เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๕)
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 ๑๔/๕)
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

ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ
เหรียญทองชางเผือก (รวม ๑,๐๕๖ ราย)
สิบตรี กมล วงษสิงห
๒๓ นายแกนแกว ปญญา
นายกมล สมมาตย
๒๔ นายแกว คํานนท
นายกฤษณพงศ มโนธรรม
๒๕ นายแกว เหลาพรม
นายกฤษณะ ชวงเวฬุวรรณ
๒๖ นายไกรแสง โพธิ์ศรี
นายกฤษณะ ตรีนิธิรัตน
๒๗ นายขจัด จิตพิชัย
นายกลอม คําภา
๒๘ นายขวัญ บุญประสงค
นายกองเกียรติ ทวาเรศ
๒๙ นายขวัญใจ คํามา
นายกองมี เนาวศรี
๓๐ นายขวัญทูล บุญธรรม
นายกัน เส็งสอน
๓๑ นายเขมชาติ เกิดไกแกว
นายกาน กองธรรม
๓๒ นายเข็มทอง ทองยอย
นายกาน หีบแกว
๓๓ นายคฑาวุธ จันทะคุณ
นายกําไร ภูพันธชิต
๓๔ นายคนอง ซอนกลิ่น
นายกิตติ พุมสลิด
๓๕ นายคมสัน ทรงสวัสดิ์
นายกิตติชัย ภูมิคอนสาร
๓๖ นายคะนอง ทีปะลา
นายกิตติพงษ วิเศษพันธุชัย
๓๗ นายคาร สมานมิตร
นายกิติศักดิ์ หอยสังข
๓๘ นายคํา มหาพงษ
นายเกง คําเกิ่ง
๓๙ นายคํา มั่นคง
นายเกตุ ประเทศ
๔๐ นายคําตา สรอยสิงห
นายเกรียงศักดิ์ ตลับไธสง
๔๑ นายคํานึง จันทรไหม
นายเกษม จงนวกิจ
๔๒ นายคําบัง โยลัย
นายเกษม วิสุทธิรัตน
๔๓ นายคําปุน บุญบรรลุ
นายเกิด วงศพันธ
๔๔ นายคําปุน หารินไสล

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

นายคําผัด บุตรพรม
นายคําพูน หลวงบํารุง
นายคําเพียร หอมแพงไว
นายคําไพ จันดาหาร
นายคําภู แสงแกว
นายคํามี มั่นคง
นายคําแยง อาริภู
นายคํารณ เจริญผล
นายคํารณ เหล็กเพชร
นายคําใหล ฮามวัน
นายคิด หมึกสี
นายเคย คํานนท
นายจงจิตร มหายศ
นายจตุพร บัวทอง
นายจรัญ คุมรอบ
นายจรัญ จันทรหอม
นายจรัญ มากบางแกว
นายจรัล พุทธศรี
นายจรัล สลีออน
นายจรัส คงแกว
นายจรัส พืชพันธ
นายจรินทร บําเรอวงษ
นายจรูญ คําปอง
นายจรูญ ถุงปญญา
นายจรูญ ทองสงค

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 ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายจเรย วงคคํามา
นายจเรียง นิ่มมาก
นายจักรกฤษณ จะบอ
นายจักรกฤษณ อินตา
นายจักรพันธ เมธาอนันตกุล
นายจันทร เมทา
นายจันทรแกว บรรดิ
นายจารึก เนตรสาคร
นายจารุพงศ ดวงศิลา
นายจํานง จันทศร
นายจํานง พุมทอง
นายจํานวน ฤทธิสาร
นายจําเนียร สายใจอูป
นายจําปา อมกระโทก
นายจําป ปุลานาผาย
นายจํารัส หนูไชยแกว
นายจําลอง เขื่อนเพ็ชร
นายจําลอง มากพงษ
นายจําลอง สีมาคูณ
นายจิโรจ จรดํา
นายจุฑา บุตรเทศ
นายเจริญ คําหลา
นายเจริญ ฉลาดจิต
นายเจริญ ชมโพธิ์
นายเจริญ ปาณิกิจ

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

นายเจริญ ยี่สง
นายเจริญ อุตราช
นายเจษฎา ศรีแกว
นายเจะดาโอะ เจะแม
นายเจะปอ เด็งระเม็ง
นายเจือ แกวเพ็ชร
นายฉลวย นาคเจือทอง
นายฉลอง นาคสิทธิ์
นายฉลอง ปานสกุล
นายฉโอด ออนนวม
นายฉัตรชัย ผาบชมภู
นายฉัน เชิญรัมย
นายฉันยา บุตรอินทร
นายเฉลา เขบัว
นายเฉลิม มโนสุจริตชน
นายเฉลิมชัย บุสภา
นายเฉลิมพร คําภา
นายโฉอด จันทรเหม
นายชนะ ชูเชื้อ
นายชนินทร ดาโอะ
นายชมพร อิ่มชม
นายชรินทร แตงโสภา
นายชัย สิมาฤทธิ์
นายชัยณรงค เคนคํา
นายชัยยา อินทสุวรรณ

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 ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายชัยฤทธิ์ สุขจันทร
นายชัยวัฒน เนื่องจํานงค
นายชัยวุฒิ จริยกวิน
นายชัยสิทธิ์ ทองทรัพย
นายชัยสิทธิ์ นันตะนะ
นายชาญชัย ลือชัย
นายชาญณรงค นิที
นายชาตรี ทัพดี
นายชาติ ครองสัตย
นายชาน เขียวเนตร
นายชํานาญ จันทสาร
นายชํานาญ แซยอง
นายชํานาญ ทองจินดา
นายชํานาญ ปอมเรือง
นายชิงชัย ชัยชนะ
นายชุติพนธ บุญมี
นายชุน ศรีอินเขียว
นายชุมพล คงกลา
นายชุมพล ราชโหดี
นายชูเกียรติ์ อยูคงเมือง
นายชูชัย ไกรนรา
นายชูชาติ มูลมาศ
นายชูชาติ สุทธิโชติ
นายชูโชค ผลจันทร
นายชูวิทย ชายทอง

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

นายเชวง เครือเถาว
นายเชาวรินทร หะหมาน
นายเชิด ทาริยะหนัก
นายเชิด ประทุมวัน
นายเชิด เย็นใจ
นายเชิดพงษ ชุมภูชนะภัย
นายเชื้อ มากนวล
นายโชติ เสนคราม
นายไชยพร อินตะวงค
นายไชยะ รักษา
นายไชยา เผือกสวัสดิ์
นายซอมะ สาเมาะ
นายซับรี บากา
นายซานจอย แซลี
นายซิลกิฟลี สะรีบู
นายซูดิน หะยีมะเระ
นายโซ พันตรี
นายฐิติศักดิ์ เอมสัมฤทธิ์
นายณรงค กล่ําอยูสุข
นายณรงค แกวกอ
นายณรงค ทาวเนาว
นายณรงค ผลาวรรณ
นายณรงค แยมกลิ่น
นายณรงค สาธรกิจ
นายณรงคฤทธิ์ ศรีพรมมา

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 ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายณรงคศักดิ์ ภิรมย
นายณะรงค ศรีแจม
นายณัฐพงศ ยะกัน
นายดนัย หัสดี
นายดลกอเดร เมาะยา
นายดลเฮีย สะมิ
นายดวงเดือน แกวไกรสร
นายดอรอนิง โซะยามา
นายดอรอฮิน สะมะนิ
นายดาย ดวงมลิ
นายดาวรุง สมสกุล
นายดาโหะ หะเด็ง
นายดํารงค เชื้อบานเกาะ
นายดิเรก ฉ่ําไกร
นายดุลศักดิ์ คนล้ํา
นายเด็จ ดําชุม
นายเดช พรมวัน
นายเดชณรงค จันทวี
นายเดชา กาศวิเศษ
นายเดือด ชูชี
นายเดือน โนรีย
นายเดือน เอี่ยนไธสง
นายแดง จันแจมฟา
นายแดง บัญญัติ
นายแดง มูลรัตน

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

นายแดงจันทร สุภา
นายตอพา เบ็ญดือราแม
นายตอพา สะโอง
นายตอเละ สาและ
นายตี๋ วรรณคะนึง
นายตุน ศรีเหรา
นายเติม เทียมเนียม
นายถาวร ชนูดหอม
นายถาวร ชุมสกุล
นายถาวร เพชรชนะ
นายถาวร แหลมดี
นายทน กุลชัย
นายทรงกรต ประสิทธิพร
นายทรงยุทธ อินเกื้อ
นายทรงสมัย ภูวิลัย
นายทรัพย ดิศร
นายทวนทอง ศรีกิ้ม
นายทวี ฝายเพชร
นายทวี เสริมสราง
นายทวี เหลาทอง
นายทวีรัชต แดงสุข
นายทวีศักดิ์ วรวิทู
นายทองคํา แกวตา
นายทองคํา ศรีนิล
นายทองดี เทนโสภา

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 ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายทองดี ภาออนตา
นายทองแถม เนินกระโทก
นายทองใบ ปุยอบ
นายทองใบ สุโพธิ์
นายทองปาน พิมพวงค
นายทองพล ลุง
นายทองพันธ อรัญวงษ
นายทองแมน ธงกระโทก
นายทองยุน ปานุเวช
นายทองเลื่อน สีสุขา
นายทองสา สุขสําราญ
นายทองสุข นันติภา
นายทองสุข บุญเที่ยง
นายทองสุข สุพรรณ
นายทองสุน พรมบุญ
นายทองสูน ไทยอาษา
นายทองใส หงษา
นายทองใสย อรรคบุตร
นายทัน แตงเรือง
นายทัพ แสงอินทร
นายทิม พอคาชาง
นายทุมพร เพียรผักแวน
นายเทศน ธรรมดา
นายเที่ยง นิสังขรัมย
นายเที่ยง หลาหินกอง

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

นายเทียน จันทรอิน
นายเทือน ดํารงฤทธิ์
นายแทน กานนท
นายธนกฤต พลังไกรสร
นายธนชัย วงษเนตร
นายธนบัตร วันดี
นายธนวัต มูลอาษา
นายธนสรร ลันดา
นายธนัด ผดุงสัก
นายธนาวัฒน วานิช
นายธเนตร เอี่ยมสงา
นายธเนศ แซโคว
นายธรรมชาติ ใจดี
นายธวัช ปนวงศ
นายธวัช วาที
นายธวัชชัย แซจง
นายธวัชชัย สุวรรณกันทร
สิบตรี ธวัชชัย อินทรแกว
นายธวัฒน ไชยชนะ
นายธาตุ ลามคํา
นายธีรพงษ ศุภศิลป
นายธีรวัฒน อรุณ
นายธีรศักดิ์ กองทอง
นายธีรศักดิ์ ใจกลา
นายนคร ทองปลิว

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 ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายนนทพจน มีพร
นายนพดล แพหีต
นายนพพร ลาลุน
นายนพรัตน เนาวสุวรรณ
นายนพรัตน บุญชวย
นายนรสิงห สวางแจง
นายนรินทร พรมตา
นายนฤพนธ รุประมาณ
นายนฤพล แกวพวง
นายนวล พวงเพชร
นายนวัตกรณ ปานแตง
นายนอย คงสิงห
นายนอย ทราบสุข
นายนอย ศรีสวัสดิ์
นายนะ ปาละวงศ
นายนะฤทธิ์ ธีระบุตร
นายนัฐวุฒิ เมืองกอน
นายนัด นิลแกว
นายนันทพงศ บุญพยุง
นายนาเซ มะเซ็ง
นายนาวา บุตรสุวรรณ
นายนํา สองใส
นายนํา สิทธิศักดิ์
นายนิกร พงษประยูร
นายนิกร โพธิ์งาม

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

นายนิติ สิงหพันธ
นายนิเทศ พูดเพราะ
นายนิพนธ สาแหยม
นายนิพล วัฒนา
นายนิมิตร หนูเพชร
นายนิยม สลางสิงห
นายนิรัน มูลเมือง
นายนิรันดร นิกรกุล
นายนิโรธ โถนาค
นายนิวรรตน คงใหญ
นายนิวัฒน จันทฤทธิ์
นายนิวัฒน บุญสวาง
นายนิเวศน สุขกระจาง
นายนูน หอนตะคุ
นายเนตร งามตา
นายเนตร ชาญแท
นายบรรจง โคตรทารินทร
นายบรรจง หีบไธสง
นายบรรเลง ทองโอย
นายบราเฮง ยะยี
นายบัญเจิด ศรีสวัสดิ์
นายบัญชา แซอื้อ
นายบัณฑิต เชื้อบุญมี
นายบัวลา อิสโล
นายบํารุง ทองคํา

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 ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายบํารุง รอดเจริญ
นายบํารุง สอาดเอี่ยม
นายบุญจันทร เขียวสา
นายบุญชอบ สุนสุข
นายบุญชู นันทยักษ
นายบุญโชติ วรรณะ
นายบุญทอน โกศล
นายบุญทัน คํามานิตย
นายบุญทิน วงคเปง
นายบุญเทียม ธุระเทพ
นายบุญแทน วังคีรี
นายบุญธรรม กิ่งทอง
นายบุญธรรม รับแรง
นายบุญธรรม แสงธิ
นายบุญธรรม หงสานอย
นายบุญธรรม หินออน
นายบุญนํา เกตุสุนทร
นายบุญเพ็ง วารี
นายบุญมา ลับแล
นายบุญมี บุญยัง
นายบุญมี รักษาแดน
นายบุญยิ่ง ดวงละไม
นายบุญยืน บุญไชยสิทธิ์
นายบุญยืน สิงจอน
นายบุญเยี่ยม คําเหลือง

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

นายบุญรอด ยอดเพ็ชร
นายบุญรอด หมั่นหา
นายบุญรุง ทองสี
นายบุญเรือง กรรมสิทธิ์
นายบุญเรือง ทองแบบ
นายบุญฤทธิ์ พุฒทอง
นายบุญเลิศ ใกลบุบผา
นายบุญเลิศ ทองแท
นายบุญเลิศ ทุยเวียง
นายบุญเลิศ ยืนหมั้น
นายบุญเลิศ สําอางกิจ
นายบุญสง ปานาสา
นายบุญสง รัตนจิตร
นายบุญสม พุดจีบ
นายบุญสม มีสมภูมิ
นายบุญสี ศรีมาฤทธิ์
นายบุญเหลิม สุภาพันธ
นายปกรณ บุญชิต
นายปพัฒนพล บุศราคํา
นายปมัตถ กลิ่นหอม
นายประกอบ ปนเจริญ
นายประกิจ ดวงปง
นายประครอง ปตะสุทธิ์
นายประคอง นางาม
นายประจบ สงจันทร

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 ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายประจวบ จุฬา
นายประจวบ เพชรนิล
นายประจวบ แสวงชอบ
นายประจักร จาริพันธ
นายประชัน นันชม
นายประดิษ แสงไข
นายประดิษฐ แกววงควาร
นายประดิษฐ จะตุเทน
นายประดิษฐ สีปอง
นายประดู เพชรปอ
นายประถม ประครองสุข
นายประทวน แปนงาม
นายประทีป สีโยม
นายประเทือง เกิดรี
นายประเทือง แกวเกตุศรี
นายประเทือง ผูกจิต
นายประนอม บุตรสัมฤทธิ์
นายประพันธ ชุมแกว
นายประพันธ ทองดี
นายประพันธ บุญหลา
นายประไพ จันดาษ
นายประมงค จันทรแกว
นายประมวล ปราบภัย
นายประมัน คําลักษณ
นายประมูลรัตน ศรีแกบาน

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

นายประยงค คลายศิริ
นายประยนต เตชนันท
นายประยูร จงบรรจบ
นายประยูร บุญสม
นายประยูร อาจคําไพร
นายประวัติ สมบัติกําไร
นายประวิช วระดี
นายประวิทย บัวเพชร
นายประวิทย พิษบุญ
นายประวิทย ฟองสมุทร
นายประวิทย รองเดช
นายประเวช ศรีปญหา
นายประสงค ทุนรองชาง
นายประสงค บัวงาม
นายประสงค บุญเรือง
นายประสงค มณีขัติย
นายประสพ นิลสุพรรณ
นายประสพ สอนสิน
นายประสพโชค สุโทวา
นายประสาร เทียมเทศ
นายประสาร สมรูป
นายประสิทธิ์ กาศไมจันทร
นายประสิทธิ์ แกวจันทร
นายประสิทธิ์ แกวออนแสง
นายประสิทธิ์ เดชศักดา

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 ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายประสิทธิ์ พรมโคตร
นายประสิทธิ์ พูลเพิ่ม
นายประสิทธิ์ รมศรี
นายประสิทธิ์ ลีคะ
นายประสิทธิ์ สุนทร
นายประสิทธิ์ อินตะวงศ
นายประสิทธิชัย ศรีเมฆ
นายประเสริฐ กังวาลย
นายประเสริฐ พินิจ
นายประเสริฐ ฤทธิ์ศิริ
นายประเสริฐ วรรณใจ
นายปราโมทย ทับแสง
นายปราโมทย ใสแสง
นายปริญญา ชาสิงห
นายปริญญา พรมจันทร
นายปรีชา กูลแกว
นายปรีชา ไกสุวรรณ
นายปรีชา ไขชวย
นายปรีชา ใจเรือง
นายปรีชา ศรีบาล
นายปรีชา สีสดใส
นายปรึกษา ประดิษฐการ
นายปลั่ง คําวงศษา
นายปอง ชากุทน
นายปองปรีดา คําศรี

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

นายปองภพ เทพกูล
นายปอม รื่นบุญ
นายปญจะ พิลึก
นายปญญา ดิง
นายปาน นันทะสาร
นายปน สุวรรณรัตน
นายปยวัฒน วังหินกอง
นายปยะธรรม ฉวาง
นายเปลว เอี่ยมเย็น
นายเปยม เปลี่ยววิญญา
นายผดุง ชื่นนา
นายผล อะทะ
นายผัด จันแดง
นายเผชิญ เอี่ยมโอด
นายเผด็จ โพธิมณี
นายเผา ใหมพรมมา
นายพงศธร บุญสรอย
นายพงษศักดิ์ แซมัค
นายพงษศักดิ์ ใหมนิ่ม
นายพนบ ทองเมา
นายพนม เขียวขํา
นายพนม ไพรณรินทร
นายพนม ศรีบุปผา
นายพยัญ ประมูล
นายพรชัย มาหา

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 ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายพรทิพย จวบสมบัติ
นายพรศิลป นิยะกิจ
นายพรอม เพชรเทา
นายพล แดงพยนต
นายพลชัย เกียรติกองไพร
นายพลศิลป สวัสดิสาร
นายพลี เวาะงอย
นายพวน ปนแกว
นายพะเยา ทานกระโทก
นายพัก บุญสม
นายพัฒนา บุญชูวงศ
นายพันธศักดิ์ พูลสมบัติ
นายพาบ ยอดสาแล
นายพิกุล หางนาค
นายพิชิต โคตะมา
นายพิเชฐ มนตรี
นายพิเชษฐ มนตรี
นายพิเชษฐ จันทิมา
นายพิทยา พิชัยรัตน
นายพิทักษ เผาตะใจ
นายพินิจ สุดชอบ
นายพิพัฒน ณรงคศักดิ์สิทธิ์
นายพิพัฒน ยาเงิน
นายพิภพ มั่งเชียง
นายพิภพ แยมยิน

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

นายพิมาย ทองปน
นายพิสัย ชาดา
นายพิสิษฐ ธนบุญเกียรติ
นายพีรพงษ รุททองจันทร
นายพีระศักดิ์ จิตตประพันธ
นายพุฒ เพียรเสมอ
นายพุฒิธร ชูจินดา
นายพุทธ ธนูศร
นายพูลศักดิ์ จําปา
นายเพชรรัตน เนินทราย
นายเพณ จํารัส
นายไพฑูรย มั่นคง
นายไพทูร เครือเนตร
นายไพทูล เผาผม
นายไพบูลย แซโคว
นายไพรศาลย จันทรเจริญ
นายไพรสาร สมบูรณทรัพย
นายไพรัช นุชแดง
นายไพรัช อาสนเวช
นายไพโรจน ตันเมง
นายไพโรจน บัวฝรั่ง
นายไพโรจน รามสวัสดิ์
นายไพศาล จันทรเพ็ง
นายไพศาล นกนอย
นายเฟาซี เตะแม

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 ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายภักดิ์ดีชาติ บุษบา
นายภักดี อาศิรสิริวาณิช
นายภาคภูมิ ชวยชม
นายภานุวัฒน สุขมาก
นายภิรมณ พันตัน
นายภุชงค เชื้อทอง
นายภูษิต เปลี่ยนเจริญ
นายมนชัย พรมฉิม
นายมนัส มรดก
นายมนู ไวยเขตรกรณ
นายมนูญ สอนกลาง
นายมเนตร วรสุข
นายมอม นิ่มประโคน
นายมะตือลา บือซา
นายมะนาแช สมาแอ
นายมะนาเซ ดาโอะ
นายมะนาเส ลอแมง
นายมะนูสี มองมะแซ
นายมะเปาซี มะดือเยะ
นายมะรอซี มาลีกี
นายมะลาเย็ง ดาโอะ
นายมะลี ดาหะซี
นายมะวี สมาแอ
นายมะหมาด หมาดยานา
นายมะหะมัดเซง เฮาะมะสะเอะ

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

นายมังกร อนันตะยศ
นายมานพ จันทรกระจาง
นายมานะ ภักดี
นายมานิต เตยแกว
นายมาโนชญ พวงหิรัญ
นายมาหะมะพาไหมิง จาดาเระ
นายมาหะมะอีซอ หะนิซู
นายมาหาดี บาทะลา
นายมาหามะ สะมะแอ
นายมาหามะนาเซร ลอตันหยง
นายมาฮํามะเซ็ง สะมะแอ
นายมิ่ง มหายาโน
นายมิตร สมัย
นายมิตสันต ลุขาวรรณ
นายมูฮัมมะนาวี วาเยะ
นายเมฆ หอมดอก
นายแมน ปูบุตรชา
นายยงยุทธ ณ สง
นายยงยุทธ พันพู
นายยงยุทธ ฤทธิ์สุวรรณ
นายยอด บานสระ
นายยิ๊ คาเร็ง
นายยิ้ม ดีเยี่ยม
นายยุคล ทนทาน
นายยุทธพงษ จับใจนาย

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 ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายยุทธพันธ แผนมณี
นายยูโซะ เละแตโซะ
นายยูโซะ ฮะดูแว
นายรจน ปองศรี
นายรอซะ ลอเด็ง
นายรอนิง สือแต
นายรอฮายา ฮะยีมะเซ็ง
นายรังสรรค ราชพริ้ง
นายรัตน ยอดถี
นายราเชน ชวนป
นายรุงรัตน รอดมณี
นายเริงชัย ขันชะลี
นายเรียน อาจสมบาล
นายเรือง เทศไทย
นายเรืองยศ บุญธรรม
นายเรืองฤทธิ์ สวางศรี
นายเรืองศักดิ์ เขื่อนขัน
นายเรืองแสง ไชยมล
นายไร รามจุล
นายฤทธิรงค สุทธิวารี
นายละมวน สอดศรีจันทร
นายละมัย สืบจันทร
นายลัทธพล ทองผักแวน
นายลาซิ ยือแฮ
นายล่ํา อุปชฌาย

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

นายลําเลียง ละครพรม
นายลิขิต นาสิงหขันธ
นายลิด อัคฮาด
นายลือศักดิ์ ทองทิพย
นายเล็ก ประทุมมุท
นายเลาะแม สาเมาะ
นายวรรณยู หวยทราย
นายวรรณลบ คําโสภา
นายวรวัฒน วิชัย
นายวรวุฒิ ผาสุข
นายวรากร ศรีจันทร
นายวสันต จีนเย็ก
นายวสันติ สุวรรณเขตต
นายวสินธุ ทองจํานงค
นายวัชระพล พระกระโทก
นายวัชรินทร ใจเพชร
นายวัชรินทร ศรีเมือง
นายวันเกียรติ คงศานุวงศ
นายวันชนะ สังขคร
นายวันชัย วองสาริกิจ
นายวัสพล เกจันทร
นายวาที วันดี
นายวานิง มะแตหะ
นายวิกาล แดงดี
นายวิจักษ ตะมลภาพ

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 ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวิจัย พรมงาม
นายวิจิตร ประสงคทรัพย
นายวิชัด วรรณทอง
นายวิชัย คําหลา
นายวิชัย ตระทอง
นายวิชัย ผังดี
นายวิชัย พลศรี
นายวิชัย อิ่มกมล
นายวิชาญ จันทรอวม
นายวิเชท พุมแยม
นายวิเชียร แปลนวงษ
นายวิเชียร ไหมดี
นายวิทย จอมมี
นายวิทยา คํายอด
นายวิทยา ชูชาติ
นายวิทยา บัวลอย
นายวิทยา ศรีปราชญ
นายวิทยา สุวรรณ
นายวิทวัส แสงสรทวีศักดิ์
นายวินัย แกวกุล
นายวินัย จันทรศรี
นายวินัย ชูเรือง
นายวินัย ปญญาดี
นายวินัย มีลาภ
นายวินัย มีสัมพันธ

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

นายวิเนตร ทีรวม
นายวิมล แสงจริง
นายวิมล อนันตโรจน
นายวิมาน จันทรเครือยิ้ม
นายวิรด สุดพนัส
นายวิรัฐ สงพราหม
นายวิรัตน กองกุล
นายวิโรจน บัวจันทร
นายวิโรจน บุตรศรี
นายวิลัย คําภูเงิน
นายวิลาบ แกวกลม
นายวิลาศ เลี้ยงพรม
นายวิไล คําจอย
นายวิไล โสมาลีย
นายวิวัฒน จิตจริง
นายวิศิฏฐพล อุตมูล
นายวิสาร หงษพันธ
นายวิสูตร เกตุแกว
นายวีระ เห็มวัง
นายวีระชัย บุญเดช
นายวีระชาติ บุญเย็น
นายวีระพงษ เจริญคง
นายวีระพงษ เดือนใส
นายวีระศักดิ์ ชัยขันท
นายวุฒิไชย บุตรดีศักดิ์

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 ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเวช วุนแปน
นายเวนิส เพ็ชรเพ็ง
นายแวรอนิง สะเฮง
นายแวสะแลแม สาระห
นายแวหะมะ ดือรามะ
นายแวอุเซ็ง วาเลาะ
นายศราวุฒิ ดําจันทร
นายศรีชล พรหมทองเมือง
นายศรีทวน เดชอูป
นายศรีศักดิ์ กุลากุล
นายศศิพงศ บัวเปด
นายศักดา สําแดง
นายศักดา อินทรชู
นายศักดิ์ชัย ญาณสูตร
นายศิริ ปานจะอํา
นายศิริพร หลาใจ
นายศิลป อินตะเครือ
นายสงคราม วงคพันธ
นายสงวน โสระวงศ
นายสงา นามเดช
นายสถิตย เครือเขื่อนเพชร
นายสนธยา เกิดแกว
นายสนอง คนซื่อ
นายสนอง พินกิจ
นายสนอง รอดภัย

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

นายสนั่น กุยลอยทาม
นายสนั่น ออมทองหลาง
นายสมเกียรติ ไกรณรา
นายสมเกียรติ คําสี
นายสมเกียรติ เจะหมัด
นายสมเกียรติ บุตรแสน
นายสมควร ละลี
นายสมควร สุขมาก
นายสมคิด บรรจงดัด
นายสมคิด ผดุงสิน
นายสมจิตต จันทรทอง
นายสมจิตร คลองดี
นายสมจิตร ใจดี
นายสมจิตร บุตรวงศ
นายสมจิตร วังคํา
นายสมจิตร สายแวว
นายสมเจตร ลอมวงษ
นายสมใจ ศรีบาล
นายสมชาย กาวิใจ
นายสมชาย คณัชนบธร
นายสมชาย จันทรา
นายสมชาย แจงสูงเนิน
นายสมชาย ปองกัน
นายสมชาย ปานพลอย
นายสมชาย พิทักษธรรม

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 ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมชาย พุดซอน
นายสมชาย มอญเกา
นายสมชาย ยอดโพธิ์
นายสมชาย วัชรวรงค
นายสมชาย ศรีมหานาค
นายสมชาย สายสกล
นายสมชาย สุวรรณประภา
นายสมชาย แสงชุม
นายสมชาย หมูมาก
นายสมชาย หยังกูล
นายสมชิด สัมฤทธิ์นอก
นายสมเดช คําละมูล
นายสมเดช วรรณงาม
นายสมทรง เลิกเวรี
นายสมทราย อุนทองศิริ
นายสมนึก เพชรอาวุธ
นายสมนึก ยงประเดิม
นายสมนึก แสนคํา
นายสมนึก หนูนอย
นายสมบัติ แข็งขัน
นายสมบัติ บัวใหญ
นายสมบัติ แหวนหลวง
นายสมบูรณ กาบออย
นายสมบูรณ ไกรเสือ
นายสมบูรณ คําปาน

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

นายสมบูรณ นงนาคเพนา
นายสมบูรณ โพธิ์พริก
นายสมบูรณ วรบุตร
นายสมบูรณ เอกวานิช
นายสมปอง ทิพศรี
นายสมปอง สุกรี
นายสมพงค แสนสาคร
นายสมพงษ ชัยสงเคราะห
นายสมพงษ เชื้อนาม
นายสมพงษ แซอึ๊ง
นายสมพงษ ดําเนินงาม
นายสมพงษ ทองเสื่อ
นายสมพงษ ทะปาละ
นายสมพงษ นามวงค
นายสมพงษ ภูมิภักดิ์
นายสมพร บุญมี
นายสมพร แมนปน
นายสมพร รุงเรือง
นายสมพร ศรีระวรณ
นายสมพร โสภารัก
นายสมพาน เสวิสิทธิ์
นายสมพิศ หอมเชย
นายสมภพ ผิวขํา
นายสมภพ หนูโพนทัน
นายสมภพ อนุบุตร

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 ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมภาร ลีตน
นายสมมาตร ปานเฉลิม
นายสมยศ จุลพูล
นายสมยศ ทองทับ
นายสมร กรวยทอง
นายสมร เพงพิศ
นายสมลักษณ ชํานาญ
นายสมศรี สีหะวงษ
นายสมศักดิ์ แกวกํากง
นายสมศักดิ์ ทองนอย
นายสมศักดิ์ พรหมเกตุ
นายสมศักดิ์ มาระพันธ
นายสมศักดิ์ รัตนปรากฎ
นายสมศักดิ์ อวมไธสง
นายสมเษียร เมษนิคม
นายสมสนิท สุนทรส
นายสมสัก ใจกาศ
นายสมหมาย ขยันคิด
นายสมหมาย จันทสิทธิ์
นายสมหมาย บุญกันหา
นายสมหมาย มาตรา
นายสมหมาย ฤดูดี
นายสมหวัง หรเพลิด
นายสมัย เตาทอง
นายสมัย รัตนวาป

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

นายสมัย ลวดทอง
นายสมาน เปลี่ยนปลั่ง
นายสมาน พวงประเสริฐ
นายสมิด เรืองฉาย
นายสวน มานะเพียร
นายสวนไทย อุคํา
นายสวัสดิ์ แกวฟู
นายสวัสดิ์ ฉิมพาลี
นายสวัสดิ์ สามทองกล่ํา
นายสวาง เตปน
นายสวาท จันทวาด
นายสวาท เทพสิงห
สิบตรี สวิง สุกันทา
นายสหพันธ เลอเกียรติวัฒนา
นายสอนชัย วรรณลึก
นายสอลาฮูดิง ฮารง
นายสะมะแอ ซาเมาะ
นายสังวาลย บุตรแสง
นายสังเวียน แกวรักษา
นายสัญญา เทียนสําโรง
นายสัญญา บุญมา
นายสันติ โสมะนาวัฒน
นายสัมฤทธิ์ จัดชู
นายสัมฤทธิ์ พลชิด
นายสาการียา อาบูบากา

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 ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสาคร ประเสริฐไทย
นายสาคร สุทธิ
นายสาทิพย จันทรพวง
นายสาม พลโดด
นายสามารถ กาฬภักดี
นายสามารถ เพชรสุวรรณ
นายสามารถ สรางทองดี
นายสาย ใจตาเสาร
นายสายชน กรีมนตรี
นายสายชล การตรง
นายสายยนต ไพเราะ
นายสายลม ชอยชด
นายสายลม สุทธิโยชน
นายสายัณห ชาติรักษา
นายสําเนา สุขรอด
นายสําพงษ อรัญศักดิ์
นายสําเภา มลิวัลย
นายสํารวญ แยมวิเศษ
นายสํารอง คําหวาน
นายสํารอง วิเศษแกว
นายสํารอง สุพรรณโมก
นายสํารอง หลักฐาน
นายสําราญ กรุฑวงษ
นายสําราญ ไชยศรี
นายสําราญ แซนอย

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

นายสําราญ เทพวงค
นายสําเริง นรสิงห
นายสําลี แกวมณี
นายสําลี วงชาดา
นายสําสุดิง อาแว
นายสิงห กําแพงนิล
นายสิงห ถาวรกุล
นายสิงหะนาท ทองออน
นายสิทธิพงษ จองจับ
นายสิทธิพร แพงโคตร
นายสินชัย แกวเมฆา
นายสีทา สุพรรณา
นายสุกรี เรือนนา
นายสุกฤษฎิ์ ธรรมอุปกรณ
นายสุขจันทร กางยาง
นายสุขสันต โยธานี
นายสุคนท สายพรม
นายสุจิตต สระแกว
นายสุจิตร กลาการ
นายสุชาติ แกนจันทร
นายสุชาติ เชื้อสูง
นายสุชาติ เดชกัลยา
นายสุชาติ ถาวร
นายสุชาติ พรหมแกว
นายสุชาติ ยังชูญาณ

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 ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสุชาติ สวนหิรัญ
นายสุดจิต นพศรี
นายสุดใจ แสวงการ
นายสุทัศ ประคองกิจ
นายสุทัศน จันทรโพธิ์
นายสุทัศน ชมะวรรณ
นายสุทัศน ภาคสุข
นายสุทิน เกิดทอง
นายสุเทพ เกตุนวม
นายสุเทพ แวนไธสง
นายสุเทพ อองลภ
นายสุนทร มั่นศรีจันทร
นายสุนทร ศิริพันธ
นายสุนทร สุขเกื้อ
นายสุนันท จุลลา
นายสุนันท ซื่อจริง
นายสุนันท สมจิตร
นายสุเนตร สารทิพย
นายสุบรรณ สุขกุล
นายสุเบ็ญ พันนุรัตน
นายสุปรีชา นามมาหาวงษ
นายสุพจน กลิ่นเนียม
นายสุพรรณ สารรักษ
นายสุพรรณ พนารัตน
นายสุพล ถิ่นจันทร

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

นายสุพัต รูกายา
นายสุพิน คําภา
นายสุพิน จําปา
นายสุพี พลนิกาย
นายสุภกิณห เนตรจอย
นายสุภพ สมภักดี
นายสุภวัฒน พุมทอง
นายสุภักดิ์ บรรจงชวย
นายสุภาพ กันยา
นายสุมิตร กฤษณานุกูล
นายสุมิตร เกลี้ยงกลม
นายสุมิตร ชุมเชื้อ
นายสุรชัย กนกถาวรธรรม
นายสุรพงษ สหัสนฤภัยพงษ
นายสุรพล กัณหา
นายสุรพล สนขู
นายสุรศักดิ์ ทองสําแดง
นายสุรศักดิ์ รักษาราษฎร
นายสุรศักดิ์ วนาสุวรรณวณิช
นายสุรเสน ภารบูรณ
นายสุรัตน เหี้ยมเหิน
นายสุริน ธรรมกุ
นายสุรินทร พรมสมบัติ
นายสุรินทร อินธิเดช
นายสุริยนต จงจิตร

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 ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสุริยะ วัชรปรีดากุล
นายสุริยา บัวดี
นายสุริโย อวนละมัย
นายสุวนัย ลิ้มเรืองแสง
นายสุวรรณ ใสเมืองยอง
นายสุวรรณ ภิญญาคง
นายสุวรรณ วงเวียน
นายสุวรรณ สีหะนันท
นายสุวิท อสิพงษ
นายสุวิทย เผื่อนโชติ
นายเสงี่ยม คงมณีฉาย
นายเสนห ผาจันทร
นายเสนห เรืองเดช
นายเสนียน พระกาเพ็ชร
นายเสมอ เรืองเทศ
นายเสมียน ตอไธสง
นายเสมียน อิ่มสําราญ
นายเสริม พวงจีน
นายเสริม สุวรรณมงคล
นายเสาขี ทับเที่ยง
นายเสารคํา ใจจู
นายเสารคํา เลางาม
นายแสน ขาวคม
นายแสวง โพธิ์ชัย
นายโสภณ ชูประสิทธิ์

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

นายโสภา สมนึก
นายไสว นาสมชัย
นายหทัยวุฒิ วรวงษ
นายหนาย คําศรี
นายหนูนา บุญเชิด
นายหวาน ภูชมชื่น
นายหาแซ อีซอมูซอ
นายหาญ ตระกูลรัมย
นายหามะ สุหลง
นายหิรัญ เหมืองหมอ
นายเหลา อรออน
นายเหวียน แกวจํารัส
นายใหญ คําดี
นายใหนกวาง แซฟุง
นายองคฤทธิ์ อินทรชํานาญ
นายองอาจ พิมพละมาศ
นายองอาจ อินสองใจ
นายอดิเทพ ใจเรือน
นายอดิศร พรหมจินดา
นายอดิศร มวงศรี
นายอดิศักดิ์ มืดอินทร
นายอนัน เหมือนสุวรรณ
นายอนันต ใจเสียง
นายอนันต บุญยืน
นายอนันต สมแปน

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 ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอนันท สอาดมวง
นายอนุชิต บัวคําปน
นายอภินันท จันทะสอน
นายอภินันท สะมะแอ
นายอรุณ ชินดา
นายอรุณ เย็นปู
นายอรุณ สระทองพูน
นายอรุณ สุริยะใหม
นายอวิชัย ดวงตา
นายอะหลี ตูดํา
นายอัจฉริยะ ชวยเอียด
นายอับดุลกอเด หะยอ
นายอับดุลกอเดร เด็งพาแน
นายอับดุลกอเดร โตะอาแด
นายอับดุลรอแม ดะมะ
นายอับดุลเลาะ กาซอ
นายอับดุลเลาะ แยแล
นายอับดุลเลาะ ยาสุโกะ
นายอับดุลอาซิ มาสาระกามา
นายอับดุลอาซิซ ตะเยาะ
นายอัมรันทร ดาโอะ
นายอัสมารี อาลีปูตุ
นายอัสมี เจะอาแว
นายอาซีสัน ทิ้งน้ํารอบ
นายอาซือมาน มะหลี

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

นายอาทิตย แหยมออน
นายอานนท รักษาพล
นายอานันท โตคลองตัน
นายอานุภาพ ชูดวง
นายอารัญ เจะหะ
นายอารี ดีวังยาง
นายอาลี นิมะเตะ
นายอาลียะ แปแนะ
นายอาเล เลาหมี
นายอาสีด เดนดารา
นายอาหลี หมัดอาดํา
นายอาหะมะ มะแซ
นายอาหามะ โซะซูมะ
นายอาหามัด ยะโกะ
นายอํานวย ชูวงษ
นายอํานวย ยี่สุนแกว
นายอํานาจ คําพึ่งอุน
นายอํานาจ จิตรพรหม
นายอํานาจ ทองสา
นายอํานาจ ทองหนุม
นายอํานาจ มั่นเด็ดวิทย
นายอํานาจ ลอยแกว
นายอํานาจ ละมายศรี
นายอํานาจ ศรีสงคราม
นายอํานาจ สุวรรณ

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอําไพ บัณฑิตย
นายอํารํา ปะจูกูเล็ง
นายอินแกว มนิลทิพย
นายอินตา วังคีรี
นายอิสกันดา บอเตาะ
นายอิสมาล ลีเกียก
นายอีสะมะแอ กาซอ
นายอุดม เชยชื่นจิตร
นายอุดม มูลระคาย
นายอุดม ลาคําเอ็ม
นายอุดมศักดิ์ อิ่มอยู
นายอุดร ปอมสกุล
นายอุทัย ดีสอน
นายอุทัย พุมทิม
นายอุบล บัวออน
นายอุรุพงษ แกวหนูนวล
นายอุไร เทียมกระโทก
นายอุสมาน กาเจตอแล
นายเอกกมล วงศปง
นายเอกราช แซสง
นายเอนก กอเกิด
นายเอนก สงนอก
นายเอี่ยม ไชยนนท
นายโอพาส ทุมวงค
นายโอเลียน มะศรีหา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายฮาเซ็ง อาบู
นายฮาเซม กิริยา
นางสาวจันทรเพ็ญ ประศาสนศิลป
นางจุฑารัตน เวียงจันทร
นางชลธิชา นัดหา
นางบุญมา อินทพุทธ

๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางปรานี นานอย
นางพรใจ นามประยูร
นางพาขวัญ แสงขาว
นางมะลิ วิเศษวุฒิ
นางสาวมาลิน ธนะประสพ
นางสาววาสนา อินทรไพร

เหรียญทองมงกุฎไทย (รวม ๒,๒๐๙ ราย)
นายกมล ชาญนอก
๑๙ นายกําจัด ติยะบุตร
นายกมล หอมจันทร
๒๐ นายกําจาย หัสไชย
นายกมลรัตน คําคุม
๒๑ นายกําพล ทองเงิน
นายกมลศักดิ์ ทองเดิม
๒๒ นายกิตติกร ศรีผา
นายกรีฑา มากอน
๒๓ นายกิตติชัย สายจันทร
นายกฤตพล เพชรศรีสังข
๒๔ นายกิตติพงษ กาฬวงศ
นายกฤษฎา ประจวบเขตร
๒๕ วาที่รอยตรี กิตติศักดิ์ คงไล
นายกฤษณพล ศรีคํา
๒๖ นายกิตติศักดิ์ บูเกะมาตี
นายกฤษดา ยอดรักษ
๒๗ นายกิตพิ งษ โกวิทยวงศชัย
นายกองมี บุญเหลื่อม
๒๘ นายกิติพงษ คําใบ
นายกอเซ็ง บาฮะ
๒๙ นายกิมฮก แซเนี้ยว
นายกอเซ็ง มะเย็ง
๓๐ นายกุญชร เสียงเพราะ
นายกอเดร เจะลอยิโดะ
๓๑ นายกุย แกวเวียง
นายกอบชัย สังวร
๓๒ นายกุศล จินดาพล
นายกาจ พิมพนนท
๓๓ นายกูมะซากี มือฆะ
นายกาน เบาสมศรี
๓๔ นายกูอินิกาดาร โตะกูบาฮา
นายกามารูดิง ป
๓๕ นายเกต ใจราช
นายการิง คาเดร
๓๖ นายเกรม บีรู

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑

นายเกษม ศรีสุพรรณ
นายเกษม สีสุดทา
นายเกา แกวกูล
นายเกียรติชัย ขัตติยะ
นายเกียรติศักดิ์ ฤทธิ์นอย
นายเกียรติศักดิ์ เสือนอย
นายแกวลูน แกวจันทรมัง
นายโกมล สาวะบุญ
นายโกศล แกวเจริญ
นายโกศล หมัดสุวรรณ
นายโกสิทธิ์ มณีโชติ
นายไกรวุฒิ กูลชาง
นายไกรสร ชุมทอง
นายขจรศักดิ์ ทามี
นายขจัด ใหมเผือก
นายขรรคชัย เพ็ชรพวง
นายขวัญใจ มีควร
นายขวัญชัย เจริญงาน
นายขวัญชัย แสงหยัง
นายเขิน เทวารัมย
นายเขิม แสงเอียด
นายเขียม ทองรักษ
นายคงเดช รันละโคตร
นายคงศักดิ์ ฤทธินิ่ม
นายคงศักดิ์ ลาภาวัฒนะ

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายคงศิล พิมราช
นายคทาวุธ กล่ํามาศ
นายคนึง คงนอย
นายคนึง นุชนุม
นายคมกฤษ ชอจันทร
นายคมศักดิ์ เพ็ชรคง
นายคมสัน จันลา
นายคมสันต สุริวงค
นายครรชิต ทนานิน
นายครรชิต ลําพึงคิด
นายคลอย สกุลพรหม
นายคอเละ นิทอง
นายคัน เปกเรือง
นายคํา ขอยุดกลาง
นายคําเครือ จันทรแกว
นายคําดี นาคูณ
นายคําตัน จอมภู
นายคํานัด วงศวาท
นายคําบาง ทวีปไทสง
นายคําปน ศรีอาชัย
นายคําเผี่ยง ชายคํา
นายคําพล เพชรบุรีภักดี
นายคําพอง ปุมเปา
นายคําพอง อวบอวน
นายคําพา เมฆทา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑

นายคําเพียร วงษศรีทา
นายคําฟอง ถิ่นน้ําใส
นายคําภา เพ็ชรจิตร
นายคําภู ค่ําจุน
นายคํามอญ นนเลาพล
นายคํามูล อุดมฤทธิ์
นายคํารณ ดาษพร
นายคํารณ พวงมาลี
นายคําหมื่น วุฒิยา
นายคุณมี หนูชวย
นายคูณ ภูมิสุข
นายคูบุญ ยะอนันต
นายเคน ศรีธรรมา
นายแคละควา กิจจาเลิศ
นายเงิน เปงแกว
นายจตุรภัทร จุดาบุตร
นายจรัญ ชูแกว
นายจรัญ ตุมแห
นายจรัญ บานเกาะ
นายจรัญ พรหมโชติ
นายจรัญ ยี่หวา
นายจรัญ สมศรี
นายจรัล ฤทธิ์ฉิม
นายจรัส คําติ๊บ
นายจรัส สิงหมะโน

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายจรัส แสงวงค
นายจรินทร ดาวเงิน
นายจรินทร สุขจิตร
นายจรินทร แสนธรรมจักร
นายจรุง ชื่นวิริยกุล
นายจรูญ ปญญาเฟอน
นายจรูญ วงคกาปน
นายจรูญ ศรีสมโภชน
นายจรูญ สรางนา
นายจรูญ เส็งฉนวน
นายจรูญ หนอเอียด
นายจวง เกตุวงค
นายจะเร ขอนดอก
นายจักรกริช นนทพยัคฆ
นายจักรกริศน ศรีโยธา
นายจักรชัย เมฆกลอม
นายจักรพงษ ชารีพร
สิบเอก จักรพล เจือจาน
นายจักรพล ตูพิมาย
นายจักรพันธ พิมดา
นายจักรภัทร มานิตย
นายจัด ดาทอง
นายจันแกว ทองหลาง
นายจันทรเพ็ง แกนทาว
นายจันทวี พอนามแดง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑

นายจันทะจร ปยะราช
นายจารี กระบวนสงา
นายจํานงค ดวงสังข
นายจํานงค ผูกจิตร
นายจํานงค สุการะ
นายจํานงค หูมแพง
นายจํานงค อวยพร
นายจําเนียร กองจันดา
นายจําเนียร สมเพชร
นายจําป แกนสาร
นายจําป พลศรี
นายจํารัส ไชยคํา
นายจําเริญ คํานนท
นายจําเริญ เงินเชื้อ
นายจําเริญ ดาศรี
นายจําลอง ขาวสอาด
นายจําลอง ดวงสําราญ
นายจําลอง อุดมสุข
นายจําแลง หยูตุง
นายจําไล เชื้อสาร
นายจิตตะ รุณวิจิตร
นายจิตร อินทะพุธ
นายจิติคม บุญล้ํา
นายจิรพจน รักศีล
นายจิรศักดิ์ นิลคง

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายจิระพงค พรมสิน
นายจิระพล ชอสม
นายจิระศักดิ์ หอมกอ
นายจีรศักดิ์ แสงเมา
นายจีระชัย เรืองไชย
นายจุมพล เกษรา
นายจูไหล ขุนพิทักษ
นายเจน ดวงมาก
นายเจริญ กงเซง
นายเจริญ ดวงทิพย
นายเจริญ สระแกว
นายเจริญ สิทธิวุฒิ
นายเจริญเดช สุภาพร
นายเจริญฤทธิ์ แกวสวัสดิ์
นายเจษฎา หลงอะหลี
นายเจะซอรี เจะเตะ
นายเจะแน เสะนุง
นายเจะมะแอ แวโดะ
นายเจะสือแม ปลาปง
นายเจะอาแซ มะแม
นายเจะอูเซ็ง มะสีละ
นายโจ พรไพรมหาศิริ
นายโจม จุนใจ
นายโจม อวนดวงดี
นายฉลอง ของทิพย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑

นายฉลอง ชาวละหาร
นายฉลอง ลบพื้น
นายฉลอง ลือโชติ
นายฉลอง ไวสุวรรณ
นายฉลอง สังเกตุ
นายฉลอง สุวรรณรัตน
นายฉลอม เสียมกลาง
นายฉลาด คงอินทร
นายฉลาม ทองกิ่ง
นายฉัตรชัย ฉิมมาลี
นายฉัตรชัย ไตรยสุทธิ์
นายฉัน ตาทอง
นายเฉลิม กอนทอง
นายเฉลิม แกวเพ็ง
นายเฉลิม ปานแกว
นายเฉลิม สมศรี
นายเฉลิม สุขดี
นายเฉลิม อามาตสมบัติ
นายเฉลิม อินทะวาส
นายเฉลิมชัย ลีชานนท
นายเฉลิมชัย สมนา
นายเฉลิมพล รัตนา
นายเฉลิมพล รุงเรือง
นายเฉลิมศักดิ์ ชูนาค
นายเฉลิมศักดิ์ แซไล

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเฉลียว เพชรสารพรม
นายเฉียง ภูเขียว
นายเฉียบ หึกขุนทด
นายไฉน ดูใจ
นายไฉน พรมงาม
นายชนันท ชนะพล
นายชยณัฐ บุญจันทร
นายชริน จอนเจิม
นายชรินทร พิมพโคตร
นายชอ พระวันพรมราช
นายชัชชัย ชูแกว
นายชัชชัย ปานทอง
นายชัด พรมมา
นายชัยชนะ สิงหะพล
นายชัยดี เจะอาแซ
นายชัยเดช แหวเพชร
นายชัยพร จันทรพิลา
นายชัยยา แสงคํา
นายชัยวัฒน กุลบุตร
นายชัยวุฒิ ยศปญญา
นายชัยสิทธิ์ สุทธิเพศ
นายชาญ มะโนชัย
นายชาญ สิงหสกล
นายชาญชัย คลายเนียม
นายชาญชัย จําพันธ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑

นายชาญชัย วงคเหงา
นายชาญไชย ไชยชาญ
นายชาญณรงค ผาลากัน
นายชาตรี มณีศิลาวงศ
นายชาตรี มอพิมพ
นายชาตรี มัยวงค
นายชาตรี สกูลหรัง
นายชาตรี สายคําจันทร
นายชาตรี อากาศกลาย
นายชาติ กันทะจักร
นายชาติชาย แกวศิริ
นายชาติชาย จันทรังษี
นายชาติชาย นวมนา
นายชายฟา จําปาเหล็ก
นายชาลี ทุมรัตน
นายชํานาญ คําวิชัย
นายชํานาญ จันทรสุข
นายชํานาญ ทองรอด
นายชํานาญ เทียนนา
นายชํานาญ ธรรมเดโช
นายชิต ปานพลอย
นายชิตชนะพงศ พรมชัย
นายชิราวุฒิ นามอินทร
นายชีพ เปยนาค
นายชุม จันดา

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายชุมพล เพียวแมน
นายชูเกียรติ พวงชมภู
นายชูจิตร ธ.น.ดี
นายชูชาติ เฉลิมลอย
นายชูชาติ ศรีจันอัด
นายชูชาติ อาจกลา
นายชูศักดิ์ ไตรยราช
นายเชน จันกระจาง
นายเชน ภิรมยนิ่ม
นายเชน สอนทาโก
นายเชาว น้ําพี้
นายเชาวลิตร ภูมิพิทักษ
นายเชิดชัย อิ่มเอก
นายเชียน โสนาพูน
นายเชียร เที่ยวทอง
นายเชียรชัย อินทะจักร
นายเชื้อ ไกรสิน
นายเชื้อ ชวยเมือง
นายเชื่อม จิตรศิลป
นายโชคชัย ตุยพรม
นายโชคชัย ถาวรสันต
นายโชคชัย พิมพมหา
นายโชคชัย โพนพิมพ
นายไชยยันต ลายพยัคฆ
นายไชยยา ชุยโพธิ์นอย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑

นายไชยา ทองขัน
นายไชยา ยอยง
นายไชยุทธ สมอินเอก
นายไชโย วงศมณีสัย
นายซอน เชื้อบุญมี
นายซอละ มะวี
นายซฮาบูดิง สุใน
นายซัรวาอ หะมะ
นายซาการียา เดร
นายซาการียา ตันหยงมัส
นายซาการียา สนิ
นายซานูซี มือลี
นายซาบูรี มะรอโซ
นายซามสูดิง แมฮะ
นายซาอีมัน สะแปอิง
นายซีเดะ ดือมิ๊ศ
นายซูเด็ง หะลี
นายซูวัน ยูโซะ
นายซูไฮมิง อาแว
นายซูไฮมี ลูมะ
นายเซ็ง พลเยี่ยม
นายโซกัรนัย สือนิ
นายไซนาอามีดิง หะแว
นายญวน เชื้อคําฮด
นายณชรัฐ ยุภาพิน

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายณรงค จันทรักษา
นายณรงค ดอกพิกุล
นายณรงค เทียนแกว
นายณรงค นาคเรือง
นายณรงค ศรีหะ
นายณรงค สิงหนสาย
นายณรงค สุรินแกว
นายณรงค หมายดี
นายณรงค อินทรคง
นายณรงค เอหวัง
นายณรงคฤทธิ์ หนูเสน
นายณรงควิทย เลิศวิลัย
นายณรงคศักดิ์ คงมณี
นายณรงศักดิ์ ศรีสม
นายณรบฎีร เงาะ
นายณัฐดนัย ปฏิโยเก
นายณัฐดนัย วิบูลนิติธรรม
นายณัฐธนศรณ จันทรจร
นายณัฐพงศ อินเกตุ
นายณัฐพล คํามุงคุณ
นายณัฐพล แสงจันทร
นายณัฐยศ สุภรุจ
นายณัฐวัฒน สนิทภัคดี
นายณัฐวุฒิ นุยภูเขียว
นายดนตรี กิ่งทอง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑

นายดนยา อุสมาน
นายดนลาซิ หัสมัด
นายดนัย โพธิมณี
นายดวง บุดตาเจียม
นายดวง ภูเท็ง
นายดวง ศรีพิลา
นายดวงคํา จันทรแปง
นายดอกรัก หวังเครื่องกลาง
นายดอกรักษ พุดซอน
นายดอแม ตาเยะ
นายดอรอซะ จะกะป
นายดอรอนิง ดือราแม
นายดอรอหะ แมสะนี
นายดอรอฮิง สามะเอะ
นายดอเลาะ สาหะ
นายดาวเรือง ศรีโพธิ์ทอง
นายดาหมาน ปูหัด
นายดํารง สมานมิตร
นายดํารง แสงเพิ่ม
นายดํารงค คงปาน
นายดํารงค จันทรกระเทาะ
นายดํารงค ติ๊บแดง
นายดํารัส หมื่นลึก
นายดีละห ดารามานะ
นายดือนัย กาเยาะ

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายดือรอนิง เจะแม
นายดือราแม บือราเฮง
นายดือเลาะ มะนาวี
นายดุลหาเล็ม อุสมัน
นายดุลอันนาส ยะผา
นายดุสิต สุภาพ
นายเด็จชาย สองเมือง
นายเดช บาทบํารุง
นายเดช เพชรภา
นายเดชฤทธิ์ โกเสนตอ
นายเดชา คํานวน
นายเดชา โนนทิง
นายเดชา วิไลสุขสกุล
นายเดโช สุปนบุตร
นายเดน สีดา
นายเดนดี พันตา
นายเดี่ยว ขายขาวสาร
นายเดือน ลือนอย
นายเดือน โสภาสี
นายแดง วรรณภา
นายตระกูล ใจกลา
นายตวน ยศเมา
นายตวนบาดารอ กูและ
นายตองตา วาระสิทธิ์
นายตอเละ สาและ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑

นายตะวัน ชนะเคน
นายตาเละ ยา
นายติ๋ม จันทะสิงห
นายตุน จันทํา
นายตุย ปชัยนะ
นายตุย วงศชัย
นายเตรียม เพียงตา
นายเตรียม โสดามาตร
นายโต ศรีนางใย
นายไตรราช ไชยเชษฐา
นายถนอม เชื้อดวงขาว
นายถนอม รายาจิตร
นายถนอม รุงเรือง
นายถนอมจิตย แพงคําดี
นายถวัลย บุญลา
นายถวิล แกวแสน
นายถวิล จันทรเอย
นายถวิล บุญเกิด
นายถวิล เพ็ชรสิน
นายถวิล วินาโท
นายถาวร กงแกว
นายถาวร แกวนอย
นายถาวร จันนามิตร
นายถาวร ทาคําสุข
นายถาวร พรมประศรี

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายถาวร เวียนนอก
นายถาวร เอนกศักดิ์
นายทด อัคฮาด
นายทนง มะณีแสง
นายทรงกรด จองระหงษ
นายทรงเกียรติ แนบสนิท
นายทรงธรรม แมนหนู
นายทรงวุฒิ พุทธรัตน
นายทรงศรี จันเตื่อย
นายทรงศักดิ์ สันหะ
นายทรงสิทธิ์ สมใจอาศัยพนา
นายทรงสิน วงศอินพอ
นายทวิดย สีเทา
นายทวิพิพัฒน สัตบุตร
นายทวี จันชา
นายทวี จันทรนิล
นายทวี มัติโก
นายทวี มั่นใหญ
นายทวี สายนวล
นายทวี สุยะนา
นายทวีชัย จงรักษ
นายทวีป ธนะเนตร
นายทวีป อุมเขียว
นายทวีศักดิ์ นิชจํานงค
นายทวีศักดิ์ มณีประวัติ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑

นายทศพร สังสุนทร
นายทศพร สุวรรณธาดา
นายทอง แกวบัวสา
นายทอง ฝนกอ
นายทองคํา ทุงจันทร
นายทองคํา ฟองสมุทร
นายทองคํา ระวัง
นายทองคํา อินทรชีลอง
นายทองคูณ ศรีบุญเรือง
นายทองจันทร คางคํา
นายทองดา บุญพามี
นายทองดา สุวรรณเดช
นายทองดี เข็มขํา
นายทองดี คงมั่น
นายทองแดง ฝงซาย
นายทองใบ บุญเรือง
นายทองใบ สวาสุด
นายทองปลิว ทรัพยเกิด
นายทองปาน พิละมาตย
นายทองพูล สูญราช
นายทองไพ ยะปะเภา
นายทองวุฒิ นาคแกมทอง
นายทองศูนย ศุภภักดิ์
นายทองสา มณีสวัสดิ์
นายทองสา ยอดทรัพย

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายทองสา แสงสีออน
นายทองสุข เจนไพร
นายทองสุข เรืองรุง
นายทองใส แสนสีนวน
นายทองหลอ ไหมทอง
นายทองออน วาระวะ
นายทะมิน เผือกนาค
นายทัตเทพ ทองพิมพ
นายทัน เชื้อบริบูรณ
นายทาน โกษาจันทร
นายทินวัฒน แกวกัน
นายทิม วิชัยเนตร
นายทิศกร ทองแกวกูล
นายเทพนคร ศรีศักดิ์
นายเทพมงคล อนันต
นายเทพโยธิน ไทยใหม
นายเทพฤทธิ์ พิรักษา
นายเทวา นามการ
นายเทือน เพ็ชรสุริยา
นายแทน แดงเรือง
นายโทน หัวฝาย
นายไทรงาม วังคีรี
นายธง ศรีสุข
นายธงชัย คุมเอียด
นายธงชัย จันดาหาร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑

นายธงชัย นีระกุล
นายธงชัย วงษมากสกุล
นายธงชัย อุตสาห
นายธนกร เนาวสุวรรณ
นายธนกร บุญทาทอง
นายธนกร ศิริหัด
นายธนดล เหมือนแท
นายธนทัต พรมสวัสดิ์
นายธนพล พองผลา
นายธนยศ ศรีราชัย
นายธนวรรษ สืบ
นายธนวัฒน ฝายทะแสง
นายธนวัฒน สุขโชติ
นายธนวันต สกุนนี
นายธนากร ไสยสะอาด
นายธเนศ หนองแกว
นายธเนศพล ชัยพูน
นายธรนิน ดัชถุยาวัตร
นายธรรมนูญ สุมารส
นายธรรมรงค ประสงคดี
นายธรรมสรณ อุมา
นายธรากร บัวสาย
นายธวัช พันธเข็มทอง
นายธวัช แสนจอม
นายธวัชชัย กลาหาญ

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายธวัชชัย บุญมาก
นายธวัชชัย บุตรสิทธิ์
นายธวัชชัย วังนรา
นายธวัฒนชัย วองโชคธนาฒย
นายธวัตธ โภควัตร
นายธัชชัย แสงศรีกนก
นายธํารงครัตน กุหลาบ
นายธีรจักร ไทยลือนาม
นายธีรพงศ ชาวพิทักษ
นายธีรพันธ ยางดี
นายธีรเมธ สิงหแกวฟา
นายธีรวิทย อานนท
นายธีรศักดิ์ กรมหัวไผ
นายธีรศักดิ์ ราหมาน
นายธีรศักดิ์ ศิริมา
นายธีระ หวังชูแกว
นายธีระชัย อริยะลิขิตกร
นายธีระพงค ศรีแกว
นายธีระยุทธิ์ แกวปญญา
นายธีระวุฒิ เกลาฉีด
นายธีระวุฒิ จันทรชุม
นายธีระวุฒิ แวนแกว
นายธีระศักดิ์ ชูเสียงแจว
นายธีระศักดิ์ สินเดระดาษ
นายนคร สามาอาพัฒน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑

นายนที ทิมอวม
นายนนทพิชัย สมศรี
นายนพดล แจมรัตนโสภิณ
นายนพดล เนียมสุน
นายนพดล พรรณศรี
นายนพดล มวงแกว
นายนพดล มวงทอง
นายนพพร กลิ่นแยม
นายนพพล แหวนเพชร
นายนพรัตน แซพู
นายนพรัตน สามารถ
นายนพเรศ เทพเจริญ
นายนพวงศ โพธิวงษ
นายนเรศ ดํากระเด็น
นายนฤสรณ วองไว
นายนวล ดําดง
นายนอม แกวกิ่ง
นายนอย สุดแสง
นายนอย หารภูมิ
นายนอย อุดม
นายนะหดี รอเฮง
นายนัฐวัชร ทองเชื้อ
นายนาพี เจะแน
นายนายิบฮิลมี อูมา
นายนารี สนามทอง

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายนารี สองแกว
นายนาวาวี วาเจะ
นายนาวิน โคตรหานาม
นายนาสมี สดิโต
นายนําพล พุมพวง
นายนิกร เหลาใหญ
นายนิกรณ วันเสาร
นายนิคม ชุมศรีเมฆ
นายนิคม ทองวิจิตร
นายนิคม นนทะศิริ
นายนิคม ปนดี
นายนิคม พุทธแกนวงค
นายนิคม ศิลปชาตรี
นายนิชนก เสียงเพราะ
นายนิซาอุดี ปมะ
นายนิเซ็ง นิเตะ
นายนิโซะ นิหลง
นายนิดิง นิโมะ
นายนิต นาคทอง
นายนิตยา ทวิวิญ
นายนิธิวัฒน หนูปาน
นายนิพจน ไชยวงศคต
นายนิพนธ เพชรรัตน
นายนิพล หนุมทองคํา
นายนิมะ เจะอุมา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑

นายนิยม บุดดีคํา
นายนิยม มาวิ่ง
นายนิยม รอดจุย
นายนิยม ศรีชามก
นายนิยม หงษเวียงจันทร
นายนิรัช ภานุรัตน
นายนิรันดร สมแสง
นายนิรันดร กันทา
นายนิรันดร สาลีแสง
นายนิรันต สุธรรม
นายนิวัฒน บุญสราง
นายนิวัตร ดวงอุบล
นายนิอามีน การิม
นายนิอีซอ สะมะแอ
นายนิแอ กอตอนีลอ
นายนิแฮ นิโยะ
นายนุกูล สิงหสวัสดิ์
นายนุเซ็ง มะบูกิต
นายนุทธชาติ อัศวภูมิ
นายนุมัน บาสอลอ
นายนุรดีน สาและ
นายนุศักดิ์ เพชรยัง
นายใน เกาแกกูล
นายบง ประกิ่ง
นายบงการ ลายสาคร

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายบดินทร หนองประทุม
นายบรรจง คงแสนคํา
นายบรรจง ทรงศิริเลิศวัฒนา
นายบรรจง พินิจ
นายบรรจง สืบจากศรี
นายบรรจง สุนันตะ
นายบรรจบ แกวภักดี
นายบรรเจิด โนติ๊บ
นายบรรเจิด บุรีขันธ
นายบรรฑิตมนตรี เหลาเคน
นายบรรณสรณ ดอนกัณหา
นายบรรพต ชูทุงยอ
นายบรรยง โกเมศ
นายบรรเลง แพทยนุเคราะห
นายบรรหาร ชาวสวน
นายบวร ฤาโสภา
นายบอรอเฮง เลาะเด็ง
นายบะหรี นิฮะ
นายบัญชา ชัยศิริ
นายบัญชา ทารัตน
นายบัญชา สมนึก
นายบัญชา อินทรนุรักษ
นายบัญญัติ น้ําเตาทอง
นายบัญลือศักดิ์ แปรงขุนทด
นายบัณฑิต ทองกล่ํา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑

นายบัณฑิต ศรประสิทธิ์
นายบัดดรู โบกิดา
นายบันจง พรมแกว
นายบันชนก ยะพลหา
นายบันลือ แดงพะเนิน
นายบัว พรมมา
นายบัวระพันธ ดีสิงห
นายบารูดิง มะนิ
นายบาลุน ภูผิวฟา
นายบาฮารูเด็น นาเซ
นายบือรอเฮ็ง ยามา
นายบุเก คุณาวัชระกุล
นายบุญเกิด นามพิชัย
นายบุญเกิด ผิวออน
นายบุญคง กิติศรีวรพันธ
นายบุญเคน บุตรแสน
นายบุญจันทร นันสุนี
นายบุญจันทร เบาบัวเงิน
นายบุญจันทร พันพิบูลย
นายบุญชวน ขวัญขวา
นายบุญชวย ทักษิณ
นายบุญชวย พันธุคํา
นายบุญชอบ ประสงคผล
นายบุญชอบ ภูบุตร
นายบุญชัย วงศอินทรอยู

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายบุญชู ลิจันทร
นายบุญชู เศียรประพันธ
นายบุญเชิญ ทองมาก
นายบุญโช จินตพัฒน
นายบุญตา ผาอิดดี
นายบุญถม วาระมุณี
นายบุญธรรม คุมเพ็ง
นายบุญธรรม โชคดี
นายบุญธรรม ปรีดาพรพันธุ
นายบุญธรรม เมืองจํา
นายบุญธรรม สุเบา
นายบุญธรรม ออนคํา
นายบุญนาค ทองประเพียร
นายบุญนาค เอี่ยมสอาด
นายบุญนํา เขียวมา
นายบุญนํา เอี่ยมคํา
นายบุญเปง ศรีวิชัย
นายบุญเปน อิดดือเระ
นายบุญพา ชํานิเขตการ
นายบุญมี ขวัญแกว
นายบุญมี จําปาทอง
นายบุญมี นิโส
นายบุญมี ผองใส
นายบุญยอด รอดแกว
นายบุญเยี่ยม การชาคํา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑

นายบุญรวม รอดเทียม
นายบุญรวม งึมสันเทียะ
นายบุญรัตน เชื้อทอง
นายบุญรัตน มามาตร
นายบุญริ้ง โปแอ
นายบุญเรียบ มณีศิริ
นายบุญเรือง อโคตมี
นายบุญฤทธิ์ แกวอารีย
นายบุญฤทธิ์ ไชยเสนี
นายบุญลับ บุญแจง
นายบุญล้ํา บุญเพียร
นายบุญเลิศ ธรรมเกษร
นายบุญเลิศ บรรเทาทุกข
นายบุญเลิศ สังฆะสําราญ
นายบุญวัฒนา โสภากุล
นายบุญศรี ไชยะ
นายบุญศรี ทองแกว
นายบุญศรี สูญเสียง
นายบุญสง ตางดอน
นายบุญสง นามธรรมชาติ
นายบุญสง แมนปน
นายบุญสง ลิยิ้ม
นายบุญสนอง ใจชวง
นายบุญสม บุญศรี
นายบุญสม ปติถาโน

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายบุญสม สมคะเน
นายบุญสม สรอยตา
นายบุญสวย ปดชา
นายบุญสอน ออนศรี
นายบุญสืบ สิงกลา
นายบุญเสริม ทองผิว
นายบุญเหลือ ราชแกว
นายบุดดี อรศรี
นายบุบผา อาจมูลตรี
นายบูราฮานูดิน ยะโกะ
นายบูหมาดโสด ตาเดอิน
นายบูอาสัน บาราสัน
นายเบ็ญ ทองเกิด
นายเบิ้ม ทองศรี
นายเบือน สวนเพชร
นายปฏิภาณ มนทนม
นายปฐมธร ขําทวี
นายประกิจ เฉยเมย
นายประกิจ เหลหวี
นายประกิต เอียดหรม
นายประครอง บรรณารักษ
นายประคอง อินทรประสิทธิ์
นายประคูณ อุดมลาภ
นายประจวบ เกตุเอียด
นายประจวบ ขุนยัง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑

นายประจวบ คงคุณ
นายประจวบ พลจันทร
นายประจักษ จิตรแมน
นายประจักษ สายทอง
นายประจัด บุญโชติ
นายประเจียด สุขแพทย
นายประชา จุลวิถี
นายประชิด นามดี
นายประเชิญ คํารังษี
นายประดิษฐ เขตนิมิตร
นายประดิษฐ คัมภิรานนท
นายประดิษฐ วงษอุคะ
นายประดิษฐ จันทา
สิบเอก ประดิษฐ นิลคง
นายประดิษฐ อารมย
นายประทิว วัฒนกุล
นายประทีป คงกําเนิด
นายประทีป ทองศรีจันทร
นายประทีป เพชรประดับ
นายประเทือง ทะรารัมย
นายประเทือง รัตโน
นายประพน โออินทร
นายประพัฒน วิชัย
นายประพันธ คํามโน
นายประพันธ จุมติ๊บ

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายประพันธ โภชเจริญ
นายประพันธ หมื่นออน
นายประไพ วุฒิบุญญะ
นายประไพ ศรีสวาง
นายประภา โชติมน
นายประภาส คําศรี
นายประภาส ไตรยราช
นายประมวล คนาวนิค
นายประมูล พิระภาค
นายประโมทย คงยง
นายประยง พงษพรม
นายประยงค สุขนุย
นายประยัน สัพโส
นายประยุทธ คุณารูป
นายประยูร แขคางพลู
นายประยูร ปาทาน
นายประยูร แสงแกว
นายประรัญชัย อักษรพันธ
นายประวิทย แกนพิจู
นายประวิทย ประสิว
นายประเวศ ศิริรักษ
นายประสงค จันทรทอง
นายประสงค ทะลิ
นายประสงค วังนําชัย
นายประสพ เชิดกลิ่น

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑

นายประสา ทินอย
นายประสาน งิ้วไชยราช
นายประสาน จีนตุม
นายประสาน เดชเอี่ยม
นายประสาน นอยอินทร
นายประสาน ยี่รัมย
นายประสาน หีตเกตุ
นายประสาร ฉิมพิบูลย
นายประสิทธิ์ กรมพันธ
นายประสิทธิ์ คงทน
นายประสิทธิ์ คงทอง
นายประสิทธิ์ คําคง
นายประสิทธิ์ จันทรเกลี้ยง
นายประสิทธิ์ ชํานาญ
นายประสิทธิ์ บามา
นายประสิทธิ์ อุทธบูรณ
นายประสิทธิ์ เอี่ยมสอาด
นายประสิทธิชัย อนันทโภชน
นายประเสริฐ กายทวน
นายประเสริฐ จันทรชุม
นายประเสริฐ แดงสี
นายประเสริฐ ติงพันชั่ง
นายประเสริฐ เทศธรรม
นายประเสริฐ เพ็งสกุล
นายประเสริฐ สมศรี

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายประเสริฐ สุดตา
นายประหยัด นามศร
นายประหยัด ประโยชนดี
นายประหยัด โพธิ์แกว
นายปราณี ประดับแกว
นายปราม พรมรี
นายปราโมช สาภัคดี
นายปราโมทย เงินอภิรติกุล
นายปราโมทย นุมดวง
นายปริญญา อุนเทียมโสม
นายปรีชา กันตา
นายปรีชา บุญออย
นายปรีชา เพ็ชรรัตน
นายปรีชา มาตรวังแสง
นายปรีชา เรืองประพันธ
นายปรีชา ศรีแสง
นายปรีดา บุตรอินทร
นายปอง ทองจริง
นายปอย สมอาจ
นายปญญา โคตวิชา
นายปญญา ธรรมสุข
นายปญญา เสนเพ็ง
นายปาน ดาสุขัง
นายปาน พวงสอาด
นายปน ครุธปลอย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑

นายปน ทาโน
นายปยพงษ สิงหา
นายปยะ มะลิทอง
นายปยะชาติ สรรพมงคล
นายปยะสกล แสงดา
นายปูยี มะหะมุ
นายเปรม คําฝน
นายเปลือง จําปาจีน
นายเปลื้อง ทุมดวง
นายเปาซี บินฮามะ
นายเปาซี มะมิง
นายแปะอิน อาแว
นายผจญ ถมทอง
นายผองแผว ดีธงทอง
นายผัด ฟาคนอง
นายเผาซาน มาฮะ
นายโผน อินทรสุวรรณ
นายพงศธนา หาดแกว
นายพงษศักดิ์ โกจินอก
นายพงษศักดิ์ ไกสะแกว
นายพงษสิทธิ์ ประชิวาด
นายพจน ลอมน้ํา
นายพนม คําเงิน
นายพนม จรรยา
นายพนม แซวาน

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายพนม รุงพันธ
นายพนม ศรีโกศล
นายพบ ศูนยกลาง
นายพยงค ภูทอง
นายพยงรัก เพชรชนะ
นายพยับ คาระวดี
นายพร แพงเจริญ
นายพร หนูวงษ
นายพรชัย กวางทู
นายพรชัย เขตบาน
นายพรชัย ดํามุณี
นายพรเทพ นิสัยซื่อ
นายพรพนา พรมแกว
นายพรศักดิ์ พรหมพิทักษ
นายพรศักดิ์ ราชมณี
นายพรศักดิ์ สมประสงค
นายพรศักดิ์ เสนาสวัสดิ์
นายพรสรรค พิศิลป
นายพรอม สังขนอย
นายพล ผานวงค
นายพสิษฐ ลายทอง
นายพอทรี ดอเลาะ
นายพะมล บุญยะรัตน
นายพะยูน โยมเมือง
นายพะสะดา พรนัดดา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑

นายพันทิพย อินธิราช
นายพันธ ชัยเลิศ
นายพันธ นาคยา
นายพันธ พันธุรี
นายพันศักดิ์ พิมพะวงษ
นายพานิช คงชนะ
นายพิชัย ขํายิ่งเกิด
นายพิชัย จันทรเกลี้ยง
นายพิชิต เข็มปญญา
นายพิชิต อุทัย
นายพิเชต อินปาน
นายพิต ไชยโคตร
นายพิทักษ กันทะรม
นายพิทักษ แกนหยวก
นายพิทักษ งามเขวา
นายพิมพา นนทะโคตร
นายพิมล บุญประสงค
นายพิรุณ คุมรักษ
นายพิรุณธรรม สินไหม
นายพิศาล เงินเจือ
นายพิศาล ประเสริฐศรี
นายพิสิฐ จําลองเดช
นายพิสิทธิ์ โอชา
นายพิสิษฐ ปอฝน
นายพีซี สะนิ

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายพุฒิสิฐ โพธิ์แดง
นายพุธชา อุนมา
นายเพชรบูรณ พรมพินิจ
นายเพ็ญ ปากดี
นายเพลาะ วังกุม
นายเพลิน เบียดรัมย
นายเพลินจิตร วงคดวง
นายเพาซี แมเราะห
นายเพิน อักโข
นายเพียร จาระณะ
นายเพื้อย วงคชมภู
นายโพธิ์เงิน ขวางนกขุม
นายโพรษ สุวิโร
นายไพ บุญวาล
นายไพฑูร ภูผิวเงิน
นายไพฑูรย กลิ่นเมฆ
นายไพฑูรย บุญชิต
นายไพฑูรย หัถกรรม
นายไพทูรณ รอดเกลี้ยง
นายไพทูรย มีเทียน
นายไพทูล วงษาบุตร
นายไพบูลย โคตรพรม
นายไพบูลย สุวรรณไตรย
นายไพรวัลย บุญลาย
นายไพรวัลย วินทะไชย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑

นายไพรัช กลองใจ
นายไพรัด ไชยตะมาตย
นายไพรัตน พระสวาง
นายไพเราะ ศรีสุภา
นายไพโรจน กาศธัญกรณ
นายไพโรจน ปานราษฎร
นายไพโรจน เฟองเหล็ก
นายไพฤทธิ์ นุยรอด
นายไพศาล จอมโพธิ์
นายไพศาล พรมศิริ
นายฟารีดล เซ็งเลาะ
นายภควัต คงทน
นายภคิน แกวดํา
นายภวัต ติป
นายภักดิ์ เพ็ชรัตน
นายภักดี แสงสอง
นายภากร สุภา
นายภาคภูมิ พลเพชร
นายภาคิน ยืนยง
นายภาณุวัฒน แกวชะมอญ
นายภานุพัฒน พยัคมาศ
นายภาส ศรีนวล
นายภิญโญ ชูเมือง
นายภิญโญ ตั้นซุนอั้น
นายภิรมย อินทรัตน

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายภุชพงษ บุญยะโพธิ์ศรี
นายภูวดล ศรีจันทร
นายภูวนนท ยูนุห
นายภูวัน สิทธิโชติ
นายมงคล นันทรักษา
นายมงคล มวงจําปา
นายมงคล รัตนเศียร
นายมงคล วันเพ็ญ
นายมงคล ศิลาเพชร
นายมณฑล สาลี
นายมณี รัตนพล
นายมณี อมรบุญ
นายมนตรี แพรแกว
นายมนตรี อุดทะบุตร
นายมนัส กวนฮางฮอง
นายมนัส สุขสงวน
นายมนัสพล มงคลดารา
นายมนูญ ธรรมราช
นายมนูญ ละวา
นายมโนรส รัตนหิรัญ
นายมลเทียน เดชทะศร
นายมะกาตา กือเด็ง
นายมะการิม มะแซ
นายมะกาเรม ยามา
นายมะคอรีดี เจะเลาะ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑

นายมะซอดี มะลี
นายมะซอรี นิเลาะ
นายมะซอและ แซเมาะ
นายมะซาตา เจะอาแซ
นายมะซาวารี ดอหะ
นายมะซาอูดี อารง
นายมะซาฮารี ปกะ
นายมะซีรี นะดารานิง
นายมะดารี แดเบาะ
นายมะตอฮา อาแว
นายมะตอเฮ มะสาอิ
นายมะนอ มาหะมะ
นายมะนัง สาแน
นายมะนาเซ ดามิเด็ง
นายมะนาเซ มะกะ
นายมะนาพี สาและ
นายมะนิด เพชรดี
นายมะนุ แวกาเดร
นายมะบรอเฮง สะแลแม
นายมะปอยี ฆารี
นายมะเปาซี ตาโมง
นายมะพีเยาะ ยุเมาะมะ
นายมะยากี บากา
นายมะยากี เมาะบากอ
นายมะยากี สะอะ

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายมะยาลี อาแซ
นายมะยีดิง เปาะกา
นายมะยือลัน เงาะ
นายมะยูดี เจะซอ
นายมะเย็ง อีสัน
นายมะรอกี มะเละ
นายมะรอซู อาแว
นายมะรอเซ บากา
นายมะรอเซะ ดิง
นายมะรอเซะ เดมะ
นายมะรอเซะ สุปลางิ
นายมะรอเซะ เย็ง
นายมะรอเซะ หานาสุ
นายมะรอเด็ง เจะนะ
นายมะรอนิง ยูโซะ
นายมะรอป ฮามะ
นายมะรอมือลี สาและดิง
นายมะรอยิ สาแม
นายมะรอวี ดือมานิ
นายมะรอสลี นอรี
นายมะรอเฮะ ยาเซ็ง
นายมะรีกี อีแน
นายมะรุสดี ลาดิสง
นายมะรูดิง อามิง
นายมะรูดี พุดารอ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายมะลาเย็ง ปูเตะ
นายมะลีเพง สาแมหาดี
นายมะลูเด็ง ดอเลาะ
นายมะวี มาหะ
นายมะสะแปอิง สามะ
นายมะสักรี มูดอ
นายมะสากรี มะเซ็ง
นายมะสาปรีน หะยีลาเตะ
นายมะสาและ ยูโซะ
นายมะสูยี มามะ
นายมะสูยี สาและ
นายมะหะมะรุสลาม ลือแบกาเซ็ง
นายมะอะมะ ปาแนจะกะ
นายมะอารง มาโซ
นายมะอูเซ็ง นิเลาะ
นายมะอูเซ็ง สาและ
นายมะอูเซ็ง ดือราฮิง
นายมะแอ มะเซ็ง
นายมะแอ วาเด็ง
นายมังกร สิงหงอย
นายมังโซร ดาเระมูซอ
นายมานพ แซเจีย
นายมานพ วรดูรย
นายมานพ สุขเจริญนุกุล
นายมานะ กาเซ็ง

๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายมานะ ศรีสงคราม
นายมานะ สําราญกาย
นายมานัส ใจหลง
นายมานัส ดีเดน
นายมานัส โสโพธิ์
นายมานิตย บุญทิพยพาเลิศ
นายมานิตย หันทยุง
นายมาโนช โคตรสมบัติ
นายมาโนช ไชยศรี
นายมามะแสดี เฮ็งนะนีลอ
นายมายลาน โบะ
นายมาลัย ลากุล
นายมาหะมะ ปายังซายี
นายมาหะมะซอและ มะดาโอะ
นายมาหะมะมาโซ เจะแฮ
นายมาหะมะสกรี กีดี
นายมาหะมะสะตี สะลิลอ
นายมาหามะ ดูละสะ
นายมาหามะซอลีฮี สะเตาะ
นายมาหามะตามีซี อับดุลเลาะ
นายมาหามะนาเซ สะแลแม
นายมาหามะสอบรี ยูโซะ
นายมาหามะสุไฮมิง ดาราซิ
นายมาฮําหมัดราฟด สุหลง
นายมิ่ง บาลีใหญ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑

นายมีชัย นนจันทร
นายมีชัย นิลสูงเนิน
นายมีเดช บัวอินทร
นายมือลี โตะบอสู
นายมือลี สะแม
นายมุณี กลองเพ็ชร
นายมูซอ ยาโงะ
นายมูหะมะอัซรี ดือเลาะ
นายมูหะมัดเสาดี คงสังขยิ้ม
นายมูฮัมมัดสุกรี สะรี
นายมูฮัมหมัดตามีซี นิแม
นายมูฮัมหมัดยุซรัน สาและ
นายมูฮัมหมัดรุสดี ดอเลาะ
นายมูฮามะกือตา ดาโอะ
นายมูฮามัดดาโอะ แดเมาะเล็ง
นายมูฮํามัดลูกมัน เปาะสู
นายมูฮํามัดเสาฟ อาแซ
นายมูฮําหมัด ตาแม
นายมูฮําหมัดสุกรี มะลา
นายเมโฆ ทะกลโยธิน
นายแมมุด ตาเยะ
นายไมตรี พลพิทักษ
นายไมตรี เพชรซอน
นายยงยุทธ นุมดี
นายยงยุทธ อารีสนั่น

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายยนต สิงหเรือง
นายยศ สารีบูรณ
นายยอดชาย มูลดิษฐ
นายยะโกะ คอเตะ
นายยะยา บาโอะ
นายยะยา เปาะจิ
นายยะหยอ กือนางอ
นายยัน แกวสระคู
นายยันต ลี้พล
นายยา เจะมะ
นายยา และ
นายยาการียา มะลาโซะ
นายยาโกบ หาสกุล
นายยามารูดิง มะโระ
นายยาแมง จูนิ
นายยาลารูดิง วานิ
นายยาลี เจะแต
นายยาอับดุนเลาะ ฮะ
นายยุทธ ปุนนะมา
นายยุทธ บัวทอง
นายยุทธการ อิสรักษ
นายยุทธนัย ผองฉาย
นายยุทธนา แกวกัญญาติ
นายยุทธนา สาริขา
นายยุทธศักดิ์ จะลอ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑

นายยุทธศักดิ์ ทนงศิลป
นายยุสราน สะดอ
นายยูกิปลี ราเซะ
นายยูซบ บินอุหมัด
นายยูสุบ หรนนุย
นายเย็น ศรีจันทร
นายเยา พุมพวง
นายโยธิน เจริญธรรม
นายใย เชยชม
นายรนชัย กล่ําสี
นายรวย กงเซง
นายรอซาลํา ดอเลาะ
นายรอซาลี นีลา
นายรอซาลี วาแวนิ
นายรอซีดี หาสกุล
นายรอปลอามิง บาโด
นายรอมมือลี สะอะ
นายรอมลี บินมะ
นายรอมลี บินหะรงค
นายรอมลี ยะโกะ
นายรอมือลี สะตาปอ
นายรอแม บาบาตี
นายรอฮิม หะละ
นายระพีพัฒน ภูมิประสาท
นายระลึก ไชยศรี

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายรักชาติ ประสมทรัพย
นายรังสรรค โพพันพา
นายรัณดา เหลาหวาน
นายรัตนพล พรมตา
นายรัศมี แสงเมือง
นายรัศมี เหล็กกลา
นายราเชษฐ สาละสาลิน
นายราบ อินอุไร
นายริฎดวน วาโด
นายรี ยันประโคน
นายรืน ปรือปรัก
นายรุงนคร คําวัน
นายรุงเพชร สิงหอินทร
นายรุงเรือง หานะพันธ
นายรุงโรจน โอตตะนะ
นายรุน ไชยศรีรัมย
นายรุสลี มูสะ
นายรุสลี ยะโกะ
นายรุสลี แลแว
นายรูสลัน มะเซ็ง
นายเรณู แสงวิโรจน
นายเรียม สุขรี่
นายเรืองยุทธ ลือเดช
นายเรืองฤทธิ์ คําสิงห
นายเรืองฤทธิ์ โมทาน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑

นายเรืองศักดิ์ แกวใส
นายเรืองศักดิ์ มะณี
นายเรืองศิลป อินราช
นายโรจน สพานทอง
นายลอน วิชาชาติ
นายลอย จันตรี
นายละมัย ทอนแสง
นายละมูล จันทะนงค
นายละเวง ไชยกุฉิน
นายละออ ซอมแกว
นายลักษณา มาสระคู
นายลั่นทม ประกาพวง
นายลับ นวลเชย
นายลาเล็ง อาลี
นายลําดวน ประสงค
นายลําดวน สุขดา
นายลําปาง สุระทัด
นายลําพอง ปาโมกข
นายลํายอง จันโทกุล
นายลิ คําถา
นายลิขิต หนูมี
นายลิเดอะมาน มะมิง
นายลือชัย เวียงคํา
นายลุคมัน หะสีแม
นายลุคมาน อะปเส็ง

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายลุน บุญเกตุ
นายเลิศสิน พื้นผา
นายเลียง สระแกว
นายเลื่อน อองอราม
นายไล จันทรเทศ
นายวงค ชาวดง
นายวน อินพยา
นายวรชาติ วรรณใจ
นายวรพงษ เจะหลง
นายวรพล เทศขํา
นายวรรณา ขลุยแกว
นายวรรพต ในดู
นายวรวุฒิ ปริญาภัสรสกุล
นายวรศักดิ์ เริงไม
นายวรา ถาวร
นายวราภรณ กาฬรัตน
นายวรายุทธ อุทัย
นายวรารักษ มาอยู
นายวสันต กกบางยาง
นายวสันต จันทาพูน
นายวสันต เพชรแสงสวาง
นายวัชรชัย ลาออน
นายวัชระ แกวสีใส
นายวัชระ จีนหนอ
นายวัชระ เทียมจันทร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑

นายวัชรินทร อินทะดก
นายวัฒนา วงคภักดี
นายวัฒนา สารสินธุ
นายวันชนะ วงเวียน
นายวันชัย บันใจ
นายวันชัย พิณรัตน
นายวันชัย มารมย
นายวันชาติ สามะศิริ
นายวันนา บุญเสริม
นายวันเพ็ญ มีหรอ
นายวัลลภ กาญจนานิล
นายวัลลภ สาลิกา
นายวัลลภ สุขยน
นายวาสนา เทพบุรี
นายวิจัย ชวยคุม
นายวิจารณ ลาภสาร
นายวิจิตร ติคํา
นายวิชัช ศรีมั่น
นายวิชัย กมลตรี
นายวิชัย จีนเมือง
นายวิชัย ปรีชา
นายวิชัย ปลอดสุวรรณ
นายวิชัย พรมธร
นายวิชัย พวงเจริญ
นายวิชัย วรรณธร

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวิชัย สมณี
นายวิชัย สโมธานทวี
นายวิชาญ กางกรณ
นายวิชาญ เตี้ยเนตร
นายวิชาญ นิ่มคร
นายวิชาญ ปรีชา
นายวิชาญ แพรนาม
นายวิชาญ วงษมูล
นายวิชิต เดชอุดม
นายวิเชษฐ บนสันเทียะ
นายวิเชียร แกวคํา
นายวิเชียร คงอยู
นายวิเชียร ทองอม
นายวิเชียร สิงหโตทอง
นายวิเชียร สิทธิโชค
นายวิเชียร แสงโคตร
นายวิฑูรย สุวรรณการ
นายวิฑูล เพชรมาศ
นายวิทยา จันทรชนะ
นายวิทยา นนทรีย
นายวิทยา มณีวัฒน
นายวิทยา เรี่ยมรักษ
นายวิทยา สุริยวงศ
นายวิทวัส สะกะแย
นายวิทวัส อังคณิตย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑

นายวิทูร ตันแสน
นายวิทูร อินทรักษา
นายวิทูล โนนนอย
นายวิน หนอคํา
นายวินัย ปาลาหา
นายวินัย พิมขัน
นายวินัย แยบเขตรการ
นายวินัย วิสูตรทอง
นายวินัย สีมวงคํา
นายวิม ทวนเงิน
นายวิรัช อุดมกิจกุล
นายวิรัต สายอยู
นายวิรัตน คัมภิรานนท
นายวิรัตน พูลสวัสดิ์
นายวิริยะ เพ็ชรภักดี
นายวิโรจน กาวิชัย
นายวิโรจน ใจบุญ
นายวิโรจน โชติวนาวรรณ
นายวิโรจน ดวงแกว
นายวิโรจน นวนศรีทอง
นายวิโรจน นุยฉิม
นายวิลัด ผมทอง
นายวิลัย เคียงวันดี
นายวิลัย วงคฝายแดง
นายวิลาภ แดงนํา

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวิวัฒน ปมแปง
นายวิวา คณะเมือง
นายวิศาล สรอยแกว
นายวิเศษ ศรีสุราช
นายวิสันต หอยสังข
นายวิสิตย สุมงคล
นายวิสุทธิ์ โนนริบูรณ
นายวิสุทธิ์ เพ็ชรรัตน
นายวิสุทธิ สนิทยิ่ง
นายวีม กาฬภักดี
นายวีรพล เทพพรหม
นายวีรยุทธ นิลพันธ
นายวีรยุทธ พุทธรอด
นายวีระ ชัยกุล
นายวีระ โพธิ์อุดม
นายวีระพงษ ยะจันโท
นายวีระพล จํารูญศิริ
นายวีระพล สายเนตร
นายวีระศักดิ์ จันทรเลื่อน
นายวีรา บินเจะโซะ
นายวุฒิศักดิ์ สังขกรณ
นายแวกือจิ เจะแว
นายแวกือจิ ตาเละ
นายแวโซะ มะแซ
นายแวบักกรี แวดูยี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑

นายแวว ทานา
นายแวว อินเนตร
นายแวหะมะ เจะบู
นายแวอูมา ดาเล็ง
นายไวทย ขุนศรี
นายไววิทย กรมเมือง
นายศรชัย ธาตุอินจันทร
นายศรายุทธ คีรีญาติ
นายศรายุธ วงคสา
นายศราวุธ ศรีสมโภชน
นายศรีคราญ ใจนุรินทร
นายศรีธร เจริญรูป
นายศักดา นวนนุน
นายศักดิ์ จันสมุด
นายศักดิ์ นันทชัย
นายศักดิ์ชัย ปวงสวรรค
นายศักดิ์ชัย สุยะสอน
นายศักดิ์ชาย ฉุนกลา
นายศักดิ์ดา หลาบคํา
นายศักดิ์ศรี ศรีทองนาค
นายศักดิ์สิทธิ์ สุขีเกตุ
นายศิริขัน รัตนะพันธ
นายศิริชัย สุขสมจิตร
นายศิริศักดิ์ ศรีสุธรรม
นายศิลปชัย เรืองโรจน

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายศิวกร ตาลตา
นายศีล นันภิวงค
นายศุภกิตติ์ ขวัญพุฒ
นายศุภกิตติ์ แซโซง
นายศุภชัย ขาวนุย
นายศุภชัย ชํานาญกิจ
นายศุภชัย เชื้อคําจันทร
นายศุภชัย ถาวรนิธิพงศ
วาที่รอยตรี ศุภชัย พันธุกา
นายศุภชัย ลิวิวัฒนกูล
นายศุภลักษ เพ็งรัตน
นายศุภศักดิ์ พิกุลทอง
นายศุภัช เจกภู
นายเศวต พงษสุข
นายเศียร อินทรเทพ
นายสกุล ธรรมสละ
นายสงคราม แสนประสิทธิ์
นายสงศักดิ์ แสงผการ
นายสงา ชัยเดช
นายสงา เมืองโคตร
นายสด เสียงเลิศ
นายสติ มะแอ
นายสถาพร ไชยรัตน
นายสถิต ปดทุมมา
นายสถิตย ชวยอุปการ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑

นายสถิตย วงศศรีแกว
นายสน สุลินทอง
นายสนอง บุญชู
นายสนอง พานพุฒ
นายสนอง มั่นเลิศ
นายสนั่น ชาญชาติ
นายสนั่น ทองหลาง
นายสนั่น บุญเรือง
นายสนั่น พรหมโสภา
นายสนาน แพงมา
นายสนิท เรืองทอง
นายสนิท วัฒมี
นายสบาย สมานพงษ
นายสบือรี รอนิง
นายสมเกียรติ์ เพชรสงค
นายสมเกียรติ กุตะวัน
นายสมเกียรติ นามชาติ
นายสมเกียรติ มลิวรรณ
นายสมเกียรติ สุขชวย
นายสมคิด กรีดกลาง
นายสมคิด จําปาแสง
นายสมคิด สุมามาลย
นายสมจิตต ลีหลานอย
นายสมจิตร ปนนิตย
นายสมจิตร เลี้ยงกระบือ

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมจิตร จันทรอุต
นายสมจิตร จันธิจร
นายสมใจ นาเลื่อน
นายสมใจ พรหมทอง
นายสมใจ พรหมมา
นายสมใจ หนูหลา
นายสมชัย เกตุสุพรรณ
นายสมชัย แกวละเอียด
นายสมชาติ บุญมี
นายสมชาติ สนั่น
นายสมชาติ สุดทะสน
นายสมชาย กุลพอ
นายสมชาย เกิดผล
นายสมชาย เกิดภู
นายสมชาย คุณอาจ
นายสมชาย เคามูล
นายสมชาย แซโคง
นายสมชาย แซซิว
นายสมชาย แดงสะอาด
นายสมชาย ตุมหนแยม
นายสมชาย ทันดี
นายสมชาย นวมศิริ
นายสมชาย พรมสุวรรณ
นายสมชาย พรหมทอง
นายสมชาย พวงจันทร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑

นายสมชาย เพียเสนา
นายสมชาย ลําพรหมสุข
นายสมชาย วังคะฮาด
นายสมชาย สังขชัย
นายสมชาย สุวรรณคง
นายสมชาย หวานฉ่ํา
นายสมชาย อิ่มโภชน
นายสมชิด โสระธร
นายสมโชค มณีนวล
นายสมดี เหงาโอสา
นายสมเดช จันทรผอง
นายสมทรง ศิริวรรณ
นายสมทิ้ง ฉิมขุนทด
นายสมทิน คํานนท
นายสมนิจ ดิษสวรรค
นายสมนึก ดวงประทีป
นายสมนึก ตวมสี
นายสมนึก โปดํา
นายสมนึก เพิ่มผล
นายสมบัตร ตนกันยา
นายสมบัติ เงินสอาด
นายสมบัติ บรรณดาล
นายสมบัติ พิมพาแสง
นายสมบัติ โพธิ์ศรี
นายสมบัติ มะมิน

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมบัติ มะเสมา
นายสมบัติ รุงทอง
นายสมบัติ ลาดบาศรี
นายสมบัติ แสนใจ
นายสมบุญ ขําโคกกรวด
นายสมบูรณ เกี๋ยงคํา
นายสมบูรณ ดวงจันทร
นายสมบูรณ ทวีปญญสกุล
นายสมบูรณ พนมใส
นายสมบูรณ พวงมณี
นายสมบูรณ รักรวม
นายสมบูรณ สวัสดี
นายสมบูรณ สวางภพ
นายสมปอง กองแกว
นายสมปอง ติคํารัมย
นายสมพงค คุณวิจิตร
นายสมพงค ชีทอง
นายสมพงค ปาลี
นายสมพงค สุขเกษม
นายสมพงศ สระเกา
นายสมพงษ การณรงค
นายสมพงษ เกงสุวรรณ
นายสมพงษ ทองคําผุย
นายสมพงษ เนียมเพ็ชร
นายสมพงษ บุตรทุม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑

นายสมพงษ ปนแพทย
นายสมพงษ พรหมจันทร
นายสมพงษ มียิ่ง
นายสมพงษ มีอารีย
นายสมพงษ รักษา
นายสมพงษ สอนผิว
นายสมพงษ หลักคํา
นายสมพงษ เหมาะแก
นายสมพงษ อัคราช
นายสมพงษ อินลี
นายสมพร คงพุฒ
นายสมพร ใจกุล
นายสมพร ถะเถิงพรมราช
นายสมพร บุญรอด
นายสมพร พรมดวง
นายสมพร พรหมมี
นายสมพร พลรบ
นายสมพร ไพรดี
นายสมพร ไพศาล
นายสมพร สุขดี
นายสมพร เสวิสิทธิ์
นายสมพร เหมกระโทก
นายสมพร เหมพรหม
นายสมพร เหมือดชัยภูมิ
นายสมพาน ดาสันทัด

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมพิศ โวหารกลา
นายสมเพชร วิเศษชู
นายสมภพ บุษฉัยยา
นายสมภพ พันธุปาน
นายสมภาร ธงชัย
นายสมโภชณ ลอยอากาศ
นายสมโภชน พวงมาลี
นายสมมาศ สีเขียว
นายสมมิตร ปานทอง
นายสมยงค กองทรัพย
นายสมยงค นิยมวงค
นายสมยศ คําหาญ
นายสมยศ ใฝจิตร
นายสมยศ เพ็ญโพธิ์
นายสมร คํานาดี
นายสมร วิชาโชค
นายสมรส กัลยา
นายสมรส สังขเอียด
นายสมศรี ฤทธิธรรม
นายสมศรี แสนสามารถ
นายสมศักดิ์ กรีดกราย
นายสมศักดิ์ แกวเคนมา
นายสมศักดิ์ จักรกระโทก
นายสมศักดิ์ ใจดวง
นายสมศักดิ์ ชินศรี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑

นายสมศักดิ์ ชูแสงศรี
นายสมศักดิ์ ไชยสีฮาด
นายสมศักดิ์ แซหมี่
นายสมศักดิ์ ดาวรุงจรัส
นายสมศักดิ์ นนทะโคตร
นายสมศักดิ์ นามวงศษา
นายสมศักดิ์ บุเมิง
นายสมศักดิ์ ปรากฏหาร
นายสมศักดิ์ ปรุงผล
นายสมศักดิ์ พงษทอง
นายสมศักดิ์ พรมลัทธิ์
นายสมศักดิ์ ภิบาล
นายสมศักดิ์ ยืนยงแสน
นายสมศักดิ์ วงศใจ
นายสมศักดิ์ ศรีสันทราย
นายสมศักดิ์ สิงหชัย
นายสมศักดิ์ สินธู
นายสมศักดิ์ สุขพรชัยนพคุณ
นายสมศักดิ์ แหละปานแกว
นายสมเศียร ทองศรี
นายสมสวย ทัพสีหลัก
นายสมสิต สมานมิตร
นายสมสี บุญหลา
นายสมสุข วิจาราณ
นายสมหมาย ทองวัน

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมหมาย เพ็ชรพัฒน
นายสมหมาย ศิริรักษ
นายสมหมาย แสนโหนง
นายสมหวัง บัวพรวน
นายสมหวัง โพธิ์ชัย
นายสมัคร พิมปาน
นายสมัคร วิเศษทรัพย
นายสมัย แสงสิทธิ์
นายสมัย หิมโสภา
นายสมาน ทองเหลือ
นายสมาน ปฆอง
นายสมาน เมืองอินทร
นายสมาน สมภา
นายสมาน แสงกาลอ
นายสยาม แขไข
นายสยาม เรืองโรจน
นายสรเดช ปานมาตย
นายสรรเสริญ ทานะราช
นายสรรเสริญ ปลอดโปรง
นายสรวง ฟนอน
นายสราวุธ พินิจเจริญ
นายสลาง ศาลารมย
นายสวน เจิมขุนทด
นายสวยสิน วงษาเนาว
นายสวรรค อูไทย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑

นายสวัสดิ์ คุมกุดขมิ้น
นายสวัสดิ์ จันเปง
นายสวัสดิ์ ทําดีกุล
นายสวัสดิ์ ธรรมสละ
นายสวัสดิ์ ผองเสง
นายสวัสดิ์ พาคํา
นายสวัสดิ์ สมมุง
นายสวัสดิ์ สิงหาพรม
นายสวาง โชคลาภ
นายสวาง ไชยแสง
นายสวาง บํารุงแควน
นายสวาสดิ์ ถะเกิงผล
นายสวิง แสงดา
นายสหัส แปงแกว
นายสหัส โพธิ์เพชร
นายสอง หนูคง
นายสอป อูเซ็ง
นายสอลาฮูดดิง สาคอ
นายสะเกตุ กันทะวงค
นายสะดล ศรีทอง
นายสะดู สิริสกุลโกศล
นายสะบูเลาะ นิเดร
นายสะมะแอ บาตูขาเด็ง
นายสะมะแอ บินอาแวสนิ
นายสะอารี ยะโกะ

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสักรี ยาลอ
นายสังคม ธิบุญเรือง
นายสังวาล รัตเสมอ
นายสังวาล ลุกจันทึก
นายสังวาลย ออนสา
นายสัญญา คงเพ็ชร
นายสัญญา ใจมั่น
นายสัญญา พรหมสาขาฯ
นายสันตา กลอยงาม
นายสันติ ตะเคียนเกลี้ยง
นายสันติ พรหมรักษ
นายสันติ สายบุตร
นายสันติพร คุณวิจิตร
นายสันทัด คําหนู
นายสันทัด เสงเอียด
นายสัมพันธ เทพพรหม
นายสัมฤทธิ์ เซี้ยะนอย
นายสัมฤทธิ์ พันทะ
นายสัมฤทธิ์ วงเวียน
นายสากรี มูหะมะอิเยาะ
นายสาการิยา เด็ง
นายสาคร กอนสอน
นายสาคร แกวกันยา
นายสาคร ตูจํารูญ
นายสาคร พั้วทา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑

นายสาคร เวชกลา
นายสาคร สายปน
นายสาคร หงษทอง
นายสาครินทร อุทัยเสวก
นายสาง เนินทราย
นายสาธิต คําเจียกขจร
นายสานิต ภูพันนา
นายสานิตย ดวงมัน
นายสาบือรี ยูโซะ
นายสาปรี เจะบือราเฮม
นายสาแปอิง อาบูบาซา
นายสามใบ ใจหาญ
นายสามเศียร ดวงเหม
นายสามัคคี ชัยเสนา
นายสามิตร จิตรประเสริฐ
นายสามิตร ภักดีชน
นายสายใจ ชันธุระ
นายสายชล พัฒสิน
นายสายชล เรือนกอน
นายสายพร กิจสวน
นายสายยน โพธิเดช
นายสายยัญ ฟนคําสาย
นายสายัณห เงินนาค
นายสายัณห ชัยเพ็ชร
นายสายัณห ธรรมชาติ

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสายันต จันทรขาว
นายสาแหละ บูสมาน
นายสําเนียง กดสาพรม
นายสําพันธ โรยแกว
นายสําเภา ชูพงษ
นายสําเภา ทวีศรี
นายสําเภา พลรักษา
นายสํารวย ชาติดี
นายสํารวย นาคํามินทร
นายสํารวย เมี้ยนวงศ
นายสํารวย วิเศษสระนอย
นายสํารวย เสือนอย
นายสํารอง ชัยรัตน
นายสําราญ คลองใจ
นายสําราญ แปงอุด
นายสําราญ เวชสิทธิ์
นายสําราญ ศรีหมั่น
นายสําเริง บุญขํา
นายสําเริง บุญมา
นายสําเริง เพชรงาม
นายสําเริง เรียนทับ
นายสิงห แซฟุง
นายสิงห ประริมา
นายสิทธิ กาละ
นายสิทธิ พัศโน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑

นายสิทธิชัย กาภูคํา
นายสิทธิพงษ สงทอง
นายสิทธิศักดิ์ มดทอง
นายสินธชัย มั่นคง
นายสิริวงค ทองสีทอง
นายสี ชัยวิเศษ
นายสีทน ขาวผิว
นายสีทา ถนอมบุญ
นายสือดีรึมัน เซะ
นายสือมิง เลาะดีสม
นายสือแม เจะอาแว
นายสุกรี การูมอ
นายสุกาน มายอง
นายสุข เข็มวิชัย
นายสุข เต็มดี
นายสุข วิรุฬปกษ
นายสุขศรี ตาทอง
นายสุขสันติ์ พรมแสงใส
นายสุขแสวง สุขประเสริฐ
นายสุขุม ทองขาว
นายสุครี ลอฮะ
นายสุคํา กาวิโล
นายสุชาติ เข็มเพ็ชร
นายสุชาติ คากระโทก
นายสุชาติ จวงเฮา

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสุชาติ จอยกระโทก
นายสุชาติ ชางเหล็ก
นายสุชาติ ชาติสุขศิริเดช
นายสุชาติ เดชอุดม
นายสุชาติ นราพินนท
นายสุชาติ นันตะวงค
นายสุชาติ โพธิ์นวลศรี
นายสุชาติ เหล็นเรือง
นายสุชิน อินทรักษา
นายสุชีพ สังขพันธุ
นายสุเชฐ จันทรสวาง
นายสุดตา เลานามสิงห
นายสุดิง ดามอ
นายสุทธินันท บัวบาน
นายสุทธิพงศ จันทรมาก
นายสุทธิศักดิ์ นามฤาไชย
นายสุทน พลายจันทร
นายสุทัศน แซอึ๊ง
นายสุทัศน ไทยพัฒน
นายสุทัศน บัวศรี
นายสุทัศน สมศรี
นายสุทัศน สุดวิสัย
นายสุทิน ชูสิงแค
นายสุทิน ทนเถื่อน
นายสุทิน ทาพริก

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑

นายสุทิน พันธา
นายสุทิน สมบูรณ
นายสุทิน แสงสุข
นายสุทิศ เวชบุญ
นายสุเทพ เกตุถาวร
นายสุเทพ ดวงใจ
นายสุเทพ ถนอมสิงห
นายสุเทพ ทองหมื่นศรี
จาเอก สุเทพ นอยใจดี
นายสุเทพ เพชรเลิศ
นายสุธางค บุญมี
นายสุธี เพชรจันทรา
นายสุนทร เกษร
นายสุนทร แซเลื่อง
นายสุนทร บุญประจํา
นายสุนทร สินธู
นายสุนทร หนูแยม
นายสุนันท เจะสาร
นายสุนันท เทพเรือง
นายสุนันท ผาดานแกว
นายสุนันท สุวรรณจัก
นายสุนา มีวงค
นายสุนีย พอกพูน
นายสุบรรณ บุญศร
นายสุบิน กุลกั้ง

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสุบิน ไชยมาตย
นายสุบิล เปรี่ยมนอง
นายสุปน โนนทิง
นายสุพจน ชูชวยสุวรรณ
นายสุพจน สืบสาย
นายสุพรรณ อุนจิโน
นายสุพรรณ จันลาพันธ
นายสุพรรณ วงคําจันทร
นายสุพรรณ อาริจิตร
นายสุพล เขียวสันเทียะ
นายสุพัฒน จินพละ
นายสุพัฒน เรืองนางรอง
นายสุพาน มะณี
นายสุพิศ รักษาแสง
นายสุภชัย ภูมา
นายสุภา สุขคําภา
นายสุภาพ สงาพันธุ
นายสุภาพ สืบสกุล
นายสุภีร พิรุณรัตน
นายสุมนต ศรีนาค
นายสุมิตร ศิริสุข
นายสุรจิตร เขียวดี
นายสุรชัย เกษรราช
นายสุรชัย ตอเติมตระกูล
นายสุรชัย หงษา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑

นายสุรชาติ บุญยวง
นายสุรเชษฐ สังขแกว
นายสุรดิษฐ ประมาณ
นายสุรเดช สุดหางเชือก
นายสุรพงค พลีดี
นายสุรพงค สังขวิศิษฐ
นายสุรพร สิทธิมาก
นายสุรพล เทียมประทีป
นายสุรพล หอมรสกลา
นายสุรพิส พิมโคตร
นายสุรศักดิ์ บาเหาะ
นายสุรศักดิ์ ภูศรี
นายสุรสิทธิ์ ขันสู
นายสุรัตน ดอกยี่สุน
นายสุรัตน สิริสุข
นายสุรัตน อินทรดี
นายสุราษฎร บุญผล
นายสุริน อิมินา
นายสุรินทร ศรีสุขใส
นายสุริยะ บุญตวง
นายสุริยะ สมุจจัยมณี
นายสุริยะ อุนประเสริฐ
นายสุริยา จันทรเมือง
นายสุริยา ใจงาม
นายสุริยา บุญสุข

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสุริยา พรมมาสุข
นายสุฤทธิ์ พรหมจันทร
นายสุไลมาน ปาจอ
นายสุไลมาน แมฮะ
นายสุวชาติ สีสุราช
นายสุวรรณ ศรีนครราช
นายสุวรรณ คงโอ
นายสุวรรณ รัตนะ
นายสุวรรณ ศรีผักผอง
นายสุวรรณ ศาลาแดง
นายสุวรรณชัย มารัตน
นายสุวัฒน นิลตีบ
นายสุวัฒน วิริยาภรณ
นายสุวัตร เมตตา
นายสุวัส พรมรักษา
นายสุวิทย คงแกว
นายสุวิทย บุญเจือ
นายสุวิทย ศรีโรจน
นายสุวิทย สงสม
นายสุเวช อินทะบุญศรี
นายสุไฮมี ใบหาด
นายสูดิง มะแม
นายสูยี บือราเฮง
นายสูลกีฟลี มะสาและ
นายเสกสรร เชยจันทร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑

นายเสกสรร ทองดี
นายเสกสรร สวางวงษ
นายเสกสรร หลวงโปธา
นายเส็งทอง เสาะสมบูรณ
นายเสงี่ยม วรรณทวี
นายเสงี่ยม สีนวนดํา
นายเสถียร เจริญพันธ
นายเสถียร โจมสติ
นายเสถียร โพธิ์ทอง
นายเสถียร มณีฉาย
นายเสถียร มิตรใจดี
นายเสนห ตระกูลทา
นายเสนห ติกขนา
นายเสนห เนียมสวย
นายเสนห รอดชู
นายเสนห เรียนศรี
นายเสมอ เตือนจันทึก
นายเสมา แฉลมนงนุช
นายเสมียน สมพร
นายเสมือน แปนประโคน
นายเสริม ชูชาติ
นายเสรี บุญศิลชัย
นายเสรี โพธิราช
นายเสรี มูลธานี
นายเสรี โสภา

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเสวี่ยง เผากันทะ
นายเสวียน บุญดํา
นายเสวียน พรหมลัทธิ์
นายแสง รวมชาติ
นายแสงจันทร แข็งการ
นายแสงจันทร นามอนุ
นายแสงไชย แสวงหา
นายแสวง กาละวงศ
นายแสวง สิงหฬ
นายโสภณ ดวงแกว
นายโสภณ ปะสุข
นายโสภณ ปานสงา
นายโสมสี ลุนบุตร
นายไสว กาวี
นายไสว ขวัญสืบ
นายไสว เปรมมุณี
นายไสว สมพล
นายหนิดอเลาะ หนิเตะ
นายหนูกาญจน จารุสิน
นายหนูเจียม เรืองศิลป
นายหนูพัฒน หัดประกอบ
นายหนูแพง ลานแสน
นายหนูสิน โพธิ์ศรีนอย
นายหมัดสาแหละ บิลสะหะ
นายหมิง ยะเสน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑

นายหยอง ครรลองโอภาส
นายหยุด ศรีนางแยม
นายหรรษกาณ พันธชิต
นายหราย ทองเงิน
นายหริด เกี๋ยงแกว
นายหอมหวล ศรีทอง
นายหะมิ ดามูนะ
นายหัด สิงหแรง
นายหัสมุลเลาะ มะเซ็ง
นายหาญ พหล
นายหามิ นาวะ
นายเหนี่ยม คําเทพ
นายเหมาะ โปขุนทด
นายเหรียญ ใจหาญ
นายเหรียญ ชะนะมาร
นายเหรียญชัย เจนดง
นายเหวส อนันต
นายแหม หัสนี
นายแหลมทอง แสนเมือง
นายอกนิษฐ ศิลปไพบูลย
นายองคอาจ ศรีบัว
นายองอาจ อุดมพันธ
นายอณุวัฒน ทะเชียง
นายอดิเทพ แกวยอดเขา
นายอดินันต วาหะ

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอดิพงษ เที่ยงตรง
นายอดิศร คุปกุลกานท
นายอดิศร แชเปา
นายอดิศักดิ์ ครโสภา
นายอดิศักดิ์ ฉลาดลน
นายอดิศักดิ์ บัวใหญ
นายอดุล ดายามา
นายอดุลย จงพรมราช
นายอดุลย ศรีชมภู
นายอดุลวัฒน โพธิ์สุวรรณ
นายอติยะ วิชามล
นายอธิวัฒน ชูแกว
นายอนนท อินแพง
นายอนนทพร สายบัว
นายอนล ใจอินถา
นายอนันต ขนาดผล
นายอนันต จันทรตะ
นายอนันต โตพงษ
นายอนันต ทิพยยอดศรี
นายอนันต นานอก
นายอนันต พันธเจริญ
นายอนันต โพธิหัง
นายอนันต ศรีอึ่ง
นายอนันต เสือวิเชียร
นายอนันต แสวงผล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑

นายอนันต หลวงเมือง
นายอนันท คําผาเคน
นายอนันท เรืองพุทธ
นายอนุชัย ฝนใจตัน
นายอนุชา ชางนํา
นายอนุชา ศรีมณี
นายอนุชิต แซเซียว
นายอนุชิต ภาควันต
นายอนุชิต ภาระกิจ
นายอนุชิต ศุภพร
นายอนุวัฒน มะสะอะ
นายอนุวัทย รูปายี
นายอนุสรณ สะแปอิง
นายอนูดี เจะโกะ
นายอภิกุล กาศวิเศษ
นายอภิชัย ทองยืน
นายอภิชาติ ครโสภา
นายอภิชาติ คุณสุข
นายอภิชาติ โคตรพันธ
นายอภิชาติ สิทธิชํานาญ
นายอภิณญา พิมโคตร
นายอภิเดช พละสูนย
นายอภินันท เถือกตาถา
นายอภินันท มณีนิล
นายอภิวัฒน นอยหา

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอภิศักดิ์ เรืองสงา
นายอภิสิทธิ์ ภูศรี
นายอภิสิทธิ์ ยังหาด
นายอมรชัย เสงเอียด
นายอมรฤทธิ์ เพชรชะนะ
นายอรรณพ ศรีบุรินทร
นายอรรถชัย กาญจนะ
นายอรรถชัย หนองสูง
นายอรัญ อาดตันตรา
นายอรุณ จันทรเต็ม
นายอรุณ จันทรมณี
นายอรุณ ณะรินทร
นายอรุณ ทองวิไล
นายอรุณ โนนสวาง
นายอรุณ พรมพิทักษ
นายอรุณ รัตนพรหม
นายอรุณกิจ คันธรักษา
นายอรุษ บาวเตบ
นายอลงกรณ แซวุน
นายอลาดิน จันทรเทศ
นายอวบ หนูวุน
นายออน มั่นหมาย
นายออนศรี ดงทอง
นายออมสิน หมั่นถนอม
นายอะดือนัง บันสูรี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑

นายอะแปนดี ยูโซะ
นายอะหมาด ละหมัด
นายอัคคี ยินดี
นายอัดนันต เจะแต
นายอันนูวา เจะโซะ
นายอันนูวา อะลี
นายอันวา ซาจิ
นายอันวา มามะ
นายอับดุลกอเดร ยาลอ
นายอับดุลกาเซ็ม อูเซ็ง
นายอับดุลกาฟ เปาะซา
นายอับดุลตอเละ ดอเลาะ
นายอับดุลนาเซร แมเยะ
นายอับดุลปาตะ สาและ
นายอับดุลมายิด หะรง
นายอับดุลรอซะห แวนามะ
นายอับดุลรอนิง สะยะมิง
นายอับดุลรอฟา มีหิ
นายอับดุลรอมัน อาแด
นายอับดุลรอแม อาแด
นายอับดุลรอยะ ยา
นายอับดุลรอยี รอเกะ
นายอับดุลรอฮิม ดาโอะ
นายอับดุลเราะมาน คาเร็ง
นายอับดุลเลาะ จิใจ

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอับดุลเลาะ เจะแว
นายอับดุลเลาะ แนหะ
นายอับดุลเลาะ มะ
นายอับดุลเลาะ แวหะมะ
นายอับดุลเลาะ สตาปอ
นายอับดุลเลาะ มามะ
นายอับดุลเลาะ สะมะแอ
นายอับดุลเลาะ อีแต
นายอับดุลเลาะห กะบาซอ
นายอับดุลเลาะห สาและ
นายอับดุลฮาดี อับดุลเลาะ
นายอับดุลฮาลีม สามะเด็ง
นายอัมพัน ทองแจม
นายอัมรัน เจะเลาะ
นายอัมรัน ยูโซะ
นายอัมรี หะมะ
นายอัยมัน สะบูดิง
นายอัยมิง วาเส็ง
นายอัศจรรย เพ็งพา
นายอัสฮา สูหลง
นายอากรณ คงทอง
นายอาคม สุขพูล
นายอาซัง แซลี
นายอาซัน เฮ็งมะนีลอ
นายอาซิด หะมิ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑

นายอาดอนัง มามะ
นายอาดัม เจะเฆะ
นายอาดีดัน มะ
นายอาดือแน รือสะ
นายอาดูรลอฟฮ มะบารู
นายอาทิตย นุชนงคราญ
นายอาทิตย มาตยสุรี
นายอานนท คงจีน
นายอาบูบากา มาหามุ
นายอาย ชางใต
นายอายือมิง มะนอ
นายอายุ มะหะมะ
นายอารง ดอเลาะ
นายอารัมภ กาวีเขตต
นายอาราม ทะนงค
นายอารี อินตัน
นายอารียะ บือซา
นายอาเล็ง สือแม
นายอาแว มานิ
นายอาแว มูยุ
นายอาแว แวยูโซะ
นายอาแว สะมะแอ
นายอาแว อาลี
นายอาสือมิง อีซอ
นายอาหมัดสักรี ดอเลาะ

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอาหมัดสุกรีย ตือเงาะ
นายอาหะมะ เจะวอมิง
นายอาหะมะ อาแว
นายอาหะมะ อี
นายอาหะมะ อีเสาะ
นายอาหามะ กะเดาะ
นายอาหามัด ไตซิ
นายอาหาหมัด แม
นายอาฮามะรอมือลี ดาตูมะดา
นายอําคา ลายทอง
นายอําคา ศิลมัย
นายอําคา แสนกุรัง
นายอํานวย กองแกว
นายอํานวย แกวแสงสิม
นายอํานวย คงศรี
นายอํานวย คงสม
นายอํานวย ดวงแกว
นายอํานวย ดีชุม
นายอํานวย ตุมจงกล
นายอํานวย มากบุญ
นายอํานวย ไรทุกข
นายอํานวย หนองลุง
นายอํานาจ องอาจ
นายอําพล หอมนุน
นายอิด โดดชัย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑

นายอิ่นคํา จอมวุฒิ
นายอินจันทร จําชาติ
นายอินทหวา รักษาผล
นายอิ๊นษ วองไว
นายอินหวัน ขันคํา
นายอิบรอเฮง มะแซ
นายอิบรอเฮง มารอดิง
นายอิบรอเฮง สุราบารู
นายอิบรอเฮม วาแม
นายอิบรอเฮ็ม อาแวเลาะ
นายอิบราเฮม มะมิง
นายอิบราเฮ็ม แตมะ
นายอิศรา อุนเจริญ
นายอิสมะแอ สีมีแล
นายอิสมาแอ ดอเลาะ
นายอิสมาแอ บาโงะ
นายอิสมาแอ มะบากอ
นายอิสมาแอล เจะเตะ
นายอิสรอเฮง แวบือซา
นายอีซอ อะแด
นายอีลียัส ยาลี
นายอีสมาแอ อาแซ
นายอุดม โคตรมณี
นายอุดม ผะชอ
นายอุดม รอดทอง

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอุดม สมบูรณ
นายอุดมศักดิ์ โคงัน
นายอุดมสิน แดไธสง
นายอุดร จันทรออน
นายอุดร พันธุจินะ
นายอุดร มิ่งไชย
นายอุดร เล็งกลาง
นายอุดร อุตมะ
นายอุทัย ขอคํา
นายอุทัย ดิดขุนทด
นายอุทัย รามวินิจ
นายอุทิศ โชคชัย
นายอุเทน เตี้ยเตี๊ยะ
นายอุเทน ประทุมทอด
นายอุเทน อินนอย
นายอุน สุขสนิท
นายอุบล สุขอวน
นายอุมา อาแด
นายอุเรนทร บํารุงพานิช
นายอุสมัน ยูโซะ
นายแฮรี่ บินตาเละ
นายอุสมาน ซาและ
นายอุสมาน ดอสะ
นายอุสมาน มอลอ
นายอุสมาน มะนอ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑

นายอุสมาน ยานยา
นายอุสมาน สะตะ
นายอูเซ็ง เซงสะตู
นายอูมา เดะแดแมะ
นายเอกชัย จินดาวงษ
นายเอกพล จงรักษ
นายเอกพล ลั่นซาย
นายเอกภพ มากอน
นายเอกราช สุขศรีพนา
นายเอกรินทร อินทิม
นายเอกลักษณ หาญจิตร
นายเอกสิทธิ์ สอนบุญมา
นายเอนก โตนชัยภูมิ
นายเอนก ฤทธิชัย
นายเอื้อน แกวสลับ
นายแอด ไมกระโทก
นายโอภาส สาธุชาติ
นายฮัมดี ดะเซะ
นายฮาซัน สมะยี
นายฮาเซ็ง แดกะจิ
นายฮาเซ็ง โดตะเซะ
นายฮานาฟร สาเมาะ
นายฮานีเพาะห เลาะมิง
นายฮามะ สามะ
นายฮามะ อาลี

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายฮามิ ตาเละ
นายฮารง เซ็ง
นายฮาเร็ง เจะแล
นายฮาลิม แซจั่น
นายฮาแว โตะโสะ
นายฮาแวอาเดะ ตําโย
นายฮาสเซ็ง ดอเลาะ
นางสาวอาปเราะ อาแวกือแฉะ
นางกนกกัญจน แกวมณี
นางงวน ซุนบุญ
นางซูบายดะ และแว
นางแดง เหร็ม
นางสาวทิพวรรณ สุทธิหิรัญพงศ
นางสาวนงคลักษณ วงพรม
นางนาซอเราะห ตวนมะ
นางสาวนุรมา เจะโด
นางสาวประทุม แถบทอง
นางปารีอะห สาเยาะ
นางพาตีเมาะ อาแว
นางพินญา คํามณี
นางพิสมัย โยธายุทธ
นางฟาตีเมาะ รอเกะ
นางสาวฟารีดะ เปาะและ
นางสาวภัคศิณี ตุนอยูเพชร
นางมะลิวัลย สวางสูงเนิน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นางสาวมือละ บูละ
นางยุพิน คงจันทร
นางสาวรอเมาะ ยาซูโกะ
นางรอฮานิง อาบะ
นางรีนา เด็งระกีนา
นางเรวดี จัตุรงค
นางแลขอ มะลี
นางสาววรกานต แกวแสงออน
นางสาววารินทร ตอแลมา
นางวิมล คงสุข
นางสบาย ทองเนตร
นางสมพร ชาญแท

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสะปเยาะ แลซารี
นางสาวสีตีตีเมาะ บือเฮง
นางสาวสีตีบีเดาะ ฮะยีนาแว
นางสุทธิรส โคธาสุวรรณ
นางสุพรรษา ยะประดิษฐ
นางเสารแกว มามะ
นางเสาวณีย จรงคหนู
นางสาวโสภา กลาหาญ
นางสาวโสไรดา มะเลาะ
นางสาวหะลีเมาะ แวบือซา
นางสาวอานีดะ มัตติยา

เหรียญเงินชางเผือก (รวม ๓,๐๐๙ ราย)
นายกงจักร สีสด
๑๓ นายกฤษดา คําคง
นายก็ซัน หมัดอาด้ํา
๑๔ นายกฤษดา คําหงษา
นายกมล เด็ดดวง
๑๕ นายกองเกียรติ เผือกกล่ํา
นายกมล ตันยศ
๑๖ นายกองเกียรติ ภิริยารมณ
นายกรกฎ กองโกย
๑๗ นายกองหลา โมธรรม
นายกระจาง ยอดปาน
๑๘ นายกอเซ็ง เจะเลาะ
นายกริช เครือหงษ
๑๙ นายกอเดช ปานหวาน
นายกรุณา จิงปอง
๒๐ นายกอบแกว แกวมาเรือน
นายกฤษฎ สุริพล
๒๑ นายกอหมาด เหล็กเกิดผล
นายกฤษฎา ดุลยพัชร
๒๒ นายกะหดี สาแม
นายกฤษฎา ใยคํา
๒๓ นายกัญจน ชุมทอง
นายกฤษณะ สงปาน
๒๔ นายกาน โคตชัย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

นายกานต บินขุนทด
นายกานตกิตติ แซอิ้ว
นายกามัล บากา
นายกามาลูกดิน ลีฆะ
นายการิม ยูโซะ
นายการียา ยูโซะ
นายการียา อีแต
นายกาศ ศรีสวัสดิ์
นายก้ํา คําจาง
นายกําชัย กาศรัมย
นายกําธร เสนะ
นายกําปน มณีใจงาม
นายกําพลเทศ ฑามาศ
นายกิ่ง พันธมิตร
นายกิจ คงพุฒ
นายกิตติ โจนลายดา
นายกิตติ สิงหล้ําเลิศ
นายกิตตินันท บุญเนียม
นายกิตติภณ ภิระบัน
นายกิตติศักดิ์ พรุเพชรแกว
นายกุด แกวคม
นายกูเกียรติ์ เกาะสมัน
นายกูเฮง ยูโซะ
นายเกง พรมมา
นายเกชา กลิ่นแกวณรงค

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเกตุกอง กลยะณี
นายเกริกศักดิ์ เพชรรักษ
นายเกรียงไกร แกวภักดี
นายเกรียงไกร จันตะพงษ
นายเกรียงไกร ถาวรวิจิตร
นายเกรียงไกร นอยบุตร
นายเกรียงไกร สมบัตร
นายเกรียงไกร สีงาม
นายเกรียงศักดิ์ เกื้อขํา
นายเกษม โพธิมา
นายเกษม ยศวงศ
นายเกินใจ สีบุญมี
นายเกียรติศักดิ์ ทักขินันท
นายเกียรติศักดิ์ สินยี่
นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณรัตน
นายแกน หญาปรัง
นายแกวตา ภูคาพิทักษ
นายโกมล นวลออน
นายโกมล ปานดํา
นายโกมล เพ็งพันธุ
นายโกมิน ไชยแสนทาว
นายโกลงจอ บุตรภราดร
นายโกวิท โรจนคีรีสันติ
นายโกวิทย ปองกัน
นายโกวิทย เผือกแสง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙

นายโกวิทย ฤทธิ์ล้ําเลิศ
นายโกศล พรมณี
นายโกสนธ นิลพัฒน
นายโกสินทร ชํานิ
นายไกรลาศ ชมราศรี
นายไกรลาศ ศรีไสว
นายไกรวุธ นุมนวล
นายไกลสวัสดิ์ คลองแคลว
นายขจรศักดิ์ คชรัตน
นายขจรศักดิ์ ธิปะละ
นายขรรชัย ชูเชิด
นายขรรชัย เมืองชัยมูล
นายขรรญชัย โฉมเฉลา
นายขรีม ติเอียดยอ
นายขวัญ ศรีหาวัตร
นายขวัญชัย เจริญพร
นายขวัญชัย เศรษฐีบุตร
นายขวัญชัย อินตะชัยวงค
นายขอเดร อาบู
นายขอเลน ทองเส็บ
นายขันตี สีสงนาง
นายเข็มพันธ ตูทอง
นายเขียน อุนใจ
นายคงศักดิ์ กองเกตุ
นายคงศักดิ์ วิกรัยวรโชติ

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายคเชนทร บํารุงศรี
นายคฑาวุธ เชื้อเมืองพาน
นายคณิต กลาณรงค
นายคธาวุฒิ โมกขศักดิ์
นายคธาวุธ จันทรสมร
นายคนอง เณรชุมแสง
นายคนึง ชวยนุกูล
นายคมกริช ชํานาญฤทธิ์
นายคมขํา สระสิทธิ์
นายคมเนศ มีมา
นายคมเพชร ศรีจันทร
นายคมสันต บุญมา
นายคมสันต ปนพรม
นายครรชิต แกวสิงขรณ
นายครรชิต หอมเกตุ
นายคลาย ดวงใจ
นายคอย ชัยภักดี
นายคะณิชย บุญแสน
นายคัด กงเวียน
นายคาน นวนแยม
นายค้ํา โคบุญ
นายคําตัน กองศรี
นายคํานวณ เพชรพนาภัทร
นายคํานวล ทิพพะยะ
นายคําไผ สยามนต

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙

นายคําพวง บุญโชติ
นายคําพอ แพงขาว
นายคําพันธ วงศคํา
นายคําพูน สีปะดี
นายคํามวล พรมกุลัง
นายคํามูล ทองสําแดง
นายคําสุข ชุมธิ
นายคําหวา ผาบใจหาญ
นายคําแหง มณีสุทธิ์
นายคุณ จันรอง
นายเคนดี ชนะชัยสิงห
นายเคมี สุวรรณไตรย
นายแคลว มณีพงศ
นายใครศรี ศรีหาวงษ
นายเงิน วันจะนะ
นายจงกล นอยนันตะ
นายจงเจริญ คะชะวะโร
นายจงมี ปญญาพอ
นายจเด็จ แดงแต
นายจตุพล คงเมือง
นายจรวย ธรรมราช
นายจรวย หนูเพ็ง
นายจรัญ คีรีรักษ
นายจรัญ จันทรนวล
นายจรัญ มาเอี่ยม

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายจรัญ หิตเมียงสงค
นายจรัญ อนุชาติ
นายจรัส กางยาง
นายจริญ แกวประดิษฐ
นายจริด แตมจันทร
นายจรูญ จันทรมณี
นายจรูญ ชวยสงค
นายจรูญ ชุมภู
นายจรูญ ตอนะรักษ
นายจรูญ ทับคง
วาที่รอยตรี จรูญ ทุงสินธุ
นายจรูญ เนาวรัตน
นายจรูญ ปอมเกิด
นายจรูญ ศรีประใหม
นายจรูญ เอียดมาก
นายจรูญชัย เดือนกลาง
นายจรูญศักดิ์ บุญพรอม
นายจเร คุมวงษ
นายจวน ทุมโยมา
นายจอคา เสือประจิม
นายจอย บุญรอด
นายจะรุณ ชมจุมจัง
นายจะเร ชูสีนุน
นายจักกรี ดาลัย
นายจักร สารสิทธิ์

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙

นายจักรพงศ ไชยสอาด
นายจักรพงษ ศรีจันตา
นายจักรเพชร ดวงจินดา
นายจักรี ชีวะวัฒนาสกุล
นายจันดา ชาติมนตรี
นายจันดี จันทรปลั่ง
นายจันทร คําสุ
นายจันทร จูอิน
นายจันทร สุนุมิตร
สิบตรี จันทรทอง หยิบยก
นายจันทรราช กองศรีมา
นายจาด ทวกออน
นายจารึก เยี่ยมยกกุล
นายจาลึก บุญยศ
นายจํากัด แกวพวง
นายจํานงค เกลาเกลี้ยง
นายจํานงค ระแสนพรหม
นายจํานงค สงจัน
นายจํานัล นิลรัตน
นายจําเนียร นาคเกลี้ยง
นายจําเนียร มลทากุล
นายจําเนียร รสสุคนท
นายจําเนียร ศรีบุญลือ
นายจําเนียรนอย มั่นคง
นายจําปา คาโค

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายจําปา พัจนา
นายจําปา มาศคีรีวงศ
นายจําปาทอง บุตรดาชัย
นายจําป ลักษณะยศ
นายจํารอง รูปใหญ
นายจํารัส แกวเทพ
นายจํารัส อินทรแปน
นายจํารูญ ทับทิมไทย
นายจําเริญ ทองมีเหลือ
นายจําเริญ เพชรหมี
นายจําเริญ สุภากูล
นายจําเริญ อักษรผอม
นายจําลอง คําสะสม
นายจําลอง จันตระ
นายจําลอง ไชยจันทร
นายจําลอง สุวรรณศรี
นายจําลอง แสงศรี
นายจินดา จันทรทอง
นายจินดา มีจันทโท
นายจินต แกวแกนเพ็ชร
นายจิรเดช เหมือนจันทร
นายจิรพงศ อุตมา
นายจิรยุทธิ์ ทับเครือ
นายจิรวัฒน เจริญดี
นายจิรวัฒน อักษรเกิด

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙

นายจิรศักดิ์ ทองโอ
นายจิรศักดิ์ ผลพรต
นายจิระกร ดําสุวรรณ
นายจิระศักดิ์ รักทอง
นายจิรานนท อุกอาจ
นายจิรานุวัฒน เหลี่ยมวงษ
นายจิรารัตน ปาวะรี
นายจีรวัฒน หอมชาติ
นายจีรศักดิ์ สทานสัตย
นายจีระศักดิ์ เทพจันทร
นายจีระศักดิ์ วงศศิลา
นายจุมพล ขรีดาโอะ
นายจุมพล อายกาศ
นายเจตน ราชวงศ
นายเจตน สีดี
นายเจตน หนูอินทร
นายเจตพินิฐ ชูศรี
นายเจตภาณุ แจมจันทร
นายเจนภพ ดวงตานนท
นายเจริญ แกวจันทร
นายเจริญ จิตรา
นายเจริญ ดวงชมภู
นายเจริญ ผลาญภัย
นายเจริญ ผวนทอง
นายเจริญ พัฒนาเมือง

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเจริญ มณีจันทรสุข
นายเจริญ รมเย็น
นายเจริญ รัตนสุวรรณ
นายเจริญ สมจิตร
นายเจริญ เอี่ยมสูงเนิน
นายเจริญชัย โทนแกว
นายเจริญชัย ยืนยั่ง
นายเจษฎา การะจักษ
นายเจษฎา พลอยพันธ
นายเจษฎา รักเงิน
นายเจษฎา หวังแอ
นายเจษฎาวุฒ อาจหาญ
นายเจะเตะ อุเซ็ง
นายเจะนะ เซ็งโตะ
นายเจะฝาด หีมดํา
นายเจะเหม สาและ
นายเจะอาแซ ดือเระ
นายโจะกลือ ภาวนาค้ําจุน
นายใจ เกษบุรี
นายใจอิน ขจรเกียรติวนาลี
นายฉกรร ศิลาพล
นายฉกรรจ เอกขจรกิตติ์
นายฉลวย เทพสุทิน
นายฉลอง คําดวง
นายฉลอง บัวแดง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙

นายฉลอง พรมโสภา
นายฉลอง พลแกว
นายฉลอง มังครุดร
นายฉลอง อัศวภูมิ
นายฉลาด บุญทัศน
นายฉลาด พุฒลา
นายฉลาด ภูดางงัว
นายฉลาด อึงสะกาว
นายฉวี สิงหสา
นายฉัตรชัย กอเกิด
นายฉัตรชัย กิตติคุณอําไพ
นายฉัตรชัย ชื่นทองมอญ
นายฉัตรชัย เนืองนุช
นายฉําฉุดดีน ยาประจัน
นายเฉลา นากองศรี
นายเฉลา เรืองเดชกรณ
นายเฉลิม ขึ้นนกคุม
นายเฉลิม คําภากุล
นายเฉลิม ทองมนต
นายเฉลิมชัย โฉมเฉลา
นายเฉลิมฤทธิ์ ทะดวงสอน
นายเฉลิมวุฒิ ไทยมิตรชอบ
นายเฉลียว ปนเงิน
นายเฉลียว พรหมลัทธิ์
นายไฉน พัฒเวช

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายชนะ ถนอม
นายชนะพงศ ณ ตะกั่วทุง
นายชนาพร เสมเหม็น
นายชนินศักดิ์ เสนีย
นายชบา โพลงละ
นายชม คีรีรักษ
นายชม ชวยชีพ
นายชม ทองขันธ
นายชมภู กริดรัมย
นายชมรม กาญจนะแกว
นายชริน อุปทุม
นายชรินทร ทุมอนันต
นายชล จําเริญ
นายชวน พรมปก
นายชวน โภชนะการ
นายชวน เชื้อเจริญ
นายชวย สิทธิชัย
นายชวลิต ทัศพัฒน
นายชะลังค พูลพังงา
นายชัชติพงศ อุปกระโทก
นายชัชวาล พันธไพบูลย
นายชัชวาล ลาภยศ
นายชัชวาลย มณทนม
นายชัยชาญ ชูชื่นจิตสกุล
นายชัยณุชิด เขมนเขตการ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙

นายชัยทัศน นากา
นายชัยนาท พึ่งตา
นายชัยบํารุง คาวินพฤติ
นายชัยพร ขาวจิตร
นายชัยพร ทาปุย
นายชัยพฤกษ ทองปาน
นายชัยมงคล ปญศรี
นายชัยยะ ขวัญตัว
นายชัยยะ ปากดีหวาน
นายชัยยะ แยมแบน
นายชัยยา แสงสุวรรณ
นายชัยรัตน แกวศรีจันทร
นายชัยรัตน ทูลแกว
นายชัยรัตน ไพรขจรเกียรติ
นายชัยรัตน หงษาวงค
นายชัยรัตน ออนแกว
นายชัยวัฒน เขื่อนคํา
นายชัยวัฒน จันทรหอม
นายชัยวัฒน บัวแกว
นายชัยวิชิต กองสุวรรณคีรี
นายชัยศักดิ์ อะทะถ้ํา
นายชัยสิทธิ์ ค้ําชูกานน
นายชัยสิทธิ์ อินทรินทร
นายชาญ พิมเสน
นายชาญ สิงคเวหน

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายชาญชัย ขันรินทร
นายชาญชัย จันทสอน
นายชาญชัย จันภิรมณ
นายชาญชัย ชมสระนอย
นายชาญชัย ผลานิสงค
นายชาญชัย พันธก่ํา
นายชาญชัย ยาใจ
นายชาญชัย รอดกูล
นายชาญณรงค อินทรจวง
นายชาญวิทย หิรัญ
นายชาญวุฒิ คําคันธฤทธิ์
นายชาตรี คนขยัน
นายชาตรี คลังอุดม
นายชาตรี เทพพิทักษ
นายชาตรี พรหมฤทธิ์
นายชาตรี พาภักดิ์ดี
นายชาตรี มะดีเยาะ
นายชาตรี สุพรรณ
นายชาตรี ออนชู
นายชาตรี อุนถิ่น
นายชาติ โคกสูงไชโย
นายชาติ อุนถิ่น
นายชาติชาย เกษกรม
นายชาติชาย ชมวีระ
นายชาติชาย ติ๊บหนอ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙

นายชาติชาย บุญสุข
นายชาติชาย ปนแกว
นายชานนท ฤทธิสอน
นายชายแดน แซตั้ง
นายชาลี สมตัว
นายชํานาญ คงสม
นายชํานาญ แซฮุย
นายชํานาญ นันตะ
นายชํานาญ แสนราช
นายชิงชัย สาแกว
นายชิด เที่ยงเอม
นายชิด อินทรเขียว
นายชิดชัย เปลงฉวีวรรณ
นายชิต ชูแกว
นายชิตทวี จันทรังษี
นายชินโชติ เลาหมี่
นายชุมพล สโมทานทวี
นายชุมภี บัวลา
สิบตรี ชูชาติ บัวจีน
นายชูชาติ บุญรุนโพธิ์
นายชูชาติ ยาทองไชย
นายชูศักดิ์ ขุนวิเศษ
นายชูศักดิ์ ราชอินทรทอง
นายเชน ใจชื่น
นายเชน บุญมาก

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเชษฐา นามวงค
นายเชาวนิตย ปนทอง
นายเชาวาลิต จันทรภูชงค
นายเชียงลา บุญสวาง
นายเชียร พันธมาลี
นายเชียว ทองมา
นายแชม วงษปน
นายโชคชัย ชัยหาญ
นายโชคชัย บุญเที่ยง
นายโชคชัย โยเหลา
นายโชติ เพ็ชรฤทธิ์
นายโชติวิทย ศรีภักดี
นายโชลม ตูปสันเทียะ
นายไชยพัฒน ดาใหญ
นายไชยยุทธ สัตยาพงษ
นายไชยฤทธิ์ ไชยานุพงค
นายไชยวัฒน คําพิยะ
นายไชยา บุพศิริ
นายไชยา วิริยะประกอบ
นายไชยา แสนบาน
นายไชโย แกนเมือง
นายซอลาฮุดดีน การิแย
นายซอลาฮุเดน เซ็ง
นายซอและ ดะเซ็ง
นายซอและ สาแม็ง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙

นายซอและ อูแล
นายซัมซุดดิน สอรี
นายซัมรี ยาลี
นายซัลมาน ดรอแม
นายซาการียา จิหมัน
นายซาการียา ซาเบะ
นายซาการียา ดอเลง
นายซานูเด็ง จะบากา
นายซาบุดิง เซ็งมิง
นายซามัน มาตาจะแส
นายซาอุดีย ซูและ
นายซีเดนามะ โตะเซ็ง
นายซือกีฟลี สาและ
นายซือลี ดามูนะ
นายซุลกิฟลี หะ
นายซูเด็ง กาเจ
นายซูปยา มะนุ
นายซูรฟาน อูมา
นายซูไฮมิง ตาปอ
นายซูไฮมิง โมง
นายเซ นาวะกานิง
นายเซ็ง ดอนิ
นายเซากี แวหะมะ
นายไซยาดี วาเลาะ
นายญาณเดช ปลื้มผล

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายฐณชาติ ทําทอง
นายฐปกร คณาเดชโยธิน
นายฐานะ หะยะมิน
นายฐานิตย หอยสกุล
นายฐาปกร ปราณีวงค
นายฐิติ พรมทองบุญ
นายณคร ปญญา
นายณเดชน สระแกว
นายณภัทร นนทมาตร
นายณภัทร ใบโสะดํา
นายณรงค คาไกร
นายณรงค คานจําปา
นายณรงค แตงกวา
นายณรงค บัวมุลย
นายณรงค ประจญ
นายณรงค พรหมอารักษ
นายณรงค มืดหลา
นายณรงค รุงเรือง
นายณรงค วงษลาษี
นายณรงค วัฒนธรรม
นายณรงค สิงหบุญมี
นายณรงค หลงวงษ
นายณรงค หิรัญพิจิตร
นายณรงคชัย พุมพงษ
นายณัฐกรณ นามบุตร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙

นายณัฐกานต ทิพยเพ็ง
นายณัฐกูร พรมภักดี
นายณัฐพล คําวงสา
นายณัฐพล แคสนั่น
นายณัฐพล ทิมแกว
นายณัฐพล สาธุชาติ
นายณัฐภัทร สุภาพ
นายณัฐมล นาคะหิรัญ
นายณัฐวุฒิ พงษดัด
นายณัฐวุฒิ พรมนิล
นายดนตรี เทพแกว
นายดนตอเละ แหเหล็ม
นายดนยา หนิภิรมย
นายดนยาลี ลากูด
นายดนัย สระทองแร
นายดนัย สุวรรณศรี
นายดรศักดิ์ สีสัน
นายดล ขจัดภัย
นายดลรอโอบ ดําหลี
นายดลหลอ ชลเขตต
นายดลเหลาะ วงคอาหมัด
นายดวง แอกระโทก
นายดวงจันทร แกวมูล
นายดวงจันทร ปญยาเสน
นายดวงจันทร มืดโพธิ์

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายดวงดาว มั่นนุช
นายดอแม็ง เปาะหะ
นายดอยา มาฮามะ
นายดอรอแม ดีสะเอะ
นายดอรอแม สะการี
นายดอรอแม อาแว
นายดอรอหะ อาลีหะมะ
นายดอเลาะ วิชา
นายดอเลาะ สาและ
นายดาบชัย อินโสม
นายดาว เจิมขุนทด
นายดาวเดน ชินบุตร
นายดาวรุง วงคแพทย
นายดาวเรือง ธุระวร
นายดาวเรือง เลียบกระโทก
นายดาโอะ อารียู
นายดํา ขวัญคุม
นายดําเนิน ใจแสน
นายดํารง ชุลีกรเมตตา
นายดํารง ดีสารี
นายดํารงค แกวศรี
นายดํารงค โตทัพ
นายดํารงศักดิ์ เกิดสุทธิ
นายดํารงศักดิ์ รุงเรืองวิไลกุล
นายดํารงศักดิ์ วงศปตร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙

นายดํารงศักดิ์ แสงชัย
นายดําริ ไผกังสดาลกุล
นายดิเรก บํารุงผล
นายดิลก คงศักดิ์
นายดี สุขจันทร
นายดีมัน สาแม
นายดือรี ยาลา
นายดุลรอเซะ อาแด
นายดุลลาเตะ มาหามะ
นายดูรอปา หะยีดาโอะ
นายเดชวิทย พุมกลอม
นายเดชา กําจร
นายเดชา เขื่อนแกว
นายเดชา นพวงศ
นายเดชา ปูสุข
นายเดชา มูซอ
นายเดชา รุจิพุฒิ
นายเดโชพล แสนแพง
นายเดน เพชรรัตน
นายเดน ลอยลิ่ว
นายเดิน คํานนท
นายแดง วิเชียรบรรจง
นายแดง อรัญสอน
นายโดม อเนกประสงค
นายตรี รูรักษา

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายตรีภพ แกวพงค
นายตวน ปะทิ
นายตวนมะ กอตอนีลอ
นายตอม มูลที
นายตอเลบ หลงเอ
นายตอเล็บ ราหีม
นายตอเละ วามิง
นายตอเละ สาและดิง
นายตอเฮ เจะมะ
นายตะวัน โรจนสุวรรณ
นายตัด นกกูล
นายติ๊จา กมลสดใส
นายตี๋ ติ๊บสม
นายตูแวมะ ตวนลอเซ็ง
นายเตือน ทิมเมฆ
นายไตรทศ ยศแกว
นายไตรเทพ เพชรชนะ
นายถนอม จันทรเหลือง
นายถนอม ชะนะบุญ
นายถวยทอง สังขกูล
นายถวิล แกวเคน
นายถาวร สายหลา
นายถาวร สุมาพันธ
นายถาวรณ พรทิพย
นายถาวอน วังนารา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙

นายเถาะ ปุลําพะกา
นายไถ มงคลคีรีโรจน
นายทนงค อินทรเจริญ
นายทนงเดช ทองไชย
นายทนงศักดิ์ กลับรินทร
นายทนงศักดิ์ ชมภูดาษ
นายทนงศักดิ์ นอมเคารพ
นายทนงศักดิ์ พละการ
นายทนงศักดิ์ พอหนู
นายทรงชัย สุทธิหลอ
นายทรงธรรม อาวุธ
นายทรงวุฒิ แสงขวัญ
นายทรงวุฒิ อินตะยศ
นายทรงวุธ จินดาวงศ
นายทรงศักดิ์ โชติกาล
นายทรงศักดิ์ ผดุงชาติ
นายทรัพยทวี สายคํากอง
นายทวนชัย จิตตภักดี
นายทวี ขุนแสง
นายทวี จูมปน
นายทวี ดําดง
นายทวี ทิพยหมึก
นายทวี พรมตา
นายทวี รักษจันทร
นายทวี รัตนมณี

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายทวี ราชรี
นายทวี ศรีนวล
นายทวี ศรีสุจิต
นายทวี ษมาจิตสวยงาม
นายทวีชัย พรมนิล
นายทวีโชค ยาหัด
นายทวีรักษ จาววิจิตร
นายทวีศักดิ์ ไชยสิงห
นายทวีศักดิ์ บูมะลายู
นายทวีศักดิ์ ปานศรีทอง
นายทวีศักดิ์ ศรมีศรี
นายทวีศักดิ์ สิทธิบุศย
นายทวีศักดิ์ สุขดํา
นายทวีศักดิ์ เสียงดี
นายทศพร เพชรขวัญ
นายทศพล พอสียา
นายทอง แกวจันทร
นายทอง นิพันธ
นายทองคํา คําภูษา
นายทองคํา สรอยสูงเนิน
นายทองคํา สุนิธิพรสกุล
นายทองจันทร บุญโสม
นายทองจันทร มูลศรีนวล
นายทองดี หลักเพ็ชร
นายทองแดง บรรจุ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙

นายทองทิพย เพ็ชรโรจน
นายทองใบ ศรีบูรณ
นายทองพัน ยืนยง
นายทองพูน ชํานิจ
นายทองพูน นารี
นายทองพูล คํามา
นายทองเพลิน ศรีขันแกว
นายทองมวน จันสุนา
นายทองยิ้ม มะเซิง
นายทองลวน คําใบศรี
นายทองลวน บุญเลิศ
นายทองลา สิงหธรรม
นายทองสวาง ชะรินทร
นายทองสา ชาติติ
นายทองสา ฤทธิ์ไธสง
นายทองสุข คําพาบุดตา
นายทองสุข ศิริบูรณ
นายทองสุข หอระหัด
นายทองใส ขันยะถา
นายทองใส ติวงค
นายทองใส หงษศิริ
นายทองหลอ ออนปาน
นายทองเหลือง พงษวิลัย
นายทองอิน พิมพพรมมา
นายทองอินทร รุนชัย

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายทอมสันต ธิปงสนิท
นายทักสิน ธนอุตร
นายทักสิน หงษคํา
นายทัด บุตรดี
นายทานพิชิต เชื้อดวงผุย
นายทํานอง คําเกิด
นายทิณพงษ ทาสีดา
นายทินกร พันธนิยะ
นายทินกร มุงงาม
นายทิพยประสงค เคนวงษ
นายทิพอ พรบันดาลสุข
นายทิวา จันทรเพ็ญ
นายทิวา แสนมิตร
นายทิวากร หอมทอง
นายที สุขเจริญ
นายทีปกร มีทอง
นายทีเหยอ สิงหสิทธิกร
นายเทพนคร ไชยตนเทือก
นายเทพนรินทร ผลาวัน
นายเทพพิทักษ จดกลาง
นายเทอดไทย เสนแกว
นายเทอดไทย อุปชฌาย
นายเทียนชัย ผาลิชัย
นายเทียนชัย เพ็งเกตุ
วาที่รอยตรี เทียนชัย ศรีสุรักษ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙

นายเทียร เทพกัน
นายไทนคร แกวดวงตา
นายธงชัย แกวพัด
นายธงชัย ขันทีทาว
นายธงชัย เทศสกุลอนุตระ
นายธงชัย ธนสมบัติ
นายธงชัย ไพเราะ
นายธงชัย วินนัน
นายธงชัย สดใส
นายธตรฐ อองแกว
นายธนกร บานชม
นายธนกฤต รัตนกอบกิจ
นายธนกฤต วันดี
นายธนโชติ เพียงตา
นายธนธรณ ชาญคชศาสตร
นายธนบดี คงรอด
นายธนพงษ เยาวะชัย
นายธนพนธ เอมสวัสดิ์
นายธนพล สุทิพยประเสริฐ
นายธนวรรธน ธนาสิทธิ์สังข
นายธนวัฒ มณีรัตน
นายธนวัฒน ธิราษฎร
นายธนวิทย เพ็ชรธรรมรงค
นายธนศักดิ์ พุทโธ
นายธนะศักดิ์มนตรี สมศรี

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายธนา ชายหอมรส
นายธนา วิศวฤทธิ์
นายธนากร กลับขัน
นายธนากร พรหมรักษา
นายธนารักษ สุพร
นายธนาวุฒิ มีเพียร
นายธนิก เทียนทอง
นายธนู แซอิ๋ว
นายธเนตร ปาแซ
นายธรรมนูญ แกวกอง
นายธรรมนูญ พรหมอยู
นายธรรมรัตน หมูดจันทร
นายธรรมวิรินทร หนูเซง
นายธรรมศักดิ์ ไกรนรา
นายธวัช ฉิมสุด
นายธวัช ชาวนา
นายธวัช มีเชาวน
นายธวัชชัย กองแสง
นายธวัชชัย คํามั่น
นายธวัชชัย ใจงาม
นายธวัชชัย ไชยเชษฐ
นายธวัชชัย นุทธนู
นายธวัชชัย เนินริมหนอง
นายธวัชชัย บัตริยะ
นายธวัชชัย บานบู

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙

นายธวัชชัย ศรีสวัสดิ์
นายธวัชชัย สะมอแน็ง
นายธวัชชัย สุราย
นายธัญญะ จาแดง
นายธันยวิทย จันทรแดง
นายธัศนัย นาราช
นายธานี แตงนวล
นายธํารงคศักดิ์ เอี่ยมนิ่ม
นายธิติ นโคทรปติ
นายธิติพงษ ยืนยงค
นายธิพิชัย มังคละ
นายธีรชัย คงทอง
นายธีรพงศ ไชยจินดา
นายธีรพงศ สิมมา
นายธีรพงษ ตันมา
นายธีรพจน ศรีชนะ
นายธีรพล ดินเปา
นายธีรยุทธ เทพยา
นายธีรยุทธ พึ่งสลุด
นายธีรยุทธ ยกตั้ง
นายธีรวรา สุขใส
นายธีรศักดิ์ ศรแกว
นายธีระพงศ ชูประจง
นายธีระพงศ ฝนเต็ม
นายธีระพงศ เมืองทอง

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายธีระพงศ อาจหาญ
นายธีระยุทธ พุทธา
นายธีระวัฒ สุวรรณรัตน
นายธีระวัฒน อันทะวงษา
นายธีระวุฒิ วิบูลยกาญจน
นายธีระศักดิ์ ชาเครือ
นายธีระศักดิ์ พานสมเกียรติ
นายธีราวัตน เผาตะใจ
นายธุเระ ศรีมาลี
นายนคร จินดาดวง
นายนคร เปาปา
นายนคร รอบคอบ
นายนงค คําอิน
นายนที พัฒนาเผาสกุลทอง
นายนบพร แสงสุวรรณ
นายนพเกลา เกษโกวิท
นายนพเกา ดวงเอียด
นายนพดล แกนเมือง
นายนพดล คลองรั้ว
นายนพดล จิตตฤกษ
นายนพดล ชนะผล
นายนพดล ถึงแสง
นายนพดล สอนสิน
นายนพปฎล กาเร็ง
นายนพพล ประสาททอง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙

นายนพรัตน เจยเปยว
นายนพศรันย เจะกา
นายนภดล เสารจันทร
นายนภา ทาดีสม
นายนรินทร ดําแปน
นายนรินทร ดํารงรักษ
นายนรินทร ติ่งเก็บ
นายนรินทร เตจะศรี
นายนริศ ทองบานบอ
นายนฤมิตร นฤคนธ
นายนวมินทร เจะเงาะ
นายนอย เสนผาบ
นายนอย อิ่มนารี
นายนัฐพงษ ตาเบา
นายนัดตา ยูโซะ
นายนัทธพงศ สนุกแสน
นายนันทพร บุญรม
นายนันทวี วรรณพัฒน
นายนันทวุฒิ มูสิกะ
นายนารัตน ตะวังทัน
นายนาวา ดวงบุ
นายนาวาวี ดาหะแม
นายนาวี หาหิงษา
นายนิกร กอนพรหม
นายนิกรณ ปานเปย

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายนิกรณ ล้ําเลิศ
นายนิโกน นันหลอม
นายนิคม จันทธรรม
นายนิคม เชื้อพระซอง
นายนิคม ดําสมอ
นายนิคม เตือนไธสง
นายนิคม ธุระดี
นายนิคม พันธนอย
นายนิคม สารสิทธิ์
นายนิคม แสงทาว
นายนิแด นิแต
นายนิต สุวรรณเรือง
นายนิตย มากคํา
นายนิทัศน ชะนะพาล
นายนิปอ แมเราะกะจิ
นายนิพนธ สาบัว
นายนิพนธ สุขกล่ํา
นายนิพร เกียรติสโร
นายนิพล กอนมล
นายนิพัฒน เขียวเจริญ
นายนิพัท จันทรสองแกว
นายนิมล ถาวรานุรักษ
นายนิมะ นิกูโน
นายนิมะ นิหะมะ
นายนิมะ ยูโซะ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙

นายนิมาหะมะ ลิเงาะ
นายนิมิง ปุตะนิง
นายนิมิต ชัยศรี
นายนิมิตร เผือกโพธิ์
นายนิมิตร พุทธกรอง
นายนิมิตร เพลาแกว
นายนิยม ชูศรีพัฒน
นายนิยม ทิมทัย
นายนิยม บุญเริ่ม
นายนิยม พวงแกว
นายนิยม สมพงษเจริญ
นายนิรัญ วงคทาว
นายนิรัตน เด็งซะ
สิบตํารวจโท นิรัตน ผุดเพชรแกว
นายนิรัน สํารวจ
นายนิรันดร พลรพ
นายนิรันดร สรอยสวัสดิ์
นายนิรูสลี ดาหะมะ
นายนิล พรมเทพ
นายนิล อินธิราช
นายนิวรณ มุงไหม
นายนิวัฒ พลโลก
นายนิวัฒน จวงจันทร
นายนิวัฒน ธวัชกาญจน
นายนิวัฒน พุมพราย

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายนิวัฒน โมสุขะ
นายนิวัตร ตาจุมปา
นายนิแว สมะแอ
นายนิหารง ดอเลาะ
นายนิอัฎฮาร เจะแห
นายนิแอ นิเซ็ง
นายนุกูล พงษวิทูล
นายนุกูล พิลา
นายนุรมาน สูหลง
นายนูรดีน มะดีเยาะ
นายนูรลี เจะแต
นายนูรฮาดี ตาเฮ
นายเนตร สามเสาร
นายเนิน อินทสิทธิ์
นายบรรจง จังพินิจกุล
นายบรรจง จันทรแดง
นายบรรจง เวียงสีมา
นายบรรจบ ทิมแท
นายบรรเจิด ถนอม
นายบรรเจิด โถแกว
นายบรรญัติ ชุพรัตน
นายบรรยงค พรมตัน
นายบรรยาย ทองทาย
นายบราเฮง เจะดาโอะ
นายบลรอฮาร นันโอะ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙

นายบังอาจ กระตายจันทร
นายบังเอิญ ทรัพยสงวน
นายบัญเจิด เย็นรักษา
นายบัญชา คีรีไพบูลย
นายบัญชา จังอินทร
นายบัญชา ธรรมวงค
นายบัญชา บัวชัยสิทธิ์
นายบัญชา ผิวสด
นายบัญชา ยีบู
นายบัญชา อดุลวิทยา
นายบัญญัติ ยองเพชร
นายบัญหาญ เหวียดแปน
นายบัณฑิต เย็นทิม
นายบัณฑิต ฤาโสภา
นายบัดดือรี มะลี
นายบัวพัน ศรีผักผอง
นายบัวรด ชาวเขา
นายบัวเรียน คําหมาย
นายบัวลอง บุญเรือง
นายบัวลอย บุญเคน
นายบายานิง ซูและ
นายบาสีรอล ตารุรักษ
นายบาหรง ดีสธรรม
นายบํารุง เจริญศรี
นายบํารุง อินทรยัง

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายบําเหน็จ ภูเมฆ
นายบุญ รักษาชาติ
นายบุญกอง ไกยะล้ํา
นายบุญกอง จันทรพวง
นายบุญกอง อินทา
นายบุญเกิด จันทรขอนแกน
นายบุญเกิด สารพัตร
นายบุญเคน ภูครองหิน
นายบุญเคลือบ โพธิ์ทอง
นายบุญจันทร วงษอามาตย
นายบุญเจิด แวงสูงเนิน
นายบุญชวย จันทรแจมศรี
นายบุญชวย เจะมะ
นายบุญชวย ดวงชวย
นายบุญชวย นึกรวย
นายบุญชอย นิลการณ
นายบุญชัย แกวรักษ
นายบุญชู คําขุย
นายบุญชู ธรรมอนุสรณ
นายบุญชู ใหมทอง
นายบุญเชิด โคนัก
นายบุญเชิด เถินมงคล
นายบุญเชิด โมกศิริ
นายบุญโชค โปฏกรัตน
นายบุญโชค รัฐจักร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙

นายบุญญามีน ตะเยาะ
นายบุญตอม บริบูรณ
นายบุญตา บัวษร
นายบุญเติม หมูหนองสังข
นายบุญถัน คงโนนกอก
นายบุญทัน ขันเครือ
นายบุญทัน ทองแดง
นายบุญทัน ปาฟอง
นายบุญทา สมกาศ
นายบุญทิพย ไชยโยกาศ
นายบุญเทียม ตอชาติ
นายบุญเทือง ปญญาสาร
นายบุญไทย มาลา
นายบุญธรรม เนตรทิพย
นายบุญธรรม โมรัตเสถียร
นายบุญธรรม สิทธิฤกษ
นายบุญธรรม สีระสาร
นายบุญนํา จริงสันเทียะ
นายบุญเนื่อง กันหาคม
รอยตรี บุญเปลง ตะวิไชย
นายบุญเพ็ง หามวงษ
นายบุญมา เกตุดี
นายบุญมา ดีมูลพันธ
นายบุญมา เทียบมาก
นายบุญมา บัวทะราช

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายบุญมา พวงสวัสดิ์
นายบุญมาก ชุมพล
นายบุญมี ครองไชย
นายบุญมี คําภักดี
นายบุญมี จิราพัฒนธิคุณ
นายบุญมี ดวงระหวา
นายบุญมี นรสาร
นายบุญมี สงรัตน
นายบุญมี หอมเย็น
นายบุญยัง ตุยดง
นายบุญยัง สุดวิลัย
นายบุญรอด คําสุด
นายบุญรอด หมื่นละมาย
นายบุญเริ่ม ทะนิวทอง
นายบุญเรียง ผมทอง
นายบุญเรือน สุธรรมจา
นายบุญฤทธิ์ ไตยราช
นายบุญฤทธิ์ ฤทธิสาคร
นายบุญฤทธิ์ เอาไชย
นายบุญลับ คําแหล
นายบุญล้ํา ปานนี้
นายบุญลือ บุญโท
นายบุญเลิศ ชาสุทธศรี
นายบุญเลิศ แสงทานั่ง
นายบุญเลิศ แสวงทรัพย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙

นายบุญเลี้ยง ครสิงห
นายบุญเลี้ยง แผนแกว
นายบุญสง ประสงคนาค
นายบุญสง ภูเดนผา
นายบุญสง ศิริพรม
นายบุญสง โสภา
นายบุญสง อุดเปงเครือ
นายบุญสม บุญเชิด
นายบุญสม รองแกว
นายบุญสม แสวงบุญ
นายบุญสิงห หรรษา
นายบุญเสริม เดชเกิด
นายบุญหลาย แข็งแรง
นายบุญหลาย ตระการจันทร
นายบุญเหลือ กระโจม
นายบุญเหลือ ประไพ
นายบุญฮง บุตรพรม
นายบุญโฮม ชัดเจน
นายบูซาเหมาะ เส็นบัตร
นายบูดิง ดอเลาะ
นายแบกรี โตะขุนละใบ
นายใบ คะปญญา
นายใบ เอกคณาสิงห
นายปฏิวัติ วรพันธุ
นายปฐมพร รัตนพันธ

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายประกาศ ไชยรักษ
นายประกาศ สีคงแกว
นายประกิต ปญญานันทะ
นายประครอง วิภาวิน
นายประคอง มุกขุนทด
นายประจบ ศิริสวัสดิ์
นายประจวบ คงเพ็ง
นายประจวบ สินมะลิ
นายประจักร ดีทองหลาง
นายประจักษ กลิ่นหมี
นายประจักษ นารถแนว
นายประจัญ เพียสุระ
นายประเจียด พรหมศิริ
นายประชัน ณ สุรินทร
นายประชา วรรณวิไลวรรณ
นายประชา ออนสอาด
นายประชุม หวดไธสง
นายประดา ตองดี
นายประดิษฐ คําแพงศรี
นายประดิษฐ ทองอินทร
นายประดิษฐ บุตรทอง
นายประดิษฐ หลักทอง
นายประดิษฐ นาคพินิจ
นายประดิษฐ ผาติสุธรรม
นายประดิษฐ ศรีโมง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙

นายประดิษฐ แสงชาติ
นายประเด็จ บุญปญญา
นายประเด็ด นะเรืองรัมย
นายประทรง แสงราชา
นายประทวน บําเพ็ญ
นายประทัย พรมนิล
นายประทิว แซตั้ง
นายประทีป นาดี
นายประทุม พวงสมบัติ
นายประเทียง สุทธิพรม
นายประเทือง เกลี้ยงคางพลู
นายประเทือง ขําอวม
นายประเทือง บุญชู
นายประธาน อาจสยาม
นายประนอม รัตพันธ
นายประนอม สุระทร
สิบตรี ประเนต โอภาสวานิชกุล
นายประพัฒ แสงหลา
นายประพันธ จงสุข
นายประพันธ จันทรยวง
นายประพันธ ธงชัย
นายประพันธ ฟองสา
นายประพันธ มะหมัดเหม
นายประพันธ ละมะโน
นายประพิณ สุนิติปญญาวงศ

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายประภัทรพงษ แสนสบาย
นายประภาส ธ.น.กิ
นายประภาส โนจาใจ
นายประภาส พานทอง
นายประภาส สิงหทอง
นายประภาส สิทธิโสธา
นายประภาส สุทธิ
นายประภาส สุวรรณมณี
นายประมวล บุญจันทร
นายประมวล ไวศิษฎสกุล
นายประมาณ แกวกองทอง
นายประมูล ดัชถุยาวัตร
นายประเมิน บรรทัพ
นายประโมด ศรีวิชา
นายประยงค พยุงศักดิ์
นายประยงค มูลมณี
นายประยุทธ ใจบุญ
นายประยูร ทองปด
นายประยูร ฝายปาน
นายประยูร รัตนปญญา
นายประยูร ลบฟก
นายประวิทธ ไชโย
นายประวิทย ชุมคง
นายประวิทย บุญโยธา
นายประวิทย โพนหลง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙

นายประวิทย วอนกระโทก
นายประวิทย สายสรอย
นายประเวียน วงษา
นายประสงค จันติ๊บ
นายประสงค ไชยแกว
นายประสงค รักสัตย
นายประสงค ไสยะนาม
นายประสพ ชุมแสง
นายประสาท แดงตา
นายประสาท ตาทอง
นายประสาท ทิขัติ
นายประสาท เพ็ชรศิริ
นายประสาน บุญเรือง
นายประสาน สองนา
นายประสิทธิ์ การานุสนธิ์
นายประสิทธิ์ คงแคลวภัย
นายประสิทธิ์ เจิมขุนทด
นายประสิทธิ์ นาคเกลี้ยง
นายประสิทธิ์ บุญเวิน
นายประสิทธิ์ ประสารการ
นายประสิทธิ์ พรหมมุณี
นายประสิทธิ์ พุทธจันทร
นายประสิทธิ์ สังขแกว
นายประสิทธิ์ หนอนไม
นายประสิทธิ์ หอมปอง

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายประเสริฐ กระจางแผว
นายประเสริฐ ชวยรักษา
นายประเสริฐ พิมภา
นายประเสริฐ เพ็ชรสามยอด
นายประเสริฐ โพธิปญญา
นายประเสริฐ มุขวัฒน
นายประเสริฐ รักทะเล
นายประเสริฐ ศรีดอกไม
นายประเสริฐ สมุทรหลา
นายประเสริฐ สามะ
นายประเสริฐ แสงหวาน
นายประเสริฐ อินตะยศ
นายประเสริฐ อุภัยพันธ
นายประเสริฐศักดิ์ กามออย
นายประหยัด กองตุย
นายประหยัด มัธยัสสิน
นายประหยัด สุกรี
นายประหยัด แสงอินทร
นายปรัชญา บุญแปลง
นายปราณี โซเมืองแซะ
นายปราโมทย แกวภราดัย
นายปราโมทย มาลีผล
นายปราโมทย สุดพิมศรี
นายปรารถนา ศรีศักดิ์
นายปรารมย เทพสถิตย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙

นายปราศรัย ออมนอก
นายปริญญา หมัดยูนุ
นายปริวรรษ มะโนวัน
นายปรีชา กาฬสุวรรณ
นายปรีชา คําปุม
นายปรีชา โชติรัตน
นายปรีชา บุญริ้ว
นายปรีชา ปญญาภู
นายปรีชา ปญญาวงค
นายปรีชา ปานอวม
นายปรีชา เผือกชาย
นายปรีชา พฤกษมโนนุกูล
นายปรีชา พัศมุณี
นายปรีชา มลิผล
นายปรีชา ลักขษร
นายปรีชา ลาพันธ
นายปรีชา สุระกา
นายปรีชา สูญราช
นายปรีชา อนันทสุข
นายปรีดา เชียงกรุงเกา
นายปฤษฎี กอบบุญเกษม
นายปลั่ง ศรีแกว
นายปลีก แกวเอียด
นายปอ สิ่วไธสง
นายปอน แสงดารา

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายปญญา ไทรนอย
นายปญญา ปอมเสือ
นายปญญา รักษาศรี
นายปญญา โสน้ําเที่ยง
นายปดสา ระคนจันทร
นายปตฮี แวรอยี
นายปาน คิงขุนทด
นายปาสัก อารี
นายปยพันธ เสงสั้น
นายปยะพงษ คําเทียน
นายปยะพงษ พิมพิสาร
นายปยะวิทย เกิดลาภ
นายเปก บุญหมั้น
นายเปลี่ยน สมภูมิ
นายเปาซี ดอเลาะ
นายเปาซี แบเลาะ
นายเปยก โจมหนู
นายเปยก ปวงคํา
นายแปลง ศรจันทร
นายผง แกวอาสา
นายผดุง สีชมภู
นายผล ปอศรี
นายผัน หวานนอย
นายผาดรู มะสา
นายผาสุข ไกรนรา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙

นายแฝง ปตธิยะ
นายพงศธร จันทเลิศ
นายพงศธร พันธชวง
นายพงศศิริ ชายวิชัย
นายพงษชาญ คลายคลิ้ง
นายพงษเทพ จายหนวด
นายพงษเทพ ธนรักษ
นายพงษศักดิ์ คําเหนือ
นายพงษศักดิ์ เลาเทาะ
นายพงษศักดิ์ สังขจะโปะ
นายพงษสถิตร กุลเสนา
นายพงษสวัสดิ์ ยาทองไชย
นายพจน ตนวงศ
นายพจน ศรีหมั่น
นายพจนินท วันโสภา
นายพชรฌน จันทกูล
นายพนงค สมวงควาลย
นายพนม แกวน้ําอาง
นายพนม มโนศิลป
นายพนม สรอยทองหลาง
นายพนม อินเปง
นายพนัส ศรีมุกดา
นายพยุงศักดิ์ จันทรยง
นายพเยาว แกนนวลศรี
นายพรชัย ขวัญทอง

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายพรชัย คลองมดคัน
นายพรชัย ใจเขียว
นายพรชัย ติระถา
นายพรชัย บาหวั่น
นายพรชัย มากดี
นายพรชัย แยมกลิ่น
นายพรชัย สุธิตะพันธ
นายพรไชย สุวรรณแดง
นายพรเทพ สิทธิศักดิ์
นายพรม พะรินรัมย
นายพรมมี เบารักษา
นายพรรณรงค ชวยคง
นายพรวิจิตร วันเฉลิม
นายพรศักดิ์ จันทรมุย
นายพรอม ขุนอินทร
นายพรอม เมฆทอง
นายพฤหัส แซเลา
นายพล ออนพรหม
นายพลอย กุยคํา
นายพลากร คําดี
นายพวน ศรีสนชัย
นายพวน มณีรัตน
นายพวย ยืนยง
นายพสิษฐ พงษสุภา
นายพะแนลอย ชื่นประสบ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙

นายพะเปยทู จรูญมงคลกุล
นายพะหมีวา นักสิทธิ์สกุล
นายพัชรพล กุลบุตร
นายพัฒนพงษ สุขสามัคคี
นายพัฒนะ คําบุดดา
นายพัฒนา ปญญาดี
นายพัฒนา สีดามน
นายพันธ ณะวะกะ
นายพันธุศักดิ์ สมบุญโสด
นายพัลลภ บุญชู
นายพานิช พรหมฤทธิ์
นายพายัพ เนตรทิพย
นายพายัพ ศรีวิโรจน
นายพิกุล เมินเมือง
นายพิชัย แกนสาร
นายพิชัย เจริญถิ่น
นายพิชัย มังกรรัตน
นายพิชิต คําธิ
นายพิชิต สงคง
นายพิชิต หงษทอง
นายพิเชฏฐ วงคหลวง
นายพิเชษฐ จันทรประเวช
นายพิเชษฐ ปฎิมินทร
นายพิเชษฐ เพ็งทาว
นายพิเชษฐ เสงเซง

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายพิเชษฐ คําวงษา
นายพิเชษฐ ศิริจันทร
นายพิทักษ ทาแปง
นายพิทักษ บุญเพิ่ม
นายพิทักษ มูลพันธ
นายพิทักษ สีสด
นายพิทักษ อานไมล
นายพิน จูงสันเทียะ
นายพิน เสารแพง
นายพินิจ ปฆอง
นายพิเนต สุวรรณชาตรี
นายพิบูลย เย็นกลม
นายพิบูลยรัตน สายดํา
นายพิพัฒน เจริญสวัสดิ์
นายพิพัฒน สุพรรณดี
นายพิพัฒนพงศ เพ็ชรจํารัส
นายพิภพ พิมพภูคํา
นายพิภพ ศรีเพ็ญ
นายพิมพ แกนนาค
นายพิมล ปานจันทร
นายพิมุข วิรุฬพรรณ
นายพิรชัช นิที
นายพิรพงษ พันธศรี
นายพิลม ชางหลอ
นายพิศ สังขแกว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙

นายพิศุทธิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นายพิษณุ บุญณโร
นายพิษณุ ปานณรงค
นายพีบู วิมลสกุลไพร
นายพีรพงษ แลบัว
นายพีระพงศ พิพัฒน
นายพุฒธา เพ็ชรดานเหนือ
นายพุฒิพงค คุณแสน
นายพุฒิพงศ จันธิราช
นายพุธ ลิ่มศิลา
นายพูลสุข แกวมีศรี
นายเพชร บุตรประเสริฐ
นายเพชรภิชัย วงคชาชม
นายเพ็ญชัย พรมตู
นายเพ็รชรัตน นิตยลาภ
นายเพรียวพันธ โสะอน
นายเพลิน ชะบาทอง
นายเพลิน อวยชัย
นายเพาซี วาอายีตา
นายเพิ่ม คําปญญา
นายเพียน ยุบยําแสง
นายเพียร อุมศึกษา
นายไพฑูรย ขันทอง
นายไพฑูรย ทรัพยเจริญ
นายไพฑูรย นาคมรกต

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายไพฑูรย แสงจันทร
นายไพทูญ โพธิ์พัฒน
นายไพทูล พิมวัน
นายไพบุญ จันทรเหลือง
นายไพบูลณ นนเมืองแด
นายไพร มวงเขาแดง
นายไพรบุรณ บุตรตะพรม
นายไพรวัน วิโคตร
นายไพรวัล วงคกระโซ
นายไพรวัลย ทีสุกะ
นายไพรศาล สีเหลือง
นายไพรศิลป พิพัฒนสวางโอฬาร
นายไพรสน คําเทียม
นายไพรัช เบาทอง
นายไพรัตน เกงเขตรวิทย
นายไพรัตน ออนทรวง
นายไพโรจน คงมั่น
นายไพโรจน ดวงแกว
นายไพโรจน ติโนชัง
นายไพโรจน ระยายอย
นายไพโรจน สดุดี
นายไพโรจน อดุลยรัมย
นายไพโรจน อํานา
นายไพศาล จงใจสิทธิ์
นายไพศาล ถอยกระโทก

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙

นายไพสาร ตานา
นายไพสิฐ ปญญามิตร
นายไพสิทธิ์ สวางวงค
นายฟุรกรณ สนาวี
นายแฟร็นดี้ สะแม
นายภักดิ์ มูลพรรณ
นายภักดี มาตราช
นายภักดี ศรีสะอาด
นายภักดี สีนวลแกว
นายภัณฑ พรหมคํา
นายภาคภูมิ ใจนวล
นายภาคิน เจริญสุข
นายภาณุพงศ ขุนเจริญ
นายภานุวัติ รุงเรือง
นายภาสกร บุษธรรม
นายภิญโญ มีสุภา
นายภิรมย บุญสวัสดิ์
นายภิรมย พระไพรี
นายภูมินันท บัวเพชร
นายภูวนารถ คําเล็ก
นายภูษิต ลอยทอง
นายมงคล เถิงนํามา
นายมงคล ธรรมจักร
นายมงคล เพ็ชรเงิน
นายมงคลชัย เรืองฤทธิ์

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายมณฑล เขียวชะอุม
นายมณีรัตน หาริตะวัน
นายมนชัย อยูโต
นายมนตชัย บัวพรรณ
นายมนตชัย ศรีเทพ
นายมนตรี เจะโจทย
นายมนตรี ชายเกลี้ยง
นายมนตรี เชื้อโห
นายมนตรี ดนตรี
นายมนตรี ติดรักษ
นายมนตรี เรียบรอย
นายมนตรี สวางแกว
นายมนตรี หนูออน
นายมนัส แกวศรี
นายมนัส โชลมทิพย
นายมนัส ดากิ่ง
นายมนัส สมเมือง
นายมนิตย บัวแกว
นายมนูญ พงศากาล
นายมนูญ เพชรจํานง
นายมนูญ วุฒิ
นายมรุต หนูหมาด
นายมะซอดี จินตรา
นายมะซาลี อุเซ็ง
นายมะซาเอด ดอเลาะห

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙

นายมะเซง มามุ
นายมะดาโอะ มะซือนิ
นายมะดือนัน จินตรา
นายมะดือนัน มะเซ็ง
นายมะตอเฮ สาและ
นายมะตายูดี มิงซู
นายมะตาฮา เมาะบากอ
นายมะตาฮา สะหะ
นายมะเตาเพ็ด แลมะ
นายมะนาเซ แซมิง
นายมะนาเซ บินอาแว
นายมะนาวี เจะโซะ
นายมะนิตย นนทะวงค
นายมะนุ กอและ
นายมะปดี ดาแม
นายมะเพาซี ซามะ
นายมะยากี ดาเระสาและ
นายมะยากี มะสาและ
นายมะยากี มายีซา
นายมะยากี ยานยา
นายมะยิ อาแว
นายมะยีดิน ยะโกะ
นายมะยูโซะ ดีสะเอะ
นายมะยูโซะ ริตือมุง
นายมะยูไน สุหลง

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายมะรอซิดี อาแด
นายมะรอเซะ มะมิง
นายมะรอเซะ เฮมะนุ
นายมะรอดิง เลาะราแม
นายมะรอนิง ตาฮา
นายมะรอนิง นิเลาะ
นายมะรอบี เจะเงาะ
นายมะรอพี อิอะแด
นายมะรอมีซู สามะ
นายมะรอยือมิง สาและดิง
นายมะรอสดี สาหลําหมะ
นายมะรอสาลี สะตะระ
นายมะรูดิง บินนารี
นายมะรูดี เจะแต
นายมะลีเพ็ง ริตือมุง
นายมะลือดี เจะหมุ
นายมะสอบรี อาแซ
นายมะสอรี สูดา
นายมะสอเร กาเรอีแต
นายมะสอและ มายา
นายมะสักรี กุงเทะ
นายมะสักรี ดอแม็ง
นายมะสาดี ลาเตะ
นายมะสายพี ยาพา
นายมะสารี ยามา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙

นายมะสุพลี สตาร
นายมะสูปรี จิตอสอ
นายมะหมาดรมหลี รอเหมมัน
นายมะหะมะ สามะ
นายมะหะมะซายูตี สะงะ
นายมะอาดือนัน เจะมะ
นายมะอีซอ มะดาแฮ
นายมะอุเซ็ง ไซซิง
นายมะอุเซ็ง ดอเลาะ
นายมะแอ หมะสาสา
นายมังกร แกวโภคา
นายมังกร ชินบูรณ
นายมัดลาติ สาแม
นายมันโซร วานิ
นายมัสลาน สะมะแอ
นายมา ฉีกกระโทก
นายมาซือรัน แปเลาะ
นายมาโซ ตามาโระ
นายมาโซ มาหะ
นายมาญัด หะหวัง
นายมานบ ชูออน
นายมานพ แซโซว
นายมานพ พูลเกษม
นายมานพ มุลบุญ
นายมานพ รองมาลี

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายมานพ สองเมืองสุข
นายมานพ แสงสุรินทร
นายมานะ นาแว
นายมานะ รอสวัสดิ์
นายมานะนที สียานเก็ม
นายมานัส คางา
นายมานัส อินมา
นายมานิต จันทรสุข
นายมานิตย นาครอด
นายมาโนช ทองวล
นายมาโนชญ หาญอยู
นายมามะ เจะสาแม
นายมามะ ดอเลาะ
นายมามะ บินดอเลาะ
นายมามะ หะยีมะลี
นายมามะไซมิง ดิง
นายมามะยูโซะ สะมะแอ
นายมามะยูตี วาจิ
นายมามะสะแปอิง บือราเฮง
นายมารุต ธนอุตร
นายมาหะมะ ดอเลาะ
นายมาหะมะ วาเด็ง
นายมาหะมะกานอี วาเลาะ
นายมาหะมะไซดี กอรแซ
นายมาหะมะรอซี เซะ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายมาหามะ บินยา
นายมาหามะ มะสีละ
นายมาหามะ ยาแลแด
นายมาหามะซอและ ดอเลาะ
นายมาหามะรอสดี เจะโวะแมกอง
นายมาหามะสะรี เจะแน
นายมาหามะสุกรี ดือราแม
นายมาหามะอมรัน หาไม
นายมาหามัด โสสะ
นายมาหามาสุกรี ตาเยะ
นายมาหามุ กาโสะ
นายมาฮามุ เจะมะ
นายมาฮาลูเด็ง สะตอปา
นายมิตร ชินไชสง
นายมิตรชัย กระหวาย
นายมี พนมพิรุษห
นายมีโชก เดิมพันธิ์
นายมีดีน ยาวาหาบ
นายมีศักดิ์ พุทธแสน
นายมุคตาร อาแวเตะ
นายมุสตาฝา หมัดอาดัม
นายมุสลิม แวอาแซ
นายมูซอ มะเซ็งบางี
นายมูหมัดซายุตี ยะสะแต
นายมูหะมัดนาวี ซง

๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายมูหะหมัด คงแดง
นายมูหัมมัดฮัมดี ดือราแม
นายมูหัมหมัด จะโรจนหยา
นายมูหัมหมัด เส็นหมาน
นายมูหามัดอามีน บาฮะ
นายมูหําหมัด เตะเด็ง
นายมูฮัมมัดซัมรี บากา
นายมูฮัมมัดซาวารี ดอเลาะ
นายมูฮัมมัดไซฟู เจะมุ
นายมูฮัมมัดสุกรี ยามา
นายมูฮัมมัดอาลี สิริเตะ
นายมูฮัมหมัดฟาเดล มามะ
นายมูฮาหมัดนาเซร ดือเระ
นายมูฮํามัดซูการโน คาเน็ง
นายมูฮํามัดซูน ลามะดอ
นายมูฮํามัดลาเย็น จิเตะ
นายมูฮําหมัดนาอิง สาและ
นายมูฮําหมัดสุกรี วอนิ
นายเมธี ทะจีน
นายเมือง โหนนา
นายไม มูลพงษ
นายไมตรี ชวยศรี
นายไมตรี ราชชมภู
นายไมตรี หารพละ
นายยง สุทธวงค

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙

นายยงยุทธ ชุมคํา
นายยงยุทธ เลศการณ
นายยงยุทธ นนทแกว
นายยงยุทธ สงเสริม
นายยงยุทธิ์ ชูเดชา
นายยรรยงค แสนรัตน
นายยศ พรมมาดี
นายยศ อินทรตาโคตร
นายยศกฤต เงินออน
นายยศพร ลือจบ
นายยอด หมั่นเพียร
นายยะยา เจะดอเลาะ
นายยะยา อาลีลูวี
นายยัน สวาง
นายยา มะสัน
นายยาการียา หะยีมะหะ
นายยาปา จะชี
นายยาหะยา ดอรอแมง
นายยิ่งยง สงาผากุล
นายยุทธกร สุขหวาน
นายยุทธนันท พวงพันธ
นายยุทธพงษ กลิ่นศรีสุข
นายยุทธพล ทรัพยสิน
นายยุทธศาสตร พูลผล
นายยุทธสิทธิ์ ทองศรีแกว

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายยุทยา เมฆจันทร
นายยูซบ งะเจะแอ
นายยูโซะ มิง
นายยูโซะ ยามา
นายเย็น ขันทะ
นายโย บุญลอม
นายโยธิน ศรีลาศักดิ์
นายโยน ทะรารัมย
นายรณชัย สระทองขม
นายรวง เปงนัน
นายรวย เงินจันทร
นายรสลัน แกมะ
นายรอกิ อารง
นายรอเฉด ติเอียดยอ
นายรอซัด หวังแอ
นายรอซาลี เซ็งมิง
นายรอซาลี ยามาลี
นายรอดาลี ไซซิง
นายรอนิง โตะแว
นายรอนิง อาบูดอแล
นายรอบี แวดือเระ
นายรอป สาเมาะ
นายรอพีเอ มะเระ
นายรอมลี บือแน
นายรอมัน มะมูยา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙

นายรอมือลี เจะมิง
นายรอมือสี รีเด็ง
นายรอยาลี ดาโอะ
นายรอสาลี ปาแน
นายรอสือดี ตะลีงอกือจิ
นายรอสือลี มะดีเยาะ
นายรอฮี หะยีดอเลาะ
นายรอเฮ็ม แวนาแว
นายระคร แกวมาลุน
นายระพิน เกื้อจอก
นายรักชาติ นรินทร
นายรัตน กองแกว
นายรัตน แกวเอก
นายรัตนศักดิ์ สมบูรณมาก
นายรัตนา บุญโม
นายรัศมี อาษาสิทธิ์
นายราชวัตร พาณิชยสมบูรณ
นายราชัน เทพฉิม
นายราชัน ศรีไชโยรักษ
นายราชันย ใจสม
นายราชัย ทารี
นายราตรี เชื้อดี
นายราตรี ศิวินา
นายราม คตเชย
นายรายุต พันทอง

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายราวี พันนุมา
นายริผีน หมุดเด็น
นายรุงทร ใจคํา
นายรุงธรรม ยาทองไชย
นายรุงระวี ปลั่งเอี่ยม
นายรุงโรจน ไกยฝาย
นายรุงโรจน ตะมาสี
นายรุงโรจน ธาตุไพบูลย
นายรุทธภูมิ อุยอาย
นายรุสตัน วาเด็ง
นายรูสลัน มะหลง
นายเรวัตร มัดรอ
นายเรวัติ ดวงรุง
นายเรศ เกื้อกระโทก
นายเริง เบี้ยกระโทก
นายเริงชัย ภูมี
นายเริงชัย ยิ่งยวด
นายเรียน ยากนอย
นายเรียว สพานแกว
นายเรือง พันมหา
นายเรือง วิชาชัย
นายเรืองฤทธิ์ เงินสัจจา
นายเรืองฤทธิ์ ปละอุด
นายเรืองฤทธิ์ แปงอุด
นายฤทธิ์ ปญญาภู

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙

นายฤาชา อภัย
นายฤาฤทธิ์ แกวศรี
นายลอง อูปคํา
นายลอมพงษ ศรพรม
นายลออ แกวพิชัย
นายละพิน ดลประสิทธิ์
นายลักษณ ศรีเลิศ
นายลักษณาวงค กาญจนเสนา
นายลันทม ใจแสน
นายลาดิง มูซอ
นายลําพร ผาแดง
นายลําเพิน จันทะพินิจ
นายลําศรี วงคศรีชา
นายลําอิง สุริยา
นายลิขิต เกษมสิน
นายลิขิต ไชยโย
นายลี สุขเย็น
นายลี้ ถกแงน
นายลีกี ยะโกะ
นายเล็ก มะยุเรศ
นายเลิง บังเมฆ
นายเลิศชาย บุญมา
นายเลียบ ซิ้วเยว
นายเลียม แกวอินทิน
นายเลื่อน กอนทอง

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายไล ตอพันธุ
นายไล รื่นรมย
นายวงศิลป กลาหาญ
นายวชิรพันธ ขวัญศักดิ์
นายวรจิต แกวบุดตา
นายวรชัย สิริสกุลโกศล
นายวรเชต แสงคําพันธ
นายวรพงษ สมบูรณจันทร
นายวรพจน ดวงบรรเทา
นายวรเมธ โสภะศรี
นายวรรณ กรรณิกา
นายวรรณ เปงนะ
นายวรรณชิต เพชรนาค
นายวรรณยงค คงนอก
นายวรรณา ธารี
นายวรวัตร ซึมรัมย
นายวรวิทย แกวชวย
นายวรศิลป แดงนอย
นายวรายุทธิ์ ดอเลาะ
นายวสันต คิดประโคน
นายวสันต เนตรโสภา
นายวสินธุ ไทยสุริยะ
นายวสุพล หนูหวาน
นายวอง มูลดิษฐ
นายวะศัลย รสชา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙

นายวัง บุญทัน
นายวัชรชัย ชฎารัตน
นายวัชรชัย ดีดพิณ
นายวัชระ แซตัน
นายวัชระ มีแยบ
นายวัชระ อํานัคมาตร
นายวัชรินทร แซลอ
นายวัชรินทร นมสวรรค
นายวัชรินทร หมายมั่น
นายวัฒธนัย หยัดน้ํา
นายวัฒนะ นาครอด
นายวัฒนากร ทุมมี
นายวัณโณ สุบรรณรัตน
นายวัทนนันท บิลพัตร
นายวันชัย กรเสนาะ
นายวันชัย เงินแกง
นายวันชัย ชวยบางเดื่อ
นายวันชัย ชาวน้ําออม
นายวันชัย ชูสิทธิ์
นายวันชัย ผุยพงษ
นายวันชัย พรมจันทา
นายวันชัย ฟูใจ
นายวันชัย มั่นคง
นายวันชัย เมืองใจ
นายวันชัย ยาทองไชย

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวันชัย ลาดทา
นายวันชัย วันสิริแสงเพชร
นายวันชัย เหลาบัว
นายวันดี อินทิสิทธิ์
นายวันนา พิลาฤทธิ์
นายวันนิวัติ รักษาเมือง
นายวันนี โมหา
นายวันเพ็ญ ทองมอม
นายวันลบ พลศิริ
นายวัลลพ เหมือนเหลา
นายวัลลภ ไทยเจริญ
นายวัลลภ ปแกว
นายวัลลภ สิงสถาน
นายวาทิต จันทรแจม
นายวานิช เกิดวะษา
นายวาสนา พุทธาทอง
นายวิจารณ ภูษา
นายวิจิตร แกวสุด
จาตรี วิจิตร จิตรนอม
นายวิจิตร ธานีรัตน
นายวิจิตร สินแดง
นายวิจิตร เสียงใส
นายวิจิตร อินทรสมบัติ
นายวิชัย กล่ําผัก
นายวิชัย แกแสง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙

นายวิชัย งอกวงษ
นายวิชัย จันทะคูณ
นายวิชัย ชาตรี
นายวิชัย แซเติ๋น
นายวิชัย ดวงจันทรกาญจน
นายวิชัย ตอรบรัมย
นายวิชัย ประยาว
นายวิชัย ผุดผอง
นายวิชัย มูลศรี
นายวิชัย อะคิก
นายวิชา นวลสุทธิ์
นายวิชา ศรีสุวรรณ
นายวิชาญ จันทรละเอียด
นายวิชาญ บูรณะกิติ
นายวิชาญ ปะละลือ
นายวิชิต สุพรรณคํา
นายวิเชียร การนอก
นายวิเชียร เขียวนิล
นายวิเชียร โคตรปญญา
นายวิเชียร เจี้ยมดี
นายวิเชียร ใจปน
นายวิเชียร ชูทัย
นายวิเชียร ทาพริก
นายวิเชียร ทิศสันเพ็ชร
นายวิเชียร เนื้อนา

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวิเชียร พรมตวง
นายวิเชียร พรมลา
นายวิเชียร พลภักดี
นายวิโชติ สินวงศ
นายวิฑูรย ศักดา
นายวิฒวัฒน คะลา
นายวิทยา กําไรงาม
นายวิทยา พรมพูล
นายวิทยา สุขสนาน
นายวิทยา หอมบุญ
นายวิทยา หาดสุด
นายวิทยา อีแต
นายวิทยานนท ลมนตรี
นายวิทูล แกวพินิจ
นายวินญาน ทองแยม
นายวินัย จํานงคสุข
นายวินัย ไชยวุฒิ
นายวินัย โละซอ
นายวินัย วิมาลา
นายวินัย เหลาสุวรรณ
นายวินัย อมรใฝประยูร
นายวิมล ควรทอง
นายวิมล เพิ่มพูล
นายวิมล สายสี
นายวิมลศิริ เมืองโคตร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙

นายวิรชัย แซลี
นายวิระศักดิ์ ทองนุน
นายวิรัช บริพันธ
นายวิรัช แหลมทองหลาง
นายวิรัตน โคทอง
นายวิรัตน ชูเมือง
นายวิรัตน ดํามี
นายวิรัตน นางแกว
นายวิรัตน พรมมา
นายวิรัตน พรหมชาตรี
นายวิรัตน เมนหมอก
นายวิรัตน ศักดิ์แกว
นายวิรัตน ศิริประภา
นายวิรัตน สีแปง
นายวิริยะ เสนามงคล
นายวิรุจน พรมปญญา
นายวิรุช ผิวแกว
นายวิรุฬห โพธิ์ประดิษฐ
นายวิโรจน กุลเพ็ง
นายวิโรจน แกนนาคํา
นายวิโรจน คชบริรักษ
นายวิโรจน ฉาฉ่ํา
นายวิโรจน ดานขุนทด
นายวิโรจน ปนสอน
นายวิโรจน พูลรักษ

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวิโรจน ยงอนุสรณโรจน
นายวิโรจน รักฤทธิ์
นายวิโรจน รุนดา
นายวิโรจน สิงหสุ
นายวิโรจน สุระสุข
นายวิโรจน เสือมั่น
นายวิโรจน หวางเปย
นายวิโรจน เฮี้ยงเอี้ยง
นายวิลัย ศรีมหาชัย
นายวิวัฒน จิตรหลัง
นายวิวัฒน พรมทองบุญ
นายวิวัฒนชัย อารีญาติ
นายวิเวทย เกมชัยภูมิ
นายวิศรุธ จันราชสุวรรณ
นายวิศัก แจมจันทา
นายวิเศษ แกวแสนเมือง
นายวิเศษ หนวยแกว
นายวิษณุ ขาวสุวรรณ
นายวิษณุ ชามกระโทก
นายวิษณุ วงศคําจันทร
นายวิสาร เภาจินดา
นายวิสาร แสงเรือง
นายวิสุทธิ์ ปนแกว
นายวีรยุทธ เชื้อฉลาด
นายวีรยุทธ เดชสุภา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙

นายวีรยุทธ มูลราช
นายวีรวัฒน แสงศรีบุญเรือง
นายวีรศักดิ์ วุฒิชัย
นายวีระ คําชวย
นายวีระ ดอกพุฒ
นายวีระ ศรีเลย
นายวีระชัย พะกาอุดม
นายวีระชาติ วิสุทธิแพทย
นายวีระพงษ ชุมปลา
นายวีระพงษ ดวงปากดี
นายวีระพงษ นนทะโคต
นายวีระพงษ อุมออนศรี
นายวีระพล ทศภักตร
นายวีระพล ใบงาม
นายวีระพล พรมนุย
นายวีระพล ศรีสุวรรณ
นายวีระพันธ สารพงษ
นายวีระยุทธ จิตรา
นายวีระยุทธ กัญญาพันธ
นายวีระศักดิ์ เทพกิจ
นายวีรัตน ทองวรณ
นายวีรัตน ภูอาลัย
นายวีรายุทธ แสนวงคมา
นายวุฒิ กุดโอภาส
นายวุฒิชัย ชื่นจุย

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวุฒิชัย แพงคําดี
นายวุฒิชัย หมื่นวงค
นายวุฒิพงค คุมเคี่ยม
นายวุฒิพงษ พุทธิมา
นายวุฒิศักดิ์ บุญเปง
นายแวซาฮีดี แวดาโอะ
นายแวเด็ง แวเตะ
นายแวบือราเฮง ยีเร็ง
นายแวมะ ดอเลาะ
นายแวมะ แวมามะ
นายแวยะมา แวดือราเฮง
นายแวรุสมิง แวยูโซะ
นายแวหะมะ ไซลามุ
นายแวอาซิด แวสาแลแม
นายแวฮาบี สีตีเปาะ
นายไว แซฉิ้ม
นายศรชัย อินทรไชยา
นายศรายุทธ ยีมิ่ง
นายศรายุทธ สีโวหะ
นายศรายุทธ สุวิญญา
นายศราวุฒิ เขียวลา
นายศราวุฒิ ทองเต็ม
นายศราวุฒิ เปลกระโทก
นายศราวุฒิ พุมสวัสดิ์
นายศราวุธ กลิ่นนวล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙

นายศราวุธ เพ็งจันทร
นายศรีคาน คามวัลย
นายศรีทน แสนยศ
นายศรีทูน จินดาธรรม
นายศรีไทย ตาลสิทธิ์
นายศรีพาน ทะโคดา
นายศรีมา กาแกว
นายศรีรัง ภาออน
นายศรีวรรณ ไชยสถาน
นายศรีวรรณ ยะคําแจ
นายศรีวรรณ ณรงคชัยขจร
นายศรีหนั่น ทาสี
นายศักดา อุดมประสิทธิ์
นายศักดิ์ บุญเจริญ
นายศักดิ์ชัย โสะอน
นายศักดิ์ชัย อนุโสภณ
นายศักดิ์ณรงค เดชบุญ
นายศักดิ์ดนัย ลําดับพังค
นายศักดิ์เทพ สงแสง
นายศักดิธัช พนะสัน
นายศักดิ์ศรี ลวงทอง
นายศักรินทร ฐานะงาม
นายศาสตร พงษสระพัง
นายศิริ งามสมชล
นายศิริชัย แดวขุนทด

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายศิริชัย แผลงนอก
นายศิริชัย วงศเครือศร
นายศิริชัย สืบสังข
นายศิริพัฒน ขวัญเมือง
นายศุกร ดวงมะลิ
นายศุภกร แกวพิทักษ
นายศุภกร เหล็กกลา
นายศุภกร อมรลักษณ
นายศุภกิจ กองแกว
นายศุภชัย ขนานคลาย
นายศุภชัย ชิราพร
นายศุภชัย ทรงชาติ
นายศุภชัย แนนอุดร
นายศุภฤกษ ไชยมนตรี
นายศุภวัฒน พรมปาวงศ
นายสกล แกนตน
นายสกล คงวัน
นายสกล จื่อสกุลไพศาล
นายสกลเดช รื่นอายุ
นายสกุลชัย แพงดี
นายสงกรานต พรรณวัติ
นายสงกรานต เพียงจันทร
นายสงกรานต มีแปลง
นายสงการ มีแสนสัตย
นายสงวน แกวภูมิแห

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙

นายสงวน จําเพาะนอย
นายสงวน เต็มลา
นายสงวน บัวกระโทก
นายสงวน เมืองชัย
นายสงวน เสนแกว
นายสงัด จันทรศิริ
นายสงา แกวคํา
นายสงา หวายโหล
นายสถาพร ศรีกุลวงศ
นายสถิต ทรัพยมูล
นายสถิตยพงษ ซุนเฟอง
นายสนใจ จันลิสิ
นายสนทยา นาโสก
นายสนธยา คงสวัสดิ์
นายสนธยา ชาวลําเนา
นายสนธยา มหาเทพ
นายสนธยา หลงสวาสดิ์
นายสนธยา เอียดทอง
นายสนอง เกลี้ยงทิพย
นายสนอง ขนชัยภูมิ
นายสนอง คําตุม
นายสนอง พิมพสําราญ
นายสนอง โมรานอก
นายสนอง อภิวัฒนาวา
นายสนั่น ยุพลา

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสนั่น ศิลาแดง
นายสนั่น สิงหคํา
นายสนาม ไตรคงพลอง
นายสนิท กุลบุตร
นายสบาย คําปาน
นายสม คําเหลือ
นายสม อุทธิยา
นายสมเกียรติ์ มาลัยศรี
นายสมเกียรติ กันยาประสิทธิ์
นายสมเกียรติ แขกไทย
นายสมเกียรติ คึกกระโทก
นายสมเกียรติ งามดี
นายสมเกียรติ ดวงพร
นายสมเกียรติ ดําดวง
นายสมเกียรติ มินบํารุง
นายสมเกียรติ อินมะณี
นายสมควร งอยกุดจิก
นายสมควร ประชาโรจน
นายสมควร ผลิผล
นายสมควร พันสุข
นายสมควร แพงปด
นายสมควร วิเศษพงษ
นายสมควร สุริวงค
นายสมคิด กุนอก
นายสมคิด จํากัด

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙

นายสมคิด ดาประสงค
นายสมคิด บุญเลิศ
นายสมคิด ปนตั๋นมูล
นายสมคิด มังกรทอง
นายสมคิด มากเปยม
นายสมคิด รอดริน
นายสมคิด สิงหอินทร
นายสมคิด สุวรรณชาตรี
นายสมคิด อริยา
นายสมจิต กันยามา
นายสมจิต พรหมเสน
นายสมจิตต กองสุข
นายสมจิตร งามยะราช
นายสมจิตร ฉิมมา
นายสมจิตร ชะวิดา
นายสมจิตร สังขสุมล
นายสมเจตน อนประเสริฐ
นายสมใจ ไตรยวงค
นายสมใจ พงศพันธ
นายสมใจ พันธุมณี
นายสมใจ หนูขาว
นายสมชัย พิมพิลา
นายสมชัย สีนวล
นายสมชาติ พับขุนทด
นายสมชาติ มากจริงใจ

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมชาติ สิงหชัย
นายสมชาย ขุนทองแกว
นายสมชาย คงกิจมั่นเลิศ
นายสมชาย คงยอดเยี่ยม
นายสมชาย จะพี
นายสมชาย ฉางดํา
นายสมชาย ชื่นสวาง
นายสมชาย แซโคว
นายสมชาย ติเอียดยอ
นายสมชาย พรมดี
นายสมชาย พลอยสาลี
นายสมชาย พานิชย
นายสมชาย วงศดุลยา
นายสมชาย สวนนิมิตร
นายสมชาย สุขคุม
นายสมชาย สุขสงวน
นายสมชาย แสนจัน
นายสมโชค แกวประกอบ
นายสมโชค จันทรพูล
นายสมโชค ชวยชะนะ
นายสมโชค ชูพรอม
นายสมเดช จินดา
นายสมเดช พิละอาย
นายสมเทพ ลาภมาก
นายสมนึก ทองรอด

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙

นายสมนึก ทองหนองบัว
นายสมนึก ษัฏเสน
นายสมบัติ เขยตุย
นายสมบัติ คชเดชาชัย
นายสมบัติ จันหอม
นายสมบัติ ดุจดา
นายสมบัติ ถุงแกว
นายสมบัติ พงษโภชน
นายสมบัติ พานิชย
นายสมบัติ พุมเทียน
นายสมบัติ ศรีปลอง
นายสมบัติ อินทชิต
นายสมบูรณ แกวลูน
นายสมบูรณ คชถิ่น
นายสมบูรณ เจนใจ
นายสมบูรณ นอยคูณ
นายสมบูรณ เนียมศรี
นายสมบูรณ บัวสระ
นายสมบูรณ ภูนอย
นายสมบูรณ ฤทธินัน
นายสมบูรณ ศรีทะวงษ
นายสมบูรณ สายวร
นายสมบูรณ สุขสังข
นายสมบูรณ อินทสังข
นายสมประสงค พรมแสง

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมประสงค พื้อยศ
นายสมปอง เมืองโพธิ์
นายสมปอง ยอดกิจ
นายสมปอง สีใส
นายสมปอง เสนา
นายสมปอง หาญมั่นคง
นายสมพง อนันทบริพงค
นายสมพงค ดําจัน
นายสมพงค มวงขํา
นายสมพงศ จันทรแสงทอง
นายสมพงษ ขวัญพรม
นายสมพงษ ดีประเสริฐ
นายสมพงษ ทองคลี่
นายสมพงษ เนตรแสงศรี
นายสมพงษ บุตรโยจันโท
นายสมพงษ ปดไธสง
นายสมพงษ ผุดวัฒน
นายสมพงษ ภูมิแสง
นายสมพงษ ศรีวิชัย
นายสมพงษ สังขสุวรรณ
นายสมพงษ สาตะภัณฑ
นายสมพงษ สิงหสถิตย
นายสมพงษ อาจภิรมย
นายสมพร ชายเกตุ
นายสมพร ดวงวงค

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙

นายสมพร ธรรมสะโร
นายสมพร นุรักษ
นายสมพร บุญเลิศ
นายสมพร บุญสุข
นายสมพร ประยงค
นายสมพร พงษเกตุกรณ
นายสมพร พรมลี
สิบตรี สมพร มูลสังข
นายสมพร ลาวชาง
นายสมพร วงคพินิจ
นายสมพร วงคหมากเห็ม
นายสมพร ศัทธาพงษ
นายสมพร สงไชโย
นายสมพร สีทานอย
นายสมพร แสนคํามา
นายสมพร หมีแสง
นายสมพร หอมหวล
นายสมพร หอมอินทร
นายสมพร อัครยามงคล
นายสมพร อินทรเอียด
นายสมพล พรมเสน
นายสมพล ยาวิละ
นายสมพล ลัมมะวิไชย
นายสมพล ศรีคํา
นายสมพวน วิเศษ

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมพันธ ครองทรัพย
นายสมพิน ธนะสิทธิ์
นายสมพิศ ทวีบุรุษ
นายสมพิศ แสงจันทร
นายสมพิษ ไชยเทพ
นายสมเพ็ช มาติ๊บ
นายสมเพ็ชร คาสม
นายสมภาค ปนทนันท
นายสมภาร ทุมแกว
นายสมโภชน จุมทอง
นายสมมิตร ทองชุม
นายสมมิตร เวชรัตน
นายสมมุติ เชื้อเมืองพาน
นายสมยศ ขาวเงิน
นายสมยศ บุญยิ่ง
นายสมยา ผลาหาร
นายสมร โกสีนันท
นายสมร ดํารี
นายสมร นิยะนุช
นายสมร รักญาติ
นายสมร ละดาวัลย
นายสมรัตน เย็นค่ํา
นายสมฤทธิ์ อินทะเขื่อน
นายสมศัก กลาหาญ
นายสมศัก ยินดี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙

นายสมศักดิ์ กันยาประสิทธิ์
นายสมศักดิ์ แกวทอง
นายสมศักดิ์ คําชมภู
นายสมศักดิ์ คุมทรัพย
นายสมศักดิ์ ใจปง
นายสมศักดิ์ ชนะหาญ
นายสมศักดิ์ ไชยปญญา
นายสมศักดิ์ ไชยโยธา
นายสมศักดิ์ ไชยสถาน
นายสมศักดิ์ เนียมครุฑ
นายสมศักดิ์ บริสุทธิรักษ
นายสมศักดิ์ บุญธรรม
นายสมศักดิ์ บุญรอด
นายสมศักดิ์ ประทิน
นายสมศักดิ์ ปะมะ
นายสมศักดิ์ ปาสังทอง
นายสมศักดิ์ มณีรัตน
นายสมศักดิ์ ยิ้มเสมียน
นายสมศักดิ์ รัตนชัยพัชรกุล
นายสมศักดิ์ วงคตาผา
นายสมศักดิ์ วีระวงค
นายสมศักดิ์ สาสิงห
นายสมศักดิ์ สําเร็จศิลป
นายสมศักดิ์ อวยชัย
นายสมสี แสนรังค

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมหมาย โกณฑา
นายสมหมาย มวงมนตรี
นายสมหมาย ลิออนรัมย
นายสมหมาย วงศครุฑ
นายสมหมาย เวฬุวัน
นายสมหมาย อมยา
นายสมหมาย อมรยุง
นายสมหวัง แกวฉลาด
นายสมหวัง ทองคํา
นายสมอง ปสสามี
นายสมัคร เนตตะพันธ
นายสมัคร บุญเหลา
นายสมัย บุตะเขียว
นายสมัย ประชานอก
นายสมัย พลศักดิ์ขวา
นายสมัย โพธิ์ทอง
นายสมัย อนทอง
นายสมาน กุลสอนนาน
นายสมาน โกสินันท
นายสมาน ติ่งแสง
นายสมาน ผิวขํา
นายสมาน พุดโมต
นายสมาน มงคล
นายสมาน มาแลว
นายสมาน สระประทุม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙

นายสมาน สํานักนิตย
นายสมาน สิงหธรรม
นายสมาน ไหมมะหาด
นายสมาน อนันตกวี
นายสมาน อาแวกือจิ
นายสมาแฮ เปาะกูมามะ
นายสมี อดใจ
นายสมุด ขุนอินทร
นายสมุด บุญอุม
นายสยาม แคลวคลาด
นายสยาม ศรีกันชัย
นายสรชัย วันชาติสกุล
นายสรพงค มีบุญ
นายสรรเสริญ พันธทองเพ็ชร
นายสระวุธ ราชพิทักษ
นายสราง จอมแปลง
นายสราวุฒิ แสงประชารักษ
นายสราวุธ สุดจิตร
นายสฤษดิ์ ไชยสีดา
นายสฤษดิ์ เส็นหละ
นายสวง บุญเมฆ
นายสวน บาลี
นายสวย จันทรเมือง
นายสวลิตร อาจวิชัย
นายสวัสดิ์ ชางอิน

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสวัสดิ์ ดาราวรรณ
นายสวัสดิ์ เตจะ
นายสวัสดิ์ บัวเพชร
นายสวาง กองศรี
นายสวาง จันตา
นายสวาง บุญนะ
นายสวาง ศรีหสุทธ
นายสวาง สูสมแกว
นายสวาท นามนนท
นายสวาท บมโสะ
นายสวาสดิ์ ทองเจิม
นายสวาสดิ์ สาบก
นายสวิงจาณุวรรณ พอใจ
นายสหัศ ไชยวิจารย
นายสอารี ดอรอแม
นายสะแปอิง ขาเดรหมะ
นายสะมะแอ แวมามุ
นายสะมะแอ เสะและ
นายสะมะแอ หะยีสะมะแอ
นายสะมุ จันทรชมกลิ่น
นายสะรี อาแว
นายสะอาด เถาวบุญ
นายสะอารี มะ
นายสะอีเด็ง ขาโฮง
นายสังคม คํากอ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙

นายสังคม พิมพสะอาด
นายสังคม สุขเกษม
นายสังวาล ชาอุน
นายสังวาล นาจาน
นายสังวาล สุดสัมฤทธิ์
นายสังวาลย ปอสิงห
นายสัญชัย จุนุ
นายสัญชัย พุฒตาล
นายสัญญา ชนะพจน
นายสัญญา บุญปก
นายสัญญา พอบาล
นายสัน ยศบุญถึง
นายสันติ กาลิม
นายสันติ ขาวนอย
นายสันติ จงเกษม
นายสันติ เจนการขาย
นายสันติ ใจเย็น
นายสันติ เชื้อคําฮด
นายสันติ ทองเดือน
นายสันติ วิจารยวงษ
นายสันติ สุวรรณเกษม
นายสันติ์ชัย อินทอง
นายสันติสุข หะยีเตะ
นายสันวุฒิ วนาเกียรติกุล
นายสับรี มะมิง

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสัมพันธ ไชยศรี
นายสัมพันธ พรหมหงส
นายสัมพันธ พูลสวัสดิ์
นายสัมพันธ แสนเรืองเดช
นายสัมพันธุ นามมาลา
นายสัมฤทธิ์ โตเกิด
นายสัมฤทธิ์ อัตถาพร
นายสากล จันทรกิติ
นายสากล ผันผอน
นายสากล แสงมณี
นายสาการิยา โซมา
นายสาการียา เด็ง
นายสาคร กลอมเกลี้ยง
นายสาคร กองจันดี
นายสาคร กุลบุตร
นายสาคร จิวจันทร
นายสาคร เจือบุญ
นายสาคร โพธารินทร
นายสาคร ยกซวน
นายสาคร รัฐวัง
นายสาคร สระนอย
นายสาคร แสงงาม
นายสาทิศ ฆองอินตะ
นายสาทิศ แสนรินทร
นายสาธิต ตุงผะโร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙

นายสาธิต มีชาญ
นายสามารถ ทับทิม
นายสามารถ มาตะวงค
นายสามารถ ระวังการ
นายสายจันทร อริสาโพธิ์
นายสายทอง กุมรีจิตร
นายสายสิน บุญมี
นายสายหยุด ดายังหยุด
นายสายัญ สกุลเผือก
นายสายัณห กาสี
นายสายัณห พรมมา
นายสายัณห หนูนิล
นายสายันต กงนะ
นายสายันต แกวสามัคคี
นายสายันต ยึดลั่น
นายสายันต วังคีรี
นายสายันต สุระพันธ
นายสายันต เอียดแกว
นายสาและ สะแลแม
นายสาและ สะอุ
นายสาเฮาะ ปาตง
นายสําคัญ จันทรตา
นายสําเนา ปรีชา
นายสําเนียง ศรีนาค
นายสําเภา ปลายกริช

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสํารวย เดชประเสริฐ
นายสํารวย พุมแจ
นายสํารวย สอนทะเสน
นายสํารวย เสมอ
นายสํารวย เอี่ยมอินทร
นายสํารวย เฮง
นายสําราญ กองศรี
นายสําราญ เกียรติธนาพร
นายสําราญ แกวสอนดี
นายสําราญ ใจยะ
นายสําราญ ปจดี
นายสําราญ พูนเอียด
นายสําราญ โพธิ์คู
นายสําราญ ภูสีไม
นายสําราญ มหาอุป
นายสําราญ แยบดี
นายสําราญ รัตพันธ
นายสําราญ วงศสิทธิสัน
นายสําราญ วังคีรี
นายสําราญ วัฒนะสรรค
นายสําราญ ศรีสอนการ
นายสําเริง คงทอง
นายสําเริง สิมมา
นายสําเริง อวมประไพ
นายสําลี ปรีจํารัส

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙

นายสําสูเด็น สะมาแอ
นายสิงห อินปา
นายสิงหคํา ละขะไพ
นายสิงหทอง อักษรเสือ
นายสิงหรส พันธพิระ
นายสิทธา ใจบุญมา
นายสิทธิชัย กําจร
นายสิทธิชัย ทองมีศรี
นายสิทธิชัย พูลชู
นายสิทธิชัย เพชรภู
นายสิทธิชัย ราชบําเพิง
นายสิทธิโชค สวางแกว
นายสิทธิพงศ จตุพรถาวรสกุล
นายสิทธิพร ณ พล
นายสิทธิวัฒน อยูพวง
นายสิทธิศักดิ์ มารศิริ
นายสินชัย ประกอบผล
นายสินชัย วงศศรีชา
นายสินธนา สีทา
นายสิริโชค หนูวิไล
นายสิริวัฒน แสนศรี
นายสีเทา ฝงนิล
นายสีธาตุ ฟองชล
นายสีไพร อินทอง
นายสีหมื่น บุญหวัน

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสุกรี ยาคอ
นายสุกรี สาเมาะ
นายสุกฤษฎิ์ คะโน
นายสุกิ กลมเกลี้ยง
นายสุกิจ สุขบรรจง
นายสุกิต พลบุญ
นายสุกีพีลี ปตตานี
นายสุข ใจหมั้น
นายสุขใส คําพูล
นายสุโข โทแกว
นายสุคนธ ณ พัทลุง
นายสุชัย ทอดทิ้ง
นายสุชาญ ชุมสังข
นายสุชาติ แกวคําอาย
นายสุชาติ เจะเหลา
นายสุชาติ เฉลียวดี
นายสุชาติ ธนมาก
นายสุชาติ นาคสุวรรณ
นายสุชาติ นิ่มหนู
นายสุชาติ ประไพพันธ
นายสุชาติ เลิศอนันตวิมล
นายสุชาติ ศิริมวง
นายสุชาติ สุขรักษา
รอยตรี สุเชษฐ วงศทอง
นายสุโชติ ตุลยนิษก

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙

นายสุดเขต ราชวงค
นายสุดใจ ตรีภพ
นายสุดใจ วามะลุน
นายสุดใจ สุวอ
นายสุดสาคร พันธโสรี
นายสุดิง ดาอะ
นายสุทัน ลาลิตร
นายสุทัศน ตุยกาศ
นายสุทัศน ปดกอง
นายสุทัศน ปาลีขัด
นายสุทัศน เมืองใจ
นายสุทัศน โสภา
นายสุทัศน ออนชาติ
นายสุทิน แกวพรายตา
นายสุทิน ไชยภักดี
นายสุทิน นวนพรหม
นายสุทิน สุขชู
นายสุทินทร จันรอง
นายสุทิพย วิเศษ
นายสุเทพ กาวกุน
นายสุเทพ เกตุกร
นายสุเทพ คงชีวะ
นายสุเทพ คีรีเดช
นายสุเทพ รําเพย
นายสุเทพ ศรีประทุม

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสุเทพ ศิริรัตน
นายสุเทพ สังขทอง
นายสุเทพ สุวรรณ
นายสุธรรม คงการ
นายสุธารักษ อะโข
นายสุนทร จงแพร
นายสุนทร ทองทวี
นายสุนทร นาคสวัสดิ์
นายสุนทร บุญรอด
นายสุนทร ปญญาโฉม
นายสุนทร พรมชาติ
นายสุนทร พรมทอง
นายสุนทร รักษาบุญ
นายสุนทร ศิริราชนิยม
นายสุนัน แสงทา
นายสุนัน หาพันธ
นายสุนัน อุปทัญศรี
นายสุนันท จันทรสวาง
นายสุนา หงษราช
นายสุบรรณ สอนแกว
นายสุบัน สาลี
นายสุบิน เดชกัน
นายสุบิน เทพกิจ
นายสุบิน ราษี
นายสุบิน สาริพันธ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙

นายสุบือกี สามะ
นายสุพจน ขันธะ
นายสุพจน จอมวงศ
นายสุพจน นามใหญ
นายสุพจน พรมลา
นายสุพจน เพ็งสม
นายสุพจน อนุเคราะห
นายสุพรรณ ทวีโคตร
นายสุพรรณ แมนศิริ
นายสุพล กวางทุง
นายสุพล สระมาลี
นายสุพล เหมือยไธสง
นายสุพวัช สุขประสงค
นายสุพัฒน กุญชรนอย
นายสุพัฒน ดําทอง
นายสุพัฒน ไตรแกว
นายสุพัฒน นิยมคุณ
นายสุพัด กันหาพร
นายสุพัตร ดวงปุระ
นายสุพัน ทานะขันธ
นายสุพา สีชมภู
นายสุภชัย เทพสุวรรณ
นายสุภาพ แกนภักดี
นายสุภาพ โฆษิตวิมาน
นายสุภาพ ทิ้งเสน

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสุภาพ อุปเสน
นายสุมนต แซยี่
นายสุมิตร ฆาร
นายสุเมธ เรือนอินทร
นายสุเมธ สุดสวาสดิ์
นายสุเมธ หมุนจํานงค
นายสุเมธ หอมแกนจันทร
นายสุรการต ชุมนาค
นายสุรกิจ พรหมากร
นายสุรชัย ดําเรือง
นายสุรชัย ตุลา
นายสุรชัย ทองดวง
นายสุรชัย สืบสมบัติ
นายสุรชัย สุวรรณชาติ
นายสุรชาติ คลายดารา
นายสุรชาติ มีทวม
นายสุรชาติ วีระกุล
นายสุรเชษฐ ชุมแกว
นายสุรเดช ดีมี
นายสุรพล จริยาจตุรพร
นายสุรพล สุวรรณมณี
นายสุรศักดิ์ คนเที่ยง
นายสุรศักดิ์ ถีระแกว
นายสุรศักดิ์ ปงยศ
นายสุรศักดิ์ ผิวหอม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙

นายสุรศักดิ์ สุบินรัตน
นายสุรศักดิ์ หวานอม
นายสุรสิทธิ์ ขุนนุ
นายสุรสิทธิ์ ทามแกว
นายสุรสิทธิ์ ธรรมวัฒน
นายสุรสิทธิ์ ภักดีคํา
นายสุรสิทธิ์ ศรีสมุทร
นายสุระ มีแกว
นายสุระจิตร นามพลแสน
นายสุระพงษ ธรรมสะโร
นายสุรัญทพ เดชอุม
นายสุรัตน กัลยาณรัตน
นายสุรัตน ฤทธิเนียม
นายสุรัตน อยูรัมย
นายสุราษฎร รักษาทรัพย
นายสุริญา อิทธิสัน
นายสุรินทร แกววัน
นายสุรินทร ถาวรศิลป
นายสุรินทร ประดิษฐธรรม
นายสุรินทร แยมงาม
นายสุริยะ กาละปกษ
นายสุริยะ ผะดาศรี
นายสุริยันต บัวชุม
นายสุริยันต ปารีพันธ
นายสุริยา กุลธันยพร

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสุริยา จันน้ําสระ
นายสุริยา ตาปราบ
นายสุริยา พรรสุวรรณ
นายสุริยา วิชัยดิษฐ
นายสุริยา สุขขะ
นายสุรี เทพอุทัย
นายสุฤทธิ์ สมหวัง
นายสุไลมัน โตะลูโวง
นายสุไลมาน ปยา
นายสุวรรณ สุเร็น
นายสุวรรณ แกวพิชัย
นายสุวรรณ จําเริญโชค
นายสุวรรณ นพสาย
นายสุวัฒน นิธิธนากร
นายสุวัฒน หวังเส็น
นายสุวิตย พุทโท
นายสุวิทย ไกรทอง
นายสุวิทย โทศรี
นายสุวิทย แสงคํากุล
นายสุวิน ถิ่นอารัญ
นายสุไฮมี สาและ
นายเสกสรร ไชยปดถา
นายเสกสรร เอกวรรณ
นายเสกสัน ชัยมีแรง
นายเสงโจ วิทยฐานะ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙

นายเสถี้ยน ไชยวัตร
นายเสถียร เชาวทัศน
นายเสถียร พรมนนท
นายเสถียร ภูมิรักษ
นายเสถียร อาจคงหาญ
นายเสนห โขงรัมย
นายเสนห ทองภูเบศร
นายเสนห นวลดี
นายเสนห เปรมสุข
นายเสนห พาลี
นายเสนห เพียคํา
นายเสนห สรอยทอง
นายเสนห สอนสุภาพ
นายเสนาะ ออนพรม
นายเสบียง สุรารักษ
นายเสริม ไชยหาญ
นายเสริม ทองปด
นายเสริม หมื่นหนา
นายเสริมศรี พันธไหล
นายเสริมศักดิ์ สงทิพย
นายเสรี กลิ่นพยอม
นายเสรี บัวทอง
นายเสวก ผาลี
นายเสะบารี เสะอุเซ็ง
นายเสาร แกวแกมทอง

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายแสงเดือน สานถอย
นายแสงทอง พานคํา
นายแสงนอย กานตอดอก
นายแสงฟา แข็งแรง
นายแสงสวาง เสนจันตะ
นายแสงสุรีย เพชรวงศ
นายแสน สาเหลา
นายแสน หีมเจริญ
นายแสมสู อาแว
นายแสวง แกนสิงห
นายแสวง งอกชัยภูมิ
นายแสวง จันทรสุภี
นายแสวง สิบุตตะ
นายโสภณ เกาะสมัน
นายโสภณ ทองมาก
นายโสภณ มะเดโช
นายโสภณวิชญ ตาทา
นายไสว เขจรศาสตร
นายไสว คําชาติ
นายหงษหิน ไชยวุฒิ
นายหนึ่งฤทัย ฉัตรพุก
นายหนู ชาระมาลย
นายหนูกรณ พรทิพย
นายหนูกรี ถอเงิน
นายหนูเกียม ดุลยไธสง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙

นายหนูไกร วงธรรม
นายหนูจัด ไชยฉิม
นายหนูจันทร แกวมณี
นายหนูภักดิ์ พานิชโปรยโสภา
นายหนูมัด ฮาดดา
นายหนูลาด ภูมิคอนสาร
นายหนูเล็ก สุทธิสม
นายหมอแก วนาเฉลิมเขต
นายหมัดซายูตี บือซา
นายหมัดอัสรี เปาะอาเดะ
นายหมาดดี ยาสาลี
นายหยาด จันทรไชย
นายหยาด หมองคํา
นายหรั่ง สนไชย
นายหรีด หมัดหลี
นายหลง แสงนวล
นายหลา ใฝใจทรัพยกุศล
นายหลี เลงกูล
นายหวง ขยันดี
นายหวัง ชัยรัตน
นายหวาง โสสมัน
นายหอง ทองคํา
นายหะรง กาเดย
นายหัสชัย ประขุนิง
นายหัสดี ผิวก่ํา

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายหาญ โพธิ
นายหามะ ปะจูลี
นายหามะ วานิ
นายหิรัญ โชคศิริโภคา
นายเหลา มะลัยทอง
นายเหลียว สนสุรัตน
นายแหวน ไหวพรม
นายองอาจ ตาวงค
นายอชิตพล นิลนามะ
นายอณุภัทร สุดสะอาด
นายอณุรักษ สินภาษา
นายอดินันท ดีสะเอะ
นายอดิเรก ทองยิ้ม
นายอดิเรก เสารเพ็ง
นายอดิศร ปาลาวัล
นายอดิศักดิ์ แนนอน
นายอดือนัย ดีเยาะ
นายอดุลย คงกระพันธ
นายอดุลย ยะปาน
นายอดุลย ยุทธพันธุ
นายอดุลย สะภา
นายอดุลย สิงหาด
นายอนันต กะตะสีลา
นายอนันต ขาวพิชัย
นายอนันต จันทรวิภาค

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙

นายอนันต เจริญ
นายอนันต ชูกระชั้น
นายอนันต ดอยซอ
นายอนันต น้ําคํา
นายอนันต วรรณโอทอง
นายอนันต สุวรรณราช
นายอนันต อักษรเนียม
นายอนันต อัครกุล
นายอนันท จันทรพวง
นายอนันท สุรียรักษ
นายอนิรุทธิ์ อัศวราพานิช
นายอนุชา จันทรเมฆ
นายอนุชา ดีปาใส
นายอนุชา นิเกตุ
นายอนุชา สมาธิ
นายอนุชาติ โพธิวงค
นายอนุชาติ โอชารส
นายอนุชิต แกวดวงดี
นายอนุชิต จินดาพล
นายอนุชิต ละอองเอก
นายอนุชิต สารปน
นายอนุเทพ อนุจร
นายอนุพงศ เขียวคํา
นายอนุพงษ ยะงะ
นายอนุพงษ ศรีธรรม

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอนุพงษ อยูคํา
นายอนุภัทร พรมภา
นายอนุรงค คีรีถิรกุล
นายอนุรักษ เจริญรุงเลิศ
นายอนุรักษ แปงเทียร
นายอนุวัฒน แจมเจริญ
นายอนุวัฒน ศรีสวัสดิ์
นายอนุวัฒน หนองชาง
นายอนุศักดิ์ พันธไพโรจน
นายอภัย คอยอาสา
นายอภิชัย สูญราช
นายอภิชาติ ขันพิมูล
นายอภิชาติ มนแข็ง
นายอภิเดช สัตยารักษ
นายอภิรัฐมนตรี ทองพันธ
นายอภิรัตร ชูใหม
นายอภิวัฒน ทองนอย
นายอภิวุฒิ อาวะภาค
นายอภิสิทธิ์ เกษประทุม
นายอภิสิทธิ์ วงคพุทธา
นายอมร เจริญดี
นายอมรรัตน ราชโยธา
นายอมรศักดิ์ แซโงว
นายอรรถชัย นิลมล
นายอรรถชัย ยศปญญา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙

นายอรรถพร แกวเกาะสะบา
นายอรรถพล ขาวจันทร
นายอรุณ ธิลาใจ
นายอรุณ นุศรรัมย
นายอรุณราช เสารางทอย
นายอลงกรณ สีหา
นายอวม พันโคคา
นายออด วิชัยประสิทธิ์
นายออด กุลธิ
นายออด ขวัญทองยิ้ม
นายออนตา ขันแกว
นายออนสา ออมแกว
นายอะโศก โสพรรณโชติ
นายอะสาร เจะละหวัง
นายอัคพล สมหวัง
นายอังกูร สมเนียม
นายอัซรี่ สาเมาะ
นายอัฐพล วีระกูล
นายอัดดือนัน อิหม่ําเหม
นายอัตถยากร คลังพรมอินทร
นายอับดุลการิง มะมิง
นายอับดุลการิม โตะเด็ง
นายอับดุลกิฟลี วายะโยะ
นายอับดุลฆอฟาร หะยียูโซะ
นายอับดุลตอเละ ระแวง

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอับดุลตอเละ อาแวดอเลาะ
นายอับดุลนาเซ หะยีมะ
นายอับดุลพัตตะห บือราเฮง
นายอับดุลมานะ มุหิ
นายอับดุลรอซะ แดเบาะ
นายอับดุลรอโซ มีดิง
นายอับดุลรอนิง แวดือราแม
นายอับดุลรอนิง สาแม
นายอับดุลรอพา อาบู
นายอับดุลลาเตะ อายุ
นายอับดุลเลาะ ซือนิ
นายอับดุลเลาะ บาเฮง
นายอับดุลเลาะ บินมะนอ
นายอับดุลเลาะ มูแว
นายอับดุลเลาะ สาอุ
นายอับดุลเลาะ หะยีสะมาแอ
นายอับดุลเลาะ หะแย
นายอับดุลเลาะ ซง
นายอับดุลเลาะ เปาะดิง
นายอับดุลเลาะ มามะ
นายอับดุลเลาะ สาและ
นายอับดุลเลาะรอหะ ลือแบซา
นายอับดุลเลาะห ดอเลาะ
นายอับดุลเลาะห ดาฮาแม
นายอับดุลเลาะห เตาะสาตู

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙

นายอับดุลเลาะห วาเตะ
นายอับดุลเลาะห สะแลแม
นายอับดุลฮากิง แวนะไล
นายอับดุลฮาดี อูมา
นายอัมมาน ยูโซะ
นายอัมรันตร มามุ
นายอัมรี ยามา
นายอัมแร เจะโซะ
นายอัรมาน มะเด็ง
นายอัศนัย สาหราย
นายอัสมาน ดอละ
นายอาคม กองอรินทร
นายอาคม คําเอียด
นายอาคม ทิพรัตน
นายอาคม เนอนันต
นายอาคารทอง จุฬารมย
นายอาใช ปอแซะ
นายอาซะมี รอแม
นายอาซะฮา หะยีดอเลาะ
นายอาซิ ดอเลาะ
นายอาซิ สะละเร็ง
นายอาแซ มีสา
นายอาดิษฐ จีมกลาง
นายอาดือนัน ลีมา
นายอาดือนา มาโซ

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอาดือนาน มะเกะ
นายอาแด มะลี
นายอาทิตย เตาะหนองนา
นายอาทิตย สิงเทพ
นายอาทิตย แสนจันทร
นายอาทิตร หุนติราช
นายอานนท พุฒแกว
นายอานนท ยิ้มวรรณ
นายอานันท คูหวาง
นายอาบาฮา สาแม
นายอาบูเด็ง มะยูโซะ
นายอาบูบากา สาและ
นายอาบูบากาบักรี สาเระ
นายอาบูลิ สีลิ
นายอามะ เวดือโอะ
นายอามิง เปาะหะ
นายอายือมิง บีดิง
นายอายุ เจะนิ
นายอายุ บอเตย
นายอารมย จันทรงาม
นายอารมัน ตาลีหะ
นายอารี เนินผาลา
นายอารี สาแม
นายอารีฝน โตะสา
นายอารีเฟน สะมะแอ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙

นายอารูล พอใจ
นายอาเรฟฮูเซ็ง เจะแม
นายอาลียะห แมเราะ
นายอาวิระ จันทรักษ
นายอาแว มะ
นายอาสรี บือราเฮง
นายอาสิ เจะแต
นายอาสือมาน บือราเฮง
นายอาหรีด มัจฉาเวช
นายอาหรีด ลายเพชร
นายอาหลี มะเกะ
นายอาหะมะ โตะกือดง
นายอาหะมะ ลาเตะ
นายอาหะมะ แวนากอ
นายอาหะมะ สือฆี
นายอาหะมะสารอมี ยูโซะ
นายอาหามะ ดอกอเจะเตะ
นายอาหามะ สาเมาะ
นายอาหามะนาซอรี เจะอาลี
นายอาฮาหมัด โตะบา
นายอํานวย ละอองรัตน
นายอํานาจ คะเณย
นายอํานาจ ชาติแดง
นายอํานาจ โชตินอก
นายอํานาจ เนมหาวัน

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอํานาจ พยุงดี
นายอํานาจ โพธิ์ตาด
นายอํานาจ รุงเรือง
นายอํานาจ สาลา
นายอํานาจ อินทโชติ
นายอําพร ธรรมมากาศ
นายอําพร นาคูณ
นายอําพร อัยจักร
นายอําพล จงจิตตเจริญชัย
นายอําพล เพชรคง
นายอําพล วงษนา
นายอําไพ จันผอง
นายอํามอน จันทิพย
นายอิทธิกร เฉยกลาง
นายอิทธิพล ขาวพล
นายอิธิพล วนาพยุง
นายอินตา เข็มเพ็ชร
นายอินทร สุริยะ
นายอินทรไทย พันธกกคอ
นายอินทรปอน ฤทธิธรรม
นายอิบรอเหม ดาโหะมุสอ
นายอิบรอฮิม อาบู
นายอิบรอฮีม มาหามะ
นายอิลยัส ดามะ
นายอิลฮัม แมเลาะปากา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙

นายอิสมะแอ มูซอ
นายอิสมะแอ อิเรฮิง
นายอิสมาแอ เจะหมะ
นายอิสมาแอ บาดา
นายอิสมาแอ เยงยูนอ
นายอิสสะหาก บุหงา
นายอิหซัน เงาะ
นายอีสมาแอ อาแว
นายอุกฤษฐ มุสิกภูมิ
นายอุเกรอ กวางมรกต
นายอุดม จันทรออน
นายอุดม ซาเก็ง
นายอุดม แซลี
นายอุดม แทนจะโปะ
นายอุดม ศรีจันทร
นายอุดม สีหลอด
นายอุดม เสนพริก
นายอุดม หงษเวิญ
นายอุดม อินทกาญจน
นายอุดมพงษ จูฑะวนิช
นายอุดร โพชะโน
นายอุดร วิระคํา
นายอุดัย แกวหนองสังข
นายอุทัย แซหลอ
นายอุทัย ดีตูม

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอุทัย ธรรมชาติ
นายอุทัย โปธาเมือง
นายอุทัย พนาจาน
นายอุทัย ศรีโยธา
นายอุทัย สุทธิพรหมมา
นายอุทิต เหลี่ยมทอง
นายอุทิศ หนูฤทธิ์
นายอุเทน จันทรมณี
นายอุเทน จานแกว
นายอุเทน จินนะ
นายอุเทน ปานสุวรรณ
นายอุเทนธ ธิใจ
นายอุบล หุยเล็ก
นายอุไล คําดี
นายอุสมัน สาและ
นายอุสมาน ดือราแม
นายอุสมาน ตอแลมา
นายอุสมาน มะมิง
นายอุสมาน ยูโซะ
นายอุสมาน แวเย็ง
นายอุสมาน หะโตะเบ
นายอุสแมน สาลู
นายอุสุมาน เจะเด็ง
นายอุหมาด ฤทธิ์โต
นายอูชาสม คบคน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙

นายเอก แกวคง
นายเอก ประทุม
นายเอก อินทรสุข
นายเอกชัย คําใส
นายเอกชัย ทองเสนห
นายเอกชัย เย็นประสพ
นายเอกชัย สอนแปน
นายเอกชัย เอี่ยมลออ
นายเอกชัย โอฐเบี้ย
นายเอกณรง ขจร
นายเอกนรินทร ผองใส
นายเอกพงศ จริงกิจ
นายเอกพงศ ศรีขํา
นายเอกพจน ปนเพชร
นายเอกพันธ ธานี
นายเอกลักษณ การดี
นายเอกสิทธิ์ จายสอนนา
นายเอกสิทธิ์ เซงเถียร
นายเอกสิทธิ์ สกุลวงค
นายเอนก กันทะวงษ
นายเอนก เกิดปน
นายเอนก ดังสีสัตย
นายเอบ ทิพยสันเทียะ
นายเอี้ยง ขมอาวุธ
นายเอื้อน ชวยสัตย

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายโอกาส วรติยะ
นายโอภาส วงศศรีชา
นายฮัมดี สะแต
นายฮัสบูเลาะ อาแว
นายฮาซัน อารง
นายฮาซัม ดือราวี
นายฮาซีดี สะมะแอ
นายฮาเซ็ง แนหะยอ
นายฮาเซ็ง บาโล
นายฮาเซ็ง สามะ
นายฮานีแซ อาแว
นายฮามะสากี มะมิง
นายฮาเรฟ ยะมาแล
นายฮาเล็ง เจะสือแม
นายฮาเล็ง ซีปูสาและ
นายฮาแว ยูโซะ
นายฮาหรง กาเดร
นายฮาหรูน กุลนิล
นายฮาหลิ่ม กลาศึก
นางสาวกนกวรรณ เชียงกา
นางกาญจนมาศ โกมลกุล
นางสาวกาญจนา แดงสุข
นางสาวขวัญเรือน หนูศรี
นางสาวคอรีเยาะ ยูโซะบาราเฮง
นางสาวคอลีเยาะ อาลี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙

นางสาวจันทรเพ็ญ พิมพาศรี
นางจารึก คงแกว
นางสาวจินดา แซลิ่ว
นางจินตนา ลาสุดี
นางเจนจิรา ศรีเลิศ
นางสาวชนมนิภา อมรสรเดช
นางสาวชลธิชา โพธิ์แตง
นางสาวชลาใจ กลั่นวาที
นางสาวซารอดา สะนิเลาะ
นางซูไฮลา อาบู
นางสาวตวนซูมัยดะห ตูแวจาโก
นางสาวทองเลื่อน ตาลลาด
นางสาวทิพวรรณ สุรกิจบวร
นางทิมาพร ไชยสิทธิ์
นางนภสร พัดเย็น
นางสาวนภาพร ลีแวง
นางสาวนอรีซะห ดาโอะ
นางสาวนันทนา แจมใส
นางสาวนัสรินทร สุหลงละ
นางน้ําผึ้ง จันตะสุรินทร
นางสาวน้ําฝน ธนะสังข
นางสาวนิตยา สุขสนาน
นางสาวนูรอัยนี มะและเด็ง
นางนูรไอนี ฮาวี
นางสาวนูรฮาตีนี บินดาโอะ

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวนูรีซัม มะแด
นางสาวนูรูลฮีซาน เซะบากอ
นางบุญทํา มีธรรม
นางสาวบุญปลูก ทองหลาย
นางสาวประดับ ชีกลาง
นางสาวปตติยา บาสะนุง
นางสาวปทมา สวนดอกไม
นางปุณณยา ไชยลํายา
นางสาวพรพิวิมล บุญหา
นางพลอยพร สงขาว
นางฟายียะห ยูโซะ
นางสาวฟรฮาน สาเมาะ
นางสาวภัทรชาภา กฤษตารมย
นางสาวมรกต หมายมั่น
นางมะลิวัลย ศักดา
นางสาวมารีนา ดําสําราญ
นางสาวมารียานี จาดาเระ
นางมาลี อนุพงค
นางสาวแมกลือซง ตอแลมา
นางสาวยุพิน นักรํา
นางสาวรอซีดะ เจะมะ
นางรอปอะ เยะ
นางสาวรอสมาน อูเซ็ง
นางสาวรอฮะนิง ตูแวปาดอ
นางสาวรอฮานา กาซอ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒

นางสาวรอฮานา ลอหนิ
นางสาวรัชนก อั๋นฉิม
นางรัชพร คชสิทธิ์
นางลาวัณย เปกะมล
นางวนิดา หวาหลํา
นางวรนิษฐา กุลชาติ
นางวรรณา ภักดี
นางสาวแวซง มะเระ
นางแวสาดีนะห อุเซ็ง
นางสาวศรัญญา แกวบันดิษฐ
นางศิริรัตน คําวิชัย
นางสมใจ ทองจันทร
นางสาวสมหญิง เพ็ชรแกว
นางสาวสวยมะ สาและ
นางสาวสายนที บุญพิทักษ
นางสาวสายฝน คงปาน
นางสายรุง วิเชียรสาร
นางสีตีอามีเนาะ นิคอยี

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙

(เลมที่ ๑๔/๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสุจิตรา เผือกแดง
นางสุณีย พรหมนวล
นางสาวสุดา หะยีตาเยะ
นางสุภาพ แกวประกาศ
นางสูรียานี สาและ
นางเสาะ กูหวะ
นางแหวว ยี่ภู
นางอรัญญา ไกรทอง
นางสาวอาซูรา กะเด็ง
นางสาวอาฟณีย สวัสดิพันธ
นางสาวอามีเนาะ ยะโกะ
นางอารี คําสวรรค
นางสาวอารีนา ยะกูมอ
นางสาวอาอีเซาะ หาละ
นางสาวอําเราะ ยีสาและ
นางสาวอุบล สูสมแกว
นางอุไรวรรณ ศรแกว

