาย แทวกระโทก
นายสมหมาย ธาตุทอง
นายสมหมาย โมฆรัตน
นายสมหมาย ยางเยี่ยม
นายสมหมาย สุวรรณวงษ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙

นายสมหวัง ยาน้ําคํา
นายสมหวัง โสภา
นายสมัคร แสนประสิทธิ์
นายสมัชชา ศรีอินทร
นายสมัย แกนลา
นายสมัย ยาธงไชย
นายสมัย สะอาดเอี่ยม
นายสมาน กมลพันธ
นายสมาน กิติกร
นายสมาน งอกกําไร
นายสมาน ไชยวรรณ
นายสมาน มวมกระโทก
นายสมาน ริโยธา
นายสมาน วงศกาปน
นายสมาน สวนดอก
นายสมาน สุภาแดง
นายสมิต นิยาย
นายสมิตร ใหมนอย
นายสมิน สมานมิตร
นายสมุด บุญรอด
นายสยามศรี ภูดี
นายสรร เจริญคาวี
นายสรรชัย บุญฉาย
นายสรรเพชญ มาไว
นายสรศักดิ์ เล็กสาคร

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสรายุทธ ธรรมจง
นายสรายุทธ พันพลูวงษ
นายสราวุฒิ ประสงคผล
นายสราวุท ศิลรัตน
นายสโรช ศรีชวนะ
นายสโรชา สิตวงษ
นายสวง กันหาพันธ
นายสวัย เชื่อมรัมย
นายสวัสดิ์ ชมสิน
นายสวัสดิ์ เมาแรต
นายสวัสดิ์ วงษาเนาว
นายสวัสดิกร รักออน
นายสวาง บุญปก
นายสวาง วงศยะ
นายสวาท เชียงรินทร
นายสวิง บุญเกา
นายสวิน ทิพบํารุง
นายสองคร เสนจันตะ
นายสอน จันทรประทักษ
นายสอน พยัฆพันธ
นายสอหะ มามะ
นายสอาด คอมทอง
นายสอาด นิลพัฒน
นายสะมะแอ ลุมะยุ
นายสะอาด ทองยะ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙

นายสังขกา ดวงโพธิ์พิมพ
นายสังฆคม ชัยมงคล
นายสังวร ถานัดดี
นายสังวาล เกษมสุข
นายสังเวียน กรมจรรยา
นายสัญชาติ เครื่องแกว
นายสัญญา ดวงแกว
นายสัญญา พาหุมันโต
นายสัน เหล็กสูงเนิน
นายสันต วังมะนาว
นายสันติ แกวเบา
นายสันติ จําปาเรือง
นายสันติ จุลภักดิ์
นายสันติ ชาติพิศาล
นายสันติ เพียโพธิ์
นายสันติ หนูนอย
นายสันติ เหลาโนนครอ
นายสันติภาพ ชวดไธสง
นายสันติภาพ แมนพวก
นายสันติสุข โกนกระโทก
นายสันทัด คําเหลือ
นายสัมพันธ โชคผอง
นายสัมพันธ ฤทธิอา
นายสัมฤทธิ์ นามศรีฐาน
นายสัมฤทธิ์ โพธิ์ศรี

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสัมฤทธิ์ สอนใจ
นายสัมฤทธิ์ สาลีงาม
นายสัมฤทธิ์ แสนอาทิตย
นายสากล แกวคําไสย
นายสากล บรรพตขจรเวช
นายสาคร เชื้อนิล
นายสาคร บัวใหญ
นายสาคร โพธิ์ใต
นายสาท เกษา
นายสาธิต นิชเปยม
นายสาธิต อินตะสาร
นายสาบือรี ลาเตะ
นายสามารถ ธรรมรัตน
นายสามารถ ศรีสอาด
นายสามารถ อักษรเนียม
นายสาย อุททาทิตย
นายสายแกว วอนรัมย
นายสายชล ชาติกระโทก
นายสายชล เต็งประกอบกิจ
นายสายชล พัฒนเกิด
นายสายชล รวดเร็ว
นายสายชล อินชื่น
นายสายชล อินทรโสม
นายสายพล ใจปน
นายสายยนต มณีโรจน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙

นายสายยัน พันธยาง
นายสายยัน สุภาเกตุ
นายสายยันต แสวง
นายสายหยุด ถมมา
นายสายหยุด ประจง
นายสายัน กิ่งจันทร
นายสายัน ทวีสุข
นายสายัน บุระเนตร
นายสายัน โปรงทะเล
นายสายัน สีหา
นายสายันต คําตั๋น
นายสายันต ชนะสิมมา
นายสายันต พิลาบุตร
นายสายันต โพธิ์เย็น
นายสายันต สุทธานินทร
นายสาริกา เพลาไธสง
นายสาโรจน สังขแกว
นายสาหรี สุหรี
นายสําเนียง ขวัญแจม
นายสําเนียง ขําภูเขียว
นายสําเนียง ฤาชัย
นายสําเภา เพ็งกุกุล
นายสํารวจ แสงรัตน
นายสํารวย กาวิโล
นายสํารวย จันทรอุไร

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสํารวย มีไชย
นายสํารวย รัตนภักดี
นายสํารวย วัชรคําประเสริฐ
นายสํารวย สุวรรณ
นายสํารอง ดวงสิมมา
นายสําราญ งามขํา
นายสําราญ ชูนิ่ม
นายสําราญ ไชยมงคล
นายสําราญ ทานา
นายสําราญ บุญโสภา
นายสําราญ ยางศิลา
นายสําราญ รัตนชัยประสิทธิ์
นายสําราญ ราชกุลนา
นายสําราญ รุงงาม
นายสําราญ สวัสดี
นายสําราญ สุนทราลัย
นายสําริด นาคนคร
นายสํารี นรารัตน
นายสํารี มุงธิสาร
นายสําเริง จันทรหอม
นายสําเริง เตจะ
นายสําเริง นพเกา
นายสําเริง เพ็ชรเลิศ
นายสําฤทธิ์ อุปนันท
นายสําลอง ดําลี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙

นายสําลี แกวประเสริฐ
นายสําลี พลจา
นายสําอางค ชามนตรี
นายสิงห เจื้อจิ๋ว
นายสิงหหา ปลื้มผล
นายสิทธิ เยี่ยงไธสง
นายสิทธิชัย ตรงประสิทธิ์
นายสิทธิชัย พิมพเพ็ง
นายสิทธิชัย เพ็งศรี
นายสิทธิชัย สุขพันธ
นายสิทธิโชค พงษวัน
นายสิทธิพงษ บอไทย
นายสินชัย ประยูรวงศ
นายสินสวัสดิ์ ศรธเดช
นายสิรณัฏฐ ลิ้มวรรณดี
นายสีทน จูมนา
นายสืบศักย สาผิว
นายสุก โอกาศรัตน
นายสุกรี บุญพรอม
นายสุกิจ กุลประสิทธิ์
นายสุกิม สาพา
นายสุข ดาววงค
นายสุขใจ วรรณขันธ
นายสุขสันต แววเพ็ชร
นายสุขสันต ศรีวิชัย

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสุขสันติ์ หลานอย
นายสุขเสือน ฉัตรเขื่อนแกว
นายสุโข ทั่วดาว
นายสุคนธรัตน ขุนปกษี
นายสุครีพ เกษกุล
นายสุจิน ไชยสงเคราะห
นายสุจินต จินดาศรี
นายสุชน วิทยายงค
นายสุชาติ ชันขุนทด
นายสุชาติ ชาเครือ
นายสุชาติ พรหมมูล
นายสุชาติ มะลิพรม
นายสุชาติ วาภพ
นายสุชาติ อุตวรรณ
นายสุชาติ อูนาท
นายสุชาติ เอี๋ยวสกุล
นายสุชิน นวลศรี
นายสุชิน อินตนวงค
นายสุชีพ คุณประโยชน
นายสุไชย จอโพ
นายสุด แกวสีเขียว
นายสุดใจ นามเสาร
นายสุดใจ สวัสดิ์นะที
นายสุดสยาม อุตรธรณ
นายสุทธาศักดิ์ สุทธานุกูล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙

นายสุทธิชัย กวางขวาง
นายสุทธิญาณ บุญทัน
นายสุทธิพงษ เหลือพรอม
นายสุทธิพงษ อังกูรเดช
นายสุทธิพร โกยรัมย
นายสุทธิพัฒน สุพล
นายสุทน พิมพระ
นายสุทน เพ็งภิญโญ
นายสุทัศ ศรีโกงธนู
นายสุทัศน กางออนตา
นายสุทัศน สุขสมนาค
นายสุทิน ผาใต
นายสุทิน ผานภพ
นายสุทิน สนคงนอก
นายสุทิน สุระพินิจ
วาที่รอยตรี สุทิน แสนฟู
นายสุทิศ บัวจันทร
นายสุทีป เทียมคํา
นายสุเทพ กุหลาบ
นายสุเทพ จอกทอง
นายสุเทพ ปานเจริญ
นายสุเทพ พิมพล
นายสุเทพ ศรีเตชะ
นายสุเทพ สนทิม
นายสุเทพ สรอยปา

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสุธรรม คงอรุณ
นายสุธรรม เสรี
นายสุธรรม หนันสวาสดิ์
นายสุธวัฒน อนันตไพสิฐ
นายสุธารา ขําเสงี่ยม
นายสุธี นิ่มนวล
นายสุธี นิลอนันต
นายสุนทร ชูวงศวรพินิจ
นายสุนทร ประทุมมัง
นายสุนัน สงวนเชื้อ
นายสุเนตร พลสงคราม
นายสุเนตร ลาภานิกรณ
นายสุบิน ดาราแสง
นายสุบิน หัวออน
นายสุบิน หาญยศ
นายสุพจน โกมลธง
นายสุพจน เขียนโพธิ์
นายสุพจน จันทรเทศ
นายสุพจน ตีเงิน
นายสุพจน ทอผาทอง
นายสุพจน เนียมนะรา
นายสุพจน ไผรําลึก
นายสุพจน พุทธานุ
นายสุพจน เพ็งสุวรรณ
นายสุพจน เพ็ชรคง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙

นายสุพจน รัสปะ
นายสุพจน สาตมุณี
นายสุพจน สีนอง
นายสุพจน แสนเสริม
นายสุพนธ มาเรียน
นายสุพรรณ ชัยมณี
นายสุพรรณ เที่ยงอยู
นายสุพรรณ บุตตะนิตย
นายสุพล ไชยา
นายสุพล ตะพิมพ
นายสุพล มณีวรรณ
นายสุพัฒน ปญญาวัน
นายสุพัฒน ศรีธรราษฎร
นายสุพิศ สาลี
นายสุเพียน หะยียูโซะ
นายสุเพียบ กระแสโสม
นายสุภรชัย ไพรบึง
นายสุภัทร ศรีไพบูลย
นายสุภัทร แสงจันทร
นายสุภา นอยมะณี
นายสุภาพ กติกาธรรม
นายสุภาพ ประสิทธิพร
นายสุภาพ สุดสังข
นายสุภาพ เสียงล้ํา
นายสุภี ยาเคน

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสุมนต แซลิ้ม
นายสุมนต บุญครัน
นายสุมิตร หกพันนา
นายสุเมธ รอดดี
นายสุเมธ สังขรัตน
นายสุรชัย เกษมเกศเกยูร
นายสุรชัย จอกทอง
นายสุรชัย พุมดนตรี
นายสุรชัย เสาะเห็ม
นายสุรเชษ ใจเหี้ยม
นายสุรเชษฐ กลาณรงคเกื้อ
นายสุรเดช สําลี
นายสุรพล ปลื้มประสิทธิ์
นายสุรพล ศรีจํารัส
นายสุรพศ สุวรรณรักษา
นายสุรวัฒน ชัยศรีษะ
นายสุรวุฒิ นิตยธรรม
นายสุรศักดิ์ โปรงฟา
นายสุรศักดิ์ มะหะหมัด
นายสุรศักดิ์ ศรปราบ
นายสุระชัย รัตนพันธ
นายสุระพงษ ทอนจันทร
นายสุระพงษ พรมจันทร
นายสุระพล คาดีวี
นายสุระศักดิ์ มงคลใหม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙

นายสุรัช มะปูเลาะ
นายสุริชัย ดวงกลาง
นายสุรินทร ใจหนัก
นายสุรินทร ไชยทอง
นายสุรินทร สังขเสวก
นายสุริยะ แกวมานะประเสริฐ
นายสุริยะ สุขศิริ
นายสุริยัน จําปาเรือง
นายสุริยัน ประสิทธิ์ชัย
นายสุริยัน ผิวเวียง
นายสุริยันต แกวบุตร
นายสุริยันต จารุสิน
นายสุริยันต ปจจัย
นายสุริยา แกวบัวดี
นายสุริยา ทองสุข
นายสุริยา เทพโภชน
นายสุริโย ปอมเกิด
นายสุฤทธิ์ เพชรดํา
นายสุลา เฟองยศพินิจ
นายสุวพงค สมบุญประเสริฐ
นายสุวรรณ ปานชื่น
นายสุวรรณ กุลณา
นายสุวรรณ โกมาก
นายสุวรรณ ทรงคุณ
นายสุวรรณ บุญโสม

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสุวรรณ ปลัดพรม
นายสุวรรณ สไบทิพย
นายสุวรรณ สารโชติ
นายสุวรรณ สีเถื่อน
นายสุวัจชัย ราชสาร
นายสุวัฒน โพธิ์ไพโรจน
นายสุวัฒน รัตนวงศ
นายสุวัฒน ลีลายุทธโท
นายสุวัฒน สงกระสาร
นายสุวัฒน สุขอัตตะ
นายสุวัฒน อินทรเชื้อ
นายสุวิจารย ปญญาใส
นายสุวิช สงวนนาม
นายสุวิช สิทธิ์เสือพะเนา
นายสุวิชา เกิดน้ําใส
นายสุวิทย จิตติศักดิ์
นายสุวิทย ทองเอม
นายสุวิทย ผันเฉย
นายสุวิทย ฦาชา
นายสุวิทย สิงหโรจน
นายสุวุฑฒี ศรีนวลขาว
นายเสกศักดิ์ ประจงบัว
นายเสกสรร เพียรการ
นายเสกสรร สุวรรณกูล
นายเสงี่ยมชัย สุขชัยยะกูล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙

นายเสดี ปกรณกิจโชติ
นายเสถียร เขมรักสิทธิ์
นายเสถียร คําโพธิ์
นายเสถียร ฉลอม
นายเสถียร ดวงพิลา
นายเสถียร ประจญ
นายเสถียร พะโคสี
นายเสถียร เพชรแสน
นายเสนห แกวศรีงาม
นายเสนห แจงรุงเรือง
นายเสนห ถึงสุข
นายเสนห พันธนัน
นายเสนห สระจันทร
นายเสนห สีแปง
นายเสนอ สามสี
นายเสมียน บัวผลิ
นายเสมียน อวมในเมือง
นายเสมือน คําแสนโคตร
นายเสริม ใจแกว
นายเสริมวิทย พระหันธงชัย
นายเสริมศักดิ์ กุศลใบบุญ
นายเสริมศักดิ์ ทองหีต
นายเสริมสง ดีโคตร
นายเสรี ทองชุม
นายเสรี บุรณะ

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเสรี พิรุฬหกันทร
นายเสาร คําอินทร
นายเสาร ไชยแสง
นายเสาร สุขรัตน
นายเสารแกว สิริสาร
นายเสารใจ คําหลา
นายเสาวพันธ โคตรสีกุล
นายเสียน เที่ยงธรรม
นายเสียน หอมแกว
นายแสง สุวรรณกลาง
นายแสงจันทร จันทจร
นายแสงทอง หาทรัพย
นายแสงประทีป บวรปยวัศว
นายแสงสุวรรณ ยาหัส
นายแสงอรุณ ปนทอง
นายแสนคม จําปานิล
นายแสวง ซองเงิน
นายแสวง สําแดงไชย
นายโสภณ ชูชื่น
นายโสภณ รอดทองออน
นายโสภณ สังขเมือง
นายโสภณ สุธาพจน
นายโสภา สุดตา
นายไสว ทิพเวศาสตร
นายไสว บุรกรณ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙

นายไสว เมืองทัง
นายไสว สมพงษ
นายไสว อาจหาญ
นายหงษทอง กอกุล
นายหงา จันทะหงษ
นายหนม พูลเพิ่ม
นายหนูชิด รจนัย
นายหนูแดง ริวงษ
นายหนูแดง สิมพาพิมพ
นายหนูพันธ เหมืองทอง
นายหนูวี เสียงล้ํา
นายหมัฎ ขนานใต
นายหลักชัย ก่ําเสริฐ
นายหลักชัย บุดดีคํา
นายหวาง กายอง
นายหอม สมานชื่น
นายหัน สีหะคุล
นายหัสนัย ขาวเนียม
นายหารศึก อินทรีย
นายหาว กลีพัด
นายเหมียน บุตรโคตร
นายเหรบ วงแหวนเพชร
นายเหลม สามาย
นายเหลา แซโซง
นายเหลี่ยม คําศรี

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเหวียง อุทาวงค
นายใหม บุญเจริญ
นายองคอาจ จันวดี
นายองอาจ ใจแกว
นายองอาจ พันกง
นายองอาจ ศิริรจน
นายอโณทัย ทองเจิม
นายอดิเรก เพชรสังข
นายอดิศร วิชัย
นายอดิศักดิ์ บุญสวัสดิ์
นายอดิศักดิ์ ศรีลิมปนนท
นายอดิศักดิ์ สุดจิตร
นายอดุล เคราเครือ
นายอดุล อาจวิชัย
นายอดุลย ประชากุล
นายอดุลย ผสมทา
นายอดุลย มาตยวิเศษ
นายอดุลย เมฆยะ
นายอดุลย สอนโพธิ์
นายอติชาต ฤทธิ์หมุน
นายอธิเบศร ทองฮีง
นายอธิพงษ ศรีวงษแกว
นายอธิภัทร สุมมาตย
นายอธิวัฒน จันครา
นายอนวัช ดังสีสัตย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙

นายอนัน อกอุน
นายอนันต คุมพวก
นายอนันต ชนะเกียรติ
นายอนันต เชยกลิ่นเทศ
นายอนันต ทันใด
นายอนันต พะกาแกว
นายอนันต วรรณกุล
นายอนันต วรรณสิงห
นายอนันต สินครบุรี
นายอนันต สีสุทร
นายอนิวัตติ์ บุญเสริม
นายอนุกุล ไชยเทพ
นายอนุกูล เณรพัตร
นายอนุชา คละจิตร
นายอนุชา ชวยคิด
นายอนุชา เนียมเอี่ยม
นายอนุชา โอสถ
นายอนุชาติ ดอกไมทอง
นายอนุชาติ พุทธรักขิโต
นายอนุชิต บุญสง
นายอนุชิต ยงวัฒนกุล
นายอนุชิต สิทธิเวช
นายอนุพงศ มั่นอินทร
นายอนุภัทร สมใจ
นายอนุรักษ ชินคํา

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอนุรักษ ทองกระโทก
นายอนุวัฒน สรานนทเมธากุล
นายอนุวัฒน หวายหอม
นายอนุวัฒน เอี่ยมอ่ํา
นายอนุสร ชวฤทธิ์
นายอนุสรณ เขื่อนสอน
นายอนุสรณ โสภา
นายอบ หีบงา
นายอภัย แสงขาว
นายอภิชา กําลังแพทย
นายอภิชาติ พลบัวไข
นายอภิชาติ พันธจี
นายอภิชาติ สิงหมอญ
นายอภิชาติ สูงเพีย
นายอภิชาติ อินทชาติ
นายอภิเชษฐ จําปา
นายอภินัน นวลละออง
นายอภิรักษ บุญสงค
นายอภิรักษ สิริยิ่งยงชัย
นายอภิรักษ แสนสุภา
นายอภิรุณ คําปนคํา
นายอภิวัฒน จันทรตา
นายอภิวัฒน ราชนาวี
นายอภิวัฒน ลี้เจริญ
นายอภิเษก ประเสริฐ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙

นายอภิสิทธิ์ รัตนศฤงค
นายอภิสิทธิ์ ศักดิ์ศรีสกุล
นายอม เทียกมา
นายอมตะ กัปโก
นายอมรรัตน ผลน้ําออม
นายอรรคเรต จอมทอง
นายอรรณพ ทาสัก
นายอรรถพล แกวเหล็ก
นายอรรถพล ศุภศิลป
นายอรรถพล หอมเจริญ
นายอรรถภณ นากอนันตศิลป
นายอรรษวิน เหงาหงา
นายอราม เกษรโต
นายอรุณ ขําโพธิ์
นายอรุณ คงนุน
นายอรุณ ติ๊บปะยะ
นายอรุณ ไทยอาษา
นายอรุณ นามจุมจัง
นายอรุณ พุทธโกษา
นายอรุณ ยามดี
นายอรุณ วรวงค
นายอรุณศักดิ์ คําดี
นายอลงกรณ ศรีเตชานุพงศ
นายอวยพร ทวี
นายออนตา ทับทิมไสย

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายออย จันทรโสภา
นายอะโนทัย ใจชวง
นายอัครเดช ไชยบุบผา
นายอัครเดช แตปูซู
นายอัครพงศ ยอดคํา
นายอัครพน ดีมั่น
นายอัครพล คันทะวงค
นายอัครพล มีนาม
นายอัครพล สนธิรักษ
นายอัครพล อาดูลยศักดิ์
นายอัฆเดช ทรัพยสมบัติ
นายอังคาร เพ็งพิศ
วาที่รอยตรี อัฏฐวัฒน
เดชนาน้ําเชี่ยว
นายอับดุลการิม สาและ
นายอับดุลมานะ เจะนาแว
นายอับดุลรอหมาน นาปาเลน
นายอับดุลอาซิ ดีเยาะ
นายอับดุลอาซิซ โตะเดร
นายอัมพร เถาเครือมาศ
นายอัมพร ธ.น.กุล
นายอัมพร มาลัย
นายอัมรินทร พูนลน
สิบตํารวจโท อัยการ คุณวัชระกิจ
นายอัศวเดช ศรีงาม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘

นายอัศวิน จวงจันทร
สิบเอก อัศวิน ตวนมณี
นายอัศวิน พิเชฐกุลสัมพันธ
นายอาคม แตงอุไร
นายอาคม นะทิพย
นายอาคม สุรทัตโชค
นายอาคม สุวรรณเพชร
นายอาคม อินทรพรหม
นายอาดุล เจะเด็ง
นายอาทิตย ขาวเรือง
นายอาทิตย ชัยมี
นายอาทิตย เดียงขุนทด
นายอาทิตย ธนิกกุล
นายอาทิตย นารินทรรักษ
นายอาทิตย ปนใจ
นายอาทิตย มูลเพ็ญ
นายอาทิตย หนวดพราหม
นายอาทิตย หลาดี
นายอานนท แกวสอาด
นายอานนท ขวัญนอย
นายอานนท บุตรวาป
นายอานนท สมพันธ
นายอานนท สุภาภรณ
นายอานนท อินทนนท
นายอานนทชัย พันธโชติ

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอานันต กันทาซาว
นายอานันต ชาญกิจกรรณ
นายอานันท ศรีคง
นายอารมณ โลทัง
นายอารัญ นอยเอย
นายอารีย หมีนพราน
นายอาลักษณ เชื้อจีน
นายอาลัน สะมะแอ
นายอาวุธ เอี่ยมละมอม
นายอาษา ศรีคํามา
นายอาหลี บาราสัน
นายอาหามะ เปาะจิ
นายอ่ํา ธนู
นายอํานวย คนสูง
นายอํานวย จันทรเครือ
นายอํานวย แสนเสนา
นายอํานาจ ดอกสันเทียะ
นายอํานาจ ตรีโกบ
นายอํานาจ นาเครือ
นายอํานาจ บุริจันทร
นายอํานาจ ประสงคสันติสุข
นายอํานาจ เพชรสง
นายอํานาจ ภิญโญภาพ
นายอํานาจ รัศมี
นายอํานาจ รัศมีรณชัย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘

นายอํานาจ วันโน
นายอําพร ปญญาไว
นายอําพร หะวัน
นายอําพล กันทะปา
นายอําพล คลอยเอี่ยม
นายอําพล เจริญยิ่ง
นายอําพล ใจเอื้อ
นายอําพล วรนารถวลีพร
นายอําพล อวยพร
นายอําพันธ สุมมาตย
นายอําภร สุวรรณศรี
นายอํามอญ โสภิกุล
นายอิ๊ก พูลสาริกิจ
วาที่รอยตรี อิฐธิวัฒน อิ่มทรัพย
นายอิทธิกร กายกอง
นายอิทธิชัย สมบัติกําไร
นายอิทธิพงค วงภูงา
นายอินทร โพธิพงศ
นายอินผล คํานอย
นายอิบรอเฮ็ง สาแลมะ
นายอิมรอเฮ็ง มะเซ็ง
นายอิสมาน ซีเดะ
นายอุดม ทองแกว
นายอุดม บุญเรือง
นายอุดม บุราณรมย

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอุดม ยุมังกูร
นายอุดม รามมะมะ
นายอุดม สนธิสุข
นายอุดม สพานแกว
นายอุดม สมปา
นายอุดม อําลอย
นายอุดม ฮิ่นเซง
นายอุดมชัย กาญจนสมศักดิ์
นายอุดมชัย แดงเอียด
นายอุดมเดช ขะเดหรี
นายอุดมพร โอเรือง
นายอุดมศักดิ์ จันทร
นายอุดร ชลธาราธิกุล
นายอุทัย เขียวออน
นายอุทัย จันตะยอด
นายอุทัย นามวนา
นายอุทัย พิมพศรีจันทร
นายอุทัย ศรีบุรินทร
นายอุทัย อุทัยกลม
นายอุทิศ บุญรอด
นายอุทิศ พลไชย
นายอุทิศ ศิริแวว
นายอุเทน สิงหอูป
นายอุเทน อารีเอื้อ
นายอุนเรือน บัวหลา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘

นายอุนเรือน ปุดเขียว
นายอุบล ไชยแสง
นายอุบล บุญชัย
นายอุบล พรไธสง
นายอุบล ศิริเชษฐ
นายอุรักษ พลชัย
นายอุรา บริสุทธิ์
นายอุรา พันธเจริญ
นายอุไร จันทะยาง
นายเอกกมล มาอินทร
นายเอกชัย ทิพยวัลย
นายเอกชัย บริเพชร
นายเอกชัย แปงกลาง
นายเอกชัย มีงาม
นายเอกธวัช ดําจวนลม
นายเอกพงศ สวางวงษ
นายเอกพล เตชาเรืองรุง
นายเอกภพ ใฝเกียรติกอง
นายเอกรินทร ออนเหลา
นายเอกลักษณ เจริญธัญญากร
นายเอนก กาลกูล
นายเอนก จาวะนา
นายเอนก จําเริญทิพย
นายเอนก ชากิจดี
นายเอ็นดู มะลา

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเอราวัณ ภูชัน
นายเอี้ยง ขวัญหอม
นายโอทิตย ฟูวัน
นายโอภาศ ศรีอินจันทร
นายโอภาส ผาติวัฒนลาภ
นายโอริน ตาเอื้อย
นายไอศูรย สุขประเสริฐ
นายฮากีม หะบาแย
นายฮาหมีด หลังเกต
นางกชกร โพธิศรีทอง
นางสาวกชพรรณ หาญปญญา
นางสาวกชวรรณ วีระนนท
นางสาวกนกวรรณ แสนชมพู
นางกนกอร สีดา
นางสาวกมลานันท แสงจันทร
นางสาวกรกมล มะณีศรี
นางสาวกรรณิกา ซุมผกาแกว
นางกฤษณา มูลจันทร
นางกองศิลป ยวงเพชร
นางกัญญา การประไพ
นางสาวกัญญา วิทยารัตน
นางกัลยณัฏฐ ไชยศรีษะ
นางกัลยา ธิมาชัย
นางสาวกัลยากร วงคไข
นางสาวกาญจนรัตน ดีเลิศ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘

นางกาญจนา บุตรใส
นางกาญจนา สมฤทธิ์
นางกาญจนา อินทรสมบัติ
นางกานตรวี รักษาสุข
นางสาวกําไร เขียวนอย
นางกิตติยา สุขแกว
นางสาวกิติยา จันอาภาษ
นางสาวเกตุมณี ธรรมมา
นางสาวเกศฎาภรณ เสารศิริ
นางเกษร ตอรบรัมย
นางสาวเกษร เมืองที่รัก
นางสาวเกษร แสงงิ้ว
นางแกว ศิริกิจ
นางขนิษฐา หมัดตะเห
นางขวัญจิตร วงคหลวงอุด
นางขวัญทอง พอปองขวา
นางขวัญเรือน ดาวัลย
นางขันคํา วงคคม
นางขันทอง นีระมนต
นางขันทอง วงคงาม
นางขันทอง อิ่มเนย
นางสาวเขมภรณ มูลมณี
นางคําแพง โมลาสูงเนิน
นางคําฟอง จําปาเทศ
นางสาวคุณิตา เตชะสา

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางเครือวัลย อินตะสงค
นางฆีรกานต เจริญบุญ
นางสาวงามพรรณ ปราณีตพลกรัง
นางจงดี ศักดา
นางจงรักษ ลครชัย
นางสาวจรินทร อินทะสุวรรณ
นางจันจิรา โกยสกุล
นางจันดี ประไวย
นางจันทรคํา อารินทร
นางจันทรฉาย วงคหนองแลง
นางจันทรเพ็ญ สมศรี
นางจันทรวรางษ สิทธิพงษ
นางจันทรศรี วงคอาย
นางสาวจันทรา ทรัพยสัตย
นางจารุณี ทรัพยสิน
นางสาวจารุวรรณ ศรีเงินทรัพย
นางจารุวัล เขตบุรี
นางจํานงค เนื่องจํานงค
นางสาวจํานงค บุญวงค
นางจํานอง ศรีบุญเรือง
นางจําปา บุญคํา
นางจิตตวรา ทองสุม
นางสาวจิตรฤทัย ปารีพันธ
นางจิตรา อวมสิน
นางสาวจินดา เนื่องวรรณะ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘

นางสาวจินดารัตน วงษทอง
นางสาวจินตนา แจมหมอ
นางสาวจินตนา ชื่นกมล
นางสาวจิราภรณ ดุมกลาง
นางสาวจิราภรณ โพธิ์ใหญ
นางจิราภรณ อยูเกิด
นางจิราภา บุตรดี
นางสาวจิราวรรณ ชนะสงคราม
นางจิลลาภัทร คําสม
นางจีรภา พิมล
นางจีระพร หนูชนะภัย
นางสาวจุฑามาศ เจริญภาพ
นางจุฑามาศ พรรณสมบุญ
นางจุรีพร หมั่นการ
นางจุรีรัตน อนันทสุข
นางจุไรรัตน แกวสาธร
นางสาวเจนจิรา เวียงคํา
นางสาวเจวรินทร วินทไชย
นางเจียมจิตร ไชยรักษ
นางแจมนภา สําโรง
นางฉลวย ศรีมหาโภชน
นางฉวีวรรณ รังสรรค
นางสาวเฉลียว กูคํา
นางเฉลียว วงศมา
นางเฉลียว อวนล่ํา

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวชฎาวัลย ขุนชาง
นางสาวชนกปกเกศ เขมอัทธนีย
นางชนาธิป ชมบุญ
นางสาวชนิดาภา บายเที่ยง
นางสาวชรินรัตน ลาวเมือง
นางชลธิชา โชคบรรดาลสุข
นางสาวชลลดา ดวงประทีป
นางชวนพิศ วงคสิริ
นางสาวชอผกา สงศรี
นางชอผกา สีจันทร
นางชัญญาภัค ทองดียิ่ง
นางสาวชาลินี ศิลปอุดม
นางสาวชุติกาญจน สังวาลยทอง
นางสาวชุลีกร มูลมา
นางซูบายดะ ลอเฮะ
นางฐิตาภา คงเมือง
นางฐิตาภา ผาทอง
นางสาวฐิตินันทา สุกทน
นางฐิติรัตน แกวทอด
นางสาวฐิติรัตน เครือคํา
นางสาวฐิติรัตน ศรีภูโรจน
นางณัฐกานต จันทะแพง
นางณัฐกานต หวังทางมี
นางสาวณัฐธิดา คชศิลา
นางสาวณัฐนพินณ ศรีบุญเรือง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘

นางณัฐพัชร ถมทอง
นางสาวณิชกานต วิสาพล
นางสาวณิชชารีย หลิมวิลัย
นางสาวณิชาภัทร มะลิวัลย
นางดวงจันทร จําปาแดง
นางสาวดวงจันทร ปนตา
นางสาวดวงใจ ฉายายนต
นางดอกไม กุลประจวบ
นางดอกไม วิชัยวงษ
นางดอนดี สังชัยภูมิ
นางดารา พลแกว
นางดารา รองหาญแกว
นางดารา ศรีศุภทรัพย
นางดาวเรือง โพธิกุล
นางสาวดาวเรือง มาจันทร
นางดาวเรือง เสโส
นางดาวเรือง หมายกลาง
นางดาหวัน จิกสันเทียะ
นางเดือน คําสะอาด
นางเดือนกานต ศรีลาชัย
นางสาวเดือนเพ็ญ มงคลชัย
นางสาวตวง รักแดง
นางเตือน ขานทอง
นางสาวเตือนจิต เขมขัน
นางทวีป เดชพจน

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางทองแดง นามนนท
นางทองบอ ทองสงคราม
นางทองใบ พลสนอง
นางทองใบ เอื้อสามาลย
นางทองเพียร ปนไทยสงค
นางทองมวน พวกดอนเค็ง
นางทองมา ดงหลง
นางทองศรี เลิศประเสริฐ
นางทอรุง บุตะเขียว
นางทัศนวรรณ ฝาดซิ้น
นางสาวทัศนีย เกตุปาน
นางทัศนีย เกตุยอด
นางสาวทิพมาตร จงจอหอ
นางทิพยสุดา ภูงาม
นางสาวทิพรส แสนพันธ
นางทุเรียน ซินพรมราช
นางทุเรียน ทาแปง
นางสาวธนพร จันทรงาม
นางสาวธนพร นิ่มพัฒน
นางธนพัต สุกิน
นางสาวธนภร จิณรักษ
นางธนภร จุยเจริญ
นางธมลวรรณ ควรฟุง
นางธัญญาภรณ มีเกาะ
นางธัญลักษณ พิกุลศรี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘

นางธัญวรัตน เพิ่มสมบูรณ
นางธันยา ลัทธิวาจา
นางธารากรณ ดอนไพร
นางสาวธิดาวัลย ศรีสุกไสย
นางสาวธีมาพร ชาเทพ
นางสาวธีราภรณ ลาวัณยศิริ
นางนงคนารถ เรืองเดช
นางสาวนงคนุช วรรณวิสิทธิ์
นางนงคเยาว เดชแพง
นางนงคเยาว อรุณสวัสดิ์
นางนงคราญ เจริญภักดี
นางนงคราญ สมบัติวงค
นางนงนุช มีศรีแกว
นางสาวนงนุช เสลาหอม
นางสาวนงเยาว หอมบุบผา
นางสาวนงลักษณ แมนงาม
นางสาวนทีธรรม ทองเนื้อแข็ง
นางนพพร ปาสะนัม
นางสาวนพภารัตน ศรีมณีรัตน
นางนพวัลย ดรวิชา
นางนภิสา หมั่นมี
นางสาวนริสา โพธิ์แกว
นางนวนลออง สถานพงษ
นางนวพร แกวสุข
นางนวลจันทร โยนนอก

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางนอย สาระศรี
นางนัทธมน ดวงแกว
นางสาวนันทิดา หรายมณี
นางนาฏยา มวงแกว
นางสาวนารี ดวงตะกั่ว
นางสาวน้ําเพชร สมัยนิยม
นางสาวน้ําวุน ปทุมสูติ
นางน้ําออย ทองเขม
นางสาวนิตยา ขวัญยาใจ
นางสาวนิตยา ตื้อยศ
นางนิตยา ทองเปลี่ยง
นางนิตยา เมี้ยนเอี่ยม
นางสาวนิตยา แสนสุภา
นางนิตา มหากุศล
นางนิทรา ปนนวน
นางนิธิวดี สิงไคตน
นางนิพารัตน คําผอง
นางนิภาภรณ สีมวง
นางนิศภรณ ชํานาญพล
นางสาวนิศมา จําปพันธ
นางนิสากร แสงจันทร
นางนุจรินทร พลประเสริฐ
นางนุช ทองทับพันธ
นางนุชจรี บุญมี
นางนุชนาถ บุญปญญา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘

นางสาวเนาวรัตน บาศรี
นางบรรจง ผลานิสงค
นางบอทอง ชาพรหมมา
นางบังอร ไชยดํา
นางบังอร บุรีแสง
นางบังอร ปนะสา
นางบังอร ผลสวัสดิ์
นางบังอร ศรีสุวรรณ
นางบังอร สามขุนทด
นางบังอร หลวงแกว
นางสาวบังอร แอนชัยภูมิ
นางบัญญัติ ขุนทองพันธ
นางบัวไข โคตรประทุม
นางบัวจันทร เครือตา
นางบัวจันทร เพิ่มพูลมา
นางสาวบัวชมพู ยินดีแลว
นางสาวบัวชุม กลีบกลาง
นางบัวนอย สุภาพักตร
นางสาวบัวรื่น เมืองราช
นางบัวเรียน กุจะพันธ
นางบัวษร วังลาด
นางบุญคุณ สีรัด
นางบุญจันทร กุลราช
นางบุญชวย ดีชัยภูมิ
นางสาวบุญชู สมัครเกษตรกิจ

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางบุญเพ็ง นัยนิตย
นางบุญรอด อนุวุฒิ
นางสาวบุญเล็น เนื้อทอง
นางบุญเลี้ยง นามจังหรีด
นางบุญเลี้ยง อวมเอี่ยม
นางบุญสิตา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นางบุญโฮม ผางยศ
นางบุณยดา รัตนมณีรัศมี
นางบุบผา เตาทอง
นางสาวบุบผา สบายใจ
นางบุปผา มีหนองหวา
นางสาวบุศรินทร พุทธวงค
นางสาวบุษบา ขันทะสีมา
นางเบ็ญจมาศ ผองแผว
นางปณิตา ตัง
นางปณิตา ธรรมฤทธิ์
นางสาวปนัดดา ตินานพ
นางสาวปนัดดา สวาพิทักษ
นางสาวปนัสวี เกื้อกูล
นางสาวปภาดา สมออน
นางประกลายแกว พุฒตาลดง
นางประจวบ เทินสะเกษ
นางประทวง อาจทวีกุล
นางประทิน แสงสารวัด
นางประทีป ตันติบวร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางประทุม จินดา
นางประทุม ทํานักตาล
นางประทุม นอยสังข
นางสาวประนอม แกวอินตา
นางประนอม โยธาใหญ
นางประนอม สนสระนอย
นางสาวประนอม สุวรรณพัฒน
นางสาวประไพ กลิ่นเกตุ
นางสาวประไพศรี จอกทอง
นางสาวประภาภรณ จําเริญลาภ
นางประภาศรี ยิ่งบุตร
นางประยงค ทองโชติ
นางประยงค สิงหาวาล
นางประเสริฐ มาสมจิตร
นางสาวปราณี แสงหา
นางสาวปราณี หิรัญพานิช
นางปราณีย ปติ
นางปรินทร วันโยธา
นางปริมประภา วุนชีลอง
นางสาวปรีชา เชื้อทองคํา
นางปวันรัตน วังศิลาบัตร
นางสาวปวีณา พั่วพันศรี
นางปทสมาภร มากวงษ
นางสาวปาณิสรา สุกสด
นางปยฉัตร ติวเฮือง

๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางปยะพร สุวรรณโชติ
นางเปรมจิตร แปลกสินธุ
นางเปรมฤทัย ทองคํา
นางเปยทิพย นามมงคล
นางผองศรี มะโนลา
นางผองศรี รัตนคํา
นางสาวผองใส ศรีบัว
นางสาวพงษศิริ พันศรีลา
นางสาวพนิดา แพงแกว
นางพนิดา มามีศรี
นางพเยาว นาคไธสงค
นางพร ธรรมประดิษฐ
นางสาวพรพรรณ กุศลสราง
นางสาวพรพันธุ ขันแกว
นางสาวพรเพ็ญ อภินันทชาติ
นางพรรณี ศรีนามเพ็ง
นางพรศรี คําแดง
นางสาวพวงเพ็ชร มณเฑียร
นางสาวพัชยา พุทธรักษา
นางสาวพัชรอัมพร ไชยแสง
นางสาวพัชราภรณ บุญตัน
นางพัชรินทร กางกรณ
นางพัชรี เสนปน
นางพัชรี หีดรอด
นางพัฒนนรี บัวขํา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘

นางพันธิตา เภาศรี
นางพันธุงา ตึงทอง
นางพิกุล เย็นสุวรรณ
นางพิณี ทองสมบัติ
นางพินิตย ชุมแวงวาป
นางพิมล ไทยแท
นางพิศมัย กาคํา
นางพิศมัย ศรีสุวรรณ
นางพิศมัย สมสวัสดิ์
นางพิศมัย สุขารมณ
นางพิศสมัย ทหารไทย
นางสาวพิสมัย พิลาหลวง
นางสาวเพชรา รากทอง
นางเพ็ญจันทร สิริสรอยสกุล
นางสาวเพ็ญนภา จรัสพันธ
นางเพ็ญพัฒน เปยนยวน
นางสาวไพรวรรณ ประเสริฐ
นางไพรินทร กมลาสนนิติ
นางสาวฟองจันทร วรามิตร
นางฟองนวล วงศเขื่อนแกว
นางภรณี ยันตบุศย
นางสาวภลิดา อุนอก
นางภวนันท คงเอี่ยม
นางสาวภัชสุณิ สิทธิวรสาร
นางสาวภัทรภร แสงสิริกุล

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวภัทรวดี เฉียรสระนอย
นางสาวภัทรินทร โคตุละมา
นางสาวภานุมาศ โวทวี
นางสาวมณี กาละกูล
นางมณี ศรีมุงคุล
นางมยุรา ไสยะ
นางสาวมยุรี โชติพานิช
นางมลิวรรณ จันทรเสนา
นางมลิวัลย คําถิน
นางมะณี แยมชัยภูมิ
นางสาวมานพ ชูสมัย
นางมาลัย อุมมี
นางมาลี เชื้อสายมาก
นางสาวยอดหลา ชินายศ
นางสาวยินดี แสงขวัญ
นางสาวยุบล ซิวแดง
นางยุพดี แดหวา
นางสาวยุพิน พรมดี
นางสาวยุพิน พิลึก
นางยุพิน สีสาวแห
นางสาวเย็นจิตร จําปาแดง
นางสาวเย็นฤดี หาวิโร
นางสาวเยาวภา ตะวัน
นางสาวเยาวมาน ศรีพิพัฒน
นางรจนา ธานีรัตน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗
๓๒๐๘
๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔
๓๒๑๕
๓๒๑๖
๓๒๑๗
๓๒๑๘

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรจนา สีดากุล
นางรวง กอกลาง
นางสาวรสริณภยฒ เกษตรมงคลชัย
นางสาวระพี ดวงบาง
นางสาวรักชนก วงศไพศาลสิริกุล
นางสาวรักชาติ ศรีสงคราม
นางรังทรัพย ประชานอก
นางรัชฎาพร สาสูงเนิน
นางรัชฎาภรณ ซาเหลา
นางรัชนี จันทรพาณิชย
นางรัญจวน อัปภัย
นางรัตดา ทันชม
นางรัตติกาล จิณะกับ
นางสาวรัตนกร สุวรรณดี
นางรัตนวรรณ อยูดี
นางสาวรัตนา โคตรธานี
นางรัตนา ชินใย
นางรัตนา ธิใจ
นางรัตนา ศิริรัตน
นางรัตนา อินทะนัก
นางรัตนากร เทเลอร
นางรัศมี ขันทอง
นางสาวรัศมี จอมแจง
นางรัศมี ธิราชรักษ
นางราณี ชนะมูล

๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓
๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑
๓๒๔๒
๓๒๔๓

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางราตรี ธนะศรี
นางราตรี สิงหเรือง
นางราตรี แสนตรี
นางสาวรุงทิพย บุญเสริม
นางรุงทิพย พูลพิพัฒน
นางสาวรุงทิวา ทรัพยสิน
นางรุงพิศ พลปญญา
นางสาวรุงฤทัย ธานี
นางสาวรุงอรุณ เหล็กมา
นางรุจิรา กาติ๊บ
นางรุณนีย พรรณขาม
นางสาวเรณู เนตรทิพย
นางเรียม จันทรไทย
นางแรมจันทร ไชยสิทธิ์
นางสาวฤทัยรัตน หนุนพรอม
นางลดาวัลย เจริญมาตร
นางลมอม ไชยวัฒนกุลเดช
นางละไม หินออน
นางสาวละออง เลบานแทน
นางละเอียด คําพระแตง
นางลักษ เหมาชัย
นางลักษณ นิจเมืองปก
นางลักษมาณา แปนศิริ
นางลัดดา เกิดกลิ่น
นางสาวลัดดา เสลราษฎร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙
๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖
๓๒๖๗
๓๒๖๘

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวลัดดาวัล สุปด
นางลําไพร พนมใส
นางลํายอง ปาลิกพัฒน
นางเลียน ดวงมาลา
นางวงเดือน เกตุทอง
นางวงษพระจันทร อาจสุโพธิ์
นางวนิดา บุญกวาง
นางวรนาจ เศษสุวรรณ
นางวรรณณา ประชามอญ
นางสาววรรณวิภา กาญจนกุลภักดี
นางสาววรรณิษา พิมราช
นางวรรณิสา จิตรไมตรี
นางสาววรรวิสาข ดีบุกคํา
นางวราภรณ พฤกษพิทักษกุล
นางสาววราภรณ วงศเจริญ
นางสาววรารัตน กลอมจันทร
นางสาววรินทร ขําพลอย
นางสาววรินธร บุญเสมอ
นางวัชฐนภรณ คงสวัสดิ์
นางวัฒนา ขันทิน
นางวันเกตุลดา สุระปอง
นางวันเพ็ญ ปญจะแกว
นางวันฤดี คําวิชิต
นางสาววาสนา นันศิริ
นางสาววิชชุดา โพธิ์ณะชาติ

๓๒๖๙
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑
๓๒๙๒
๓๒๙๓

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางวิเชียร สันทาลุนัย
นางวิทนา สุดรัก
นางวิภารัตน นพพรพิทักษ
นางวิรัตน เพ็ญศรี
นางสาววิราภรณ ศิริมา
นางวิลาวัณย พลเสน
นางวิไลพร บัวลอย
นางวิไลย กันหา
นางวิไลลักษณ สุขดี
นางสาววิไลวรรณ กําสมุทร
นางวีณา บุญเทียน
นางวีนา มั่นคง
นางสาววีรวรรณ นูนศิริ
นางศรีไพ ฐานทอง
นางศศิธร พระคําตัน
นางศศิธินันท เย็นใจดี
นางสาวศศิวิมล หญาปรัง
นางศศิวิมล อวนแพง
นางสาวศิริพร คําประวัติ
นางสาวศิริพร ดวงวิเศษ
นางสาวศิริพร ทองอาญา
นางศิริพร ทุมมากรณ
นางสาวศิริพร สวนชูผล
นางศิริภรณ ชุนรัมย
นางศิริรัตน สุขพอดี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๙๔
๓๒๙๕
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑
๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗
๓๓๑๘

นางศิริสกุล ทองดอนนอย
นางสาวศุภรัตน สุขสําราญ
นางสาวศุภาวีร ฤกษงาม
นางสมเกียรติ์ ละลาย
นางสมควร ค้ําคูณ
นางสมคิด ทิพเวช
นางสมคิด ผันผอง
นางสมคิด พรมพุย
นางสาวสมจิต ศรีโมรา
นางสมจิตร เพชรกอน
นางสมใจ กลอยคํา
นางสมใจ กอกหวาน
นางสมถวิน ชัยรัมย
นางสมบัติ ทองไทย
นางสมบัติ บริรักษ
นางสมบัติ ไพรเนียม
นางสมบุญ คุมวงษ
นางสาวสมบูรณ ภาคเจริญ
นางสมบูรณ รักษาภักดี
นางสมพงษ วงคตาเทพ
นางสมพร ใจบุญ
นางสาวสมพร เทกัณฑ
นางสมมุง กอนสูงเนิน
นางสมร คําโมง
นางสมร มุงหมาย

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๑๙
๓๓๒๐
๓๓๒๑
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสมลักษ อาจหาญ
นางสมลิ้ม สมรักษ
นางสมศรี บุญลน
นางสมศรี ศรีฮาตร
นางสาวสมหญิง จันทะชํานิ
นางสมหมาย ครองยุติ
นางสมัย สิงสีทา
นางสรอย แสงใส
นางสาวสริตา จันทรคูนอก
นางสาวสลิลทิพย สังขทอง
นางสาวสอาด นันทะเสนีย
นางสัจจะ เหลาแกว
นางสาวสายชล สาทิพจันทร
นางสาวสายทอง บุดดี
นางสายฝน กอสูงเนิน
นางสายพิน ใสดี
นางสายหยุด อินทรนอก
นางสายัญ หาศรี
นางสายันต ตรีพงษ
นางสาวสาริกา บุญสมพงค
นางสาวสาวารส ยิ้มเจริญ
นางสําเนียง พูดขุนทด
นางสําเภา วรรณฤมล
นางสํารอง สากระจาย
นางสาวสําราญ นอพลกรัง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๔๔
๓๓๔๕
๓๓๔๖
๓๓๔๗
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓
๓๓๖๔
๓๓๖๕
๓๓๖๖
๓๓๖๗
๓๓๖๘

นางสาวสําราญ สุพร
นางสาวสิรินันท ศรีมุงคุณ
นางสิริภรณ แจงกรณ
นางสาวสิริรัญญา ธรรมใจ
นางสีดา แสงศรีจันทร
นางสาวสุกัญญา ตันศิริ
นางสุกัญญา อาการส
นางสาวสุจรรยจิรา ปรางควิเศษ
นางสาวสุจิตรา คงคารัตน
นางสาวสุจินดา สังขประไพ
นางสุชาดา ตัณฑเตมีย
นางสาวสุชาดา พวงพันธ
นางสาวสุชีวา เหมาะหมาย
นางสุณัฐธิดา พิลา
นางสุดใจ สวนสระนอย
นางสุดารัตน ชูจิตร
นางสาวสุทธิพร แซซิ้ม
นางสุทธิพรรณ รักษกระโทก
นางสาวสุทธิลักษณ มะโนวงค
นางสุทิน วรรณกิจ
นางสุทิศา สุทะตั้ง
นางสุนันทา เพ็ญจันทร
นางสุนันทา ศิริรักนาวี
นางสุบรร พินไธสง
นางสุบรรณ อาจกลา

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๖๙
๓๓๗๐
๓๓๗๑
๓๓๗๒
๓๓๗๓
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒
๓๓๘๓
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐
๓๓๙๑
๓๓๙๒
๓๓๙๓

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสุพรรณ บูรณเทศ
นางสุพรรณี กุตาวัน
นางสุพรรณี เสียงเอก
นางสุพัตรา ประทุม
นางสุพิศ ทูลบุญลินทร
นางสุภาพร ทองเจริญ
นางสุภาพร ทัพซาย
นางสุภาพรรณ โพธิกุล
นางสุมาลี กาซอน
นางสุมาลี รักวงษ
นางสุมิตรา ไชยคราม
นางสุรางค เชษฐสิงห
นางสุรีภรณ สีหาอาจ
นางสุวันนา ยมเกิด
นางสาวสุวิมล ศึกษากิจ
นางสาวเสถียน จอดพรม
นางเสริมศรี บํารุงกุล
นางสาวเสาวนีย กุลเดช
นางเสาวนีย บุตรเพชร
นางสาวเสาวภา สรรพศิริ
นางแสงเดือน เสือเสน
นางสาวแสงเทียน จะวะอรรถ
นางแสงเพชร เกาะแกว
นางโสภา บุญธรรม
นางโสภา โพธิ์ศรี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๙๔
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗
๓๓๙๘
๓๓๙๙
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖
๓๔๑๗
๓๔๑๘

นางโสม คําแพงจีน
นางหงษทอง คําสุข
นางหทัยรัตน คงจันทร
นางหนูทิพย ประจง
นางสาวหนูพิน กองมณี
นางหนูเวียง ออนทอง
นางเหรียญทอง คอนพุดซา
นางไหว บุญเทพ
นางอชิตา เถินบุรินทร
นางอนิสรา ฮาดนารี
นางอนุรักษ มีแกว
นางอมรรัตน ตาละอุปะละ
นางสาวอมรรัตน นันทศรี
นางสาวอมลณัฐ ภูรัตน
นางอรทรี พรหมจอม
นางอรทัย จันทรกลิ่น
นางอรทัย ดําละกอ
นางสาวอรทัย ราชบรรดิษฐ
นางอรทัย อรินตะทราย
นางอรเนตร เรืองรักษ
นางสาวอรพรรณ ริยะ
นางสาวอรวรรณ เทียนใส
นางสาวอรวรรณ นิตยาคม
นางอรอนงค กุลเจริญ
นางอรอินทร ตระการจันทร

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑
๓๔๔๒
๓๔๔๓

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางอรอุมา สุมารุ
นางสาวอรัณยา กิจฉัย
นางสาวอรีญา งามสงา
นางอรุณ ไชยสลี
นางออย ลาจันทึก
นางออยใจ พลเยี่ยม
นางออยใจ รัตนธรรม
นางสาวอัจฉราภรณ โหนนา
วาที่รอยตรีหญิง อัญชลี ขันตี
นางสาวอัญชลี ปรีกมล
นางอาทิคุณ วิจิตศรี
นางสาวอาทิตยา กิมกัว
นางอานันตศรี แกวเลิศตระกูล
นางสาวอาพร ถมปด
นางอารีย ศรีสุข
นางอารีย เสียงใหญ
นางอําพร โปรงใจ
นางสาวอําพร ศรีศักดิ์ดา
นางอําพร ศาลารัตน
นางอุดร ติวเฮือง
นางอุดร โสเสมอ
นางอุทัย แสงใสย
นางสาวอุทัยวรรณ แสงบุญ
นางอุบล ทวินันท
นางอุบล ปุราชะกา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๔๔
๓๔๔๕
๓๔๔๖
๓๔๔๗
๓๔๔๘
๓๔๔๙
๓๔๕๐

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

นางอุรินทร วรรณรัตน
นางสาวอุไร เทพรักษา
นางอุไร สุขสานต
นางอุไรพร หางนาค
นางสาวอุไรรัตน แพทยปราสาท
นางอุไรรัตน สุรินทร
นางสาวอุไรวรรณ ชิณะโคตร

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๕๑
๓๔๕๒
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖

แพทยประจําตําบล
เหรียญทองชางเผือก (รวม ๕๗๒
นายกฤษฎา เพียซาย
๑๗
นายกฤษณ นุยบุตร
๑๘
นายกฤษณะ นนทสิงห
๑๙
นายกําพล พุกวัฒนะ
๒๐
นายกําพล อินตะปญญา
๒๑
นายกิติพงษ ปนเกี้ยว
๒๒
นายเกรียงศักดิ์ พระเขียนทอง
๒๓
นายเกิด บงบุตร
๒๔
นายเกื้อกูล สุขดี
๒๕
นายโก สุราฤทธิ์
๒๖
นายขันคํา ปะเปน
๒๗
นายขุนณรงค สุขีวงศ
๒๘
นายคมกริช แขพิมพันธ
๒๙
นายคํานวณ รูปโอ
๓๐
นายคิน ทองจันทร
๓๑
นายจรูญ ขันชาลี
๓๒

(เลมที่ ๑๔/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางอุไรวรรณ อําพวา
นางอุไล มงคล
นางเอี้ยง ผิวเงิน
นางสาวเอียม โสรักนิด
นางเอื้อง แสงจันทร
นางโอเลี้ยง คําปตะ

ราย)
นายจอม จันทรประเสริฐ
นายจอย กริดรัมย
นายจักรี คงกะแดะ
นายจารึก ตะกรุดแกว
นายจาฤก ทองเพ็ชร
นายจําเริญ ทรายแกว
นายจําลอง ชางกระโทก
นายจําลอง ทินบุตร
นายเจียม เชื่อมมะรัง
นายฉลาด มาคร
นายชนะพล แจมกระจาง
นายชนิตพล ฉิมแพ
นายชรินทร ใจตรง
นายชัชชาณี อาจวิชัย
นายชัด เลื่อมใส
นายชัยยงค ขุนทอง

