เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๕๔
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย ชั้ น ต่ํ า กว า สายสะพาย เนื่ อ งในโอกาส
พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๔ รวมทั้ ง สิ้ น ๒๓๘,๗๙๙ ราย
ดังรายชื่อทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เทศบาล
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๗ ราย)
๑ นายกลยุทธ ฉายแสง

๑๐ นายวชิร ดวงแสงทอง

๒ นายกิตติภูมิ นามวงค

๑๑ นายสมพงษ กูลวงค

๓ นายโกศล เสาวภาคย

๑๒ นายสละ การประเสริฐ

๔ นายจํารูญ เรงถนอมทรัพย

๑๓ พันตํารวจโท สุทิน อินทะสม

๕ นายจิระ พงษไพบูลย

๑๔ นายสุรวุฒิ เชิดชัย

๖ นายชาลี กางอิ่ม

๑๕ นายอิทธิพล ตรีวัฒนสุวรรณ

๗ นายธนอรรถ แกวนุย

๑๖ นางประภาศรี ทองปากน้ํา

๘ นายธวัช จินชัย

๑๗ นางรจนา กัลปตินันท

๙ นายประทัด เครือคํา
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๒๑ ราย)
๑ นายกังวาน บรรณาภูมิ

๑๒ นายพีระ ตันติเศรณี

๒ นายกําพล จริยฐิติพงศ

๑๓ นายพีระพล พัฒนพีระเดช

๓ นายกิตติพงศ จันทระ

๑๔ นายยงยศ ทองวัฒนา

๔ นายชัย พุฒใจกลา

๑๕ นายสมศักดิ์ ปาไมทอง

๕ จาเอก ทวี เรืองเดช

๑๖ นายสัมพันธ เตชะเจริญกุล

๖ นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท

๑๗ นายสัมฤทธิ์ จ โภคสวัสดิ์

๗ นายนิมิต จิวะสันติการ

๑๘ นายแหนงคํา หมื่นแพน

๘ นายบรรณจง ปองผล

๑๙ นายอุดม อุณหะกะ

๙ นายบุญเหลือ เจริญวัฒน

๒๐ นางทศพร ชูพงศพันธ

๑๐ นายปรีชา พฤกษะวัน
๑๑ นายพงษศักดิ์ ยิ่งชนมเจริญ

๒๑ นางนภาพร สุนทรธรรม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕๗ ราย)
นายเกริกฤทธิ์ ฤทธิรัตน
๒๖ นายประเสริฐ ปานอินทร
นายเกรียงไกร ใจเย็น
๒๗ นายเฟาซี อุตรสินธุ
นายเกรียงศักดิ์ วิริยะอาชา
๒๘ นายยอดยิ่ง งาเจือ
นายเกษม ปารมีศิลปขจร
๒๙ นายวสุธร บุญมาก
นายขจรศักดิ์ นันทปญญา
๓๐ นายวิจิตร ไชยมงคล
นายขอม นวนนิ่ม
๓๑ นายวิชาญ รังสีวรรธนะ
รอยตํารวจเอก คมกริช อินทรักษา
๓๒ นายวิเชียร โชติกพัฒนา
นายคมกฤษณ ลิ้มปญญาเลิศ
๓๓ ดาบตํารวจ วินัย ศรีดี
นายคําเบา สีใส
๓๔ นายวิเวทย วิไชโย
นายเฉลิมพันธ จารุปราโมทย
๓๕ นายวิสุทธิ์ นาวาลอง
นายชัยรัตน กิตติหิรัญวัฒน
๓๖ นายวีระ พงษเจริญ
นายชัยรัตน ศรประสิทธิ์
๓๗ นายศักดิ์ชัย ตั้งตระกูลวงศ
นายณัฏฐพร แสงบัว
๓๘ นายสกล เคาสมบัติวัฒนา
นายตระกูล มณีกานนท
๓๙ นายสนิท บุญสกุล
นายถวิล ยันจอหอ
๔๐ สิบเอก สนิท ยุวนบุณย
นายทวีศักดิ์ อินทรานุกูล
๔๑ นายสมชาย สมบูรณกุล
นายทัศนัย บูรณุปกรณ
๔๒ นายสุกิจ สฤษดิชัยนันทา
นายธวัตร ธรรมเจริญ
๔๓ รอยตํารวจโท สุดใจ สมบูรณ
นายธํารงค จันคง
๔๔ นายสุทธิชัย เหรียญอารีย
นายธีรพงษ จินตนามณีรัตน
๔๕ นายสุเทพ ดิบแดง
นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย
๔๖ นายสุนทร เข็มนาค
นายบดินทร มณีรัตน
๔๗ นายสุนทร หาญสวัสดิ์
นายบรรเจิด ลาวัณยรัตนากุล
๔๘ นายสุรเดช จันทะสี
นายประสิทธิ์ หรรษหิรัญ
๔๙ รอยตํารวจเอก เสรี ศรีจานเหนือ
นายประเสริฐ ธรรมศิริกาชัย
๕๐ นายอุดม ภาคีผล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

รอยตํารวจเอก เอกลักษณ ปองกัน
๕๕ นางสาวสุมนี รัตนเสถียร
นางจินดา ถนอมรอด
๕๖ นางสุวรรนี รองเดช
๕๗ นางอนงค โสภาคดิษฐ
นางจินตนา ทองใจสด
นางศมานันท เหลาวณิชวิศิษฏ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๙๒ ราย)
นายกรรณ กัณฑนิล
๒๒ นายจุมพร ชมภูรัตน
นายกรษณ ดิษฐบุตร
๒๓ นายเจะแม เจะอามิ
นายกําพล ศิริเสวกุล
๒๔ นายเฉลิมศักดิ์ ธีระวุฒิชัยกิจ
นายกิตติกร ทีฆธนานนท
๒๕ นายชวนินทร เพมะ
นายกิตติพงษ ใจธรรมดี
๒๖ นายชวลิต ธนิตกุล
นายกิตติศักดิ์ สมใจ
๒๗ นายชัชวาลย คูวจิ ิตรสุวรรณ
นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงหดํารงค
๒๘ นายชัยณรงค มะเดชะ
นายกุล เครือวีระ
๒๙ นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ
วาที่รอยโท เกียรติศักดิ์ จรรยาสุทธิวงศ
๓๐ นายชิดชัย วิพัทนะพร
นายเกียรติศักดิ์ ตันธนกุล
๓๑ นายชูโชติ โกยกุล
นายโกวิทย พันธุภักดี
๓๒ นายชูยศ โกอัฐวาพร
นายโกศล สงวนตระกูล
๓๓ นายโชคชัย พนมขวัญ
นายไกรรัตน ตันติศิรินทร
๓๔ นายฐนันดรพงศ บัวคี่เตชากูล
นายคมสันต สิทธิดํารงการ
๓๕ นายเดชา บรรจงพินิจ
นายครั่น ทวีรัตน
๓๖ นายถนอม สุพรรณพยัคฆ
นายโฆษิต ธีรกุล
๓๗ นายทวี คงสวัสดิ์
นายจักรเพชร จิตงามสุจริต
๓๘ นายทวี ดวงศิริ
นายจารึก ชุมวงค
๓๙ นายทวี ภูระหงษ
นายจํารัส ตั้งตระกูลธรรม
๔๐ นายทวีป เหนือมณีมงคล
นายจิรวัฒน สวางเนตร
๔๑ นายทอง ธีระธรรม
นายจีรเดช ศรีวิราช
๔๒ นายทองแทน เลิศลัทธภรณ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

นายธง แสนเมือง
นายธนธรณ ศักดิ์สกุลเกียรติ
นายธนนชัย ยโสธรศรีกุล
นายธนเสฏฐ อุดมวงศยนต
นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล
นายธีรวุฒิ กวีธนมณี
นายธีระพงษ บํารุงเขต
นายธีระพล โชติวัฒนากร
นายนรเศษฐ จิวะสันติการ
นายนัด ทองนอก
นายนาวา ดีดิง
นายนิคม นามวงษ
นายนิพนธ มาตสะอาด
นายนิยม ถิ่นขาม
รอยตํารวจตรี นิรุท สายค้ํา
นายนิวัต เจียวิริยบุญญา
นายนิวัตร เพ็ชรรูจี
นายนิเวศน แปนจาก
นายบรรยงค เกียรติกองชูชัย
นายบุญเชิด ศรีเปลี่ยนจันทร
นายบุญณรงค ธูปบูชา
นายบุญทรง เวชยากิจ
นายบุญเลิศ ยี่อําพันธ
นายปฐม พุกดํา
นายประชิต โชคอุดมพร
นายประพันธ โชควิวัฒนวนิช

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายประยูร ลี้ไพบูลย
นายประเวช ไกรเทพ
นายประสังข โตวตระกูล
นายประสิทธิ์ ภูระหงษ
นายประเสริฐ คายทอง
วาที่รอยตรี ประเสริฐ ปวงละคร
นายปรีชา จันทรรวงทอง
นายปอมเพชร สุคนธกนิษฐ
นายปญญา พรมนนท
นายปญญา สุรสิงหไกรสร
นายเปอน บุญชวย
นายพงษนุรักษ บุญรักษ
นายพงษเลิศ สุภัทรณิชย
นายพงษศักดิ์ มูลสาร
นายพยนต หาญสุนันทนนท
นายพยับ สมใจนึก
นายพรชัย กุลนิล
นายพัฒนพงศ จงรักดี
นายพาณิชย สืบภู
นายพิเชฐ ไทยกลา
นายพิเชฐษ เจริญสุข
นายพิทักษ สาคร
วาที่รอยตรี พิศาล นิลยกานนท
นายพิสิษฐ สุขสิริวราบุตร
นายเพิ่มศักดิ์ เพชรพงษ
นายไพฑูรย ตุงคเศรวงศ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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
๑๒๐

นายไพฑูรย โพธิ์ทอง
นายภัคพล ทัศนนิพันธ
นายภูวภัทร ธนกิจกําจร
นายมนตรี พันธโคตร
นายมนัส สิงหคาํ
นายมาโนช ธัญญาบัตร
นายยุสบ หมัดเลียด
นายเยื้อยน เมฆพัฒน
นายระวี ศรีวะรมย
นายรัฐศรัณย ตันทะอธิพานิช
นายเรวัติ เขียวสนิท
นายโรจนแมน ไพโรจน
นายวรเทพ นันทมางกูล
นายวสันต อยูประจํา
นายวัง แพงพันธ
นายวัชระ วสุนธราภิวฒ
ั ก
นายวัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายวันชาติ พยัฆวิเชียร
นายวันอัลวี วันยะฟาร
นายวาท พานแกว
นายวิชัย นิยมสุข
นายวิชาญ วงษพานิช
นายวิทยา เทียมสุวรรณ
นายวิทยา อุน คํา
นายวิทย ฉิง่ เล็ก
นายวินัย ชํานาญอักษร

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายวิบูลยศักดิ์ โพธารส
นายวิรัช บุญเจริญ
นายวิโรจน ตันวิสุทธิ์
นายวีระ ทรงเจริญ
นายวีรัตน จุลเจริญตุลย
นายศาสตรา ใบงิ้ว
นายศุภกร แสงราช
นายสงคราม คูหา
นายสมชาย สุขสม
นายสมเกียรติ ไชยสัตย
นายสมเกียรติ ภาษีทวีเกียรติ
นายสมคิด ชัยวิบูลยธรรม
นายสมชัย ยะคํานะ
นายสมชัย ศรีศิริสิทธิกุล
นายสมชาย อยูด ี
นายสมบัติ พิษณุไวศยวาท
นายสมบัติ อาญาเมือง
นายสมพงษ สายนภา
นายสมพร โตมงคล
นายสมพรฐ ลิม้ โสภิตพรรณ
นายสมศักดิ์ เวโรจน
นายสมศักดิ์ เศรษโฐ
นายสมาน ตรีคุณา
นายสฤษดิ์ แจมฟุง
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายสวัสดิ์ ไปรแดน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑
๒

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

๑๗๐ นายอรรณพ ตั้งกิตติถาวร
นายสอง สํามาการ
๑๗๑ นายอํานาจ แจมขุน
นายสันติ ศิรติ ันหยง
๑๗๒ นายอําพน พานิชการ
นายสําราญ ทองสุข
๑๗๓ นายอเนก มหาเกียรติคุณ
นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม
๑๗๔ นางสาวกรรณิการ
นายสุจินต บุญญสิริ
พัฒนพีระเดช
นายสุตกิ รณ จําเริญพานิช
๑๗๕ นางสาวจิรวรรณ ศิรริ ักษ
นายสุรชัย เลี้ยงอักษร
๑๗๖ นางชนมณี ธนากิตติ์กนก
นายสุรเชษฐ ปตะวาสนา
๑๗๗ นางทรงศรี คมขํา
นายสุรเดชา ฟุงสาคร
๑๗๘ นางบุญยิ่ง ชัยชาญ
นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมนั่
๑๗๙ นางปราณี พรหมศิริ
ดาบตํารวจ สุรนิ ทร ผดุงเพียร
๑๘๐ นางปอมเพชร หวงไทย
นายสุรินทร มณีโชติ
๑๘๑ นางปานตวัน จุลภักดิ์
นายสุริยา ยีขนุ
๑๘๒ นางปุณณดา แกนสาร
นายสุวรรณ วองไพกุล
๑๘๓ นางพึ่งบุญ วงศชนะ
พันจาอากาศเอก สุวัฒน
๑๘๔ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ
สรรพโกศลกุล
๑๘๕ นางรัชนีวรรณ สนิทสนม
นายสุวิทย ชอบใช
๑๘๖ นางรัตนาพร นุชยงค
นายสุวิทย เรืองนาค
๑๘๗ นางลลิตา นวเลิศปรีชา
นายสุเวทย จรุงกิจกุล
๑๘๘ นางสมฤดี จันทรสวุ รรณ
นายเสถียร สรอยสังวรณ
๑๘๙ นางสุขวสา ชุนถนอม
นายเสริมศักดิ์ จันทรกระจาง
๑๙๐ นางอภิชา อรรถชัยพานิช
นายเสี่ยง คลายอินทร
๑๙๑ นางอรวรรณ ศิรนิ ทรวงค
นายอนุรัตน อินทร
๑๙๒ นางอุไรวรรณ แกวเขียว
นายอภิชาติ เรืองจินดาวลัย
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๙๐๑ ราย)
นายกมล เกตุมัก
๓ นายกมล เลิศประเสริฐเวช
นายกมล บุญงาม
๔ นายกมลพันธ ชัยสวัสดิ์

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

นายกริช ฤทธิลี
นายกฤตวัฒน พงษสมบัติ
นายกฤษกร กิจจาพิพัฒน
นายกฤษฎา โลพิศ
นายกานตศักดิ์ พรมสวัสดิ์
นายการัณยภาส สังขหรุน
นายการิม เจะเต็ง
นายกําจัด เบี้ยวบังเกิด
นายกําพล สุจริตธรรม
นายกิตติ หมวกโตนด
นายกิตติพล อวนไตร
ดาบตํารวจ กิตติภพ สิงหชัง
นายกิตติศักดิ์ ธีระอรรถเวช
นายกิตติศักดิ์ วรรณภาสนี
นายกิมฮอ เหลืองประภัสร
ดาบตํารวจ เกรียงไกร วุฒิภาพ
นายเกรียงไกร สะเภาคํา
นายเกษตร กาชัย
นายเกษม เจริญโรจนตระกูล
นายเกษม พานวนทิศ
นายเกียรติพงษ กิติศรีวรพันธุ
นายแกวมูล กุลมาเมือง
นายโกมล ชูเชิดรัตน
นายโกมินทร กุลเวชกิจ
นายโกวิช แสงตะวันวงศ
นายขจร กฤษสุทธิกุล

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายขนาน ศุภนันทิ
นายขรรชัย คําพันธ
นายขวัญเมือง พลอยศรีธรรมชาติ
นายเขมชาติ นิตยวรรณ
นายแขก ประสมผล
นายคณน ไชยชูลี
นายคนองเดช วงคสม
นายคมสัน ชาญชัยวรวิทย
นายคํา กันทาดง
นายคําพุ หีบแกว
นายเครือ กรึมกระโทก
นายงวน ปญญโชติกุล
นายจรัญ ทาวรรณะ
นายจรินทร นาคนอย
นายจรินทร วิวัฒนไมตรี
นายจรินทร สนั่นนาม
นายจรูญ กันทาสุวรรณ
นายจรูญ พบสันเทียะ
นายจรูญ รัตนะ
นายจรูญ เลาสม
นายจเร บุญเรืองนาม
นายจักรกฤษ เคาไวยกุล
นายจักราวุธ กันมะโณ
นายจักราวุธ สระทองออน
นายจันทา พันภู
นายจํานง ชมภู

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

นายจําเนียร พรหมเพชร
นายจําปา มวงสิมมา
นายจํารัส แทนกระโทก
นายจํารัส นอยมณี
นายจํารูญ ละมาย
นายจําเรือง สิงหขร
นายจําลอง กองสันเทียะ
นายจําลอง ริมไสย
นายจําลอง ไหมขาว
นายจิตธนา แสงเขียว
นายจิตร ใจขันธุ
นายจิตรกร ภูมิยัง
นายจินดา หมูแกว
นายจิรโรจน เกษรศิริศิษฐ
นายจิรวัฒน ณ เชียงใหม
นายจิระพงษ พระบาง
นายจิรัฐชัย จันทรทองสุรวี
นายจีรภัทร กาญจนแกว
นายจีระ เหลืองอภิรมย
นายเจตริณ ออนสอาด
นายเจริญ ขวัญศรี
นายเจะอุมา เจะมุ
นายเจือ อยูประจํา
จาสิบเอก ฉลอง สุวรรณะ
นายฉัตร สุภัทรวณิชย
นายเฉลา แสงอินทร

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายเฉลิมชัย โถนอย
นายเฉลิมพงษ ศรีธัญรัตน
นายเฉลิมพร กลอมแกว
นายเฉลิมพล ไขวพันธ
นายเฉลียว นิลเขตร
นายเฉลียว ภิญญวัย
นายชนัตถ นันทปญญา
นายชนินทร เพชรศรี
นายชม เพชรกาศ
นายชรินทร หนูเกือ้
นายชลชาติ ตันจินดาประทีป
นายชลัช รุจิพัฒนพงศ
นายชโลม โปลิตานนท
นายชวน ครุฑธิราช
นายชวย นิลคง
นายชวลิต พลเยี่ยม
นายชวลิต สุขเกษม
นายชัชพล ศิริเมือง
นายชัชวาล โพธิยอด
นายชัยบูรณ สมนึก
นายชัยพจน สุนทรโรหิต
นายชัยพร ชาญธัญกร
นายชัยยงค แสงรวีวิสฐิ
นายชัยยานนท มนกลม
นายชัยยุทธ วงษสงฆ
นายชัยรัตน ไชยวัฒนาสราญสุข

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔

นายชัยรัตน บุญชัยศรี
นายชัยวิน ลือประเสริฐ
นายชาญ เกตุพุก
นายชาญณรงค ผดุงพล
นายชาญวุฒิ ตะลอม
นายชาญศักดิ์ สุทธิชวย
นายชาตรี จันทกิจ
นายชาติ ปนสุภา
จาสิบตรี ชาติชาย สาคร
นายชาตินรักษ ศรีโคตา
นายชานนท ผองเจริญกุล
นายชาลี ทวันเวทย
นายชํานาญ คําตะ
นายชํานาญ จิราสุคนธ
นายชํานาญ บัวแดง
นายชํานาญ มีแปน
นายชํานาญ สงวัฒนา
นายชิน นนกันทา
นายชินโชติ วุนชุม
นายชื่น ทองอยู
นายชุมพล เจนจัดการ
นายชุมพล ใจครัว
นายชูเกียรติ แสงจันทรคุม
นายชูชาติ ชูประดิษฐ
นายชูชีพ พรธาดาวิทย
นายเชนท มานะกิจ

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายเชลล เจริญสุข
นายเชษฐา เจริญศิริ
นายเชาวลิต มงคลเลิศ
นายเชิด คลังศรี
นายเชิดโช ตั้งตัว
นายโชคดี มังคละคีรี
นายโชติ ชอนอรรถพร
นายโชติ มุสิกรักษ
นายไชยเทพ บุญเลิศ
นายไชยะ เกตุเตียน
นายฐานันดร ศรีบัวพันธุ
นายณรงค แซใช
นายณรงคศักดิ์ กิจพิทักษ
นายณรงคศักดิ์ สายันต
นายณัฏฐพล เจริญพล
นายณัฐพงษ ภาคเจริญ
นายณัฐพงษ สุขสีดา
นายณัฐวุฒิ พรศิริจินดา
นายดนัย ทุงพนม
วาที่รอยตรี ดํารงศักดิ์ ขวัญชัย
นายดิเรก เรงรอน
นายเดชา พราหมลอย
นายเดน วรรณสอน
นายแดง ทรัพยพันธ
นายตอศักดิ์ วาณะกรรม
นายเตียง อินพรหม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๖๑
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

นายไตรเทพ ทศวงศชาย
นายถนอม กรรมใจ
นายถวัลย ลือประเสริฐ
นายถวิล กุญชร
นายถวิล บุญใจใหญ
นายถวิล สายอุปราช
นายถาวร ตอนสุภา
นายทนงศักดิ์ ทองแสน
นายทรงธิศักดิ์ ทิพยคํา
นายทรงพล เศรษฐะทัตต
นายทรงพล สิงหใจมา
นายทรงวุฒิ ปราบกรี
นายทวี บุญมาก
นายทวี เพ็ชรกําแหง
นายทวีผล สุขคง
นายทวีพงษ หินคํา
นายทวีศักดิ์ เมธีดล
นายทวีศักดิ์ แสนใจยา
นายทองคํา ชุมทวี
นายทองดี พลเวียงคํา
นายทองแถม ทิพยอุทัย
นายทองสูน หอมพนา
นายทัน เติมสมบัติ
นายทิง วรวงษ
นายทินวัตร เมืองโคตร
นายทิวา สังขบุญญา

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๑๒

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายเทวัน เสียงเจริญ
นายเที่ยง กรุงศรี
นายเที่ยง แยมสวน
นายเทียนอิ๋ว เหลืองเดชานุรักษ
นายธนพงษ เนียมชูชื่น
นายธนพล คานไธสง
นายธนพล เมืองคํา
นายธนพล สุขสวคนธ
นายธนวัฒน เคหา
นายธนวัฒน วัฒนามัย
นายธนวัต หลมศรี
นายธนะพัฒน ธนิกกุล
นายธนะวัฒน มงคลศิริโรจน
นายธนา แกวแกมดา
นายธนาคม วิมลวัตรเวที
นายธนาชัย สวัสดิ์เมธากุล
นายธนายุทธ ทีฆาวงศ
นายธนิต จันทรแจมใส
นายธนู นุมดี
นายธรรมชัย ลุกเซ็น
นายธวัช มณีอินทร
นายธวัช หลานามวงค
นายธวัชชัย กันทาสุวรรณ
นายธวัชชัย วณิชยาพณิชย
นายธวัฒ ภูพัลลภ
นายธาตรี อยูออน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘

นายธีรยุทธ เบ็ญลาเตะ
นายธีรศักดิ์ ดาวมุกดา
นายธีระ ศรีเมืองแกว
นายธีระวุฒิ แกวงาม
นายธีระศักดิ์ ภาควิวัฒน
นายเธียรวุฒิ พิกุลศรี
นายนคร แสงสงา
นายนที ดํารง
นายนนทวัชร เกษชุมพล
นายนภดล จันทรพวง
นายนภดล ดุกขุนทด
นายนพพร ศรีเพ็ชร
นายนรินทร สนรักษา
นายนรินทร พรหมแกวงาม
นายนวพล ภูสอน
นายนิกร จันธรรมาพิทักษ
นายนิกร นงคยา
นายนิกูล เพชรบดี
จาสิบเอก นิคม จําปาบุญ
นายนิยม กั้วพิทักษ
นายนิยม ชาวเขา
นายนิรันดร ณ ดวงจันทร
นายนิวัฒน มณีศิริ
นายนิวัฒน วงษพานิช
นายนิวัติ ตาคํา
นายบรรจบ มุงเที่ยง

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายบรรเจิด จิตรเจริญ
นายบรรเจิด พลาศัย
นายบรรเจิด มาตัน
นายบรรเจิด สมสวย
นายบรรยง ดีสินธุ
นายบรรยง มโนปญญาทิพย
นายบรรหาร ทิมแสง
นายบังเอิญ ถ้ําทอง
นายบัณฑิต สิงหใจมา
นายบัวลอน แสงสุวรรณ
นายบําเพ็ญ ทองทวี
นายบํารุง คําชาลี
นายบํารุง เจริญพจน
นายบํารุง มีโต
นายบุญชัย หลวงคําดุก
นายบุญชู จารุจิตร
นายบุญเชิด สุขแวน
นายบุญเติบ ชัชวาล
นายบุญถิร มีสาย
นายบุญทวี สุขรัตนอมรกุล
นายบุญทัน เที่ยงธรรม
นายบุญแทน รอดทอง
นายบุญธรรม ชูผล
นายบุญปลูก ณีวงษ
นายบุญมี เจนจบ
นายบุญมี อินตะอุดม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐

นายบุญรัตน กาฬสิงห
นายบุญเรือน หาวิธี
นายบุญลือ สุทธิจิต
นายบุญเลิศ กาพยแกว
นายบุญเลิศ วิริยา
นายบุญสง ชนนิยม
นายบุญสง พลศักดิ์
นายบุญสม วรรณพงษ
นายบุญเสาร ทอนโพธิ์แกว
นายบุญหลาย นิลมุด
นายบุญเหลือ ภิญเดช
นายปกรณ คงอินทร
นายปฏิญญา ชนะชัย
นายปฏิวัส ธนะไพศาล
นายประคอง หลอดสันเทียะ
นายประจวบ บุญเกิด
นายประจักษ นาคแกว
รอยเอก ประจัญ สาคร
นายประชา กิจตรงศิริ
นายประดิษฐ พิมพิสาร
นายประดิษฐ โรจนพร
นายประดิษฐ เสถียรเขต
นายประดิษฐ ศรีคําพันธ
นายประทีป กีตา
นายประทีป ล้ํากลาง
นายประเทือง นาราสิริวิมล

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายประนัย ศรีสมบัติ
นายประพัฒน วัฒนสิน
นายประพันธ คันธมานนท
นายประพันธ อินทะชัย
นายประไพ นาคนฤมิตร
นายประภา นรทศ
นายประเภา แสงบุญเรือง
นายประมวล บัวเลิศ
นายประมาส อนุสาสนนันท
นายประยุง ยุระรัช
นายประยูร กาบออย
นายประยูร ฟกสังข
นายประวัติ สงวนเพชรจินดา
นายประวิท ทองนอก
นายประวิทย ฉัตรศรีสุวรรณ
นายประวิทย ตระกูลประดิษฐ
นายประวิทย สอนศิริ
จาสิบเอก ประสงค แปงสนิท
นายประสพ บวรรัตนกุล
นายประสาน ศรีลาวัณย
นายประสิทธิ์ ขันแกว
พันจาอากาศเอก ประสิทธิ์ ทองรัตน
นายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ
นายประเสริฐ แกวเทวี
นายประเสริฐ มุขภู
นายประเสริฐ โรจนสุวรรณชัย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒

นายประหยัด ฉลองกิตติศักดิ์
นายประหยัด พรหมพะเนาว
นายปราโมทย เหลืองเพชรงาม
นายปรีชา งึ้มนันใจ
ดาบตํารวจ ปรีชา นอยเลิศ
นายปรีชา วรกุล
นายปรีชา สัมมาทรัพย
นายปาน ดําเลิศ
นายปาน มนติ๊บ
นายปน บุณยานันต
นายปน ฝนนิมิตร
นายปยะ แสงมงคลพิพัฒน
นายปยะสวัสดิ์ จุฬาวิทยานุกูล
นายเปรม ธงทอง
นายแป พินิจกิจ
นายฝน คําเถิน
นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
นายพงศพันธุ พันธุโชติ
นายพงศภัทร นิธิศภธรพงศ
นายพงษพันธ สีสัมพันธ
นายพงษศักดิ์ เพียกขุนทด
นายพงษศักดิ์ รมโพธิ์ทอง
นายพงษศักดิ์ เสงี่ยมศักดิ์
นายพจนปรีชา จารุจารีตร
นายพนมชัย พันธุพุทธ
นายพนมชัย ลิ้มประเสริฐ

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายพนมพร ทองเจือ
นายพรชัย จิรัฐิติเจริญ
นายพรมมา กรโสภา
นายพรมมา อุทัย
นายพรหมมินทร พรรณผิว
นายพรอนันต สุขประเสริฐชัย
นายพฤกษ พลายเวช
นายพลอย เพ็ญโฉม
นายพศิน ธิติมงคล
นายพศิน นวลเปยน
นายพสิษฐ นาคะบุตร
นายพะเยาว อุบลรัตน
นายพัฒนพงศ ศรีสุพรรณ
นายพัฒนพงษ พงษนวล
นายพัฒนา พิทาคํา
นายพัฒนา อินธิชิตร
นายพิชญะ ศิริศุภนนท
นายพิชิต จายเจริญ
นายพิเชฐ เฟองทองแดง
นายพิเชษฐ ตุยกาศ
จาสิบตํารวจ พินิจ ติ๊บประวงศ
นายพินิจ ธนาภรณ
นายพิรพัฒน ศรวิเศษ
นายพิศิษฐ บรรดิ
นายพิษณุ เนตรศิลานนท
นายพีระชัย รอบบรรเจิด

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๖๙
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

นายพูลสวัสดิ์ ถือคง
นายเพทาย แกวพลอย
นายแพ เดชพร
นายไพจิตร ภูมิเขต
นายไพฑูรย ชานนทเมือง
นายไพฑูรย ทองสัมฤทธิ์
นายไพบูรณ ชยวัศชุติพงศ
นายไพบูลย ธิติพิศุทธิ์กุล
นายไพบูลย ศรีสุข
นายไพรณรงค บัวเทศ
นายไพรัช พอคาทอง
นายไพโรจน ตั้งจิตนุสรณ
นายไพศาล พงศนิธิสุนทร
นายไพศาล พัฒนจินดากุล
ดาบตํารวจ ไพศาล พุทธเหมาะ
นายภัทรพล บัญชาจารุรัตน
นายภานุภัทร นุนสง
นายภิญโญ บุษรารังษี
นายภิรมย เสี่ยงบุญ
นายภุชชงค พงษเจริญ
นายภูมิพิพัฒน กมลนาถ
นายภูศิษย เมืองนอย
นายมงคล สุนทรเลขา
นายมงคล แสงสงา
นายมติ อังศุพันธุ
นายมนัส คําจันทร

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๒๐

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายมนัส ผลวัฒนะ
นายมนัส ไวยวิเชียร
นายมนู สุภาพ
นายมนู อินปองแกว
นายมนูญ ดวงใจ
นายมลชัย ชาวเมืองทอง
นายมะลางิง หะยีดือราปู
นายมา ศิริวิโรจน
นายมานพ ชวยมณี
นายมานพ ชัยวงศ
นายมานะศักดิ์ แสนเดช
นายมานัส เจริญศิลปคุณ
นายมานัส โรจนไพรินทร
นายมานิต สุปริยศิลป
นายมานิตย บุญยวง
นายมาโนช มหาสุวีระชัย
นายเมธี สุทธิสงเคราะห
นายเมล็ด ปนอําคํา
นายเมือง มูลกระโทก
นายยงยุทธ กิติพงษ
นายยงยุทธ จาตุย
นายยงยุทธ โลพิศ
นายยงยุทธ สุวรรณบุตร
นายยงยุทธ หลิมวัฒนา
จาเอก ยศสิงห เหลี่ยมเลิศ
นายยอดชาย ไชยเมืองชื่น

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖

นายยาย ฮาวคําฟู
นายยุทธ ยิ่งยง
นายยุทธนา เกียรติขจรไกล
นายยุทธศักดิ์ กมลจิตรุงเรือง
นายยุทธศิลป ปานภูมิ
นายยุทธา ศิลปศร
นายรณกฤต กอประภากิจ
นายรพิ ทิมอุดม
นายระนอง กองมงคล
นายระยอง พิมพปรุ
นายรักเร สําราญรื่น
นายรักษเกียรติ ศิริจันทรานนท
นายรังสรรค กุลรัตน
นายรังสันต สินธุพันธ
นายรัชพล บุญญธนานนท
นายรัฐพล ไหลธนานนท
นายรัตนา ธรรมนาม
นายรัตน หมื่นสังข
นายรุงปรีชา ปนแกว
นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
นายโรจนทวี ศิริจันทร
นายละคร แสงสุข
นายละเมียด เขียววิมล
นายละออง ชะเอมเทศ
นายลักษณเหม ไพศาลพิพัฒน
ดาบตํารวจ เล็ก เพ็ญวันศุกร

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายเลิศศักดิ์ ฝนเชียร
นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล
นายเลียม กาสี
นายวรจิต สายแกว
นายวรเดช ธนัชกรองกุล
นายวรนันท ไทยมี
นายวรพงษ จันทรรวงทอง
นายวรรณ ดิลกวรโชติ
นายวรวิทย พรศิริอนันต
นายวรวุฒิ วิชัยศรี
นายวสันต ดุสิต
นายวสันต ยาแกว
นายวสันต วชิราศรีศิริกุล
นายวัชรพล แทนนพรัตน
นายวัชรพล ภวชโลทร
นายวัฒนชัย ทิพยเลิศ
นายวัฒนชัย โทอึ้น
นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา
นายวันชัย พุมเมือง
นายวันชัย รัตนบรรเทิง
นายวันดี แซจึง
นายวาริสต มวงปา
นายวิเจียร ประเสริฐสังข
นายวิชัย เกิดศักดิ์สิทธิ์
นายวิชัย เตชโสทร
นายวิชัย สังวาลย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘

นายวิชัย อนันตเมฆ
นายวิชาญ บุญมา
นายวิชิต แซลิ่ม
นายวิชิตร แชมศิริวัฒน
นายวิเชียร กลั่นภูมิสี
นายวิเชียร ขลิบทองรอด
นายวิเชียร แจมจํารัส
นายวิเชียร นาวาโยธิน
นายวิฑูรย สังขทอง
นายวิทยา เชาวเจริญรัตน
นายวิทยา ศุภศิริโภคา
นายวิทยากร เขื่อนแกว
นายวิทย เกษมพงศากร
นายวิทูร ดีเมธา
นายวินัย ชูกําเนิด
นายวินัย ดวงจํา
นายวินัย ศิริพฤกษพงษ
นายวิพัฒน ไชยโกฏิ
นายวิมล กุฎี
นายวิรัช ปานรังศรี
นายวิรัตน สิงคําโน
นายวิวัฒน เจริญการยนต
นายวิวัฒน อินทมณี
นายวิศัลย เพ็ชรตระกูล
นายวิศาล สมศรี
นายวิศิษฐ ศรีสุพรรณ

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๙
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 ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายวิสิทธิ์ จอมคํา
นายวิสุทธิ์ เทียนแดง
นายวีรธรรม ปญจขันธ
นายวีรยศ พิศิษฐสกุลวงศ
นายวีรศักดิ์ ปานอุดมลักษณ
นายวีระ อินสุรธาร
นายวีระพงษ ทับทวี
นายวีระศักดิ์ พินธะ
นายวีระศิลป หลิมวัฒนา
นายวีรัศมิ์ เจือกโวน
นายวุฒิไกร เปนตน
นายวุฒิชัย ดานชัยวิจิตร
นายวูถอย ธนานุภาพพันธ
นายแวอารง แวโมง
นายแวอุมา อีซอ
นายศรัทธา เสรีภาพสากล
นายศรายุทธ พรหมเสน
นายศราวุธ วัชรวงศวรกุล
นายศรีทน นิวันติ
นายศรีนวน เสาทองดี
นายศรีวิลัย ภารเจิม
นายศักดิ์ชัย กรัดกระยาง
นายศักดิ์ชัย นิมิตรปญญา
นายศักดิ์ชัย ศรีพายัพ
รอยเอก ศักดิ์ชัย หงษใจสี
นายศักยศรณ ทิมวัฒนา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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
๕๕๐

นายศิรภพ บุญลพ
นายศิริ ตรีรัตน
รอยโท ศิริภาสน เปรมวินัย
นายศิลา คําภูษา
นายศิวพล บานแยม
นายศุกร อธิกร
นายศุภกุล รัตนาคม
นายศุภชัย วิมานไพจิตร
นายศุภโชค นันทคุณาธิป
นายศุภรักษ ติ้วตง
นายศุภรัตน อัตถพันธ
นายศุภวัฒน ศักดิ์ศรีทาว
นายศุรอัฐ ณรงคฤทธิ์
นายเศกสันต ตระกูลพรพงศ
นายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย
นายเศรษฐา พันธุวิริยะพงษ
นายสกุล เมฆหมอก
นายสงกรานต เรือนใจดี
นายสงา ชาธิพา
นายสงา บัวทวี
นายสงา โสมแพง
นายสถาพร รอเสนา
นายสถิตย เที่ยงผดุง
นายสถิตย นนทโชติ
นายสถิตยชัย ฉิมสา
นายสนอง กาศกระโทก

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสนอง บุญเรือง
นายสนอง ลือมงคล
นายสนัด ทาณรงค
นายสนั่น สถิตคุณากูล
นายสนาน เหตุเกตุ
นายสนาม ทัดสวน
นายสนาม รักใคร
นายสนิท สมประสงค
นายสม จิตใจ
นายสมเกียรติ จันทรตรี
นายสมเกียรติ โชติวุฒิเดชา
นายสมเกียรติ ปนเจริญ
นายสมเกียรติ วงศสมุท
นายสมเกียรติ อินทรานุปกรณ
นายสมคิด การสมลาภ
ดาบตํารวจ สมคิด นันทสมบูรณ
นายสมคิด เลิศเกียรติดํารงค
นายสมจิตต แสนคํา
นายสมจิตร จันโทศรี
นายสมจิตร วัดเวียงคํา
นายสมใจ จิตวิรัตนนุกูล
นายสมชัย กอชัยสิริกุล
นายสมชาติ ทองประเสริฐ
นายสมชาย จินะ
นายสมชาย ดังควัฒนา
นายสมชาย บุญศิริ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒

นายสมชาย วิชชุปญญาพาณิชย
นายสมชาย วุนซิ้ว
นายสมชาย แสงสุขขา
นายสมชาย เอี่ยมออน
สิบโท สมเด็จ ยานอย
นายสมเด็จ ถ้ํานอย
นายสมเดช เอี่ยมออน
นายสมเดช เอสันเทียะ
นายสมทรง นุนสง
นายสมนึก ดําครบุรี
นายสมนึก เรือมา
นายสมนึก อุดมวิเศษ
นายสมบัติ เขื่อนแกว
นายสมบัติ เจริญเพชรกุล
นายสมบัติ อารินทร
นายสมบูรณ บัวเขียว
นายสมบูรณ วงศศุภลักษณ
นายสมบูรณ อิ่นนวน
นายสมพงค ผกากรอง
นายสมพงค สวัสดิ์เกื้อ
นายสมพงษ พวงเพชร
นายสมพงษ หวังขึ้นกลาง
นายสมพงษ เหมืองหมอ
นายสมพน พึ่งพวก
นายสมพร โชติชอบ
นายสมพร ตระกูลมาภรณ

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสมพร พงศภัณฑารักษ
นายสมพวง แกนกระโทก
นายสมพิศ หวานใจ
นายสมเพชร ฝายริพล
นายสมเพชร สักลอ
นายสมภพ สุนทรรักษ
นายสมภาร ทิพยเสถียร
นายสมโภชน ธุวธารางกูร
นายสมยศ กันทะวัง
นายสมยศ สาปคํา
นายสมฤทธ สันธิ
นายสมศักดิ์ ไกรษรรักษ
นายสมศักดิ์ วิถีคลองคืน
นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
นายสมศักดิ์ ศรีกุศล
นายสมศักดิ์ สุมาลี
นายสมศักดิ์ อดเหนียว
นายสมหมาย โซวสกุล
นายสมหมาย พงษไพบูลย
นายสมหมาย ละใบสอาด
นายสมอาจ เชื้อเขียว
นายสมัย โพธิ์หลา
นายสมัย สุทธิชุม
นายสมาส เศรษฐากา
สิบโท สมิง พรรณวิเชียร
นายสยาม วงศเส็ง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔

นายสรรชัย เกิดทิพย
นายสรศักดิ์ รุงเรือง
นายสรสิทธิ์ เฉลิมมุขนันท
นายสราวุธ หนูหาญ
นายสวน ศรีระชัย
นายสวัสดิ์ ชิดทอง
นายสวาง ตาแสงรอย
นายสวาท ตรีรัตน
นายสวาท บุญทา
นายสวาท เพียรพนัสสัก
นายสวิง บัวงาม
นายสหชัยพล มันทิกะ
นายสหัส ชวยนคร
นายสอน เสรีรัฐ
นายสะหาก หมุดตะเหล็บ
นายสะเฮ็นเด็ง บินยูโซะ
นายสัจจพงษ ภูมิภักดิ์
นายสัญญา สุขสอาด
นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติสุข ณ ถลาง
นายสัมพันธ ทับสกุล
นายสัมฤทธิ์ ผลมะเฟอง
นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย
นายสา ผลาผล
นายสาคร พลซื่อ
นายสาคร อิ่มพรรณไชย

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสาธิต กาแกว
นายสามารถ สุขสวาง
นายสามารถ อินทรประเสริฐ
นายสารีน ดีนและ
นายสาโรจน ฉุนเทศ
นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส
นายสําราญ จันทะเสน
นายสําเริง แกวฉ่ํา
นายสําเริง จีนอ่ํา
นายสําเริง อยูประโคน
นายสําลี ทิพยเดชา
นายสําอาง สิงหสม
นายสิทธิชัย ศิริธนาภิวัฒน
นายสิบ สุโท
นายสุข ปนภู
นายสุขขี พวงสวัสดิ์
นายสุขคํา เดชอูป
นายสุขสันต สามพายวรกิจ
นายสุคนธ อินเตชะ
นายสุจินต อินพหล
นายสุชล รวมครบุรี
นายสุชาติ เทียบพระ
นายสุชาติ ศรีเบญจโชติ
นายสุทธิ ศศิพงศอนันต
นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย
นายสุทัศน ดวงจันทรคํา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖

นายสุทิน กับปะหะ
นายสุทิน พิกุลศรี
นายสุเทพ หมอมวงศ
นายสุธน สังขทอง
นายสุธา สิงหโตทอง
นายสุธีร สุขพัฒน
รอยตํารวจตรี สุนันท อุทุมพร
นายสุนัย ศรีศักดิ์
นายสุเนส เฉียงเหนือ
นายสุบรรณ ธนะปด
นายสุพจน ไทยสมัคร
นายสุพจน บุญมาก
นายสุพจน เล็กศรีสมพงษ
นายสุพจน สุอริยพงษ
นายสุพรรณ ชัยมี
นายสุภะเทพ ภัควิชัยกุล
นายสุภาพ กัปปะหะ
นายสุเมธ ชุมภูศรี
นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
นายสุรชัย เรียบประดิษฐ
นายสุรชัย อิ่มสําราญ
นายสุรเชษฐ จันทรจรูญ
นายสุรเชษฐ นกมั่น
นายสุรพงศ อารมยเพียร
นายสุรพงษ กลอมแกว
นายสุรพงษ พงศสิมภากรณ

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสุรพงษ พนากิจกุล
นายสุรพงษ พัวไพศาล
นายสุรพงษ ศรแกว
นายสุรศักดิ์ สุรกิจบวร
นายสุรสิงห มามุ
นายสุระ การประเสริฐ
นายสุรัตน คําวงศษา
นายสุรินทร ทองขวัญ
นายสุริยัน พลพิมพ
นายสุวรรณ อยูพรมราช
นายสุวัฒน เสมาทอง
นายสุวิทย นอยพันธ
นายสุวิทย วัฒนาพันธุ
นายสุวิทย เหรียญรุงเรือง
นายสูไฮมี มะรอดิง
นายเสกสรร ไกรสดับ
นายเสถียร จิตเจริญ
นายเสถียร ธรรมเพชร
นายเสนห กันทะวัง
นายเสนห สถาพร
นายเสวย พลายแกว
นายเส็ง ชาญชํานิ
นายโสภณ หมนมั่น
นายโสภิษฐ รัตนมณีรัศมี
ดาบตํารวจ ไสว ใจมุข
นายไสว ผลาวงศ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘

นายไสว ภูมิพัฒน
นายหมัดโฉด แหละกุบ
นายหมุน โคตรวงศ
นายองุน ชูผลา
นายอดุลย ชั่งกฤษ
นายอดุลย นพกะ
นายอดุลยภัทร เหมภัทรสุวรรณ
นายอนันต คําชัยวงค
นายอนันต จิตประวัติ
นายอนันต ศรีสมบัติ
นายอนันท นวลวงคอิน
นายอนุกูล ศิริพันธุ
นายอนุชา ดอกไม
นายอนุพงษ กิ่งแกว
นายอนุพงษ พุทธนวรัตน
นายอนุสรณ สุรนารถ
นายอนุสรณ สุรนารถ
นายอภสิทธิ์ วรศักดิ์กัญญา
นายอภิชัย ตันตระกูล
นายอภิชัย ปูแดง
นายอภิชาต ชาญประดิษฐ
นายอภิชาติ เตียวสกุล
นายอภิชาติ ไชยชวย
นายอมร แคลวภัย
รอยเอก อมร นูนคาน
นายอรรถพล แผนกระโทก

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายอรัณย การศรีทอง
นายอลงกต บุญเติม
นายอวบ วงศมหา
นายอวยพร รัตนสุนทร
นายอวยพร หนูแกว
นายอภิโชติ อนันตไพฑูรย
นายอวิรุทธิ์ นาทิพย
นายออน ยอดสนิท
นายอะดุล มีก่ํา
นายอัครเดช แพงศรีสาร
นายอับดลรอซัก หวันแตะ
นายอับดุลกาเดร บือราเฮง
นายอับดุลยกอนี หมัดเจริญ
นายอัมพร ชัยเสนา
นายอัมพร ซังชมแกว
นายอัมพร ภวชโลทร
นายอาซีด หลําเบ็นสะ
นายอาทิตย แสงบุญเรือง
นายอานนท นัจสถาปนิก
นายอารีย จีรัง
นายอาหมัด สาเมาะ
นายอํานวย ดีประสิทธิพงศ
นายอํานวย เสนาวรรณ
นายอํานาจ ดํารงพิทยากุล
นายอําพล ชวยสกุล
นายอําพล อุปนันท

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายอิงครัตน ตันติพงษศานติ
นายอิทธิพงษ ทองลอม
นายอินศร ตุนแกว
นายอินสม สักลอ
นายอินเหลา จันทรปอ
นายอุดม แซตัง
นายอุดม เดนสันติกุล
ดาบตํารวจ อุดม ศรีวิระ
นายอุดมศักดิ์ สุขใจ
นายอุดร สวัสดิ์ศรี
นายอุไดย ฐานันดรกุล
นายอุตสาห เกษมศิริ
นายอุทร สระคําจันทร
นายอุทัย ครองยุทธ
นายอุทิศ บุญเลิศ
นายอุทิศ บุญวัฒน
นายอุไร ชะเอมเทศ
นายเอกชัย อินทะนันท
นายเอกพงษ ยีหละ
นายเอกพงษ วงคเรือง
นายอเนก ธนัญชยานนท
นายโอภาส บัวหลั่น
นางกมลลักษณ จุยมณี
นางสาวกัญจนภัส กังวาฬไกรไพศาล
นางกานตพิชชา เตรนาวิทย
นางสาวกิจปภา ประสิทธิเวช

๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางกุลธิดา เรียนเมฆ
นางสาวขัตติยา สําเภาทอง
นางขันทอง นีระมนต
นางคนึงนิต จันทวรี
นางสาวจรวรรณ สิรีรัตน
นางจันทรทิพย ขุนมธุรส
นางจันทรเพ็ญ พุทธกาล
นางจันทรเพ็ญ ราชตา
ดาบตํารวจหญิง จันทรเพ็ญ
สัตยกาญจน
นางจําลอง ศรีตงกิม
นางจิตรลดา เนียมรักษา
นางสาวฉัฐพนิต มยขโชติ
นางชณัญษา สุทธิธํารงสวัสดิ์
นางชนิกานต พุฒใจกลา
นางชนิตา มงคลธนากูล
นางชนิตา หาญพนาวาทย
นางชอทิพย ศรีธัญรัตน
นางชัชฎาวรรณ เสถียรุจิกานนท
นางฐาปนิต บุราณกุลยศ
นางฐิตินันท พั้วชวย
นางดนตรี ปณฑะบุตร
นางดรรชนี รัตนมรรคคา
นางดารณี ชัยนิชกุล
นางดารา ปตตะกาศ
นางดวงทิพย ภาวสุทธิ์ชัยกิจ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๓๖
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

นางเถาวัลย แกวกันทา
นางธัณยนิชา จิตรไมตรีเจริญ
นางสาวนทสรวง เจริญสุข
นางนภาพร สอนคําแกว
นางสาวนฤมล วัชระพงศไพบูลย
นางนอม เจตนาดี
นางสาวนิดา จันทเวทยศิริ
นางนิลุบล วินิจฉัย
นางบงกช ตายทอง
นางบําเพ็ญ บริบูรณ
นางบุษบากรณ บุญยภักดิ์
นางเบญจมาศ แกวแกมเพ็ชร
นางเบญจรัตน วงษประยูร
นางประไพศรี พูลผล
นางปยพร ผลพิพัฒนพงศ
นางสาวปยภรณ คงศักดิ์ตระกูล
นางพวงทอง วรรณา
นางสาวพิมพพจี ธรรมจิตรสกุล
นางพิมพสรณ ทวมศรี
นางเพ็ญนภา ตาลนอย
นางภัสศุชดา งดงาม
นางภิรานี โชควิวัฒนวนิช
นางมนตรี สันธิ
นางมะณี ฉออนโฉม
นางเยาวพา กันทาลักษณ
นางรัชดา ลีลาสวัสดิ์ชัย

หนา ๒๔
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
๘๘๗

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางรัตนดาพรณ โคตจันทึก
นางราตรี วิระพันธ
นางรําแพน โนพรวน
นางสาวรุงรัศมี อินทาราม
นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร
นางละออ ภูคัง
นางสาวลักษณพร ฉัตรเบญจนนท
นางสาวลัดดาวัลย บุญยศ
นางวรกมล ปนปลื้มจิตต
นางวัชรี อิ่นอาย
นางวันจันทร ลีอารียกุล
นางวันเพ็ญ ตั้งสกุล
นางวันเพ็ญ นันทปญญา
นางสาววาสนา บุญมา
นางสาววิบูลยศรี สุริยะวรรณ
นางศรีรัตน กริษฐาทิพย
นางสาวศรีวรินทร โลหกุล
นางศรีสมร รัศมีฤกษเศรษฐ
นางสาวศรีสุรางค วรรณโสภา
นางสาวสถิตาพร สถาปตานนท
นางสมใจ บัวมั่น
นางสาวสลักจิต กิมตระกูล
นางสายหยุด เข็มทอง
นางสาลินี ลักษณลมาย
นางสํานวน แพหมอ
นางสาวสิริรักษ โบวเสรีวงศ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล
๘๙๕ นางอรวรรณ พาชิยานุกูล
นางสุทิศา ทัศเกตุ
๘๙๖ นางอรวรรณ ศรีพันธุ
นางสุภาพร แตงนารา
๘๙๗ นางอัจฉราลักษณ ปริมา
นางสุภาภรณ ศรีสายเชื้อ
๘๙๘ นางอัญชลี รุงโรจน
นางสุมมนา ประเทพ
๘๙๙ นางสาวอัมพิกา เซียสวัสดิ์
นางสุวรรณา เขื่อนแกว
๙๐๐ นางอําไพ อวนศรี
นางอนันทพร คําภักดี
๙๐๑ นางอุดมลักษณ กาญจนอรามกุล
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑,๕๐๒ ราย)
นายกมล ชือมณีสวรรค
๑๙ นายการุณ ชูสังข
นายกมล สิงหโตทอง
๒๐ นายกาน วุฒิชัย
นายกรณวิวัชร จิตรานุรักษสกุล
๒๑ นายกําธร เตียวประเสริฐ
นายกรวิทย คุณสุทธิ์
๒๒ นายกิจฐพร โชติสุวรรณ
นายกรุง ไชยายงค
๒๓ นายกิตติ เพียรพนัสสัก
นายกฤตธัช เลิศสําราญ
๒๔ นายกิตติ ศรวณียารักษ
นายกฤษฏา ประดิษฐกุล
๒๕ นายกิตติกาญจน จันทรมา
นายกฤษฏา เวียงวะลัย
๒๖ นายกิตติชัย ศรีสวัสดิ์
นายกฤษณพล ชวยยก
๒๗ นายกิตติวัฒน แสวงเจริญ
นายกฤษดา เปนพนัสสัก
๒๘ นายกิตติศักดิ์ แกวคุณเมือง
นายกวี ศรีสรรค
๒๙ นายกิตติศักดิ์ สังเกตุดี
นายกวีวัฒน รัตนวิชัย
๓๐ นายกิตติศักดิ์ เข็มเพ็ชร
นายกอเส็ม ดาอี
๓๑ นายกุลเดช สุทธิประภา
นายกอเส็ม บินลาเตะ
๓๒ นายกุหลาบ การะกุล
นายกองคํา ฝนหาแกว
๓๓ นายกุหลาบ เสรีภาพ
วาที่รอยโท กันตพัฒน จิรวงศณธิพร
๓๔ นายเกตุ บัวหุน
นายกัมพล ชวงโชติ
๓๕ นายเกรียงไกร ศรีวัฒนวงศ
นายการุณ เจริญนิตย
๓๖ นายเกรียงศักดิ์ โทนทา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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
๖๒

นายเกรียงศักดิ์ นันทกุล
นายเกษมศักดิ์ เสงสุน
นายเกียรติกรณ ศรีนวลละออ
สิบเอก เกียรติชัย แซอุย
นายเกียรติศักดิ์ บัวแกว
นายเกียรติศักดิ์ อรรคไกรสีห
นายแกว เหมิกจันทึก
นายโกวิท ภูแข
นายโกวิทย สังขกุล
นายโกศล ปานพรม
นายไกรสร ทองคํา
นายไกรสิงห ทิพยมาก
นายขรรคชัย นาวิไลเจริญ
นายขวัญใจ ภูกาสอน
นายเขต จินนะวงศ
นายเข็มรัตน ยนตชัย
นายคงศักดิ์ ครุฑคง
นายคเชนทร สรอยจําป
นายคธา ชัยสุวรรณ
นายคมกฤต คุณาสกุลเลิศ
นายคมสัน แสงเปลง
นายครรชิต ณ นคร
นายคันโท อินทแกลว
นายคารมณ ทองเภา
นายคํา มณีจันสุข
นายคําจันทร มาลาศรี

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายคําดวง สุทธิประภา
นายคํานึง วงศไทย
นายคํานึง แสงสุวรรณ
นายคําพันธ โทนแกว
นายคําเส็ง แสนยะมุล
นายคุณทูญ ชูสกุล
นายคุนสันต จงฤทธิพร
นายเคลือณรงค ฉลูทอง
นายโฆษิต เครือวรรณ
นายจงจิต ดุงโคกกรวด
วาที่รอยเอก จตุรงค พงษศิริ
นายจรงค ยุทธศรี
นายจรวย ตางจิตร
นายจรัญ ภูณรงค
นายจรัญ ศรีสวาง
นายจรัส อินตะนาม
นายจรูญ ไตรเมศ
นายจรูญ ทาเอื้อ
นายจรูญ ศักดิเศรษฐ
นายจอย โกนกระโทก
นายจักรพงศ ไกยนารถ
นายจักริน ตันติประภา
นายจักรี พันธุโยธี
นายจันทร จิตใหญ
นายอังคาร อารีย
นายจันทรติ๊บ สิงหสันต

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔

นายจํานงค ทองประไพ
นายจํานงค ศรีโคตร
นายจําเนียร นันทะโค
นายจํารัส นุยสงา
นายจํารัส วงศปยนันทกุล
นายจํารูญ กุงอุย
นายจําลอง ทองแท
นายจําลอง โพธิ์มาตย
นายจําลอง ภูแสนศรี
นายจิตรกร แสงทอง
นายจิรวัฒน โปษยานิธิวัฒน
นายจิระโรจน เทียนวุฒิ
นายจีรพงศ ศรีสรรค
นายจุม ศรีปา
นายจุฬา คชทองคํา
นายเจนยุทธ อุนเจริญทวีสิน
นายเจริญ กาญจนพันธุ
นายเจริญ ทองคุม
นายเจริญ ปนฝน
นายเจริญชัย ปวงจันทรคํา
นายเจริญฤทธิ์ ปญญานะ
นายเจษฎา คุปติพงศกุล
นายเจษฎา ทาปนสี
นายเจษฎาภรณ เจริญเงินทวี
นายเจียม โฉมสอาด
นายเจือ มะโน

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายฉลอง คงดี
นายฉลอง คําเรือง
นายฉลอง พัฒโน
นายฉลองชัย แสงสวาง
นายฉลองศักดิ์ บุญชวย
นายฉลอมศักดิ์ กรวดนอก
นายฉลาม แกวมณีวงษ
นายฉัตร นพภา
นายเฉลย อวมจุก
นายเฉลิม เงินงาม
นายเฉลิม ชางประดิษฐ
นายเฉลิม เพ็ชรินทร
นายเฉลิม เรือนปรางค
นายเฉลิม อระบุตร
นายเฉลิมชัย เงาปมุข
นายเฉลิมเดช ชองวารินทร
นายเฉลิมพล กานตพิสิษฐ
นายเฉลิมพล ศรีครุฑ
นายเฉลิมรัฐ วิชัยดิษฐ
นายเฉลิมศักดิ์ กองกันภัย
นายเฉลียว ทองดอนเถื่อน
นายเฉลียว นกแกว
นายเฉลียว อัตตะชีวะ
นายเฉวียง แพงเจริญผล
นายชนะ แอมกระโทก
นายชนะชัย กิ่งพา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖

นายชนันตชัย พฤกษสุกาญจน
นายชลอ หอมสนิท
นายชลินธร ญาณะเครื่อง
วาที่รอยตรี ชวลิต เขตุอุดมชัย
นายชะเอื้อน นิลศาสตร
นายชัชชัย อุบลวรรณ
นายชัชวาล นิยมภักดิ์
นายชัยณรงค อุตมอาง
นายชัยยง ยลพันธ
นายชัยยงค เขียนแมน
นายชัยยงค ฤทธี
นายชัยยุทธ ปทมาพรพรรณ
นายชัยยุทธ ไชยณรงค
นายชัยรัตน ชื่นชม
นายชัยรัตน ตําหนง
นายชัยรัตน สถาปตานนท
นายชัยฤทธิ์ พรมรัตน
นายชัยวัฒน กิตติเมธีวรกุล
นายชัยวัฒน นิลสิงหขร
นายชัยวัฒน พิบูลย
นายชัยวัฒน หมูเย็น
นายชัยวัฒน เหลืองอุดมศิลป
นายชัยวัฒน อินแสง
นายชัยวุฒิ กันใจ
นายชัยอนันต ควรอาจ
นายชาญชัย ประยูรยิ้ม

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายชาญณรงค ปดถาวโร
นายชาญณรงค วงษไทย
นายชาญณรงค สุริยะธง
วาที่รอยตรี ชาญนิตย ชุมชื่น
นายชาญวุฒิ ปะนามะทัง
นายชาญศักดิ์ เกียรติศิลากุล
นายชาญศักดิ์ เหลาเกียรติ
นายชาตรี ออยทองทิพย
นายชาลี คชพลายุกต
นายชํานาญ พวงแคะ
นายชิต ตุละ
นายชิน เพ็ชรโยธา
วาที่รอยโท ชินโชติ มะโนชัย
นายชินพงษ วรศรีวิศาล
นายชีวะ ชีวะธรรม
นายชื่น คําแกว
นายชุมพร นามแกว
นายชุมพล กุลเซ็นต
นายชู แกวหา
นายชูเกียรติ กาญจนกิจ
นายชูเกียรติ สิริเพชรสมบัติ
นายชูชาติ คงตัน
นายชูชาติ เชิดชู
นายชูชาติ ตระการ
นายชูชาติ ตันตินันทตระกูล
นายชูชาติ รวมไทย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘

นายชูชาติ สุทธิบูรณ
นายชูชาติ อนทุงยั้ง
นายชูโชค เอี่ยมทอง
นายชูศักดิ์ คาดพันธโน
นายเชาวลิต ลือศักดิ์
นายเชิดชัย นีรนาถภูวดล
นายเชิดพงศ พรคนึง
นายเชิดพงษ การกระโทก
นายเชี่ยวชาญ บัวแกว
นายเชี่ยวชาญ พันธประชา
นายเชื่อง วิโรจนรัตน
นายแชน ธัญญานนท
นายแชน เบ็ญจคุม
นายโชคชัย ปานอินทร
นายโชตวิวัฒน ดียิ้ม
นายโชติชวาล วรรณชัย
นายไชยงฆ พูลบัว
นายไชยยงค ยิ่งยงชัย
นายไชยยศ เอฬกายนท
จาสิบเอก ไชยสิทธิ์ โจทยธรรม
นายซู ดอกไม
นายฎําริ หงษาพันธ
นายณพคุณ เตียงหงษากุล
นายณรงค เจตนุรักษ
นายณรงค บุญมา
นายณรงค วงษวิชัย

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายณรงค วรรณชาติ
นายณรงคศักดิ์ อัตตวนิช
นายณรงคศักดิ์ อุริต
นายณรงฤทธิ์ พรหมวิมุติ
นายณัฐพร วงศแสงทอง
นายณัตติพงศ อภิรัตนวรากุล
นายณุวัตร เพ็งเจริญ
นายดนัย เมืองฝน
นายดนุพล เรือนทอง
นายดวงคํา ตาฟูยอย
นายดอน ไชยดวง
นายดาว ทรัพยประโคน
นายดาวเรือง พรมจักร
นายดํา ประชุมของ
นายดํารง ไมเกตุ
นายดํารงค รมโพธิ์ทอง
นายดํารงศักดิ์ บุตรขุนทอง
นายดิเรก พรหมเมศร
นายดิเรก ยา
นายดิเรก สงประชา
นายดุนหละ หมัดเบ็ญหมาน
นายดุรงฤทธิ์ บุญยงค
นายดุลรอเซะ สะมอรี
นายดุสิต มันทะติ
นายเดชเลิศ มวงอ่ํา
นายเดชา แกลวทนงค

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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
๒๗๐

นายเดชา ปญญานอย
นายเดนชัย วรรณโพธิ์กลาง
นายแดง อัศวภูมิ
นายแดนไทย โคตรยอด
นายตวน พรมมา
นายตอชาติ ฆารไสว
นายตอ มาชวย
นายติม ปกนอก
นายตื่ม กุมภาว
นายเติง ใจใจ
นายเตื้อน ฆังคะสะเร
นายไตรดา ลิมปนวัสส
นายไตรรัตน หอมประเสริฐสุข
นายถนอม แกวบุตร
นายถนอม บุตรวิชา
นายถนัด โสพันธ
นายถวัลย วงศชนะ
นายถวัลยทอง จาเมืองฮาม
นายถาวร จันทรภิรมย
นายถาวร มอญแสง
นายทนง ศักดาศิลป
นายทนง เหนี่ยวพึ่ง
นายทรงเกียรติ ครองรับ
นายทรงพล แกวพรประเสริฐ
นายทรงพล วรรณลพ
นายทรงยศ ผาสุข

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายทรงยศ เฮงสุวนิช
นายทวี กุลคําธรกิตติ์
นายทวี โชติมณีโรจน
นายทวี สามบุญมี
นายทวีคูณ รูตังติ
นายทวีชัย งามวัฒนสุข
นายทวีทรัพย ไชยแสน
นายทวีป แกวเกิด
นายทวีป ศรีกุลวงค
นายทวีป แสงสุริยันต
นายทวีศักดิ์ กันภัย
นายทวีศักดิ์ สุขพงษ
นายทวีศักดิ์ อาจหาญ
นายทวีสิทธิ์ งานดี
นายทวีสิน พัฒนาภิรัส
นายทศ โยชนเมืองไพร
นายทศพร รติยานุวัฒน
นายทศพร หอมตระกูล
นายทศสภณ ลิ้มรสเสาวคนธ
นายทอง สุวรรณวงศ
นายทองคํา กาฬโอฆะ
นายทองคํา ชุมสงฆ
นายทองดํา ซุยรัมย
นายทองดี มาลาวงษ
นายทองแถม สมนิยม
นายทองใบ ยืนสี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒

นายทองใบ ศรีผองใส
นายทองพูน โคตรบุรี
นายทองมี สระทอง
นายทองสาย สาลี
นายทองใส มูลสิงห
นายทองออน หนูเล็ก
นายทัศน สาธร
นายทัศไนย กิจฉลอง
นายทิน พุทธัง
นายทินกร ประมูลพงศ
นายทินกร พันธโคตร
นายทินกร วงศใหญ
นายทิพย ประมาณ
นายทูล ยาดี
นายเทพไท ลมัยพันธุ
นายเทอดศักดิ์ ทองอินทร
นายเทอดศักดิ์ เนียมไทย
นายเทียนชัย ซามงค
นายเทียนชัย เมืองแกว
นายธงชัย วงศสุวรรณ
นายธนกร ชวยค้ําชู
นายธนกร สมานกูลทอง
นายธนกฤต จิตตรง
นายธนชาต เตชินกุลวิช
นายธนโชค บรรจงศิลป
นายธนเดช พรหมเดช

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายธนนท มหานนทฤทธิ์
นายธนพล บัวทอง
จาสิบตรี ธนาพล ภัทรธนบูรณ
นายธนวัฒน ตราเต็ง
นายธนวัฒน ปทุมวิวัฒนา
นายธนวัฒน เผือกผู
นายธนวัฒน สัจวาที
นายธนสรณ เพ็ชรรัตน
นายธนสิษฐ ไพรอนันต
นายธนัตถ ไชยวงษา
นายธนัท อินทะราชา
นายธนันทชัย อมรไชยพัฒน
นายธนิต วงศชนะ
นายธนิศพล เนตรผาบ
นายธนุพงษ อินทรัตน
นายธนู วิเศษสิงห
นายธรรนพ สีขาว
นายธรรมนูญ วัชระวลีกุล
นายธรรมนูญ สุวรรณรัตน
นายธรรมสรณ ปลีนารัมย
นายธวัช ทับทิม
นายธวัช พึ่งพระ
นายธวัช เหมือนพรรณราย
นายธวัชชัย ชวลิตสิทธิกุล
นายธวัชชัย เที่ยงแท
นายธวัชชัย ปติเจตน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๔๙
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

นายธวัชชัย พรหมสิริจรรยา
นายธวัฒน ทองเมฆ
นายธัชชัย พวงสมบัติ
นายธานี ลี้มงคล
นายธีรศักดิ์ ปานทุม
นายธีรศักดิ์ ศรีวิรัญ
สิบเอก ธีระพล สุภากาญจน
นายธีระวัฒน สายดวง
นายนครินทร ยานะ
นายนที หมีโดด
นายนพ วัฒนาการ
นายนภดล สีตบุตร
นายนพรัตน บัวเพชร
นายนะโลม โพเทพ
นายนันท เอี่ยมสอาด
นายนันทชัย จิระรัตนพิศาล
นายนาค สดับ
นายนิกร โคตรบรรเทา
รอยตํารวจตรี นิกร สวีวงศ
นายนิคม มากดวง
นายนิคม หงษผา
นายนิธิศ ฐิติฐนิต
นายนิธิศ อนุ
นายนิพนธ ธีรภานุสรณ
นายนิพนธ สันตะพัน
นายนิพนธ สัมฤทธิจามร

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๐๐

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายนิมะ แวอุมา
นายนิมิต ลํามะนา
นายนิมิต เหินหาว
นายนิยม ไชยคีรี
นายนิรัน ปุนประโคน
นายนิรุธ สุขประเสริฐ
นายนิวัฒน เลื่องรมวงศ
นายนิเวศ อานามวัฒน
นายนิเวศน สุขสําราญ
นายนึกรัก ภุมเรศ
นายบรรจง แกนคํา
นายบรรจบ มารอด
นายบรรเจิด ฆังฆะ
นายบรรเจิด ยอดมะลิ
นายบรรพต พูลสวัสดิ์
นายบรรพต อุราพรรณอนันต
นายบรรลุ ศรีคอ
นายบัญชา สิมพันธุ
นายบัญญัติ คัมภีระ
นายบัณฑิต คัมภีระ
นายบัณฑิต เพ็ชรประเสริฐ
นายบัณดิษฐ โลพิศ
นายบันลือศักดิ์ สรอยทอง
วาที่รอยตรี บัลลังก วิเศษศรี
นายบัว บุญกําเชียง
นายบุญเขียน แกนจันทร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖

นายบุญจันทร มงคลสวัสดิ์
นายบุญฉลอง อํานาจขจรวงศ
นายบุญชวย สุธาสินีวรรณ
นายบุญชวย โอริส
นายบุญชอบ ใจเย็น
นายบุญชัย จิรสิริสุข
นายบุญชัย ทรัพยเจริญกุล
นายบุญชู บุญโท
นายบุญชู หมอกมืด
นายบุญโชติ หลักฐาน
นายบุญญฤทธิ์ นามวงษ
นายบุญเตียง จันทรจาว
นายบุญถม ดงงาม
นายบุญถม วงศรีเทพ
นายบุญถม วรรณโคตร
นายบุญทา วงศมูล
นายบุญเทียม บุญสง
นายบุญธรรม จันเลาะ
นายบุญธรรม ยงศรีปญญะฤทธิ์
นายบุญนุย วรรณวิโรจน
นายบุญปลูก ขาวฉออน
นายบุญปลูก ใจแคลว
นายบุญเปง แสนใจ
นายบุญเพิ่ม หอมกระโทก
นายบุญมา จันทรบัวลา
นายบุญมา จันทรเปยงพรม

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายบุญมี ทัศเกษร
นายบุญมี ปญยะสา
นายบุญมี มูลเจริญ
นายบุญยงค แกวจันทร
นายบุญยัง ภูมิพัฒน
นายบุญยืน กับปะหะ
นายบุญยืน อนนทสมิง
นายบุญเย็น จันตา
นายบุญรัตน เอียดสี
นายบุญเริ่ม คําปอ
นายบุญเริ่ม แยมกระโทก
นายบุญฤทธิ์ ไชยยอง
นายบุญลัง นานโพธิ์ศรี
นายบุญลือ กะการดี
นายบุญเล็ก เกียรติยศ
นายบุญสง บัณฑิต
นายบุญสง โพธิ์ทับไทย
นายบุญสง ภาคาเดช
นายบุญสง วาริยันต
นายบุญสิทธิ์ แทนทอง
นายบุญสิน จันทสุรวงศ
นายบุญสม โลหเพ็ชร
นายบุญหนัน บุญลน
นายบุญเหลือ ไชยคํามิ่ง
นายบุญเหลือ หาญมะโน
นายบุญเฮียง สายทองทิพย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘

นายบุญโฮม สุชัยสงค
นายบุรินทร ศรีวิศาลกิจกุล
นายปฏิพัทธิ์ สุจิวัฒน
นายปฏิภัทรพงศ เจริญจันทร
นายปฏิภาณ เสนะคุณ
สิบเอก ปฐมพงศ พลับพลาทอง
นายปฐมพงศ วันดี
นายปณิธิ สมประสงค
นายประกอบ กระจางโพธิ์
นายประกอบ แขมพรมราช
นายประกอบ จันทร
นายประกอบ ปราบคะเชนทร
นายประกอบ อินทรเกตุ
นายประกาศิต ประภาภูวมาส
นายประกิต กันทะเตียน
นายประคอง พรหมพันธุ
นายประจักษ ศรศรี
นายประจันต ขุนทิพย
นายประเดื่อง นาคพล
นายประทวน ชุมพร
นายประทีป ใจวรรณ
นายประเทือง ศรีพลรส
นายประพันธ เขียวคําสุข
นายประพันธ ทรัพยพิพัฒนา
ดาบตํารวจ ประพันธ บุญเกษม
นายประพันธ หลาปวน

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายประไพ สพานทอง
นายประภาส ชูชวย
นายประมวน แคลกระโทก
นายประมวล ปานเกิด
นายประมอน เขียวขํา
นายประมูล ปนเมือง
นายประมูล วงมะลิ
นายประเมิน จันทรสี
นายประยงค ภารสุวรรณ
นายประยุทธ ลืนภูเขียว
นายประยูร แกวผลึก
นายประยูร คลองโปงเกตุ
นายประยูร สุขกําเนิด
นายประวิง บุญเพ็ชร
นายประวิทย แกวออน
นายประวิทย สมจาย
นายประวุฒิ ชุณหชัยชนะ
นายประศักดิ์ ธูปหอม
นายประสงค พอบุตรดี
นายประสิทธิ์ เขียวกาศ
นายประสิทธิ์ จันทรพันธ
นายประสิทธิ์ เชาวไกร
นายประสิทธิ์ บริสุทธิ์
นายประสิทธิ์ บุญเภา
นายประสิทธิ์ โพธิ์ศรีประเสริฐ
นายประเสริฐ กุลชัยวิวัฒนกิจ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐

นายประเสริฐ เจี่ยมศิริสกุล
นายประเสริฐ ชูสงค
นายประเสริฐ ภาคีผล
นายประเสริฐ มณีทรัพยสุคนธ
นายประเสริฐ อินทรบํารุง
นายประหยัด ยนตะพันธ
ดาบตํารวจ ปราการ เต็มสวัสดิ์
นายปราจิต พลาศรัย
นายปราโมทย มะปะเข
นายปราโมทย เวชเดช
นายปราสาท โสวภาส
นายปริญญา คุณาวิชชา
นายปริญญา สวนดี
นายปรีชา กิจฉาโณ
นายปรีชา มากชิต
นายปรีชา รุงฟา
นายปรีชา วงษจีน
นายปรีชา สงยอย
นายปรีชา ออนเจริญ
นายปรีดา นิลคํา
นายปญจภัทร ใจตั้ง
นายปญญา จิตแกว
นายปญญา ชาพรม
นายปญญา ทองเหี่ยง
นายปญญา เสือคุย
นายปณณาวิชญ พิพรรธนดิษกุล

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายปถย คชรัตน
นายปาลม หาญพานิช
นายเปรมศักดิ์ วันทานุ
นายโปรง สังขทอง
นายผณินทร เกษรแพทย
นายผดุง ภาคสันเทียะ
นายเผชิญ รอดจิตต
นายเผชิญ วรรณาลัย
นายแผง สัมพะวงศ
นายแผนก ยิ้มซาย
นายพงศฉัตร โวยสิน
นายพงศเทพ โคนาโล
นายพงศธร มุทธากิจ
นายพงศธร สอนอุบล
นายพงศศักดิ์ นะนุย
นายพงษนรินทร ครองลาภเจริญ
นายพงษพันธ ตะถา
นายพงษพันธ รอดณรงค
นายพงษศักดิ์ ปจตาจิตต
นายพงษศักดิ์ ศักดิ์ผดุงกิจ
นายพงษศิลป บุญมาเครือพชร
นายพชร จันทรเศธร
นายพชรพล รัตนไชย
นายพณา ปานทุม
นายพนม คงมี
นายพนมทอง คําดวง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒

นายพนาวัลย ชัยโฉม
นายพยนต สุริยะลังกา
นายพรชัย แกวพวง
นายพรชัย ถาวงศ
นายพรชัย เทียนสุนทร
นายพรชัย นันทพันธ
นายพรชัย สุภาพิชัย
นายพรโชคดี เลี่ยวไพโรจน
นายพรศักดิ์ กอเลิศรัศมี
นายพลเดช ณ พัทลุง
นายพวง อินทนนท
นายพศวัต มวงแกมไหม
นายพะโยม โอสถวิสุทธิ
นายพัฒธิโย บุญเลิศ
นายพันธวัสส อิ่มไพร
ดาบตํารวจ พิจิตร พละเดช
นายพิชัย ขันติมงคล
นายพิชัย ไชยเดช
นายพิชัย ทรงศักดิ์ศรี
นายพิเชษฐ การสดวก
นายพิเชษฐ ขวัญดี
นายพิเชษฐ ประสมสุข
นายพิฑูรย วารีศรี
นายพิทัก ทองคราม
นายพิธาน เอี๋ยวเจริญ
นายพิพัฒน กาวี

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายพิพัฒน โลหเรืองทรัพย
นายพิมล อาจใจ
นายพิรุณ บุญขวาง
นายพิศาล พัฒนพีระเดช
นายพิศาล พึงไชย
นายพิศิษฐ กวยรักษา
นายพิษณุ มีเนียม
นายพิสิฐ ตีระบูรณะพงษ
วาที่รอยตรี พิสิทธิพงษ หวานนวล
นายพิสูจน ปนธิยะ
นายพีรพงศ ธราพร
นายพีรพงษ มหัทธนานนท
นายพีรศักดิ์ บุญนิธิพันธุ
นายพีระ กลิ่นขจร
นายพีระพงษ สิมิวณิชย
นายพุฒิพงศ ฮั่นวิริยะนนท
นายพูนจิต จัยวัฒน
นายพูนผล คูภิรมย
นายเพชร กรรณลา
นายเพชร อิ่นคํา
เรืออากาศตรี เพิ่ม ฟกสิทธ
นายเพิ่ม สอบเหล็ก
นายเพิ่มศักดิ์ ศิลปนาวา
นายไพ บุญชวย
นายไพฑูรย ชุมพร
นายไพฑูรย ไชยรัตน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายไพฑูรย เพชรแสง
นายไพฑูรย มลสวัสดิ์
ดาบตํารวจ ไพฑูรย เหลืองสุวรรณ
นายไพฑูรย อุดมสันติ
นายไพบูลย ภมรพล
นายไพบูลย อินทเกษร
นายไพรทูน รักมงคล
นายไพรวัลย สินลอมทรัพย
นายไพรัช แทนเกษม
นายไพรัตน ฉินสวัสดิ์พันธุ
นายไพโรจน ศรีนิล
นายไพวงค โทรัตน
นายไพศัลษ โชติธรรมรักษ
นายไพศาล พิณวานิช
นายไพศาล วรรณรัตนศิริ
นายไพสิษฐ อินหวาน
นายฟก ดังกลาง
นายเฟอง อรัญดร
นายภคธร นุสสะ
นายภคิน แจงกิจชัย
นายภพพร จันทวนิช
นายภักดี อุยานันท
นายภัทรพงศ เจริญสุวรรณ
นายภัทราวุธ ธะวะบุรี
นายภุชงค แกววิเศษ
นายภูดิส เดชาฐานะกิจ

๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายภูมเดชา บุญญศรีขวัญ
นายภูมินทร บุญชู
นายภูมิศักดิ์ ไชยวิเศษ
นายมงคล ขันเทียน
นายมงคล อวมสอาด
นายมงคลสวาง ทองเพ็ชร
นายมนตรี ฉัตรทอง
นายมนตรี ถาวรสุภเจริญ
นายมนตรี สังขสมบูรณ
นายมนตรี เหมือนใจ
นายมนตรี อโณวรรณพันธ
นายมนัส ไชยมุณี
นายมนัส โพธิ
นายมนัส มณีสกด
นายมนัส ลุละวัน
นายมนู หงสทอง
นายมล เข็มทอง
นายมอญคํา คําพิระ
นายมะนิตย จันทรัตน
นายมะยูฮา มะยูโซะ
นายมังกร อะนา
นายมาณพ โยวบุตร
นายมานนท บัวแดง
นายมานพ จารุทรรศนพิมล
นายมานพ นวลดํา
นายมานพ แนวกิจ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๖๑
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

นายมานพ ศิริ
นายมานะ กําเงิน
นายมานะ โพธิ์งาม
นายมานิตร อุตรสินธุ
นายมาโนช ฮึกหาญ
นายมามุ มามะ
นายมารุต สุขะเกตุ
นายมีศักดิ์ จันทรหลง
นายมุนี ดวงเพชรแสง
นายมุย แกววันใจ
นายมูล ไกลถิ่น
นายมูหามะ วามะ
นายแมน เสือทุง
นายโมง อุนวงษ
นายยงยุทธ อิ่มผอง
นายยงยุทธ ชัยแสม
นายยนต พึ่งแกว
นายยอด พรหมโสฬส
นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา
นายยอน อินเลี้ยง
นายยอเหล ลาวอือ
นายยะโกบ หวังมุสา
นายยุทธนา ชุมพงษ
นายยุทธนา เปาอินทร
นายยุทธนา วงศพานิช
นายยุทธศักดิ์ จันดี

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๗๑๒

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายยุทธศิลป อุไรรัตน
นายยูน แกวมะณี
นายเยือ บุญโกง
นายเยื้อง นาคเรือง
นายโยธิน กิ่งรัตนะ
นายโยธิน จันทรสุกรี
สิบเอก โยธิน จิตสงา
นายรติภู ลี้ภัยดี
นายรวย ศิริวาโภ
นายรอหาด หมันเจริญ
นายรอซี หนิมุสา
นายรัก เพ็งวัน
นายรักษา ถิ่นหลวง
นายรังสี จีระมะกร
นายรัตนากร ชางรบ
นายราชวัตร ตูพันทวี
นายรุงโรจน ทองดีเลิศ
นายรุงโรจน พรสินศิริรักษ
นายรุจรินทร แสงมาศ
นายเรวัติ สุภาษี
นายฤทธิพรรณ บํารุงศรี
นายฤทธิ์ชัย สิทธิภา
นายละมอม บองกระโทก
นายลําพูล ทองคง
นายลิขิต ครองยุทธ
นายลือชัย การุณยวรวงศ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘

นายลือชัย อินออน
นายเล็ก สดสระนอย
นายเล็น เพ็ชรพราว
นายเลห สังขทอง
นายเลิศ ภูมิพนา
นายเลิศรัตน น้ําบุน
นายไล คําปน
นายไลย แปสูงเนิน
นายวชิรพงษ โผพวงพันธ
นายวชิระ นาคเปยม
นายวชิระ สุนทรา
นายวธัญู นิวัติ
นายวรชัย คุณโลหิต
นายวรพงษ พิริยะสถิต
นายวรรณศักดิ์ ทองใหญ
นายวรวัฒน จันทรศิริ
นายวรวุฒิ บุญแกว
นายวรากร ตันวานิช
นายวริทธิ์ พูละคร
นายวสันต เจริญสุข
นายวสันต โชโตวงษ
นายวสันต ไชยวรรณ
นายวสันติ์ ปราบพุทจา
นายวสาโรช งามระเบียบ
นายวัชระ ชินวโรดม
นายวัฒนา จุลบล

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายวัน แสนแกว
นายวันเฉลิม ขัตติโยทัยวงศ
นายวันชัย กฤษฎาธาร
นายวันชัย ประชุม
นายวันชัย พวงเงิน
นายวันชัย มวงทองคํา
นายวันชัย วาณิชวิวัฒน
นายวันชัย วิมลสมบัติ
นายวันชัย ศรีสุขวัฒนชัย
นายวันชัย แสงจันทร
นายวันชัย เหี้ยมหาญ
นายวันทา ศรียงยศ
นายวัลลภ เกตุวิเชียร
นายวัลลภ เปลี่ยนโมฬี
นายวัลลภ มากบัว
นายวิชระ อินทรีย
นายวิชัย กลิ่นเกษร
นายวิชัย จริยานันทกุล
นายวิชัย ชัยนิรันดร
นายวิชัย ทองนุย
นายวิชัย ทิพวัน
นายวิชัย โสภาเถร
นายวิชา มังกรงาม
นายวิชา สกุลไทย
นายวิชาญ ตรีมณี
นายวิชาญ พวงบุตร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐

นายวิชาญ ภิวงศ
จาสิบเอก วิชาญ หรั่งเจริญ
พันจาอากาศเอก วิชิต เพงพินิจ
นายวิชิต หาญปราบ
นายวิเชียร กลิ่นกมล
นายวิเชียร กิจกลา
นายวิเชียร ราชกาน
นายวิเชียร วงคอนุ
นายวิเชียร สงสัย
นายวิเชียร สังขสม
นายวิฑูรย ภูคําวงศ
นายวิถี กุลวงษ
นายวิทยา กรวยศิริวงศ
นายวิทยา เกษวิชิต
วาที่รอยตรี วิทยา คําพวง
นายวิทยา คุมคํา
นายวิทยา พรหมสอาด
นายวิทยา โลหะเวช
นายวิทยา เหลางาม
นายวินัย กาละสังข
นายวินัย ชนประชา
นายวินัย ชุมโชติ
นายวินัย โพธิ์สุวรรณ
นายวินัย ศรีปยะรัต
นายวินิจ จงบุญเจือ
นายวิบูลย ปฏิเวธ

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายวิภาค สาโรจน
นายวิม คนกลา
นายวิมล วงศเจริญ
นายวิมล แสงทอง
นายวิระศักดิ์ เจนชัยภูมิ
นายวิโรจน เขียวจันทรแสง
นายวิโรจน ตั้งคติธรรม
นายวิโรจน บุญนิตย
นายวิโรจน เยี้ยนชลคํา
นายวิโรจน เรืองทอง
นายวิโรจน สวางรัตน
นายวิลาศ ปานกลาง
นายวิวัฒน มูลรัตน
นายวิวัฒน วรรณภากร
นายวิวัฒน หลิวทอง
นายวิศรุต ภาษีทวีเกียรติ
นายวิศิษฐ สุขไพบูลย
นายวิสัย กุลสุทธิ์
นายวิสุทธิ์ นาเจริญ
นายวิสุทธิ์ บุญยศักดิ์เสรี
นายวิสุทธิ์ มังคละคีรี
นายวิสูตร ศรีสายยนต
นายวีรชน ยาวะโนภาส
นายวีรพงษ วีสม
นายวีระ บุญคช
นายวีระ มานะกิจจานนท

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑

นายวีระ ศรีพล
นายวีระชัย จิติรัตน
นายวีระชัย โชคถนอมทรัพย
นายวีระชาติ ซอยผาย
นายวีระพงษ วงศนอก
นายวีระวัฒน พลสงเมือง
นายวีระศักดิ์ นิ่มนวล
นายวุฒิชัย วังพรม
นายวุฒิชัย หัทยามาตย
นายวุฒิชาติ เก็มเบ็ญหมาด
นายวุฒิพงศ หัตถพร
นายวุฒิพงษ อรุณเจริญยิ่ง
นายวุฒิสาร เหมะทักษิณ
นายเวส โยทุม
นายเวียง สิงหโกมล
นายแวน ชางวงษ
นายแวอาแซ หะยีเลาะ
นายศรชัย อธิปฎิเวชช
นายศรัณยวัชร สิทธิสังข
พันจาอากาศเอก ศรายุทธ
ประสานพรรณ
นายศราวุธ ปลอดภัย
นายศรีเนตร ธนาคํา
นายศรีบุตร กอนศรี
นายศรีโบ ทาแกว
นายศรีฟา แสงสีนิล

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายศรีโรจน จตุรพิธพรรัตน
นายศักดา ติ๊บกาศ
นายศักดิ์ชัย กูลประดิษฐ
นายศักดิ์ชัย ไวศยะกุล
นายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล
นายศันสนะ จิรวงศ
นายศิรัตน อินทรวิเชียร
นายศิริ ภิยรัตน
นายศิริ เรือนคํา
นายศิริพงษ เตชะบุตรศรี
นายศิริพันธ สุภาวงค
นายศิริศักดิ์ เสาะสมบูรณ
นายศุภกฤต ธนภัทรชูโชค
นายศุภกิจ รุงศรีทอง
นายศุภชัย คนงาน
นายศุภชัย ชูเนียม
นายศุภชัย ประกายสิทธิ์
นายศุภชัย เสริมชีพ
นายศุภชาติ ภูมิแสน
นายศุภมงคล วงศโกเมศ
นายศุภรัตน หมายดี
นายศุภวัฒน ลิมปนิศากร
นายศุภศิษฏ วาสกุล
นายเศรษฐี ลมูลเกตุ
นายสกล ชัยสา
นายสกุล โชติพงษ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓

นายสงกรานต สังขเมือง
นายสงคราม คงทายาท
นายสงบ จิตรกวาง
นายสงัด พละศูนย
นายสญชัย นาคบุญชวย
นายสถาพร งามฉวี
นายสถาพร บัวแกว
นายสถิต สุคชเดช
นายสนธยา บุญรักษ
นายสนธยา พงษตระกูล
นายสนธิรักษ แปนชุม
นายสนั่น โนจากุล
นายสนั่น บุญเมือง
นายสนั่น รัตนบุรี
นายสนั่น ล้ําประเสริฐ
นายสนิท พุมพวง
นายสนิท แยมสังข
นายสมกิจ แกวทอง
นายสมเกียรติ เกตุแจ
นายสมเกียรติ แกวเพทาย
นายสมเกียรติ เตียตระกูล
นายสมเกียรติ รีเอี่ยม
นายสมเกียรติ โฮงมาศ
นายสมควร คุมปลี
นายสมควร ฤทธิ์เดช
นายสมควร อุสาห

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสมคิด แกวจันดี
นายสมคิด ทิศลังกา
นายสมจิต หาผล
นายสมจิตร แปงสาย
นายสมจิตร สายธนู
นายสมจิตร สีทับทิม
นายสมเจตน แจงสนอง
นายสมเจตน แดงสีหยุน
นายสมชัย จิตรพีระ
นายสมชัย ธรรมพัฒนพงศ
นายสมชาติ ทวมกมล
นายสมชาติ รุงเรือง
นายสมชาติ หมวกเหล็ก
นายสมชาย เกษตรธีรกุล
นายสมชาย แกวไกรคช
นายสมชาย ขันจํานงค
นายสมชาย ครองกิจศิริ
นายสมชาย จันทรงาม
นายสมชาย นาเลี้ยง
นายสมชาย ปญญายม
นายสมชาย พงษเจริญฤทธิ์
นายสมชาย แมนปน
นายสมชาย เลิศสมิทวงศ
นายสมชาย สมชายชาญ
นายสมชาย หนูจุย
นายสมชีพ จันทะคาร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
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
๙๔๕

นายสมเดช ไกรศักดิ์
นายสมนึก มุงชูเกียรติสกุล
นายสมบัติ แกวประเสริฐ
นายสมบัติ ดีเสมอ
นายสมบัติ ทองสยาม
นายสมบัติ ผดุงผล
นายสมบัติ วงษแหวน
นายสมบัติ สาทสิทธิ์
นายสมบัติ สุขแปน
นายสมบัติ หิรัญ
นายสมบูรณ กิมสราง
นายสมบูรณ แกวคําลือ
นายสมบูรณ ใจปนตา
นายสมบูรณ ทองเผือก
นายสมบูรณ บุญญาพิทักษ
นายสมบูรณ บุญทา
นายสมบูรณ มณีกูล
ดาบตํารวจ สมบูรณ ศรศรี
นายสมปอง ทองลอม
นายสมพงศ โกวิทย
นายสมพงศ เตี่ยวบํารุง
นายสมพงศ จิตรหาญ
นายสมพงศ ทาระพันธ
นายสมพงษ นิยมเสน
นายสมพงษ ผุยทา
นายสมพงษ ลานคํา

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสมพงษ ศิริโท
นายสมพงษ โหราศาสตร
นายสมพร กุลสา
นายสมพร ไกรเมฆ
นายสมพร คชราช
นายสมพร หัตถแพทย
นายสมพันธ ยอมกระโทก
นายสมพิศ พูลเหลือ
นายสมโภชน กิจวิจิตร
นายสมโภชน สินไชย
นายสมมาด มะมิน
นายสมมาศน โชคศิริวรรณา
จาสิบเอก สมมิตร แสนคํามา
นายสมมิตร หมั่นไร
นายสมยศ พุทพิพิส
นายสมยศ ลิมปพิทักษพงศ
นายสมฤกษ แสงสวาง
นายสมศักดิ์ การะเกษ
นายสมศักดิ์ ดีเหลือ
นายสมศักดิ์ ภูจอมนาค
นายสมศักดิ์ มาชวย
นายสมศักดิ์ รอดรังษี
นายสมศักดิ์ รุงเรือง
นายสมศักดิ์ วงศวรรณดี
นายสมศักดิ์ วรรณโชติผาเวช
นายสมศักดิ์ ศรีวิไล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗

นายสมศักดิ์ สุภาพ
นายสมศักดิ์ อยูสบาย
นายสมศักดิ์ อัศวภูมิ
นายสมศักดิ์ อินตะงาม
นายสมสกุล คลายสิทธิ์
วาที่รอยตรี สมสวน บุญปญญา
นายสมหมาย ทองใบ
นายสมหมาย ปานจันทร
นายสมหมาย พละสินธุ
นายสมหวัง ดุมคํา
นายสมหวัง แสนวิเศษ
นายสมเอก ชุมเรียง
นายสมัย เจริญยุทธ
นายสมาน เกียรติยศ
นายสมาน แกวประดิษฐ
นายสมาน เพ็งสิงห
นายสมาน รื่นรวย
นายสมาน ศรีจันทุม
นายสมาน สุยะตุน
นายสมาน อินททรัพย
นายสยมพล โชติโรจนอนันต
นายสรรเพชญ ศรีทอง
นายสรรเสริญ เรืองรัตน
นายสรวิชญ วิเชียรศาสตร
นายสรายุธ พงษปน
นายสวน สนธิรักษ

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสวัสดิ์ กลั่นประชา
นายสวัสดิ์ แพงสี
นายสวัสดิ์ มั่นเข็มทอง
นายสวัสดิ์ วิชัยกุล
นายสวัสดิ์ สมไรขิง
นายสวัสดิ์ หยูอินทร
นายสวาง ดีอาจ
นายสวาง เทียบไชย
นายสวาง นาระตะ
นายสวาง หนักแนน
นายสวิท แสงทอง
นายสอน ไชยเลิศ
นายสะเกณ ไขศรี
นายสังขาล จันลา
นายสังขชัย สังขทอง
นายสังขทอง ศรีเมือง
นายสังคม บัวทิน
นายสังวาลย ริมเขาใหญ
นายสัญชัย ไชยวิวัฒนกิจ
นายสัญญา จะริตรัมย
นายสัญญา ปรัชญสุนทร
นายสันติ กําลังศิลป
นายสันติ จันทโณ
นายสันติ บุราณสาร
นายสันติชัย ชาลากูลพฤฒิ
นายสันต ชางเหล็ก

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๐๒๔
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

นายสันทัต สุขศรี
นายสัมพันธ บัวหลั่น
นายสัมพันธ ลลิตลักษมานนท
นายสัมฤทธิ์ กลาหาญ
นายสัมฤทธิ์ นาดี
นายสากล บุดดี
นายสาคร มุลผล
นายสาทร ประสพแกว
นายสาธิต ตุลาผล
นายสานนท ประยูรโชติ
นายสานิต ใหมกุละ
นายสามแกว ดาวเวียงกัน
นายสามารถ ทองรักษา
นายสามารถ ทิพยประเสริฐสิน
นายสายชล เชาวไทย
นายสายทอง วิชัยผิน
นายสายยน เพชรลาชัย
นายสายยัน บุญยังมี
นายสายันต ผาสุก
นายสายันต ริ้วลายเงิน
นายสาริศ ศรีหาวงษ
นายสาโรช อัศวรธนะวงศ
นายสํานวน รุงโรจน
นายสําเนา เดชรุง
นายสําเนา บุรี
นายสําเนียง จันทพันธ

หนา ๔๕
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
๑๐๗๕

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสํารวน ดารายอย
นายสํารวย การสมเพียร
นายสํารวย ผดุงสุขดํารง
นายสํารวย ผิดพันธ
นายสํารวย โพธิ์แดง
นายสําราญ จันทรยัง
นายสําราญ นิลสังข
นายสําราญ วงษวุฒิ
นายสําราญ สํารีดี
นายสําราญ กหันตุลา
นายสําเริง ปราบริปู
นายสําอางค คุณพรม
นายสําอางค นิ่มนวล
นายสิงหา แสงจันทร
นายสิงหคํา แสงหลา
นายสิงหวัน ไชยวงศ
นายสิทธระ สุนทรพันธ
นายสิทธิกร พันธโน
นายสิทธชัย วงควันดี
นายสิทธิโชค พลอยบุตร
นายสิทธิพร บินกาญจน
นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ
นายสิทธิรัตน ศรีจันทร
นายสินชัย องอาจ
ดาบตํารวจ สินเทา บํารุงวงศ
นายสีนวน เหิมขุนทด

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายสีหกุล จันทรถนอม
นายสืบสกุล บุญวิทยา
นายสุข จันธิมา
นายสุขสันต ผาสุก
นายสุขอนันต เชาวชัยพัฒน
นายสุคนธ นันทวรรณ
นายสุคนธ เรืองกูล
นายสุชาติ กิติระ
พันจาอากาศเอก สุชาติ ฉิมตระกูล
นายสุชาติ ธิคํา
นายสุชาติ ไพบูลย
นายสุชาติ รัตนโชติ
นายสุดใจ แกนคําเปก
นายสุดใจ คุมชัย
นายสุทธิ ลือจันทึก
นายสุทธินันท ศรีเชียงสา
นายสุทธิศักดิ์ หงษรัมย
นายสุทัศน คําโสม
นายสุทัศน ญาณภาพ
นายสุทัศน ณ ตระกั่วทุง
นายสุเทพ สุมณฑกุล
วาที่รอยเอก สุธน สังขเกษม
นายสุธรรม สุโรพันธ
นายสุธี กันหา
นายสุธี กุลตังวัฒนา
นายสุนทร ไชยชนะ

๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสุนทร ภูไพบูลย
นายสุนทร เริงจิต
นายสุนทร วิทูรวงศถาวร
นายสุนทร แสนอวน
นายสุนทร อินตะปาน
นายสุนันต เมืองโคตร
นายสุนันท กองกะมุด
นายสุนันท หนูมวง
นายสุบรรณ นามปญญา
นายสุบิน กิจจานนท
นายสุบิน อินปนสวน
นายสุพจน เขียนโพธิ์
นายสุพจน คําสูง
นายสุพจน ชางน้ํา
นายสุพจน ศรีกุณะ
นายสุพน สาสุธรรม
นายสุพร วรชัย
นายสุพรรณ ระดมบุญ
นายสุภวัฒน มโนยศ
นายสุม วงษเฮือน
นายสุรไกร วงศพานิช
นายสุรชาติ ดลอารมย
นายสุรชาติ เหลืองเดชานุรักษ
นายสุรพงศ มุขแกว
นายสุรพงษ คงทอง
นายสุรพงษ บุญออน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓

นายสุรพงษ เล็กสมบูรณ
นายสุรพงษ วงศจักร
นายสุรพล ชูสกุล
นายสุรพล ธงชัย
นายสุรพล แพทอง
นายสุรศักดิ์ ไชยงาม
นายสุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์
นายสุรศักดิ์ ศรีเมืองกลาง
นายสุระชาติ สีแดงเดช
นายสุระพล จันทรทอง
นายสุรัตน ชัยคํา
นายสุรินทร แคบํารุง
นายสุรินทร ทองแฉลม
รอยโท สุรินทร บูศรี
นายสุรินทร วรรณาลัย
นายสุรินทร อัตโน
นายสุริยัน วงศภูมี
นายสุริยันต หิรัญเขวา
นายสุริยา ฉิมมณี
นายสุริยา เหล็มโสะ
นายสุวพันธ สุพรรณพงศ
นายสุวรรณ ชัยตระกูลทอง
นายสุวรรณโชค เหลาฤชุพงศ
นายสุวรรณศักดิ์ ชูสุวรรณ
นายสุวัฒน รัตนธรรม
นายสุวัฒน ลิขิตรัตนากร

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสุวัฒน เศรษฐหิรัญ
นายสุวิช สุภาวงค
นายสุวิทย เชิงชวน
นายสุวิทย โชติรัตน
นายสุวิทย ธนันทชัย
นายสุวิทย สมคําแดง
นายสุวิทย อิกําเหนิด
นายสุวิน วุฒิสังคะ
นายสุวิวัฒน วิภาณุรัตนสิน
นายเสกสรร ปยะนาคร
นายเสนห จันทรเปง
นายเสนห มาบาน
นายเสนห สุวรรณราช
นายเสนห เหลืองสูงเนิน
นายเสนอ ปญญารังสิมันต
นายเสริม อยูคํา
นายเสริมศักดิ์ ราชติกา
นายเสวียง ดุษฎีบัณฑิต
นายแสง เกวี
นายแสง ภูกองไชย
นายแสงอรุณ เพียรมงคล
นายแสวง ปานใจนาม
นายแสวง ยาวิชัย
นายโสภณ อุดรสาร
นายไสว จันทรภิรมย
นายไสว สุโพธิ์

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕

นายหนูกัน สระบุรี
นายหนูเดือน วิเศษวงษา
นายหนูพิษ ภูมิพัฒน
นายหรูน เตะเบ็นหมุด
นายหลวน โฆษิตธนสาร
นายหลอม คงคาพันธ
นายหาญ ชนะสงคราม
นายหาญ ศิริภูมิ
นายหิรัญ อาจองค
นายเหมือน ดีใจ
นายเหลือ โพธิ์ผา
นายเหลือง หงษพิทักษชน
นายองอาจ มุทอง
นายองอาจ แลสุภา
นายอดิศร เกือรัมย
นายอดีต สุกดิษฐ
นายอดุล แสงหัวชาง
นายอดุลย วงษแหวน
นายอติรุจ จันทรสมบูรณ
นายอนนต ญาติดอน
นายอนันต กาญจนมาศ
นายอนันต จินะกาศ
นายอนันต ชูพุฒ
นายอนันต แตงเอี่ยม
นายอนันต นาคอยู
นายอนันต พามาดี

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายอนันต แสงรัตน
นายอนันต หัวเวียง
นายอนิรุตติ์ ชัยกูล
นายอนุชา บุญทวงศ
นายอนุชา อุตเสน
นายอนุพร เพียรสราง
นายอนุรักษ ชะนัน
นายอนุรักษ ตันสุภาพ
นายอนุรักษ พงษสาลี
นายอนุสิษฐ ธรรมเกษร
ดาบตํารวจ อภัย ออนจาย
นายอภิเดช ปญสุวรรณวงค
นายอมร วีรชาติยานุกุล
นายอรรณพ นพรัตน
นายอรรถพร บุญจิตรากุล
นายอรรถพล วงศกิรติจินดา
นายอรุณ สุฤทธิ์
นายอรุณ อรัญดร
นายอลงกรณ รัชตเมธี
นายอวน พิพิธภัณฑ
นายออง เดียรดาษ
นายออน พะนะจะโปะ
นายออนสา สมศรีโหนง
นายอัครเดช โตศักดิ์สิทธิ์
นายอัถไชย ตรีชนะสมุทร
นายอับดุลการิม หะยีสะนิ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗

นายอับดุลรอฮับ อับดุลลาคิม
นายอับดุลเลาะ วาเด็ง
นายอับดุลอาซิส มะ
นายอัมพล มานะทัต
นายอาคม ชนินทรเทพ
นายอาชีพ มะโน
นายอาแซ อาลี
นายอาทิตย กฤตตาคม
นายอามิง บินนิแว
นายอารมณ โตมอญ
นายอาย กอบศิลป
นายอารักษ ชินอัครพงศ
นายอารัตน ถาวรรณา
นายอาราม บุญพาสุข
นายอาวุธ เอียบกก
นายอาแว เปาะเลาะ
นายอํานวย เพ็งจันทร
นายอํานวย หอกกิ่ง
นายอํานวย เหลามะโฮง
นายอํานวย อิ่มนอย
นายอํานาจ โมรา
นายอําพร ครั้งฝา
นายอําพล มาศทอง
นายอําพล โออาจ
นายอิทธิกร ปญญาเขมากร
นายอิทธิกร พุมแหยม

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

๑๒๕๘ นายอิทธิพล คลายแจง
๑๒๕๙ นายอิทธิพล มีสมศักดิ์
๑๒๖๐ วาที่รอยโท อิทธิพัทธ
สินปญญาสิริ
๑๒๖๑ นายอินตา พอศรีชา
๑๒๖๒ นายอินปน ทองคํา
๑๒๖๓ นายอินปน รมโพธิ์
๑๒๖๔ นายอิ่นแกว ฟูเมือง
๑๒๖๕ นายอีนดัน บิลังโหลด
๑๒๖๖ นายอุดม จันดี
๑๒๖๗ นายอุดม ดวงแข
๑๒๖๘ นายอุดม ภูจันทึก
๑๒๖๙ รอยตํารวจตรี อุดม วินโกเมนทร
๑๒๗๐ นายอุดม วิรางกูล
๑๒๗๑ นายอุดมชัย อัสนี
๑๒๗๒ นายอุดมเดช ตั้งทวีเกียรติ
๑๒๗๓ นายอุดมศักดิ์ ใจยเลิศ
๑๒๗๔ นายอุดร ขัมภะกิจ
๑๒๗๕ นายอุดร พลนอก
๑๒๗๖ นายอุดร วงนารักษ
๑๒๗๗ นายอุทัย เกษตรกิจ
๑๒๗๘ นายอุทัย โพธิปน
๑๒๗๙ นายอุธรณ สูสุข
๑๒๘๐ นายอุบล สันศรีธิ
๑๒๘๑ นายอุสมาน หวันละเบะ
๑๒๘๒ นายเอกดนัย มณีฉาย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘

นายเอกภพ จันทรฉาย
นายเอกลักษณ เผาโยธิน
นายเอกลักษณ อวมทิพย
นายเอกวัส ไขรักษ
นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล
นายเอนก จะสุนา
นายเอนก จึ่งสกุล
นายเอนก พิมลพันธ
นายเอนก หมัดสมัน
นายเอนกศักดิ์ อังสนานิวัฒน
นายโอชา แสงสุรียพรชัย
นายฮามือเสาะ หะยีเจะสนิ
นายฮารงค ยามาตีมุ
นายฮาสมิง เจะบู
นางสาวกชตยา เย็นใจ
นางสาวกนกรัตน วิริยจารี
นางสาวกนกวรรณ นันทรัตน
นางกมลชนก ปลื้มจิตร
นางกรุณา สินทวี
นางกัญญา ปญญา
นางกัญญา เหมือนพลอย
นางกันญาวีร รักษสุวรรณ
นางการเกตุ สังเกตุดี
นางกําไล ศิลปนรเศรษฐ
นางกิ่งกาญจน ปุณณรัตน
นางกิมเฮียง จันทรตรี

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวกุลวดี ดีขุนทด
นางเกษรินทร พันธุสุข
นางคนึงนิตย โมพวง
นางคัทลียา จิตตางกูร
นางคํา สุขแสง
นางจงรักษ โตรักษา
นางสาวจันทรจิรา ดําดวน
นางสาวจันทรเที่ยง กาวี
นางจันทรแรม โสมเกษตรินทร
นางจารุภา สมจิตติ์ชอบ
นางจารุวรรณ จรัญวัน
นางจําลอง รุงเรือง
นางจินตนา แทนงาม
นางจินตนา ปยะสุวรรณ
นางจิราวรรณ นาวาลอง
นางจิราวรรณ วิทยาภินันท
นางจีราภรณ อยูสาตร
นางจุฑาทิพย มุนินทร
นางจุติมา ตันดิลกตระกูล
นางจุไรรัตน ตันตมณีรัตน
นางเฉลิมขวัญ อุริต
นางเฉลิมวรรณ ทองหอ
นางสาวชนิตา ฉัตรรุงรังษี
นางชมพูนุช วงษไพร
นางชุมพล สุทธิจิต
นางชุรี ตรีคุณา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐

นางฐานิตา สินพูล
นางฐิติมา ทองมนต
นางณิชานนท คัมภีระ
นางณิศศาณภารัต จริงจิตร
นางดวงกมล ไตลังคะ
นางดวงตา สายพือ
นางสาวเดือนเพ็ญ วงศครุฑ
นางถนอม ไชยวรรณ
นางสาวทวี พุฒใจกลา
นางทองหลาง จันดาลี
นางสาวทับทิม ฉัตรศุภกุล
นางทัศนีย คําปบ
นางนงนุช วรพันธ
นางนงลักษณ แกวกราง
นางนงวรรณ เครือสุวรรณ
นางสาวนนทินันท ศิริศรี
นางสาวนพมาศ อินทะชัย
นางสาวนภารัตน อัษญคุณ
นางนวลจันทร ศรสําราญ
นางนอมจิต สิทธิวงษ
นางนิภา ยอดสุทธิ์
นางสาวนิรมล พรพิพัฒนพงษ
นางนิศากร หนูนอย
นางสาวนุชนาฏ สุริยะวงค
นางบังอร อินทรชูวงศ
นางบุญขาล ดาวไดรัมย

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๖๑
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 ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางบุญญิสา ณ ตะกั่วทุง
นางบุญมี ประสิทธิ์นราพันธุ
นางบุญยืน สังขสุวรรณ
นางบุญเยี่ยม วินิจ
นางบุญรอด อินทนาศักดิ์
นางบุญเรือน พูลสวัสดิ์
นางเบ็ญจรัตน เพชรรุงทอง
นางประนอม พลายเพลิด
นางประไพ จินนะมงคล
นางประภาวรรณ บุญตา
นางประมวล วิระพันธ
นางปราณี ปสวาส
นางสาวผุสดี นาคนุช
นางสาวพจนีย เมืองสุด
นางพรทิพย ขนอม
นางพรทิพย ตั้งประเสริฐศรี
นางสาวพรทิพย รัตนวารินทรชัย
นางพรทิพย สุภาพพรชัย
นางพรประภา ผดุงกลิ่น
นางพรรณี ลานนาพันธุ
นางพรรณี สวาสุ
นางพัชรา รัตนเวคิน
นางพัชรี สนิทสม
นางพาชื่น กาญจนวัฒน
นางพิทธิยา พัฒนเดชากูล
นางพิมพา ทองวิจิตร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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
๑๔๑๒

นางพิมพปภัสสร กุลพันธสร
นางพิไลพร อริยา
นางพิไลวรรณ พวงเจริญ
นางพิสมัย จาตุรส
นางเพ็งจันทร บุราญศรี
นางสาวเพชรา หอมกลิ่น
นางเพ็ญศรี เลิษเกษมสุขสกุล
นางเพียงจิตร เกตุนิรัตน
นางภัทรวดี ปลั่งศรีทรัพย
นางภิญญา ธิษณธนากร
นางมาลาศรี ทอนสูงเนิน
นางมาลี สิงหดวง
นางยุพา สวนดอน
นางยุพิน สรางโศรก
นางยุภาพร คลองแคลว
นางเยาวเรศ ผาทอง
นางรจนา แสนอวน
นางสาวรวิสรา เลาเรืองตระกูล
นางรัตนา ปญญาริกานนท
นางรุงฤทัย วิชัย
นางรุงลาวัลย คํามุงคุณ
นางสาวลดาวัลย ศรียางนอก
นางละมัย ธิบูรณบุญ
นางละเอียด ชูสูงเนิน
นางลําดวน คันธมาศ
นางลําไพ สุดชา

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางเล็ก จิ๋วนารายณ
นางวนิดา เชื้อบุญมี
นางวนิดา สุนันตา
นางวรรณนา อนวัช
นางวราภรณ ผลทับทิม
นางวริษฐา คูณอาษา
นางวริสรา ทองชาง
นางสาววลัยภรณ ผองอําไพ
นางวันวิสา กิตติวรเดช
นางวาริน เวียตตัน
นางสาววารุณี อิงศรีวรกุล
นางวาสนา ฉายาเวทย
นางวาสนา บรมธนรัตน
นางวิจาริณี เชื้อเมืองพาน
นางวิน ตนยาง
นางวิภา จีระภา
นางสาววิภาพร กนกพัชราภา
นางวิลาสินี อิทธิโสภณพิศาล
นางสาววิไลลักษณ อุณยะวงศ
นางศรัญญา แสนประเสริฐ
นางศรีไพร คําเขียว
นางศรีรัตน นิตินันท
นางศรีวตาภรณ ศรีชัย
นางศรีวรรณ สมบูรณ
นางศรีวิภา เกิดที่สุด
นางศรีวิมล เถลิงศรี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔

นางศรีสกุล ทองอินศรี
นางสาวศรีสุดา รุงเรืองไทรงาม
นางศรุตา ลุนทา
นางสาวศศิธร แตพานิช
นางสาวศิขริน เอกะวิภาต
นางศิริวรรณ พิมพันธดี
นางสาวศิวดี พุทธิพันธ
นางศุกฤดี ดวงตุย
นางศุวภัทร ตันมันทอง
นางสงวน ภูผาน
นางสมเกียรติ ณ นครพนม
นางสมจิตต ดิสถาพร
นางสมจิตร โชติธนสมบูรณ
นางสาวสมใจรัก คุมถนอม
นางสมบุญ เหมวงค
นางสมพร แปนคง
นางสมพร มณีโรจน
นางสาวสมพร สุริยะ
นางสมรัก โตอดิเทพ
นางสาวสมฤดี ไพฑูรยรังสฤษดิ์
นางสาวสมฤดี หวังวณิชชากร
นางสมหมาย นาทาว
นางสมหมาย ศรีกิมแกว
นางสมหวัง ชํานาญเวช
นางสวางจิต ประเสริฐหลา
นางสอิ้ง เสริฐธิกุล

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสังวาลย วิเวกเพลิน
นางสาวสัตตบงกช ประดับพลอย
นางสายใจ จันทรแสงกุล
นางสายหยุด ตะติยะรัตน
นางสิริน สุภาพักตร
นางสุจินต แกวกล่ํา
นางสุชาดา ศรีจันทร
นางสาวสุนี สงวนทอง
นางสาวสุปรียา ศรีอรุณนิรันดร
นางสุรภา รมจําปา
นางสุรัสวดี คงอุน
นางสุรีวรรณ ยิ้มยอง
นางสุวรรณา คําแสง
นางสาวสุวิมล บุญรอด
นางโสพิศ รอดรัตนาทูล
นางโสภา สวางหลา
นางหรินทิพย เสรีเศวตรัตน
นางอโนชา ทองสาลี
นางอรทัย เปยมสุข
นางสาวอรนิภา แกวมา
นางอรอนงค ทองอะคราว
นางอรอุมา บุตรธนู
นางอรัญญา อุณหเลขจิตร
นางสาวอรุณวรรณ เตชะตานนท
นางสาวอัจฉรา ทองตัน
นางอัจฉรา เพิ่มผล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

นางอัมพร วงคขัติย
๑๔๙๗ นางอุทัย วาดทอง
นางอารมณ เกษรบัว
๑๔๙๘ นางสาวอุทัย สายเงิน
นางสาวอารีรัตน ลาภงามเพียร
๑๔๙๙ นางอุทัย เอียดวุน
นางอําไพ สังคนิตย
๑๕๐๐ นางอุบลรัตน นรสาร
นางอิงอร เทพรักษา
๑๕๐๑ นางอุษา นวนวิลัย
นางอุดม พรหมอารักษ
๑๕๐๒ นางเอ็มอร อาฆราช
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓,๐๖๔ ราย)
นายกนก วุฒิสรรพ
๒๐ นายกองเหรียญ กุมภาว
นายกมล ตอกัน
๒๑ นายกองเกียรติ เตจา
นายกมล อินทรจันทร
๒๒ นายกองเกียรติ อิ้งจะนิล
นายกมลชัย สุขเกษม
๒๓ นายกองคํา จันทาพูน
นายกระจาง วงศจักร
๒๔ นายกอน รวดเร็ว
นายกรันต กาเดร
๒๕ นายกอบชัย พฤกษพานิช
นายกฤตธน บุญนาถวัฒน
๒๖ นายกันภัย แกวเจริญ
นายกฤตภพ แสงสมบูรณ
๒๗ นายกัมพล ยศแกว
นายกฤตย กาญจนสุนทร
๒๘ นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม
นายกฤษฎา ชวยบุญ
๒๙ นายการียา บินอาหวา
นายกฤษฎา เทศนา
๓๐ นายกําพล มูลแกว
นายกฤษณพงศ คํายันต
๓๑ นายกําพล ศรีภิรมย
นายกฤษณ เถี่ยนมิตรภาพ
๓๒ นายกําพล สองสนู
นายกฤษณะ จันตะบุตร
๓๓ นายกิจ ชัยเดช
นายกฤษดา จุฬาสุวรรณ
๓๔ นายกิจสิน จันทรโหนง
นายกมล คูณมี
๓๕ นายกิตติ งามเลิศ
นายกวาง หมอยา
๓๖ นายกิตติ ทองขาว
นายกองแพง อิงชัยภูมิ
๓๗ นายกิตติ สวายพล
นายกองไลย จันอุทะ
๓๘ นายกิตตินันท เธียรวงศเสถียร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

นายกิตติพงศ พลับพลาทอง
นายกิตติพงษ ปูสัญจร
นายกิตติพันท เธียรนิเวศน
นายกิตติพีชญ แสงสุรินทร
นายกิตติมานะศักดิ์ สิงหโท
นายกิตติศักดิ์ งามสวัสดิ์
นายกิตติศักดิ์ ผสมทรัพย
นายกิตติศักดิ์ สิงหา
นายกิตติศักดิ์ อาแว
นายกิตติสัณห ยังสําราญชัย
นายกิติรัตน เอกรัตน
นายกุศล ควรตะขบ
นายกุศล ไชยดํา
นายเกง ราชเสนา
นายเกตภคลิน คงคเชนทร
นายเกรียงไกร กมลมิตร
นายเกรียงไกร ศรีเมืองมูล
นายเกรียงศักดิ์ คิดดีแล
นายเกรียงศักดิ์ สุกใส
นายเกรียงศักดิ์ อินฝาง
นายเกษม ทองดวง
นายเกษม สุขพันธ
นายเกษม อินยศ
นายเกิน พรมเบา
นายเกียรติ แสงแกว
นายเกียรติคุณ พุมจําปา

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายเกียรติศักดิ์ เครือศรี
นายเกียรติศักดิ์ ธีรพงษ
นายเกียรติศักดิ์ เปอรดี
นายเกื้อ แสงสิน
นายแกว ธรรมปญโญ
นายแกว เมทนีกรชัย
นายแกวมูล แกวมะโน
นายโกวิท ลัภพระบุตร
นายโกวิทย วงษปรางค
นายโกศล คชนิล
นายโกศล ไพโรจน
นายไกรทอง ผามั่ง
ดาบตํารวจ ไกรวุฒิ กลิ่นทรัพย
นายไกรษร ปองคํา
นายไกรษร โนบาง
นายขจร เข็มสกุล
นายขจร อินทนาม
นายขจรศักดิ์ ทรายทองสกุล
นายขวน สุวรรณมณี
นายขวัญชัย ใจแจม
นายขวัญชัย เทศสูงเนิน
นายขวัญชัย สุนทรารักษ
นายขอน ดอกแกว
นายขันติ มวงทวี
นายขันตี อุยวงศศา
นายขาว อินทรงาม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖

รอยตรี เขม รอนทอง
นายเข็มชัย กันทมาโนช
นายเขี่ยม พุทธมาลักษณ
นายคงเดช เมืองแกว
นายคงศักดิ์ ศรีพรม
นายคณิน เมืองดวง
นายคมสันต ชูชื่น
นายครรชิต วงศวรรณ
นายครวน แกวศรี
นายครื้น ชวยชื่น
นายคอลเกตุ อุมงค
นายคะนอง พยุงกรพินธุ
นายคารีน เรืองทอง
นายคําดี ไชยรัตน
นายคํานอย อินลา
นายคําปลิว จรบุรมย
นายคําปน กุณามณี
นายคําปน คําใจใส
นายคําปน คําตั๋น
นายคําพิทูล ไชยแสง
นายคําภู กองสิงห
นายคํามา สีนิล
นายคํามี จันทะมาลี
นายคํามี บรรพแสง
นายคํารณ แกนกสิการณ
นายคํารณ นิวันติ

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายคําหลา แกวสวาง
นายคําหลา ผิวอวน
นายคําแหง วงตา
นายคําไหล ชาธิพา
นายคุณานนท ชื่นคา
นายคูณ บุญเจิม
นายคู ไฮเลก โตะหีม
นายเคน คําพิทูล
นายเคน ถึงแสง
นายเคน แวงคํา
นายเงิน ปนสุวรรณ
นายเงิน ปนอําคา
นายเงิน พาชื่นใจ
นายเงิน มูลตรีภักดี
นายจงจิตย คําธง
นายจตุภูมิ กัณทะวงษ
นายจตุรภัทร ออนสนิทเดชา
นายจร พันธชูศรี
นายจรงค ชูเพ็ง
นายจรงค ไชยนาเคนทร
นายจรัญ เที่ยวแสวง
นายจรัญ เยี้ยนชลคํา
นายจรัล ชาญสัมพันธ
นายจรัล เมืองสุวรรณ
นายจรินทร ศิริคํา
นายจรูญ กิจปกรณสันติ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘

นายจรูญ จิตนาน
นายจรูญ บุญเย็น
นายจรูญ ปญญาฟู
นายจรูญ พลสงคราม
นายจรูญ พูลพิพัฒน
นายจรูญ ยิ้มเยื้อน
นายจวน ชะราชรัมย
นายจอมแปง ทองเงิน
นายจักร สางแกว
นายจักรกฤช ศิลานิล
นายจักรกฤษณ คหะวงษ
นายจักรพงศ อ่ําเมือง
นายจักรพันธ เปนคุณ
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
นายจักริน วีระปต
นายจักรินทร หัดเทียม
นายจันทร เครื่องสนุก
นายจันทร ศรีใจ
นายจันทร สมสวย
นายจันทร เหือดไธสง
นายจันทรทิพย สรอยแกว
นายจันทรแรม สังจัน
นายจันทรวัน ปญจทา
นายจันทา รูตังติ
นายจาตุรนต ดวงแสง
นายจํานง รางแดง

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายจํานงค จันทิหลา
นายจํานงค มณีจันทรสุข
นายจํานงค เมืองแพน
นายจํานงค เลิศหงิม
นายจํานงค หนูเพชร
นายจํานงค อินทราภรณ
นายจําเนียร ศักดิ์สันเทียะ
นายจํารัส การักษ
นายจํารัส ขันพล
นายจํารัส ปราบไพริน
นายจํารัส สงฆสระนอย
นายจํารูญ สุขสวัสดิ์
นายจํารูญ อุราแกว
นายจํารูญศักดิ์ อุตมะ
นายจําเริญ ใจสุข
นายจําเริญ เดชปนเทียน
นายจําเริญ ไทยแกว
นายจําลอง แกวกลา
นายจําลอง จันทรศิริสา
นายจําลอง จาระงับ
นายจําลอง โยธา
นายจําลอง วงคเปนพันธ
นายจําลอง ศรีดาวเรือง
นายจําลอง สุขสุมิต
นายจิตติชัย ศรีลัย
นายจิตติพล โคตะนนท

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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
๒๒๐

นายจิตต พรรณวิเชียร
นายจิตรกร แกวมาลัย
นายจิรพนธ บุญมา
นายจิรวัฒน แกวนอย
นายจิรวัฒน ทองเกิด
นายจิรวัฒน พงษสุวินัย
นายจิรศักดิ์ สุปยะพาณิชย
นายจิระเดช จิรกุลพาณิชย
นายจิรัญดร ชุมประยูร
นายจิรายุ เมืองโคตร
นายจีรพัน อนยะ
นายจีรวัฒน เชาวประยูร
นายจีรศักดิ์ มวงสุข
นายจี้ วงษสนิท
นายจุน วงคอุน
นายจุมปา อุตมา
นายจุฬา สงฆประชา
นายจุศิลป คงศักดิ์
นายจูม ภูลสวัสดิ์
นายเจญ คงพรหม
นายเจตนา เสือสุภาพ
นายเจตนิพัทธ ยับยงวิวัฒน
นายเจน โพธิ์โต
นายเจนณรงค ไชยวังราษฎร
นายเจ็น บุตรสืบสาย
นายเจริญ คํายามา

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายเจริญ ชูชัย
นายเจริญ ญาสิทธิ์
นายเจริญ ดวงอาทิตย
นายเจริญ บัวทอง
นายเจริญ ใบงิ้ว
นายเจริญ พรหมคุณ
นายเจริญ ภูอาว
นายเจริญ โภควัฒน
นายเจริญ ลินพอคา
นายเจริญ หลอพันธ
นายเจริญชัย สีบัว
นายเจริญศักดิ์ วงษแสวง
นายเจษฏา นฤพันธ
นายเจษฏากร หนูขาว
นายเจะโซะ มานะ
นายเจะมุ สะนิ
นายเจียม อยูศรี
นายเจือยศ ศรีธิวงค
นายแจว คงชวย
นายฉลวย คนึงคิด
นายฉลวย คุณสุข
นายฉลอง จงราช
นายฉลอง ชัยดีจันทร
นายฉลอง ถังทอง
นายฉลอง บุญชูชวย
รอยตํารวจตรี ฉลอง ไผงาม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒

นายฉลอง สมศรี
นายฉลอง แสนหอม
นายฉลองเกียรติ ลังการพินธุ
นายฉลาด สังขสุด
นายฉัตรชัย จันทโคตร
นายฉัตรชัย ตัญบุญยกิจ
นายฉัตรชัย รัตภูมิ
นายฉัตรมงคล บุญมาธรรม
นายฉัตรมงคล อยูนิวาศน
นายฉัตรศิริ หาญเสนา
นายฉันทะ กุลสุทธิ์
นายฉิม บุญอ่ํา
นายฉุย ออนนอม
นายเฉลา จีนเกา
นายเฉลา รุงเรือง
นายเฉลิม วงษา
นายเฉลิมเกียรติ ตระกูลโต
นายเฉลิมชัย กันทะ
นายเฉลิมชัย ประชามิ่ง
นายเฉลิมพล ชูกลิ่น
นายเฉลิมพล สัจจะบุตร
นายเฉลิมพันธ เตียวกุล
นายเฉลิมเพชร นามอาสา
นายเฉลิมศักดิ์ อินออน
นายเฉลียว พลกุล
นายเฉลียว ไพศาล

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายเฉลียว รักทอง
นายชงค พวงดาวเรือง
นายชณกันติ์ ซุนฮวด
นายชด ธนมาก
นายชนพัฒน ปญญาตุย
นายชนะ เขียวชอุม
นายชนะ พรมเบา
นายชนะพงศ นาคสวาท
นายชนะวิทย ฉายแสง
นายชนินทร บุญกระจาง
นายชม แจมจํารัส
นายชยกร เรืองสุวรรณ
นายชราวุฒ พงษชมพร
นายชรินทร ลี้วิริยะไพฑูรย
นายชลอ เกิดมากมี
นายชลอ ยะมัง
นายชลิต คําสิงห
นายชวง กําลังศิลป
นายชวย สืบวงศ
นายชวลิต ปดจัตุรัส
นายชอน ชื่นเกษร
นายชัช วงคมา
นายชัชชัย เธียรชัยพงษ
นายชัชวาล ชวนชื่น
นายชัด จิ๋ววิเศษ
นายชัน อินทรศรี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๙๙
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

นายชัย แชมชอย
นายชัย ณีระจันทร
นายชัยญา แมงขุนทด
นายชัยณรงค แกวสถิตพรชัย
นายชัยณรงค ชัยชนะ
นายชัยณรงค ปลวาสน
นายชัยณรงค ศรประสิทธิ์
นายชัยณรงค อุทุมทอง
นายชัยพร ธรรมจี๋
นายชัยพร พันธุเมธาฤทธิ์
นายชัยพร ศิริวุฒิ
นายชัยพร อิ่มดวยสุข
นายชัยพัชร ทิพยโยธิน
นายชัยภรณ พุมพวง
นายชัยยนต เหมบัวกลัด
นายชัยยุทธ บุตรเพชรรัตน
นายชัยรัตน เฉยบํารุง
นายชัยรัตน พุมรักชาติ
นายชัยรัตน สุดประเสริฐ
นายชัยรัตน ไสยาศิลป
นายชัยวัฒน วัฒนสกุลเกียรติ
นายชัยวุฒิ เงินชุม
นายชัยศิริ ตั้งหลัก
นายชัยสน ธนวนิชนาม
นายชาคริส รัตนวิจิตร
นายชาญ คําเปย

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๕๐

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายชาญ เชิงรู
นายชาญ เปทุง
นายชาญ พันธุแตง
นายชาญ แยมสังข
นายชาญกิจ จารุตระกูลชัย
นายชาญชัย กลอมกล่ํานุม
นายชาญชัย จรแกว
นายชาญชัย จันทวรรณ
นายชาญชัย เตรียมอาย
นายชาญชัย ทิพยมณี
นายชาญชัย พุงธิราช
นายชาญณรงค พันฤทธิ์ดํา
นายชาญณรงค สุขเจริญ
นายชาญเวช ประทุมศาลา
นายชาตรี ชาวเมือง
นายชาตรี นิยมพล
นายชาตรี บัวทอง
นายชาตรี มุงดี
นายชาตรี สําอางคอินทร
นายชาตรี สุริยะจักร
นายชาติ หัสสระนอย
นายชาติชาย กนกแสง
นายชาติชาย ชมวีระ
นายชาติชาย มุกดามวง
นายชาติชาย อุนเมตตาอารี
นายชานน สักลอ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖

นายชาฟอี บิลังโหลด
นายชาย ชนะรัมย
นายชาย พูลเพิ่ม
นายชาย ศรีสุข
นายชาย กหารศึกษา
นายชาลี สําราษสุข
นายชํานาญ การมณี
นายชํานาญ ทิพยลุย
นายชํานาญ ปาวะระ
นายชํานาญ พูลเพิ่ม
นายชํานาญ ฤทธิ์กระโทก
นายชํานาญ ศรีวิชา
นายชํานาญวิทย หวันทอง
นายชิต ซึมครบุรี
นายชื่น จิณะไชย
นายชื่น แสนใหญ
นายชื่น อรัญดร
นายชุมพร วงควิริยะ
นายชุมพล สมบูรณชัย
นายชุมพล หมื่นไสยาสน
นายชูชาติ กําลังแพทย
นายชูชาติ พูลทอง
นายชูชาติ วิภากิตติภาส
นายชูพันธ ดีประสิทธิ์
นายชูศักดิ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
นายชูศักดิ์ ศิวะชาติชูวงศ

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายเชน หลักกรด
นายเชย เดชนุย
นายเชย นุนปาน
นายเชล เที่ยงตรง
นายเชวง ไชยมงคล
นายเชวง นาคสถิตย
นายเชาวลิต คงแสงชัย
นายเชาว ดีประสิทธิ
นายเชาว รอดเพ็ง
นายเชาว หมองเชย
นายเชิด คืบกระโทก
นายเชิดชาย สังสนา
นายโชคชัย สวาสดิ์นา
นายโชคดี ธรฤทธิ์
นายโชคดี อาจทอง
นายไชยง ไชยแสง
นายไชยยงค มณีรุงสกุล
นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ
นายไชยวัฒน โนนชาติศรี
นายไชยา ไชยศรี
นายซอน ทองคํา
นายเซน คําฟู
นายเซ็น ไชยสิทธิ์
นายเซีย พรมประโคน
นายแซน ชัยอุดมสิน
วาที่รอยเอก ฐนศัจกร จันทรชวย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘

ดาบตํารวจ ฐากฤชภ ทองเกิด
วาที่รอยตรี ฐิติชัย เชื้อศรีกุล
นายฐิติศักดิ์ ปญญาดี
นายฐิติศักดิ์ ผาสุก
นายณพล ตรีสุดากุล
นายณรงค กองเงิน
นายณรงค คนองนึก
นายณรงค คําเรือน
นายณรงค ชัยบุรี
นายณรงค ณ เชียงใหม
นายณรงค ดาทอง
นายณรงค ทะกาศ
นายณรงค เทพแกว
นายณรงค นาคสนิท
นายณรงค บัณฑิต
นายณรงค บุญพร
นายณรงค บุญมา
นายณรงค ปนตาแจม
นายณรงค พุมชาวสวน
นายณรงค รักงาม
นายณรงค เลิศพิทักษสินชัย
นายณรงค ศรีวรรัตน
นายณรงค สรวยสุวรรณ
นายณรงค สลีออน
นายณรงค สังขทอง
นายณรงค สิงหขร

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายณรงค สุจริต
นายณรงค โสบกระโทก
นายณรงค อินจาย
นายณรงค อินเนื่อง
นายณรงคชัย ชัยศิริ
นายณรงคชัย แสงทอง
นายณรงคเดช สอนปนดิ
นายณรงคพล คูวิจิตรสุวรรณ
นายณรงคศักดิ์ จันทรศรีละมัย
นายณฤทธิ์ สมพลเดช
นายณัฏฐวี เปยมประถม
นายณัฐกรณ ดวงแกว
นายณัฐกรณ อินตา
นายณัฐชา ทาแกง
นายณัฐฐพงษ เอกะจิตร
นายณัฐธนัน มีแกว
นายณัฐธัญ รุงโรจน
นายณัฐนันท นิยม
นายณัฐพงษ ภูวรรณะ
นายณัฐพล เพชรสุวรรณ
นายณัฐวุฒิ ชื่นใจเล็ก
วาที่รอยตรี ณัฐวุฒิ ดวงรัตน
นายณัฐวุฒิ ประวัง
นายณัฐวุฒิ พระสระนอย
นายณัฐวุธ ชูชาติ
นายดนัย ใจบาล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐

นายดลเหลาะ หนูหนุด
นายดวง บุญสุด
นายดวงแกว กอนแกว
นายดวงคํา ยะหัวฝาย
นายดวงจันทร ไชยะปอก
นายดวงเดช ตาริน
นายดวงฤทธิ์ จันทรมะโน
นายดวง อินทสิทธิ์
นายดอน รื่นเกษร
นายดาวี ทองมูล
นายดํารงค ใจกาศ
นายดํารงค ดงตาลคีรี
นายดํารงค ดีเจริญวงษกุล
นายดํารงค ทรรักษ
นายดํารงค นากหอม
นายดํารงค บรรจง
นายดํารงค พิศสารแกว
นายดํารงศักดิ์ แกวสุข
นายดํารงพล เหมวิทยากุล
นายดํารงฤทธิ์ ไชโย
นายดิเรก สุขขีรัตน
นายดิศักดิ์ มะโนผาบ
นายดี เปนเอก
นายดุสิต กายเมืองปก
นายดุสิต ชิ้นงูเหลือม
นายเด็จ ทองเปะ

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายเดช เฉนะ
นายเดช ดวงกระโทก
นายเดช แดงตู
นายเดช ธิเขียว
นายเดช รุงเรือง
นายเดช สุวีระ
นายเดชอนันต สุวรรณธาดา
นายเดชา แซบาง
นายเดชา เมธีวัฒนากุล
นายเดชา วาสุกรี
นายเดชา สินถั่ว
นายเดชา หมาดบํารุง
นายเดโช ยังสกุล
นายแดง ตันไล
นายแดง ทองขาว
นายแดง โทนสิงห
นายแดงฤทธิ์ มูลจันทร
นายโดราแม บากา
นายตรัยเทพ รักประสิทธิ์
นายตอง แซซี
นายตั๋น ดาววงศ
นายตา สัตยมาก
นายตา สุเตจะ
นายตา อับษร
นายตี๋ เทาสาร
นายตึ๋ง กาศกระโทก

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒

นายตุลัน เทพสุริย
นายแตง วงศจี๋
นายไตรรัตน ชินวัฒนโสภณ
นายถนอม เตชะคฤหะ
นายถนอม ทะระถา
นายถนอม นันทนะมณี
นายถนอม ปนชาติ
นายถนอม พุทธศรี
นายถนัด แซลิ้ม
นายถนัด พรมทุง
นายถมยา สิตโท
นายถวัลย ความชอบ
นายถวัลย บาลศิริ
นายถวิล นนทศิริ
นายถวิล เนียมหอม
นายถวิล ผกากอง
นายถวิล มีกุลรัตน
นายถวิล ยอดแกว
นายถาวร เจริญวัย
นายถาวร ไชยารัตน
นายถาวร พงษเกิดลาภ
นายถาวร สืบคุณะ
นายถาวร แสงสุข
นายถาวร อินสุภา
นายถิ้น ทองจืด
นายถิรคุณ จันทรพงศ

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายแถม นอยตุน
นายแถม สุขพัตร
นายทนง ชัยรักษ
นายทนง ทะสะระ
นายทนงค สุวรรณศรี
นายทนงศักดิ์ ชูทอง
นายทนงศักดิ์ ออนคง
นายทม อินทะรักษา
นายทรงคุณ เติมวรรธนภัทร
นายทรงชัย รักวงศไทย
นายทรงพล ตั้งประพฤติดี
นายทรงพล ประสานวุฒิ
นายทรงพล รัตนเมืองสอง
นายทรงพล อุทัย
นายทรงศักดิ์ รัตนกระจาง
นายทรัพยปญญา แตงอิน
นายทวน ประจวบกลาง
นายทวนทิตย ถาคํา
นายทวาย ใจแสน
ดาบตํารวจ ทวิช ทวมจันทร
นายทวิช นาสันเทียะ
นายทวี คําชา
นายทวี ชัยวงค
นายทวี ไชยศรี
นายทวี นกอินทรีย
นายทวี พละสุข

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔

นายทวี ไพจิตร
นายทวี มาแสวง
นายทวี สกุลแกว
นายทวีชัย สิงหโทราช
นายทวีป จันโทศรี
นายทวีพันธ ทิพยพัฒนกุล
นายทวีศักดิ์ กรรเจียก
นายทวีศักดิ์ แกวจันทร
นายทวีศักดิ์ ตาลทราย
นายทวีศักดิ์ อินกวา
นายทศพร ประสิทธิ์ศิลป
นายทอง ไชยยา
นายทอง ทองผล
นายทอง นอยรอด
นายทอง สุขหวง
นายทองคํา โควินทะสุด
นายทองจันทร วิริยัง
นายทองดี สุระขันธ
นายทองแดง สนามเขต
นายทองทศ ดวงสวาท
นายทองทิพย วัฒโล
นายทองใบ นีระวงษ
นายทองเปลว นาคกัน
นายทองแปลง ภูยาทิพย
นายทองพูล พิมพจันทร
นายทองพูล ฟูมะเฟอง

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายทองพูล แสนสี
นายทองเพ็ชร อุบลลา
นายทองมวน ขันติวงค
นายทองมวน ธรรมกันหา
นายทองมวน ธารแมน
นายทองมา แสงสุวรรณ
นายทองมี ดอนวิเชียร
นายทองวาท สุปฐ
นายทองศรี ธัญญะชมภู
นายทองศรีสวรรค สีทาถุง
นายทองสา จํารี
นายทองสา ใยแกว
นายทองสุข ขําเตี้ย
นายทองสุข คามวัลย
นายทองสุข นภาเพชร
นายทองสุข พลออนสา
นายทองสุข มูลไชย
นายทองสุข มูลศรี
นายทองสุข สงวน
นายทองสุข สมภักดี
นายทองสุข หาสีงาม
นายทองสุข อินทประสิทธิ์
นายทองสุภเนตร อินทนิล
นายทองใส กาญจนศร
นายทองหลอ แสงอาทิตย
นายทองอินทร แกวภา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๑๑
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

นายทองอินทร บุษบง
นายทองอินทร ศรีเงิน
นายทอน เปาปา
นายทักษิณ จิตชัยเจริญกุล
นายทักษิณ สิงหราไชย
นายทัน ยอดรักษ
นายทับ ดอกจันทรา
นายทัศนัย รัตนวงศ
นายทัศไนย พรหมเทพ
นายทัศน วงศธิดา
นายทํานอง กันทะเสนา
นายทิน ศรีลาศักดิ์
นายทินกร เปรมศรี
นายทิพมณี บุญรัศมี
นายทิพย วงศหิรัญ
นายทิศ ทองมนต
นายทีฆโชติ งามถาวรวงษ
นายทีปกร ชมจันทร
นายเทพ คําวงศษา
นายเทพชยุตม ตาแกว
นายเทอดพงศ พิทักษบูรพา
นายเทิดศักดิ์ ลิ้มเจษฎาพงษ
นายเทิม วิเศษชาติ
สิบเอก เทียน พิมพโยธา
นายเทียนทอง กานเหลือง
นายเทียบ ฝกดอนวัง

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๖๒

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายแทน เครือแกว
นายแทน แยมประโคน
นายแทน อริยะดิบ
นายธงชัย แกวนาเหนือ
นายธงชัย ประกอบผล
นายธงชัย พงษพัชรินทร
นายธงชัย เพชรมั่ง
นายธงชัย วงศกาศ
นายธงชัย วิชัยวงศ
นายธงชัย สหายา
นายธงชัย เสงนนท
นายธงชัย อยูแยม
นายธนกร ขจรกลิ่น
นายธนกร คลายสิทธิ์
นายธนกร เสริมพงศ
นายธนกฤต ดิษฐกระจัน
นายธนกฤต สุวรรณ
นายธนดล ปานเพชร
นายธนเดช หนูประดิษฐ
นายธนพล ภักดีศรีสันติกุล
นายธนภณ คารมปราชญ
นายธนภณ ศิริรัตน
นายธนภัทร เฮงชูทรัพย
นายธนวัฒน ตุมพงษ
นายธนวุฒิ บริสุทธิ์
นายธนัช ศิรกุลวัฒน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘

นายธนัตถสันต ตั้งกองเกียรติ
นายธนากร เฉลียววงศเจริญ
นายธนาชัย ศรีสละ
นายธนิต วงศสิทธิการ
นายธนู กัลยา
นายธนู ไชยอินทร
นายธนู แสงเย็น
นายธเนศ เฉียบแหลม
นายธเนศ สดชื่น
นายธมากร ลี้ภัยดี
นายธรรมนูญ ชุมสวัสดิ์
นายธรรมนูญ ผิวงาม
นายธรรมนูญ มณทิพย
นายธราพงษ สกุลไทย
นายธวัช แซฮั่น
นายธวัช อนันตวุฒิ
นายธวัชชัย เกื้อพิริยกุล
นายธวัชชัย จันทมาลัย
นายธวัชชัย เทพทอง
นายธวัชชัย วงษไทย
นายธวัชชัย สมกันธา
นายธวัชชัย สรอยสมพงษ
นายธวัชชัย สุขเกิด
นายธวัฒน เชื้อเชียง
นายธวัฒน ปญญาเหล็ก
นายธวัฒน ศรีสมบูรณ

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายธัชชนะชัย ซองผม
นายธัชพล สีสด
นายธัญญา ชัยมงคล
นายธันยวงศ บริบูรณทรัพย
นายธาตุทอง บุญรอด
นายธานินท จันทรพัชรินทร
นายธํารง พลฉิมพันธุ
นายธิวา สุพรรณเนียม
นายธิเวช ปลัดศรีชวย
นายธีรเดช บุญปกครอง
นายธีรพล หยองตระกูล
นายธีรพันธ เล็กประโคน
นายธีรวัตร ชูวงษ
นายธีรวุฒิ ศรีลาศักดิ์
นายธีระธร สอสูงเนิน
นายธีระพันธ ชนะชัย
นายธีระยุทธ หนูเศษ
นายธีระยุทธ อังสนานนท
นายธีระศักดิ์ เจริญรัชต
นายธีระศักดิ์ ชึขุนทด
นายธีระศักดิ์ เมืองซื่อ
นายนกเล็ก ปวงศิริ
นายนพ จันทรตาย
นายนพกฤต ขําคง
นายนพดล นรินทร
นายนพดล บุญเย็น

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐

นายนพดล บุญสวาง
นายนพดล เมืองดี
นายนพดล สุวรรณจักรศรี
นายนพพร เพิ่มทวี
นายนพรัตน วงศคําจันทร
นายนภดล ไชยวงค
นายนภาพันธ พันธุเรณู
นายนรงค มวงทองคํา
นายนรภัทร สนิทอินทร
นายนรินทร คําสาร
นายนรินทร จันทรทอง
นายนรินทร ปทุมสูตร
นายนรินทร ปอมนอย
นายนรินทร พรมฝน
นายนรินทร แยมประยูร
นายนรินทร เรืองศรี
นายนรินทร ออมกระโทก
นายนรี คูณขุนทด
นายนเรศ เดชวิเศษ
นายนเรศ สุวรรณศรี
นายนฤพน ไชยสิริมงคลกุล
นายนอง ทิพมนฑา
รอยตํารวจโท นอม เกตุเหมือน
นายนัฐพล เรืองเศรษฐี
นายนันทภัค แสรพรม
นายนับแสน อนวัช

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายนิกร ชะมอย
นายนิกร มหายศ
นายนิคม กิจสุภา
นายนิคม คงเรือง
นายนิคม จันทรเจริญ
นายนิคม แดงเพชร
นายนิคม ผอมสวัสดิ์
นายนิคม เพ็งสะเกษ
นายนิคม เมฆวงคษา
นายนิคม สมชิต
นายนิคม สํานักวิชา
นายนิตย สติสูง
นายนิติ รุงเจริญกิจ
นายนิทัศน ธุวะคํา
นายนิพนธ ศรีจันทร
นายนิพนธ สิงหทาเมือง
นายนิพนธ อินถา
นายนิพล หีตหนู
นายนิพัฒน เที่ยงตรง
นายนิพัทธ บริบูรณทรัพย
นายนิมิตร ประเทืองผล
นายนิยม ขําแกว
นายนิยม จันทรขัน
นายนิยม ทรงคาศรี
นายนิยม บุญคาร
นายนิรัน จําปา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒

นายนิรันดร ยอดเมธา
นายนิรันดร แกวมา
นายนิรันดร ไตรบรรณ
นายนิรันดร สังขทอง
นายนิรันด วงคคูณ
นายนิราศ ยาอินตา
นายนิแว นิเซ็ง
นายนุกูล คุมประยูร
นายนุกูล รวมสุข
นายนุโลม โทตะคุ
นายนูรุดดิน มูฮิ
นายเนตร พรมทัด
นายเนตรพงษ ศรีแสง
นายเนย รวมสุข
นายเนียม โคแพร
นายบรรจง ขนอม
นายบรรจง จอมศิลา
นายบรรจง จันทรจิตร
นายบรรจง ชาติสุทธิ
นายบรรจง พลอยมี
นายบรรจง หาญใจไทย
นายบรรจง อนุรักษลาภวงศ
นายบรรจง ชื่นจิตต
นายบรรจบ เอมมะโน
นายบรรเจิด นิทรารัตน
นายบรรพต คมวุฒิชัย

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายบรรยง พลกระจาย
นายบรรยงค ขัดเรือง
นายบรรหาร จิตราภิรมย
นายบังเอิญ สุภาพ
นายบัญญัติ ชวยธรรมรัตน
นายบัญญัติ ทาสาคร
นายบัญดิต มาตรวิเศษ
นายบัญทัย สุวรรณไตร
ดาบตํารวจ บัณฑิต พิมพพรม
นายบัณฑิตย ธนาวิวัฒนา
นายบัณฑิตย หมื่นภักดี
นายบัวไข โฮหนู
นายบัวผิน คึมสูง
นายบัวพา พันคูณ
นายบัวริน คําบุญ
นายบัวลอง พิมพทอง
นายบัวลอย ยมธรรม
นายบาย ยกครบุรี
นายบารมี ชูศิริ
จาสิบเอก บํารุง คชชา
นายบํารุง อินทรสูรย
นายบิน ดวงกระโทก
นายบุญกอง คําแดง
นายบุญกอง ฤทธิ์เรือง
นายบุญเกิด ปองขันธ
นายบุญจันทร กาบพิลา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๑๙
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

นายบุญจันทร มะโนรัตน
นายบุญฉลอง โลพิศ
นายบุญเฉิด ทะนันใจ
นายบุญชวย กีเรียง
นายบุญชวย เกิดทรัพย
นายบุญชวย ดวงเนตร
นายบุญชอบ ไกรวารี
นายบุญชัด ลังกาชัย
นายบุญชู แพงมี
นายบุญชู ไพรสวาง
นายบุญชู รั้งกระโทก
นายบุญเชิด ฤทธิ์รักษา
นายบุญเชียร สุภาวรรณ
นายบุญเชือน เดชนุย
นายบุญโชติ ปญญาวงศ
นายบุญญฤทธิ์ หลักตา
นายบุญดํา เยาวแสง
นายบุญตง วชิรวิทยากร
นายบุญตื่น สายปะละ
นายบุญเต็ม ศรีเตชะ
นายบุญถม นิลพรรพต
นายบุญถิ่น แกวสีดา
นายบุญถึง ประกาสิทธิ์
นายบุญทวี ตะรักษา
นายบุญทอม ธุมา
นายบุญทัน รักอู

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๘๗๐

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายบุญทา คําปวน
นายบุญทา จันทรขอด
นายบุญทํา สอนบุญมา
นายบุญทิล กาแดง
นายบุญเทิน สอนนา
นายบุญเที่ยง หาญโสภา
นายบุญเทียม มณีวรรณ
นายบุญธรรม กุศล
นายบุญธรรม ขันหลา
นายบุญธรรม คําจีนา
นายบุญธรรม โชตอัคคี
นายบุญธรรม โตตอบ
นายบุญธรรม ถาวร
นายบุญธรรม นันชวง
นายบุญธรรม นามสิงหษา
นายบุญธรรม บุญมาวงศ
นายบุญธรรม บุญเรือง
นายบุญธรรม เพ็ญสุข
นายบุญธรรม ยอดดําเนิน
นายบุญนะ จิตกังวล
นายบุญนํา เมนมงกุฎ
นายบุญปน ใหลน
นายบุญเปง อองป
นายบุญผอง เปาพิษ
นายบุญพุฒ คงขํา
นายบุญเพ็ง แสงตุน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖

ดาบตํารวจ บุญเพิ่ม จันทรสกุล
นายบุญภพ พรมจักร
นายบุญมา กอนแกว
นายบุญมา คําลือ
นายบุญมา จงเยือกกลาง
นายบุญมา บุญเรือง
นายบุญมาก เชษฐศิริพงศ
นายบุญมี จันทรมณี
นายบุญมี จีสันต
นายบุญมี ดาแกว
นายบุญมี ตะโกสี
นายบุญมี นอยหลง
นายบุญมี ผินพิมาย
นายบุญมี สังขทอง
นายบุญยง บรรณศาสตร
นายบุญยงค พรเวียง
นายบุญยัง เหินจันทึก
สิบโท บุญยันต ทินอย
นายบุญยาย ทาจุมปู
นายบุญยืน แกวคํา
นายบุญยืน คํานนท
นายบุญยืน เผือกผอง
นายบุญยู ยานจรัส
นายบุญเย็น ชุมภู
นายบุญเยี่ยม ตะติยะสุนทร
นายบุญรัฐ ฤทธิพันธ

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายบุญรัตน ดอนลาว
นายบุญเริ่ม สุวรรณเพ็ชร
นายบุญเรือง บุญพรานชู
นายบุญเรือง วังมี
นายบุญเรือง สอนเจริญ
นายบุญลอ อนทอง
นายบุญล้ํา มาเมือง
นายบุญลือ เตชะสัตยา
นายบุญเลิศ แกววิเศษ
นายบุญเลิศ จินดาธรรม
นายบุญเลิศ ชัยมงคล
นายบุญเลิศ บุญชะโด
นายบุญเลิศ ลําภู
นายบุญเลื่อง เรืองแกว
นายบุญศรี ใจงิ้วคํา
นายบุญศรี พลตรี
นายบุญศิล อิงภู
นายบุญสรวง ถนอมวงศ
นายบุญสง ไตรนาถ
นายบุญสง ปญญา
นายบุญสง หงษา
นายบุญหลาย เคหะรมย
นายบุญหลาย พิมพอุบล
นายบุญเหลือ โปทา
นายบุญเหลือ ยิ้มวิไล
นายบุญเหลือ รัศมี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘

นายบุญเอื้อน เปยวนาลาว
นายบุดสี สุริยะเสน
นายบูชิต สุขธงไชยกูล
นายบูเด็น ยาวัง
นายบูอาสัน นางเจะ
นายเบา เกษร
นายปฎิพัทธ ภูพระสิงห
นายปฐมพร รัชตประถากุล
นายปภพ ฤทธิพงษ
นายประกรณ ชูสงค
นายประกอบ จํานงคถิ่น
นายประกอบ ชินบุตร
นายประกอบ บัวบาน
นายประกอบ เรืองติก
นายประกอบ ศรีจันทรอยู
นายประกอบ สงปราบ
นายประกอบ สมเพราะ
นายประกอบ อังควินิจวงศ
นายประกาศ ยิ้มแยม
นายประกาศ ศรีอินทร
นายประกิต นิ่มธุภะริยะ
นายประกิต วองไพกุล
นายประคอง ภูแสนศรี
นายประคอง ศรีโยธา
นายประจบ เรืองเดช
นายประจบ สุภาพ

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๔๙
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 ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายปรระจวบ แกวขาว
นายประจวบ แกวชมภู
นายประจวบ หนูเกื้อ
นายประจวบ อินทรขัน
นายประจวบ อุปนันท
นายประจักษ สุริยาพิทักษ
นายประจิน จุลพันธ
นายประจิม ชื่นหลอสังข
นายประโจม พราโมต
นายประชัน จําวงค
นายประชันต สมบัติใหม
นายประชิด จิตรจันทร
นายประดับ คงอินพาน
นายประดับ สุธาพจน
นายประดิษฐ จอมแกว
นายประดิษฐ ไชยพจน
นายประดิษฐ แกวสี
นายประดิษฐ ขาวคม
นายประดิษฐ โฉมเชิด
นายประดิษฐ ปลอดภิญโญ
นายประดิษฐ ปาเมืองมูล
นายประดิษฐ มาลัย
นายประดิษฐ วงษยะปาน
นายประดิษฐ ศรีเทียม
นายประดิษฐ อุปนโน
นายประถม เข็มสุข

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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
๑๐๐๐

นายประถม จําปาศรี
นายประทวน แกวมา
นายประทัด ถาหลา
นายประทับ ทนันชัย
นายประทาน หวังคอนกลาง
นายประทิน ศิริสวัสดิ์
นายประทีป คําปอก
นายประทีป ทุมเที่ยง
นายประทีป สุขสมบูรณ
นายประทุม ทองเปลว
นายประเทือง แกวโชติ
นายประเทือง วิลัยพฤกษ
นายประธาน ดีไพร
นายประนอม มากสํารี
นายประพจน ณ ตะกั่วทุง
นายประพรรณ วังเปยง
นายประพล นิลธนากิจ
นายประพัฒน หาญกลา
นายประพัต เมืองอุดร
นายประพันธ จันทรดวงโอด
นายประพันธ ฉ่ําจุย
นายประพันธ โมงคํา
นายประพันธ โยแกว
นายประพันธ วิชายะ
นายประพันธ อินทรักษา
นายประไพ มาสอน

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายประไพ หวังผล
นายประภัทร โรจนมงคลกุล
นายประภาส ปวนวันประสม
นายประภาส พรหมวิหาร
นายประภาส ศรีประเสริฐ
นายประมวล บุญมี
นายประมวล มหาสมิทร
นายประมวล วงคภูดร
นายประมวล ศาสตราชัย
นายประมุข บุญกําเนิด
นายประยงค แดงชาติ
นายประยงค วงคเทพ
นายประยนต ชาธิราช
นายประยุทธ นอยเอม
นายประยุทธ อินตะแกว
นายประยุทธ จันทรทอง
นายประยูร คงคุลี
นายประยูร แซลิ้ม
นายประยูร โปสาวาท
นายประยูร วงคชมภู
นายประยูร วิจิตรพันธ
นายประยูร อสัมภินพงศ
นายประยูร อิ่มสะอาด
นายประโยชน หนูประโคน
นายประวัติ สุยะ
นายประวิทย ขาวอุไร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายประวิทย ปนตา
นายประวิทย สวนมา
นายประวิทย สุภาศรี
นายประเวศ ใจลังกา
นายประเวศ ทิพเหลือง
รอยตํารวจตรี ประเวส ยังโหมด
นายประเษม ขวัญพรหม
นายประสงค กาวิชัย
นายประวงค ใจแปง
นายประสงค ชุมใจ
นายประสงค ธูปเทียน
นายประสงค พลายมี
นายประสงค อินตา
นายประสพ กะตะโท
นายประสพ ผดุงสมัย
นายประสพ พิพวนนอก
นายประสม ขุมเพชร
นายประสาท เวียนขุนทด
นายประสาน รุงเรือง
นายประสาน ศรีวิชา
นายประสาร พันธเจริญกิจ
นายประสาร พินิจ
นายประสาร วณิชกุลนันท
นายประสิงห วงศพิพันธ
นายประสิทธ เกิดทรัพย
นายประสิทธิ ศักดิ์เศรษฐ

๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายประสิทธิชัย ดํานิล
นายประสิทธิ์ กันวงค
นายประสิทธิ์ เกียรติยศ
นายประสิทธิ์ แกวสม
นายประสิทธิ์ คําแกว
นายประสิทธิ์ จาระนัย
นายประสิทธิ์ ชัยรังษี
นายประสิทธิ์ ชัยอุโคตร
นายประสิทธิ์ ไชยถา
นายประสิทธิ์ ดานตระกูล
นายประสิทธิ์ ตูลเพ็ง
นายประสิทธิ์ แทนทอง
นายประสิทธิ์ พยุหสิทธิ์
นายประสิทธิ์ มิ่งสกุล
นายประสิทธิ์ เมืองโคตร
นายประสิทธิ์ ยอดมาลัย
นายประสิทธิ์ เลิศสกุลกิจ
นายประสิทธิ์ ศรีหริ่ง
นายประสิทธิ์ สมศักดิ์
นายประสิทธิ์ สิงหบุตร
นายประสิทธิ์ เสืออวม
นายประสิทธิ์ หวยจันทร
นายประสิทธิ์ แหวนวงษ
นายประสิทธิ์ ออนกําปง
นายประเสริฐ จันทรวัฒนพงษ
นายประเสริฐ นาคเสน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔

นายประเสริฐ นามวัย
นายประเสริฐ นามศรีฐาน
นายประเสริฐ บุทธิจักร
นายประเสริฐ ปญญาทา
นายประเสริฐ โพชสาลี
นายประเสริฐ โมรา
นายประเสริฐ ยอดชมภู
นายประเสริฐ สุขชวง
นายประเสริฐ สุขสถาน
นายประเสริฐ โหพันธ
ดาบตํารวจ ประเสริฐ อาจศัตรู
นายประหยัด ชัยวาปน
นายประหยัด สิงหทอง
นายประหยัด สุนทร
นายประหยัด หกประโคน
นายปรัชญา ปราบริปู
นายปรัชญา สังขะกูลรัตน
นายปรัญชัย อินปญญา
นายปราการ จันทรน้ําสระ
นายปราบ เกาะโคง
นายปราโมทย จาบทอง
นายปราโมทย สุดชา
นายปรารถนา ปรีชาวนา
นายปริญญา ปญญา
นายปริวรรต ทองคํามา
นายปรีชา การเพียร

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายปรีชา คงเมฆ
นายปรีชา จันทรไข
นายปรีชา ใจสบาย
นายปรีชา ฉนานุกูล
นายปรีชา ดวงมณี
นายปรีชา ทองสง
นายปรีชา ปนติ
นายปรีชา เพียรงาน
นายปรีชา ฟูคํา
นายปรีชา มุขยงค
นายปรีชา มูลชัยสุข
นายปรีชา เมืองโคตร
นายปรีชา วิรเศรษฐ
นายปรีชา สุวรรณกลาง
นายปรีชา อิ่มดี
นายปรีชา อุปฮาด
รอยตรี ปรีชาชัย เกตุฉาย
เรืออากาศตรี ปรีชาญ แสเพชร
นายปลัด แสงไชยา
นายปลิว นุมดี
นายปวริศ ปุนทอง
นายปญญา กลอมโอสถ
นายปญญา บุญสะอาด
นายปญญา สอนนอย
นายปญญา สินหาชัย
นายปญญา สุวรรณวงศ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖

นายปน สุกใส
นายปนแกว ศรีบุญเรือง
นายปาน พุมฟก
นายปานชัย ปยะนาคร
นายปานทอง แซโก
นายปยเดช เชื้อฉลาด
นายปยะ จํารูญ
นายปยะ แซหลิม
นายปยะ เหมหมัด
นายปยะชัย สงวัฒนา
นายปยะพงษ วิวิชวานิช
นายปยะพงษ ศรีเดช
นายปยะวัฒน บุญเกื้อ
นายปุรเชษฐ อุบลครุฑ
นายเปรม อินตะ
นายเปลี่ยน กุศล
นายเปลื้อง จิตคงสง
นายเปลื้อง ชูคง
นายเปยก ชื่นใจดี
นายแปว อั้นกระโทก
นายผดุง ปทมแกว
นายผดุง สาสาย
นายผล ใจงิ้วคํา
นายผอง พาปอ
นายผาด พงษจรูญ
นายผาน ดวงฟู

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายผานศึก หมื่นแปง
นายผาย วงศฝน
นายผิน จักรแกว
นายเผชิญ รุจิอนันต
นายแผน ไชยายงค
นายพงศจิตร จิตตจร
นายพงศศักดิ์ คงไพรจิตรวงศ
นายพงษเทพ ดวงประทุม
นายพงษเทพ เอกวิศิษฏชัยกุล
นายพงษศักดิ์ ขุนอักษร
นายพงษศักดิ์ จันทรวัฒนาวณิช
นายพงษศักดิ์ ติ้งถิ่น
นายพงษศักดิ์ วัฒนากรรุงเรือง
นายพชร ชัยมงคล
นายพนม หวังอยู
นายพนอ กัณหาแกว
นายพนา เลาวาง
นายพยนต ทาตะเคียน
นายพยนต สภาพบดี
นายพยุง ชนะศึก
นายพยุงศักดิ์ หาญกลา
นายพยูร ภูรัตน
นายพร เครืออิน
นายพร วงศกา
นายพรชัย ชิดชัยภูมิ
นายพรชัย ตันสุย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘

นายพรชัย แสงอินตา
นายพรชัย อําไพ
นายพรณรงค วันจันทึก
นายพรเทพ วิโรจน
นายพรเทพ อมรวรนาถ
นายพรพิศณุ ทวีปญญสกุล
นายพรมมา อาจวงษา
นายพรมรินทร ขันคํา
นายพรรัตน ราชมณี
นายพรวิรุฬ แวงวรรณ
นายพรสันต กลิ่นมรรคผล
นายพรสิทธิ์ จันทรชุม
นายพรสิทธิ์ ศรีนุต
นายพรหมมา พานวนทิศ
นายพล ประวันเนา
นายพล พะธุระ
นายพล มีรุงเรือง
นายพลตรี จักไม
นายพลภัทร สิงหสาร
นายพวง ขันธุแสง
นายพวง นุมนอย
นายพะเยาว กลอมโอสถ
นายพัชรพงษ ถาวรสุข
นายพัชรพล ฝุนเงิน
นายพัฒนพงษ อิ่นคํา
นายพัฒนา ยะกร

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายพัทธดนย การินทร
นายพัน ซายเกลา
นายพันธวัจน วงษปรีชา
นายพันธนรินทร โสภานะ
นายพันธุศักดิ์ ดอกแสง
นายพันธศักดิ์ สมบุตร
นายพันรอง บุญแกว
นายพันอนันต บุญมาก
นายพัลลพ ศรทอง
นายพํานัก นิสะโสภะ
นายพิง ทวีเสมอ
นายพิจารย คําเรือง
นายพิจิตร โพธิเสน
นายพิชัย แขงขัน
นายพิชัย ทัศโน
นายพิชัย นิติวงศวรกุล
นายพิชัย แสงหัวชาง
นายพิชิต คําชั่ง
นายพิชิต จวงตะขบ
นายพิชิตพล ไชยจําเริญ
นายพิเชฐ ไชยคําวัง
นายพิเชต สิริทรัพยเจริญ
นายพิทักษ ทวีพันธ
นายพิทักษ นานา
นายพิทักษ บุญเรือง
นายพินธ เมืองใจ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐

นายพินิต ลิ้มแกวสุวรรณ
นายพินิตย ปทมัตย
นายพิพัฒน ธรรเดโช
นายพิพัฒน ศรีสุข
นายพิพัฒนพล เกิดสุรินทร
นายพิมล พิทักษศิลป
นายพิละ พิมพุฒ
นายพิลัย ศิริเวช
นายพิศ ทองเนื้อแข็ง
นายพิศิษฐ ภูสวัสดิ์
นายพิสิทธิ์ ทวีวงศ
นายพิสิทธิ์ รัชวการ
นายพิสิษฐ ผดุงสิน
นายพิสิษฐ เวกสันเทียะ
นายพีรพงศ แสงเกง
นายพีรพงศ เหลืองศุภบูลย
นายพีรพงษ เพชรหอย
นายพีระพงษ ปริกเพชร
นายพีระพล เจริญวานิช
นายพีระศักดิ์ วองวรานนท
นายพีระศิลป เกื้อสกุล
นายพุทธา ภูมัง
นายพุธ เปงบุญมา
นายพูนมี อุณวงค
นายพูลศักดิ์ เลียวนรเศรษฐ
นายพูลสิน พงษสุภษะ

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๑
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 ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายเพทาย ดวงดํา
นายเดนต แหลงสะทาน
นายเพ็ง หมวดเหม็น
นายเพ็ชร คําฤทธิ์
นายเพ็ชร พูลศิริ
นายเพลิน ขาวผอง
นายเพลิน สุขใจ
นายไพฑูรย แซตั้ง
นายไพฑูรย พุยศิริ
นายไพทูล แผนพนา
นายไพบูรณ สการะเศรณ
นายไพบูลย แกววิชิต
นายไพบูลย โคกมวง
นายไพบูลย เชษฐธง
นายไพบูลย ทองบอ
นายไพบูลย ทิพเหลือง
นายไพบูลย ผารินทร
นายไพบูลย พลงาม
นายไพบูลย พิณอุไร
นายไพบูลย เสงี่ยมพร
นายไพบูลย เอื้อสุวรรณา
นายไพรทอง ยศตุย
นายไพรัช เต็มฟอม
นายไพรัตน พิทักษธรรม
นายไพรัตน สุนสันเขต
นายไพรินทร ทองแกมใบ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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
๑๓๑๒

นายไพโรจน แกวเปา
นายไพโรจน นิพล
นายไพโรจน ผองเกษม
นายไพโรจน พิสูจน
นายไพโรจน รุงโรจนธนะชัย
นายไพโรจน วงศษา
นายไพโรจน ศรีพินิจ
นายไพโรจน หวยหงษทอง
นายไพวัลย สุดบับ
นายไพศาล กลิ่นษร
นายไพศาล แกววิจิตร
นายไพศาล ขําวงษ
นายไพศาล ใจปนตา
นายไพศาล ปาปะเก
นายไพศาล เปรมชื่น
นายไพศาล วงศซิ้ม
นายไพศาล อุทัชกุล
นายฟาริด เบ็ญมุสา
นายเฟยม พวงเงิน
นายภักดี ขวัญรอด
นายภักดี ลานจะ
นายภักดี ศรีราชา
นายภักดี สมณะ
นายภักดี สุดาทิพย
นายภักดี หาญปย
นายภักดี อุสาหคา

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายภัททชิติ์ คงพันธ
นายภาคภูมิ นุกูลรักษ
นายภาณุมาศ บุญศรี
นายภาษิต กลับดี
นายภีรวัตร บุตตะ
นายภูมิชาย แปงชุมภู
นายภูวดล ชูชัยยะ
นายภูวดล ไมงาม
นายภูวดล สาจันทร
นายภูษิต หมูมาทวงศ
นายมงคล คิ้มสิงห
นายมงคล ชาติเจริญจันทร
นายมงคล ญาณศรี
นายมงคล เทพเสน
นายมงคล พุทธสอน
นายมงคล ไภยบูลย
นายมงคล เลาศรีอารยะกุล
นายมงคล เสาวภา
นายมงคลชัย ผลโภชน
นายมณเทียน สิงหสู
นายมณิต รักษาวงศ
นายมณี มังสาทอง
นายมน การะรัมย
รอยตรี มนตรี กัญชนะ
นายมนตรี กิจเกตุ
นายมนตรี เขียวโคตร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔

นายมนตรี ดีกัน
นายมนตรี โตไพบูลย
นายมนตรี ละคํา
นายมนตชัย ชลกิจ
นายมนตชัย เซี่ยงกอ
นายมนตนรินทร ศิริโชติทวี
นายมนเทียร ตาอินทร
นายมนัส กิมิบัติ
นายมนัส พูลเพิ่ม
นายมนัส รักกระโทก
นายมนัส วิชัยศิลป
นายมนัส ศรีขํากุล
นายมนัส สายเครือชุม
นายมนัส สุวรรวงศ
นายมนัส หอมขจร
นายมนูญ สามี
นายมโน ศรีสิงห
นายมอหะมะรอสาลี มะ
นายมะ หมะ
นายมะรอมิง วาหะ
นายมะหะมัดลาเซ็ง อาแว
นายมัน โคฮุด
นายมานพ ฉลวยศรี
นายมานพ ตรีศักดิ์
นายมานพ บุญคง
นายมานพ รังสี

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายมานพ สุวรรณมาโจ
นายมานะ ชัยพิบูลย
นายมานัด รอบรู
นายมานิต ฤทธิสาร
นายมาโนช พวงสุวรรณ
นายมาโนช พานิช
นายมาโนชญ สีสด
นายมามุ มะ
นายมามุ หะยีดอเลาะ
นายมาระ นามมี
นายมารุต อานพาณิชย
นายมิน ทองมหา
นายมี นุวงศ
นายมีชัย บุญอ่ํา
นายมุด ชัยสร
นายมูหามะ เจะแว
นายแมงยง แซซิม
พันจาตรี เมธา พรตเจริญ
นายเมืองดี เอกา
นายไมตรี บุญประดิษฐ
นายยงยุทธ กงไกรลาศ
นายยงยุทธ คงศักดิ์
นายยงยุทธ เส็งพานิช
นายยงยุทธ หนูเรือง
นายยม ทองนวล
นายยรรยง ตงศิริ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖

นายยรรยง เพวงศ
นายยรรยง บุญพันธ
นายยวน ภักดีโต
นายยศกร สุขเจริญ
นายยศพนธ อินเลี้ยง
นายยอด นุปากรณ
นายยา บากา
นายยิ่งยศ โกฎแกว
นายยุทธ เชี่ยวชาญ
นายยุทธ ศรีเครือ
นายยุทธนา วงศจรุงโรจน
นายยุทธพงษ ตีระมาศวณิช
นายยุทธยา วรรณลา
นายยุทธศักดิ์ ดวงนิล
นายยูโซะ อาหะมะ
นายเย็น เชื้อฉุน
นายเยาว แปะกลาง
นายเยี่ยม มาพรม
นายเยื้อน เทียนพันธ
นายรมย อิวิโส
นายรวม บุยเที่ยง
นายรวมชัย ลวนอํานวยโชค
นายรวมศักดิ์ ปลาเปง
นายรอเซ็ง ไหรเจริญ
นายรอมือลี เจะแล
นายรอยาลี มูซอ

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายรอโอก บินรัตแกว
นายรักเกียรติ ขันหลอ
นายรักษเกียรติ ออนสอาด
นายรังศรี กอมกรแกว
นายรังสรรค รอดประเสริฐ
นายรังสรรค สิงหใจดี
นายรังสันติ์ จิตแสง
นายรัชชัย นิธิคณาวุฒิ
นายรัชต ดีผดุง
นายรัฐกร ธรรมสรางกูร
นายรัตน เทียนแดง
นายรัตน ยุวงศ
นายรัตน แสงภารา
นายรัตน อุนอารมณ
นายรัศมี คุมเมือง
นายราชศักดิ์ ไมเขียว
นายราชัน มีปอม
นายราหมาน กาวิเศษ
นายรุง ทุมา
นายรุง ศรีทอง
นายรุงโรจน ชลอเจริญยิ่ง
นายรุงโรจน ชาวปลายนา
นายรุฒิชัย นันทาทอง
นายเริญ สงวนใจ
นายเริ่ม ผงทอง
นายเริ่ม สมศรี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘

นายเรียน ยายิรัมย
นายเรือง เล็กทรัพย
นายเรืองยศ เปนสุข
นายเรืองรัตน อารีย
นายเรืองฤทธิ์ งามสุทธิ์
นายเรืองวุธ รูคิด
นายเรืองศักดิ์ สุขเพิ่ม
นายเรือเหาะ ผลงาม
นายโรจนศักดิ์ อุดมพานิชย
นายไร ขันทะจํานงค
นายฤกษ เบ็ญฮาวัน
นายลวน แพรกลาง
นายละมัย นาคสังข
นายละมาย ชูแวน
นายละเอียด อินทรกลับ
นายลัง เทือกคําซาว
นายลําพูล เมืองโคตร
นายลําเพย ใบกุหลาบ
นายลํายอง วงศเกิด
นายลิขิต วิละปง
นายลี กูบกระโทก
นายลือชาย บัวนาค
นายลุย นาโพนทัน
นายเล็ก กาวิชัย
นายเล็ก จุถาวร
นายเล็ง เปนเอก

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายเลม ลักษร
นายเลย จันทา
นายเลอชา วงษสุวรรณ
นายเลิศชัย เรืองมาลัย
นายเลิศชัย กิตตินิรนาท
นายเลิศปยะ อินทรสมบัติ
นายเลี่ยม เกษกุล
นายเลื่อน ฟูคํามี
นายเลื่อน วรรณโวหาร
นายแลน มอญกระโทก
นายแลม โดดกระโทก
นายวงศิลป กลาหาญ
นายวงศ ไกรงามสม
นายวงศ ถิ่นแปง
นายวงศเดชา ปญญาพร
นายวน สุวรรณศรี
นายวรดิศ ทองเสริมสุข
นายวรนันท ราคาแพง
นายวรพงษ กอสูงเนิน
นายวรพงษ โรจนสัตตรัตน
นายวรพจน เทียมเพ็ญ
นายวรพล ดวงจิตร
นายวรพันธ มูลศรี
นายวรรณศักดิ์ บัวงาม
นายวรวรรณ เจะจาโรจน
นายวรวุฒิ กัมพะบุตร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐

นายวรวุฒิ วงศเชาวลิต
นายวรวุฒิ วรีพุฒซอน
นายวรศักดิ์ สามารถ
นายวรเศรษฐ ปญจศิริมนตรี
นายวรา แตทองแท
นายวรินทร นาวาลอง
นายวรุดม อุดมสรางสรรค
นายวศิน ดับโศก
นายวสันต ไตรปฎก
นายวสันต พลอาสา
นายวสันต มหาศิริ
นายวสุวัตน ผาวัน
นายวัชระ ทองยอย
นายวัชระ สารีวัน
นายวัชระ สุวรรณเติม
นายวัชรินทร ไชยเชนทร
นายวัฒนนท ทองสวี
นายวัฒนพงษ สุวรรณไตร
นายวัฒนะ วัฑฒนายน
นายวัฒนา เรืองมาก
นายวัฒนา หาญธีระพิทักษ
นายวัน อิ่นแกว
นายวันเฉลิม สิทธิยศ
นายวันชัย จันทรนาลาว
นายวันชัย นาคสนั่น
นายวันชัย นิจพาณิชย

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
พันตํารวจตรี วันชัย พัดใย
นายวันชัย พุมจําปา
นายวันชัย โสมนัส
นายวันนา พฤกษาสิทธิ์
นายวันรบ ทองวาว
นายวัลลภ จันตาเวียง
นายวัลลภ เทพาลัย
นายวัลลภ ฟองพิกุล
นายวัสดิ์ ทาอาสา
นายวาริชย ขวัญทองอินทร
นายวาด จิตคงสง
นายวาริชย ภิระบรรณ
นายวารินทร เตียงงา
นายวารินทร พุมจําปา
นายวาสนา พรจันทึก
นายวาสุกรี จิระสถิตยถาวร
นายวิจิตร ปญญา
นายวิจิตร ปญญาภู
นายวิจิตร ศรีลิมปนนท
นายวิจิตร หอมแสง
นายวิจิตรศิลป พรมมา
นายวิชัต เสนีย
นายวิชัย จิรสุขเมธากุล
นายวิชัย ชมจุมจัง
นายวิชัย โตสมบัติ
นายวิชัย ทองผึ้ง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒

นายวิชัย ทองสุข
นายวิชัย พงษสระพัง
นายวิชัย พันเลิศอมร
นายวิชัย ภูมิลําเนา
นายวิชัย ภูมี
นายวิชัย มรคา
นายวิชัย วาปสังข
นายวิชัย ศรีทอง
นายวิชัย สีบุดดี
นายวิชัย สุขธร
นายวิชัย อินชา
นายวิชา จิรวัฒน
นายวิชาญ ชูทาว
นายวิชาญ ปนทอง
นายวิชาญ วิจิตร
นายวิชาญ สอดโสม
นายวิชาญ แสงอุไร
นายวิชิต ดานกระโทก
นายวิชิต พุทธสิงห
นายวิชิต อบอุน
นายวิชิตร ศรีมุกข
นายวิเชฎฐ จงศิริ
นายวิเชษฐ กามัน
นายวิเชียร เกิดชูกุล
นายวิเชียร คํามูล
นายวิเชียร ฆารประเดิม

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายวิเชียร ธงเทียน
นายวิเชียร นิ่มคร
นายวิเชียร เนียมเทศ
นายวิเชียร เปยปน
นายวิเชียร พิละกัญทา
ดาบตํารวจ วิเชียร ยาทา
นายวิเชียร รอดทับทิม
นายวิเชียร รักทองหลอ
นายวิเชียร ฤทธิ์ทอง
นายวิเชียร สบายจิตร
นายวิเชียร สมยานะ
นายวิเชียร สินเปยง
นายวิเชียร สุขะอาคม
นายวิเชียร สุคําทัศน
นายวิเชียร สุทธิธรรม
นายวิเชียร สุริวงศ
นายวิโชติ สินวงศ
นายวิถี ศิริวรรณ
นายวิทพงษ แสงนอย
นายวิทยา เจือกโวน
นายวิทยา ชํานินวล
นายวิทยา ถาพร
นายวิทยา เรือนมั่น
นายวิทย ไขนาค
นายวิน ปานทุง
นายวินัย กันแคลว

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๕๙๙
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

นายวินัย แขชัย
นายวินัย ชมชาติ
นายวินัย ชาติเจริญจันทร
นายวินัย บุตรศรี
นายวินัย พนาขวา
นายวินัย พิพิธภัณฑ
นายวินัย แสงสด
นายวินัย โสภาพ
นายวินัย เหมือนแกว
นายวินัย เหลาจันทรอัน
นายวินัย อุยหะ
นายวินิจ สมรภูมิ
นายวินิจ เสมาตระกูล
นายวิบูลย พลอสจ
นายวิบูลย รอดเชียงล้ํา
นายวิม ฟกสมบูรณ
นายวิมล มณีวรรณ
นายวิรศักดิ์ พรหมสวน
นายวิรักษ ยงยืน
นายวิรัช อนพา
นายวิรัช อัตมา
นายวิรัช อินสุวรรณ
นายวิรัตน คําสุ
นายวิรัตน แซเลา
นายวิรัตน ภูทอง
นายวิรัตน โยธากุล

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๖๕๐

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายวิรัตน รวดเร็ว
นายวิรัตน วิยะวรรณ
นายวิรัส โพธิปสสา
นายวิโรจน กลิ่นสุวรรณ
นายวิโรจน ทับทิมดี
นายวิโรจน เทียนลี้
นายวิโรจน นาคแกว
นายวิโรจน ปลิ้นโชคชัย
นายวิโรจน พันธเศรษฐ
นายวิโรจน มาทะการณ
นายวิโรจน เรืองเกียรติกุล
นายวิโรจน วงคคําปวน
นายวิโรจน วัชรคงศักดิ์
นายวิโรจน สมยศ
นายวิโรจน สาปคํา
นายวิลัย วัฒนภูมิ
นายวิลัย วิถี
นายวิลัย สิทธิศาสตร
นายวิไล ฝางคํา
นายวิศรุต ดีสินธุ
นายวิศรุต บุญมาก
นายวิศรุต ผาละนัด
วาที่รอยตรี วิศรุต อุติโพธิ์
นายวิศาล สามัคคีธรรม
นายวิษณุ บุตรอามาตย
นายวิสาร จงประโคน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖

นายวิสุทธิ อินทรสวาท
นายวิสุทธิ์ เฉียบแหลมดี
นายวิสุทธิ์ แซบาง
นายวิสุทธิ์ บุญเกษม
นายวิสุทธิ์ วัฒนสกุลเกียรติ
นายวิสูตร โตสวัสดิ์
นายวิหก สุกดิษฐ
นายวีรพงศ มสุการัตน
นายวีรพงศ เสวรันต
นายวีรพงศ บังคมเดช
นายวีรศักดิ์ จุลรัตน
นายวีระ ดํานา
นายวีระ นันทกลับ
นายวีระ บุญศรีวงษ
นายวีระ ผาสุข
นายวีระ แสงจันทร
นายวีระจิตย ชะนะเทพ
นายวีระชัย กังวานธรรม
นายวีระชัย หวงสุวรรณากร
นายวีระศักดิ์ ใจเหมือน
นายวีระศักดิ์ ละมาย
นายวุฒิ นนทภักดี
นายวุฒิชัย บุญชิต
นายวุฒิชัย มากเจริญ
นายวุฒิวัฒน อุปละ
นายเวียง ไหมจีน

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายเวียงชัย มิสาธรรม
นายแวว คําพฤกษ
นายแวว ดอนแนไพร
นายแวว หนานนะ
นายแวอาแด แวยูโซะ
นายไว กลีอิ่ม
นายไวพจน เหวาโต
นายศตพล วงคริยะ
นายศรชัย บัวงาม
นายศรยุทธ อุนกระโทก
นายศราวุฒิ ปไสย
นายศราวุธ กลิ่นเลิศ
นายศราวุธ มาโยธา
นายศราวุธ เอื้องสัจจะ
นายศรีทุน ปญญา
นายศรีทูล ใจปนตา
นายศรีธาตุ พันพละ
นายศรีนวล ใจใส
นายศรีนวล ทิพยแกว
นายศรีบุตร วารินทร
นายศรีโรจน อินชัย
นายศรีสกุล อุดปน
นายศรุต ทิพยมงคล
นายศักดา จําปารัตน
นายศักดา ผาสุขยืด
นายศักดา ยุทธเกง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘

นายศักดา สงกันหา
นายศักดินนท มณีพันธุ
นายศักดิ์ กันทะวงค
นายศักดิ์ สุโขประสพชัย
นายศักดิ์ชัย บุญเจริญกิจ
นายศักดิ์ชัย รักกิจศิริ
นายศักดิ์ชัย สาระศรี
นายศักดิ์ชัย แสงเหมือนขวัญ
นายศักดิ์ชาย มีเลข
นายศักดิ์ชาย ยินดีสุข
นายศักดิ์ดา โชตะยากฤต
นายศักดิ์ดา วงศตาหลา
นายศักดิ์นอย วังสกุล
นายศักดิ์พร อัศเจรียวัฒนา
นายศักดิ์ระพี จินดาวงค
นายศักดิ์ระพี สุภา
นายศักดิ์สมัย นวลศรี
นายศักรินทร จันทาพูน
นายศิริ เปรอด
นายศิริ เพ็งจันทร
นายศิริพงษ กลิ่นศรีสุข
นายศิริพงษ ศรีวะโสภา
นายศิลธรรม ยอดดําเนิน
นายศิลป อินา
นายศิลปชัย บุญเจริญกิจ
นายศิลปชัย เผือกชาย

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายศิวกร ถนอมจิตร
นายศิวกร อินทรบุหรั่น
นายศุภชัย แซโกว
นายศุภชัย เดชะวัชรานนท
นายศุภชัย ถาวรวัฒนเจริญ
นายศุภชัย บุญชู
นายศุภนิมิต อยูหุน
นายศุภฤกษ กาวินํา
นายศุภวุฒิ เมืองแกว
นายเศกสัน อุปชฌาย
นายเศียร แกวสามกูล
นายสกุลชาติ นาเมืองรักษ
นายสงกานต อวบอาบ
นายสงคราม คําศรี
นายสงวน คําสุข
นายสงวน ชูรัตน
นายสงวน ทองจําปา
นายสงวน บัวแสง
นายสงวน พันพา
นายสงวน พิผวนนอก
นายสงวน สุริยะจักร
นายสงัด กาวิชัย
นายสงัด คําภู
นายสงัด ณ วิชัย
นายสงัด นิมิตรดี
นายสงัด ศรีชนะ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐

นายสงัด สมประสงค
นายสงัด อุนอินทร
นายสงา จันทะราษี
นายสงา เดชคุณมาก
นายสงา บาง
นายสงา แสงชาลี
นายสงา อยูสาโก
นายสด สัทธะประโคน
นายสถาพร วายุภาพ
นายสถิตย จันทเหล็ก
นายสถิตย ดวงมาลา
นายสถิตย โนนทิง
นายสถิตย แผเต็ม
นายสทาน มาสืบ
นายสน เรือนทอง
นายสนธยา จันทรเอม
นายสนธยา พึ่งประยูร
นายสนม กลิ่นใจ
นายสนอง วิเศษศรี
นายสนอง สุดตาชาติ
นายสนอง หนาแนน
นายสนอง หาญหาว
นายสนั่น คําแกว
นายสนั่น ใจซื่อ
นายสนั่น ใจมุง
นายสนั่น เพ็งทะเล

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสนิท ปงรังษี
นายสนิท พลทองวิจิตร
นายสนิท ยํานวล
นายสนุก อุตมาลา
นายสบาย ตาลวาวแวว
นายสม จันธิมา
นายสม อยูโต
นายสมเกียรติ กวางแกว
นายสมเกียรติ เชื้ออยูนาน
นายสมเกียรติ ฐาปนาพงษ
นายสมเกียรติ บัวตุม
นายสมเกียรติ บุญปญญา
นายสมเกียรติ พุฒเทา
นายสมเกียรติ ภูประเสริฐ
นายสมเกียรติ ศรีชื่น
นายสมเกียรติ เกียรติ์ศิริศักดิ์
นายสมควร ชัยพริ้ง
นายสมควร แซตั๊น
นายสมควร บัวเลิศ
นายสมควร ปดตะคุ
นายสมคิด เครือสุข
นายสมคิด ชวยมั่ง
นายสมคิด ถิ่นสอน
นายสมคิด ทัศเกตุ
นายสมคิด ธนพรมงคล
นายสมคิด ใบยา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒

นายสมคิด มีสุข
นายสมคิด สายนาค
นายสมจิต แกวทิพยรัตน
นายสมจิต ฉ่ํานอย
นายสมจิตร จีระอร
นายสมจิตร ตาเถิง
นายสมจิตร ปญญารัตน
นายสมจิตร มวนหนู
นายสมจิตร หลําชัย
นายสมใจ แกวหนู
นายสมใจ ชมเชย
นายสมใจ วรรณรัตน
นายสมใจ หวานสง
นายสมชัย แซตั้ง
นายสมชัย รุนกระโทก
นายสมชัย ศรีจาด
นายสมชาติ ทองยู
นายสมชาติ วงคปญญา
นายสมชาย กวางใหญ
นายสมชาย กุลาวงศ
นายสมชาย เกงหลา
นายสมชาย เกษเพชร
นายสมชาย คุมอยู
นายสมชาย จันทนา
นายสมชาย โฉมเฉิน
นายสมชาย ชมภูนาค

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสมชาย ไชยทวีวงศสกุล
นายสมชาย ฐานทองอรุณ
นายสมชาย ณะชํานาญ
นายสมชาย ดํารงสิน
นายสมชาย เถื่อนถ้ํา
นายสมชาย ทวยหาญ
นายสมชาย ธนารักษ
นายสมชาย บุญเภา
นายสมชาย พงศภัทรพร
นายสมชาย พุฒคาวี
นายสมชาย มโนถาวร
นายสมชาย เมืองนอย
นายสมชาย ยินดีหา
นายสมชาย สีเขียว
นายสมชาย อัครอมรธรรม
นายสมชาย อินมณี
นายสมโชค ชูพันธ
นายสมโชค สําเภาแกว
นายสมดี บอมโคตร
นายสมเดช กาฬจันทร
นายสมเดช คําแพงศรี
นายสมเดช นาคดี
นายสมทรง นิลนิตย
นายสมทรง ยวงเพชร
นายสมนึก กันทะวงค
นายสมนึก เกตุศรี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔

นายสมนึก
นายสมนึก
นายสมนึก
นายสมนึก
นายสมนึก
นายสมนึก
นายสมนึก
นายสมนึก
นายสมนึก
นายสมนึก
นายสมบัติ
นายสมบัติ
นายสมบัติ
นายสมบัติ
นายสมบัติ
นายสมบัติ
นายสมบัติ
นายสมบัติ
นายสมบัติ
นายสมบัติ
นายสมบัติ
นายสมบัติ
นายสมบัติ
นายสมบัติ
นายสมบัติ
นายสมบัติ

เกื้อหนุน
ดัดประดิษฐ
ทองเทศ
บุระตะ
ปานดํา
พงษวิเชียร
พุทธกิจ
เพิ่มบุญ
ลี้สกุล
หิมะ
ขันอาสา
คมขํา
ไชยบัณฑิตย
ตระกูลสุนทรชัย
ปาณะกุล
เปงแกว
พรหมอินทร
พันสีลา
ไพรพฤกษ
มั่นกุง
เมืองโคตร
รุงเรืองดวยบุญ
วิไลสงากุล
ศิลา
สุขบัว
ออนละมูล

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสมบุญ ฟงเพราะ
นายสมบูรณ กูดอั้ว
นายสมบูรณ จริตงาม
นายสมบูรณ ทิมฉิมพลี
นายสมบูรณ บุญกลอย
นายสมบูรณ บุญบุตร
นายสมบูรณ เผาอาย
นายสมบูรณ เพชรพิชัย
นายสมบูรณ มาหลา
นายสมบูรณ โยสะออน
นายสมบูรณ ลาโพธิ์
นายสมบูรณ ศรีกาญจนเพริศ
นายสมบูรณ สุภานันท
นายสมบูรณ อินตา
นายสมประสงค ชอลัดดา
นายสมปอง ชะเอมแฉง
นายสมปอง นนทศิริ
นายสมปอง พาบุดดา
นายสมปอง แสงบานยาง
นายสมปอง อินนิล
นายสมพงค ลาพิงค
นายสมพงศ พิมพกลาง
นายสมพงษ คําหลา
นายสมพงษ จันทะสิงห
ดาบตํารวจ สมพงษ เนตรปญญา
นายสมพงษ บุญรักษา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๙๑๑
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

นายสมพงษ ศรีไพรสน
นายสมพงษ สระทองจุติ
นายสมพงษ โสภาอุทก
นายสมพร คําแดงมน
นายสมพร คําถนอม
นายสมพร ชัยโย
นายสมพร แปะประโคน
นายสมพร พรรณนา
นายสมพร ภูจันหา
นายสมพร ลาภกระโทก
นายสมพร ศรีคัตนาม
นายสมพร สิงหโสภา
นายสมพร สุขประกอบ
นายสมพร สุจิตราภรณ
นายสมพร แสงสุด
นายสมพล เขื่อนแกว
นายสมพล เคียมเส็ง
นายสมพล รั้งกลาง
นายสมพันธ ปงยอง
นายสมพิศ แจมเพ็ชร
นายสมพิศ ยงยืน
นายสมเพชร สละตัน
นายสมเพชร อินทบุญ
นายสมเพ็ชร สุวรรณ
นายสมภพ อุคํา
นายสมมาต ทองออน

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๙๖๒

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสมมาตร เกื้อชู
นายสมมิตร แหลมจะบก
นายสมมี เทือกธรรมมา
นายสมยศ ชวยบํารุง
นายสมยศ เชิงคา
นายสมยศ สัมพันธ
นายสมร กอเดช
นายสมรส นาคประดิษฐ
นายสมฤทธิ์ แกนแสนดี
นายสมวงษ พัฒนางกุล
นายสมศักดิ์ กลิ่นสุคนธ
นายสมศักดิ์ กันทะอุโมงค
นายสมศักดิ์ ขันธโภค
นายสมศักดิ์ งามแท
นายสมศักดิ์ จรแกว
นายสมศักดิ์ จําปาวงค
จาสิบเอก สมศักดิ์ ชมวงษ
นายสมศักดิ์ แซฉั่ว
นายสมศักดิ์ ทิพยวงศ
นายสมศักดิ์ บุญแกว
นายสมศักดิ์ บุญเนียม
นายสมศักดิ์ มาลาศรี
นายสมศักดิ์ โรจนวณิชชากร
นายสมศักดิ์ ละเหลา
พันจาอากาศเอก สมศักดิ์ ลายเมฆ
นายสมศักดิ์ ศิวะศุภกาญจน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘

นายสมศักดิ์ สาระเกษ
นายสมศักดิ์ เสียงวังเวง
นายสมศักดิ์ ไสตะภาพ
นายสมศักดิ์ หมื่นเถ
นายสมศักดิ์ อังคะนาวิน
นายสมศักดิ์ อารีรักษ
นายสมศักดิ์ อินสุข
นายสมสันต มีสิทธิ์
นายสมหมาย จันทรศรี
นายสมหมาย ใจดี
นายสมหมาย โพธิ์พันธุ
นายสมหมาย โยธานนท
นายสมหมาย รอดเลิศ
นายสมหมาย วงคดาว
นายสมหมาย สังขเงิน
นายสมหมาย แสงสอาด
นายสมหมาย อยูชัง
นายสหวัง ขลิบเงิน
นายสมหวัง บุตรชน
นายสมหวัง ปลอดกระโทก
นายสมหวัง มูลมาก
นายสมหวัง สีชาพุต
นายสมอง มีจันทร
นายสมัคร ตอทรัพย
นายสมัคร แปนเขียว
นายสมัคร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสมัย บุญมี
นายสมัย บุตรคํา
นายสมัย เพลครบุรี
นายสมัย มากลน
นายสมาน กุนธะวรรณา
นายสมาน คูโคกสูง
นายสมาน โคตปญญา
นายสมาน ดวงแกว
นายสมาน ตามคิด
นายสมาน ทับสุริย
นายสมาน ทําสวน
นายสมาน บรรดาพร
นายสมาน บุญกุศล
นายสมาน ประธานราษฎร
นายสมาน วิเศษขลา
นายสมาน ศรีลาศักดิ์
นายสมาน สารฝน
นายสมาน สุภสินธุ
นายสมาน หลีวัง
นายสมาน ออนคํา
นายสมาน อุตสาหพันธ
นายสรชน โพธิ์สิม
นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์
นายสรยุติ แสงสุรินทร
นายสรายุทธิ์ บั้นบูรณ
นายสราวุฒิ บุญมาประเสริฐ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐

นายสราวุธ สมุทรศรี
นายสละ ดพธิ์เงิน
นายสวน เขตนอก
นายสวนดอก ดพธานะ
นายสวัสดิ์ คุมทรัพย
นายสวัสดิ์ เตจะนา
นายสวัสดิ์ เนกขัมม
นายสวัสดิ์ สายชนะ
นายสวัสดิ์ สุภาพ
นายสวัสดิ์ แสนศรี
นายสวาง คําพรหม
นายสวาง ไชยตนเทือก
นายสวาง ธิลา
นายสวาง เรือนคํา
นายสวาง สวางวงศ
นายสวาง อุนคํา
นายสวาท กองจันทร
นายสวาท ซุยกระเดื่อง
นายสวาสดิ์ ประเสริฐสังข
นายสวิง ขาวงาม
นายสวิน เฌอรัมย
นายสอ ทองเสือ
นายสองเมือง รักขัน
นายสอน แกวบอไทย
นายสอน สักลอ
นายสอน ออยหวาน

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสอนสิน ศิริจันทร
นายสอแหละ โสดสลาม
นายสอาด คําแปร
นายสอาด ยะสุยะ
นายสะทาน สุขศรี
นายสะแปอิง เจะเยะห
นายสะอาด ปานเพ็ชร
นายสะอาด สรรพสุข
นายสังขทอง อยูคง
นายสังวาลย พงษสุวรรณ
นายสังวาลย สกุลพราหมณ
นายสังเวช คุมปลี
นายสังเวย พรมสนธิ์
นายสังเวียน กลีอิ่ม
นายสัจจพร บุญยงค
นายสัญชัย แซลิ้ม
นายสัญชาติ ฆารพร
นายสัญญา คํานอย
นายสัญญา รัศมีงาม
นายสัญญา ศรีประเสริฐ
นายสัญญา ศรีเมือง
นายสัญญา สุขประมา
นายสันติ แกวสมศรี
นายสันติ ทิพยฤาชา
นายสันติ บุษบาศรี
นายสันติ มิ่งนิคม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒

นายสันติ ริมปราชญนาม
นายสันติสุข วงคประดิษฐ
นายสันทัศน จินาวัลย
นายสันทัศน แพรญาติ
นายสัมนัก ปสสะ
นายสัมพันธ สีคํา
นายสัมฤทธิ์ แกวมี
นายสัมฤทธิ์ คําควร
นายสัมฤทธิ์ เถาวกลาง
นายสัมฤทธิ์ พึ่งเขียวแหนง
นายสัมฤทธิ์ ยุรมาตย
นายสัมฤทธิ์ ศิลาฤทธิ์
นายสัมฤทธิ์ หมวกเอี่ยม
นายสากล บุราโส
นายสาการียา มาหะ
นายสาคร คุณยศยิ่ง
นายสาคร เพชรเหลี่ยม
จาสิบเอก สาคร แสนคํา
นายสาคลี สาเมาะ
นายสาธร ออนเฉวียง
นายสานนท รักบํารุง
นายสามารถ แซโถว
นายสามารถ นิมิตกุล
นายสามารถ พิมาน
นายสามรถ ลิ้มอยูสวัสดิ์
นายสามรถ ศรีสุวรรณ

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสามรถ สุดใจ
นายสามรถ หลักเพชร
นายสาย เชาวศิริ
นายสาย ทองโส
นายสายทอง เทพมาลัย
นายสายทอง เหลาลา
นายสายยนต โพธิ์สาวงษ
นายสายยุทธ ตาจอย
นายสายวิว เดชกรรณ
นายสายัณห ดวงจันทรคํา
นายสายัณห เสียงหวาน
นายสายัน วงคเพ็ญ
นายสายันต คันธภูมิ
นายสายันต ชูพันธ
นายสาร โจมรัมย
นายสาระ ชูยก
นายสาลิกา จันทรดี
นายสาโรจน มีลนนท
นายสาโรจน เยาวนุน
นายสาโรจน อานประโคน
นายสาลี ไชยายงค
นายสําเนา พงพิมาย
นายสําเนา มูลสุวรรณ
นายสําเภา คลายสังวาล
นายสําเภา ลาเลี้ยง
นายสํารวย ปานทุง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔

นายสํารวย พิมพทอง
นายสํารวย เห็ดตุม
นายสํารอง เทพเทียม
นายสํารอง ปดสําราญ
นายสําราญ กลั่นประชา
นายสําราญ คําเจริญ
นายสําราญ ทับสกุล
นายสําราญ นุนนาแซง
นายสําราญ บรรทา
นายสําราญ บรรพตา
นายสําราญ บุญธรรมมี
นายสําราญ ประเสริฐสังข
นายสําราญ พิกุลทอง
นายสําเริง ชูบอนอย
นายสําเริง นกสระ
นายสําลี ไพโรจน
นายสําลี สาระพล
นายสําอางค คําประเทศ
นายสําอางค เอี่ยมสะอาด
นายสิงขร พิลึก
นายสิงหา สังขประไพ
นายสิงห ชวดนันท
นายสิงหดํา ขัติยศ
นายสิงหดํา อริวรรณา
นายสิงหชัย ใจหมั้น
นายสิงหทอง จันทาพูน

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสิทธา พฤกษากิจ
นายสิทธิ อิสระวงศ
นายสิทธิกร ศรีราชวงศ
นายสิทธิชัย ซื่อตรง
นายสิทธิพร บัวชื่น
นายสิทธิพร ภูมิฐาน
นายสิทธิพล แปงมา
นายสิทธิพล อินถา
นายสิทธิสันต ประเสริฐสุข
นายสิน อุณวงค
นายสินชัย ใจดี
นายสินทบ แพงหราย
นายสินธุชัย พงษปรีชา
นายสิโนรักษ ไชยธรรม
นายสิริชัย ฟาสิริพร
นายสิริศักดิ์ ฉัตรพิมลกุล
นายสิริศักดิ์ ยอดแกว
นายสีทอน คําเงิน
นายสีทา กินรีวงศ
นายสีเมฆ เมืองหลวง
นายสืบชาติ พลอยมณีรัตน
นายสุกิจ โสประโคน
นายสุข ทะนันไชย
นายสุขเทียร ธรรมจี๋
นายสุขสันต คุณจันทรสมบัติ
นายสุคํา นวลฝน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖

นายสุจิน เทียนชัย
นายสุจิน รัชนจิตบริสุทธ
นายสุจินต ธรรมนรเศรษฐ
นายสุชน นันทะโค
นายสุชาติ กอนสูงเนิน
นายสุชาติ คุณชมภู
นายสุชาติ จันทาพูน
นายสุชาติ ชุมประยูร
นายสุชาติ ทรงหอม
นายสุชาติ บุญสังข
นายสุชาติ พันธุสถิตยวงศ
นายสุชาติ มาลีกุล
นายสุชาติ สังขเอี่ยม
นายสุชาติ อมรพรรณพงศ
นายสุชาย ทองถนอม
นายสุชีพ เศวตกมล
นายสุเชษฐ รุงถาวรวงศ
นายสุดใจ กองโคตร
นายสุดใจ คําเหมา
นายสุดใจ เพชรหนูเสด
นายสุทธิพงศ ประคองกูล
นายสุทธิพงษ เล็กประโคน
นายสุทธิพงษ อุนันทจันทร
นายสุทธิศักดิ์ เขียวชอุม
นายสุทธิศักดิ์ สังขนาค
นายสุทรรศน สุวรรณธาดา

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสุทัตร พิชัย
นายสุทัศน ไขเขียว
นายสุทัศน ซื่อหลาย
นายสุทัศน แสนสาร
นายสุทัศน อวมกระทุม
นายสุทิน ซุงรัมย
นายสุทิน ถนอมเสียง
นายสุทิน สรีหมื่น
นายสุทิน เสลาคุณ
นายสุเทพ โคฮุด
นายสุเทพ ชาวเชียงขวาง
นายสุเทพ ชูใจ
นายสุเทพ ดีงาม
นายสุเทพ พรรณธนะ
นายสุเทพ พัฒนสกุลกิจ
นายสุเทพ พุมชาง
นายสุเทพ วงศลักษณพันธ
นายสุเทพ สมสวาง
นายสุเทพ สัตนาโค
นายสุเทพ สุขเกษม
นายสุธนัยค เสงี่ยมศักดิ์
นายสุธรรม เจริญผิว
นายสุธรรม เรืองฤทธิ์
นายสุธรรม ศรีทวี
นายสุธินัน จานรัมย
นายสุนทร เกิดผล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘

นายสุนทร จอมจังยวง
นายสุนทร จันทรสะ
นายสุนทร จีนคง
นายสุนทร บุตรจํารวล
นายสุนทร พันธดนตรี
นายสุนทร พานิชพันธ
นายสุเทพ พุมเพรา
นายสุนทร ดีสุข
นายสุนทร ศรีอนันต
นายสุนันท มวลเมืองสอง
นายสุนนั ท วงศจักร
นายสุนัย วงคกัณทะ
นายสุบัน โยธาชาง
นายสุบิน ชุมมงคล
นายสุพจน ชูศรียิ่ง
นายสุพจน นวลทอง
นายสุพจน พันธุพรหมธาดา
นายสุพรรณ บุตตะโยธี
นายสุพรรณ ชาวลี้แสน
นายสุพล เครือบุญ
นายสุพล จันทํา
นายสุพล นุริตมนต
นายสุพล มูลละออง
นายสุพัฒน แกวคูนอก
นายสุพัฒน คําหอมรื่น
นายสุพัฒน พินิจงาม

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๔๙
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 ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสุภาพ อินทรจันทร
นายสุมิตร ชีวเรืองโรจน
นายสุมิตร บุญเลิศ
นายสุเมธ จงศิริรักษ
นายสุรเจษฐ ทุพลชัย
รอยตรี สุรชัย เกษมโศธน
นายสุรชัย บุญมาวงศ
นายสุรชัย เสนหา
นายสุรชาติ ชินหัวดง
นายสุรชาติ ไพรสุวรรณ
นายสุรเชษฐ ผลวิชา
นายสุรพงษ วงษคําหาญ
นายสุรพต ประสารแสง
นายสุรพล ปวีณาภรณ
นายสุรพล มัชฉิม
นายสุรพล อินทรกําแหง
นายสุรพล อินหนองตาสาม
นายสุรศักดิ์ แกวแฝก
นายสุรศักดิ์ เขมแข็ง
นายสุรศักดิ์ จงประดิษฐ
นายสุรศักดิ์ นิ่มนวล
นายสุรศักดิ์ พลนรัตน
นายสุรศักดิ์ พานแกว
นายสุรศักดิ์ มโนกิจ
นายสุรศักดิ์ รัตนาวากุล
นายสรุสิทธิ์ คําหาญ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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
๒๓๐๐

นายสุระ พงษชาง
นายสุระชัย ภาระสาร
นายสุระชาติ สรอยแกว
นายสุรัตน คําพิลา
นายสุรัตน สิงหสั่งถ้ํา
นายสุรัติ โพธิ์ทอง
นายสุรินทร จันทรประสพพร
นายสุรินทร ชัยวีระไทย
นายสุรินทร ดําชม
นายสุรินทร แดงมาลี
นายสุรินทร แถมตาน
นายสุรินทร ธรรมใจ
นายสุรินทร บินยาโกบ
นายสุรินทร บุญเหลือ
นายสุรินทร วงศนาปา
นายสุรินทร สุขแกว
นายสุริยนต บุตรสืบสาย
นายสุริยะ ตามชู
นายสุริยา กาซาว
นายสุริยา กามาพร
นายสุริยา บัวทอง
นายสุริยา ผองสุวรรณ
นายสุริยา ลอมทอง
นายสุริยา ศิลปสิทธิ์
นายสุริยาวุธ โลหะกาลก
นายสุริศักดิ์ ประหยัดทรัพย

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
วาที่รอยตรี สุวรรณชาติ สุวรรณนาม
นายสุวรรณ ประมงค
นายสุวัชชัย เกษรรัตน
นายสุวัฒน ชวยเทศ
นายสุวัฒน สอนจันทร
นายสุวัตน แซกวย
นายสุวัตร กาดานจาก
นายสุวิทย ชัยทอง
นายสุวิทย ปานพลอย
นายสุวิทย ฤทธิเหมือน
นายสุวิทย วงษสวัสดิ์
นายสุวินัย ไกลถิ่น
นายสุหลัด ไหรเจริญ
นายเสกสรร จันทะนา
นายเสกสรร ชาลีสมบัติ
นายเสกสรรค แกวเมืองมูล
นายเสกสรรค สวัสดี
นายเสกสรรค สังเกตุใจ
นายเสกสันติ์ จะนะพรม
นายเสงี่ยม มีรุงเรือง
นายเสถียน พุมนวล
นายเสถียน สุขสวัสดิ์
นายสถียร คําชมภู
นายเสถียร สุภารี
สิบเอก เสถียร หอมไกล
นายเสถียร ใหญอินทร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒

นายเสนห กองมูล
นายเสนห เกตุเพ็ชร
นายเสนห แกวมณี
นายเสนห จรเปลี่ยว
นายเสนห แซเลียว
นายเสนห นาคไรขิง
นายเสนห ยั่วยวน
นายเสนห สุรินทร
นายเสนห ออนเทียน
นายเสนอ เพ็ชรแท
นายเสนาะ แกวคง
นายเสนีย โคตรบรรเทา
นายเสมา ทองขาว
นายเสริม บุญชื่น
นายเสริม มาเอียด
นายเสริม อวมสําฤทธิ์
นายเสรี ธนาภิญญานนท
นายเสรี นพฤทธิ์
นายเสรี มหาดพรม
นายเสวก จั่นเจริญ
นายเสวก สุวรรณประเวก
นายเสวียน บุญสูง
นายเสวียน พุมใจดี
นายเสารแกว ศรีนันท
นายเสารแกว แสนไชย
นายเสารแกว หลวงแกว

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายแสง บุตรอามาตย
นายแสงคํา สักลอ
นายแสงทอง สาสุทธิ์
นายแสน สมสนุก
นายแสวง ชื่นชม
นายแสวง พูลสวัสดิ์
นายแสวง วันมาละ
นายแสวง สมพร
นายแสวง สีเขียว
นายโสพล ชุมทอง
นายโสภณ กาญจนา
นายโสภณ ชูสุวรรณ
นายโสภณ โสมมาก
นายโสภิต เปลี่ยววิญญา
นายโสม สิ้นทอง
นายใสดี หะยีบือราเฮง
นายไสว พลดงนอก
นายไสว พินสุวรรณ
นายไสว สีเสน
นายหงษ จานนอก
นายหงษ เวียงสิมา
นายหนอม อรรถสงเคราะห
นายหนอย ปนวงศา
นายหนํา อินทปต
นายหนึ้ง อิ่นแกว
นายหนู กะการดี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔

นายหนูคํา ศิลาชัย
นายหนูแดง ภูมีเมฆ
นายหนูแดง ศรีชุม
นายหนูเทียน ใจสุข
นายหนูเทียม ลาดวงษา
นายหนูนัย ทองแสน
นายหนูรัง จันทบ
นายหนูรัตน พิมพลี
นายหมัดรอดี กินตาสัน
นายหรุน ดุดบัตร
นายหลอด โสมสระนอย
นายหลอ บุญอยู
นายหวง สินธุวงคสานนท
นายหะมะ เจะเงาะ
นายหัดตา บุตกุล
นายหัส อินออน
นายหามะ วาจิ
นายหิรันย กฤตยาธรรม
นายเหรียญชัย ผดุงกิจ
นายเหรียญทอง รักเรียน
นายเหลง บุดดวงศ
นายแหวน โยธินตะคุ
นายไหวพริบ ศรีงาม
นายองอาจ เจริญดง
นายองอาจ เจริญสุข
นายอดินันท ลือบานะ

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายอดิศักดิ์ เดชาวงศษา
นายอดิศักดิ์ ปลวัฒนวิไชย
นายอดุลย ชวลิตพร
นายอดุลย รอบรู
นายอดุลย เลิศศิริ
นายอดิพล พุมจําปา
นายอนนต จันดี
นายอนัน ขําสกุล
นายอนันต กิจเพิ่มพูล
นายอนันต คลองบุงคลา
นายอนันต ทัศนภิญโญ
นายอนันต ปนแจม
นายอนันต มูฮําหมัด
นายอนันต อินทรฉาย
นายอนันต เอียดบางหยี
นายอนิรุทธิ์ หอมรื่น
นายอนุ ชุมมา
นายอนุ เปรมเสถียร
นายอนุชา วรรณเจริญ
นายอนุชา อนุพรวิเศษ
นายอนุชา อํานาจสกุล
นายอนุทิน หมั่นงาน
นายอนุพงษ ใจศรีแกว
นายอนุรักษ เกษฒโสภา
นายอนุรักษ วงศภักดี
นายอนุวัฒน ผิวเหลือง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖

นายอนุวัติ ศิริปอม
นายอนุศักดิ์ พงศศรีโรจน
นายอเนก ประสม
นายอภิชัย พิรุณใจ
นายอภิชาติ ขุนพลชวย
นายอภิชาติ คงอินทร
นายอภิชาติ เชือกพรม
นายอภิชาติ บุญเนือง
นายอภิชาติ พรรณวิเชียร
นายอภิชาต ลิ้มสุวรรณ
นายอภิชาต หนอชาย
นายอภิญญา สิทธิพันธ
นายอภินันท ประเสริฐวิทย
นายอภินันท อุนงามพันธุ
นายอภิยุทธ ยะกิจ
นายอภิรัตน วงษบาท
นายอภิวัฒน คุณยศยิ่ง
นายอภิวัฒน สรณะศันสนีย
นายอภิสิทธิ์ ไชยเมืองชื่น
นายอมร จรมา
นายอมร เจนสาริกิจ
นายอรรถพล มุขโต
นายอรุณ ศรีวิชัย
นายอรุณ เส็นยีหีม
นายอวยพร อิสโร
นายอวน ชราผาย

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายออน ชุมกระโทก
นายออน บุญสุข
นายออนตา พฤกษาสิทธิ์
นายออด สุขะพันธ
นายออมสิน อ่ําพันธุ
นายอะโบ แสนหมี่
นายอัชนัย วงศฤทธิ์
นายอัฐ สมยศ
นายอัฐตพงค ดํารงศิลป
นายอัน ทองสวาง
นายอับดุลรอแม ตาแยะ
นายอับดุลรอหมาน สมาแมแน็ง
นายอับดุลเลาะ เจะโวะ
นายอับดุลอาซี หะยีบือราเฮง
นายอัมรินทร โรจนพิทยากร
นายอัศนัย ทองบุญ
นายอาคม สกลธวัฒน
นายอาคม สุขไชย
นายอาคม สุภาพรม
นายอาณัฐ คงดวง
นายอาตมะ อิสสราพันธุ
นายอาทิตย คงสมุทร
นายอาทิตย ผลพฤกษา
นายอาธร รานวล
นายอานนท มุขสง
นายอานนท สิงหขร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายอานุภาพ ศาสตรานรากุล
นายอานุภาพ สมบูรณ
นายอาบูบากาก หลังจิ
นายอารมณ วิสุทธิรัตน
นายอารักษ ศรีพล
นายอารีย กาละกุล
นายอารีย ทานประสิทธิ์
นายอาลี เจะแต
นายอาวุธ เสนานุช
นายอาแว นุยประเสริฐศรี
นายอาหลี หมัดหนิ
นายอาหะมะสักรี หะยีอับดุลเลาะ
นายอํานวย เตยสระนอย
นายอํานวย ภักดีนอก
นายอํานวย สรีออน
นายอํานวย แสงสุวรรณ
นายอํานาจ กองแกว
นายอํานาจ ยอดปญญา
นายอํานาจ สาลีลาด
นายอํานาจ หวังสุข
นายอําพล ภูมิเลิศ
นายอิทธิกร กั่วพานิช
นายอิทธิพล แกวแกมทอง
นายอิทธิพล อุดโน
นายอินจันทร จันตะมา
นายอินถา สมยานะ

๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายอินทรจันทร วันดี
นายอินแปง ตันคําแดง
นายอินศวร สุรินทร
นายอิบราเฮม กะแน
นายอิสระ ศิวิลัย
นายอุกกฤษฏ จึงทองดี
นายอุดม แกวกวาง
นายอุดม แกวคําสี
นายอุดม คมขุนทด
นายอุดม ชมชื่น
นายอุดม ถึงแสง
นายอุดม พิมสาร
นายอุดม มูลใจทราย
นายอุดม รังสี
นายอุดม เลียบสันเทียะ
นายอุดม สีหามาตย
นายอุดม อินชัย
นายอุดม อินนุรักษ
นายอุดม อุทา
นายอุดร ชมภูพงษ
นายอุดร เบญจพุทธ
นายอุดร รัตนโชติ
นายอุด นนทะภักดิ์
นายอุด ผุดผาย
นายอุด ศรีลา
นายอุทัย เซมา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐

นายอุทัย ตอนรับ
นายอุทัย บุญโคตร
นายอุทัย ปราบนอก
นายอุทัย พวงขันแกว
นายอุทัย หมั่นทํา
นายอุทัย อรรคศรี
นายอุทัยทิตย ขอบเขต
นายอุทิศ ชาวนาน
นายอุทิศ ปจสาไพ
นายอุเทน กองลี
นายอุเทน จันทคัด
นายอุเทน พิมพิสาร
นายอุบลปรีชา สุชัยยะ
นายอุไร ปนแกว
นายเอก ตันวโรภาส
นายเอกชัย ขาวสู
นายเอกชัย ศรีพิทักษ
นายเอกชัย อธิปอนันต
นายเอกโชติ ธนาสุวรรณศักดิ์
นายเอกพล แขมพรมราช
นายเอกราช รมโพธิ์
นายเอกอนันต เบิกบานดี
นายเอนก งุนคํา
นายเอนก เงินอยู
นายเอนก จุลพันธ
นายเอนก มูลคําหลา

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายเอนก ศรีศักดิ์นา
นายแอส ลามกระโทก
นายโอกาส พลตรี
นายโอด เชิดสุข
นายโอฬาร รูทํานอง
นายฮอ นุชประดิษฐ
นายเฮ็ง สุมลทา
นางสาวกนกภรณ อินทเกษร
นางสาวกนกวรรณ พวงพี
นางสาวกมลทิพย โฆษานุภาพ
นางกมลทิพย จันทรนุม
นางกรกนก พิมพเงิน
นางกรรณิกา รินทรสกุล
นางกรรณิกา ศรีประเวช
นางกรรณิกา หิรัญศิริวัฒน
นางกองแกว ดวงนา
นางกองคํา จันทรปตุ
นางกอบกาญจน ภควรรษศิริกุล
นางกอบกุล กิตติวงษตระกูล
นางกัญจนศิกาญ นามเหลา
นางกัญญา จันทรหอม
นางกัญญา ยกฉวี
นางกันยา ศิลา
นางกันยารัตน บุตรทิพยสกุล
นางกัลยากร อินทรทรง
นางกัลยา สําอาง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒

นางสาวกัลยารัน สุภาจันทร
นางกาญจนา เชิญชม
นางสาวกาญจนา ปอนแกว
นางกาญจนา พลเยี่ยม
นางกานดา วงษกําปน
นางกาหลง นาคชุม
นางกํามะหยี่ สุวรรณพุฒ
นางสาวกุลจิรา สังขทอง
นางสาวเกลียว แซฉั่ว
นางเกษแกว เทโวขัติ
นางเกษร ชูศรี
นางเกษร แสนคําหลอ
นางเกสร คมขํา
นางแกวนภา รุจิขวัตร
นางขนิษฐา พงษพันธ
นางขนิษฐา เอียดสงคราม
นางขวัญใจ ชาติบุตร
นางขวัญเรือน สมใจ
นางคําปอ ศรีประเสริฐ
นางคูณ พลทองวิจิตร
นางโควิน สาริพันธ
นางจงกล พันธุกุล
นางจงรักษ สุขหอม
นางจงรี โยธา
นางจริญญา วัชระวรพันธ
นางจริยาพร สมพันธ

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางจันได บุติมาลย
นางจันทนา ยะสืบ
นางสาวจันทรฉาย ยั่งยืนวณิชสกุล
นางจันทรทิพย ตุนแกว
นางจันทรเพ็ญ ไกลกลิ่น
นางจันทรเพ็ญ จิ๋วบาง
นางจันทรเพ็ญ ศรีเกษ
นางจันทรแรม ดวนสันเทียะ
นางสาวจารุนันท กอบกระโทก
นางจารุรินทร ศรีปาน
นางจารุวรรณ คมกลา
นางสาวจารุวรรณ โชติวิเชียรสิน
นางจํานงค ชุประเสริฐ
นางสาวจําเนียร จุนเจิม
นางจําปา มณีวรรณ
นางจํารัส แกวตรี
นางจํารัส เหลาตัน
นางจําลอง เผนโคกสูง
นางจําลักษณ บัวขาว
นางจําเลียง เทศพุม
นางจิตตรา จันทรเพ็ง
นางสาวจิตตานาถ ปนไหว
นางจินดา สิงหลอยลม
นางสาวจินตนา สารถี
นางจินตนา สุวรรณอําไพ
นางจินตนา อยูเจริญ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔

นางจิรพรรณ เจนพนัสสัก
นางจิรวดี มณีรัตน
นางจิระประภา ไกรสําอางค
นางจิราพร สําภาษี
นางจิราพัชร บุญมหาผล
นางสาวจิราภรณ ศรีสุวรรณ
นางสาวจีรวรรณ แขกวัด
นางจุฑาณี ครโสภา
นางจุไรรัตน ยอยกระโทก
นางฉวีวรรณ ไผเทศ
นางฉวีวรรณ รักธรรม
นางเฉลียว เดชดี
นางแฉลม วิริโย
นางสาวชนนิกานต เรือนใหม
นางสาวชนิดาภา ประพันธ
นางชมัยพร อัครวัตร
นางชื่นสุข เจริญผล
นางชุติมา วงษโสภา
นางสาวชุม คมเกลา
นางสาวชูศรี ฉาวกระโทก
นางโชติมณี ไววรกิจ
นางญาณี มีระหันนอก
นางฐณิชตา ทองปตย
นางณัชชา ระยา
นางณัฐกานต จันนาค
นางสาวณัฐกานต อดทน

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางณัฐชา นิ่มวงษ
นางณิชกานต กลับใจ
นางณิชาภัทร แพรญาติ
นางดรุณี บุรี
นางดวง กัลยาบุญ
นางดอกไม เมียกขุนทด
นางดุษฎี สุภาพ
นางตอย แกวไทรนันท
นางตุก เพ็งสวย
นางเตือนจิตร ปญญาชาง
นางเตือนใจ เพชรรัตน
นางสาวถนอมศรี ศรีชมภู
นางทรงศรี สัตยมี
นางทองดี เทพวงษ
นางทองทับ กาจีนะ
นางทองเลี่ยม อุณวงค
นางทองเสียน ทวีกลาง
นางทองไสย นาคา
นางทับทิม ปสวด
นางทิพาวรรณ กฤตยโสภณ
นางเทียนทอง ไชยกําบัง
นางสาวธนพรรณ คชาชัย
นางธนภรณ จมูศรี
นางสาวธนัชชา ตาดี
นางสาวธนันยภรณ แกวธรรม
นางธนิตตา วิชัด

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธนิษฐา สราวิช
นางธัญชนก เปรมศรี
นางธัญญลักษณ ปริกเพชร
นางสาวธัญญลักษณ อินทรจันทรสุข
นางนกแกว อุทา
นางนงคราญ คาบเพชร
นางนงครัตน สุขใจ
นางนงเยาว ปราโมทย
นางนงลักษณ แกนศรีสุข
นางนงลักษณ นาครอด
นางนงลักษณ เรือนมูล
นางนงลักษณ หล่ําสีลี
นางนราภรณ กลิ่นสวาทหอม
นางนฤมล หาญวรรณกิจ
นางนลินรัตน การุณวัฒนะกุล
นางนอย คําภาจันทร
นางนัฐลิกา เพ็งพันธ
นางนัทธมน ขําปากพลี
นางนันทนา ตะเคียนราช
นางนันทา เทิดรัตนพงศ
นางสาวนาตยา ศรีทองพิมพ
นางนารี แกววิชิต
นางนารีรัตน ศรีหาราช
นางนาลี บุตรสุรินทร
นางน้ําออย นอยเปลี่ยน
นางนิตยา นาบํารุง

๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางนิตยา พุทธพงษ
นางสาวนิตยา วิริยา
นางนิตยา อุเทนสุต
นางนิ่มนวล กองนอย
นางนิยม สําเภาเงิน
นางนุชนารถ วรรณเปรม
นางนุชนารถ เสมาทอง
นางสาวนุชรัตน ปอมฟู
นางเนตรนภา ทบคลัง
นางสาวบรรจง เพ็ชรพิมาย
นางบรรจง ภูสีเขียว
นางบรรเทาจิต วินทะไชย
นางบังอร มั่นปาน
นางบังอร สืบสิงคาร
นางบัวเรียน แสนทวีสุข
นางบัวลอย ใจแกว
นางบัวหลัน ลอมขุนทด
นางบุญจันทร ชวยสงค
นางสาวบุญชื่น ชดชอย
นางบุญทา ไมยาง
นางบุญธรรม กันสุข
นางบุยรวม วงษานุทัศน
นางบุญเรือน ใจนอย
นางสาวบุญเรือน นิลสวัสดิ์
นางบุญสราง ทองทิม
นางบุญเสริม คลายสุบรรณ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวบุณยปริตตา สุนทรวรจันทร
นางบุบผา นามบุญลือ
นางบุปผา พานเงิน
นางบุษกร หมื่นหาวงศ
นางเบญจมาศ สีดวง
นางเบ็ญจมาศ อั๋นดอนกลอย
นางเบญจวรรณ ทรัพยเจริญ
นางสาวเบญจวรรณ อินทรานุกูล
นางเบญจา ชูควร
นางปนัดดา ตะโละมือแย
นางประคอง เจนสุวรรณ
นางประเทือง กิตติณรงคกุล
นางประเนียม เนตรทิพย
นางประภาพร เปรมประโยชน
นางประยูร ทั่งจันทรแดง
นางประยูร ศรีโยหะ
นางประยูรศรี ผุดผอง
นางสาวปรัศนี คลายนิล
นางปราณี กมลมาตย
นางปราณี ครุธาโรจน
นางปราณี ธรรมสรางกูร
นางสาวปราณี บัวเถื่อน
นางปราณี พูลศิริ
นางปราณี มวงอาจ
นางปรียนิตย สังขเรือน
นางปรียา เสวกมาศ

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

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางปญชลีย บุญญถาวร
นางปารณีย รักษาสุข
นางปาริชาต นาคสุวรรณ
นางปยฉัตร กันชัย
นางสาวปยนุช ภูคํา
นางปลันชนา โภคทรัพย
นางแปงลุย นามสิงหษา
นางผกาวรรณ แผทอง
นางสาวผุสดี อนุชา
นางสาวพนอ เสือเฒา
นางพะยอม พงษเขียว
นางพรกุล พรมลารักษ
นางพรทิพย แกวไพรฑูรย
นางสาวพรทิพย บุญเสนันท
นางพรทิพย มาลีจันทร
นางพรทิพย แสงสวาง
นางพรทิวา ภูมิการีย
นางพรพรรณ รวบทองศรี
นางพรเพ็ญ สุภาวงค
นางพรรณนา จินดาธรรม
นางพรรณี ปญญาศรี
นางพรรณี ปนชัย
นางพรศรี มะโนธรรม
นางพรศิลป จิ๋วเมฆ
นางพรสวรรค รักภักดี
นางพวงทิพย กระจัด

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพวงพยอม วัฒนปรีดี
นางพวงเพชร ทุนผลงาม
นางพัชรี จันที
นางพัชรี ศรีสังข
นางสาวพัฒนนรี ภัทรพิพัฒนกุล
นางพิกุล สิงหสถิตย
นางพิจิตรา โลหะศิริมณี
นางพิชามญชุ ตาจม
นางพิน ทาประโคน
นางพิมดาว จันทะสะ
นางพิมพิลา บุญพันธ
นางพิมพไพร ปลั่งกลาง
นางพิมล รัตนสุวรรณ
นางสาวพิสมัย ทองศรี
นางพิสมัย ศิริลักษณ
นางเพ็ญจันทร ชื่นใจ
นางเพ็ญพยงค ประสงคหิงษ
นางสาวเพ็ญวิภา ปงกา
นางสาวเพียงจันทร จารุวรวิรัตน
นางสาวเพียงใจ ภูเมือง
นางไพรชล บัวปลอด
นางสาวไพรินทร พุทธาราม
นางสาวไพศรี ทิวทัศนานนท
นางฟองไหล สุยะวา
นางภัทรศรี คําภิบาล
นางภิญญา เฮิงโม

๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางภิญญาพัชญ ปฐมทอง
นางภุชงค เนตรประภิศ
นางสาวภูริดา ขําระหงษ
นางสาวมณฑารพ จันทร
นางมณฑิรา กลาหาญ
นางมณีรัตน วันจิ๋ว
นางสาวมนพัทธ ประเสริฐกุล
นางมนฤดี เมณฑกูล
นางมนัสนันท แกวกุย
นางมยุรภรณ อนุรักษ
นางมอง พิมพาที
นางมะลิ ปรีกุล
นางมะลิวัลย กันทะหลั่น
นางมะลิวัลย รัตนเสถียร
นางมัทรียา เอี่ยมพินิจ
นางมันทนา จิตตธาดาพงศ
นางมานิตร โชหนู
นางมาลัย เที่ยงกินรี
นางสาวมาลี เขตอนันต
นางมาลี คงเกาะ
นางมาลีรัชต รภัสบวรพงศ
นางยุพา ฑีฆาวงศ
นางยุพิน วุฒิการณ
นางยุพินธ นันตากาศ
นางยุรี แสงศิริ
นางสาวเยาวเรศ แหยมแกว

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางรวงทอง ศรอารา
นางรวมรัตน ทองคํา
นางสาวรังษการ บูรณะชีพ
นางรัชกร แกวชาติ
นางรัชฉวีวรรณ อยูเทียน
นางสาวรัชดาวัลย สวนหนองปลิง
นางรัชนิศ พวงทอง
นางรัชนี โพธิ์นิ่ม
นางรัตจะนา ดาราศร
นางสาวรัตติยา แสงสวาง
นางสาวรัตนา ไทยยันโต
นางรัตนา ปญจศิลา
นางรัตนา วัฒโนภาศ
นางสาวรัตนาภรณ เกลี้ยงเกลา
นางราตรี บรรณศรี
นางราตรี พอคา
นางราตรี ศรีกุญชร
นางรุงฤดี รุงฉัตร
นางรุงลาวัลย มัดจุปะ
นางรุจาภา สุวรรณรัตนโอสถ
นางสาวเรวดี ออนแกว
นางโรจนา ธิแจ
นางลดาวัลย นิลวิเศษ
นางละมอน พลรัฐธนาสิทธิ์
นางลออ บุญอยู
นางลัดดาวัลย เจริญสุข

๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางลําดวน สืบมี
นางลีวัฒน คําใหม
นางลี่ คงนิล
นางลูกจันทร พึ่งเสือ
นางวงษจันทร ประสงค
นางวรรณา บุญศรี
นางวรรณา วัฒนรุงเรือง
นางวรรณี ดวงดี
นางวรวรรณ ตุมสุวรรณ
นางวรัญญา ตันตมณีรัตน
นางวราพร แกวมณี
นางสาววราภร ธีระวาที
นางสาววราภรณ ภูประจําศิลป
นางสาววราภรณ ศรีอําพัน
นางวราภรณ สอนบุญมา
นางวรารัตน นกอินทรีย
นางสาววรินทรฏาญ โพธิ์คํา
นางวัชราพร ลานนอย
นางวัฒนา ชองวารินทร
นางสาววัฒนาภรณ โพธิ์ทอง
นางวันดี ปนตุมมา
นางวันเพ็ญ จรสัมฤทธิ์
นางวันเพ็ญ แจมใจรัตน
นางวัลภา ขันติยะ
นางสาววัลลภา ใจดี
นางวัลลภา อุนเรือน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๘๙๙
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

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววารี ดาวสอน
นางวารุณี หวานแกว
นางวาสนา แกวศิริ
นางวิภา ไชยภูมิ
นางสาววิภาพร แกวสุตัน
นางวิมลรัตน โมรา
นางวิลัย ชาวไชย
นางสาววิลาวัณย พงษวิทยาภานุ
นางสาววิลาสินี ไทรรัตตัญู
นางวิไลกร อานามนารถ
นางวิไลวรรณ ประทีบทอง
นางสาววิไลวรรณ เพชรรักษ
นางศรันญา มะณี
นางศรีไพร คํามูล
นางสาวศรีมาลา บุตรโต
นางศรีละออ ตันตระเสนียรัตน
นางสาวศรีอัมพร ชัยยะคํา
นางศศินฤกาญจน ภูพูนทรัพย
นางศิราพร ชื่นชูชน
นางศิริขวัญ กาวิละ
นางสาวศิริวรรณ ฉิมพาลี
นางสงา ดวงพิทักษ
นางสาวสนิท แยมประโคน
นางสมคิด หงสกาญจนกุล
นางสมจิต คงจิตรคา
นางสมจิต อัมพรรัตน

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
๒๙๕๐

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสมจิตต พรรณรัตน
นางสมจิตร บูรณปรีชา
นางสมจิตร รวมตะขบ
นางสมใจ ประสงคสุข
นางสมนอย ศรีสมวงศ
นางสาวสมนึก คําหอม
นางสมนึก จงเกษี
นางสมนึก อยูเกษม
นางสมบุญ รักสุข
นางสมปอง สินธุสุวรรณ
นางสมพร ปฐมทอง
นางสมพร พรมอุทิศ
นางสมพร สีเขียว
นางสมลักษณ อาไนย
นางสมวย จุลกระโทก
นางสมหวัง วันทนะ
นางสมหวัง แสงวันเพ็ญ
นางสวนีย โพธิปฐม
นางสาวสวย จันทรเพ็ง
นางสวรรค บุบผาเดช
นางสวาง พันธณวงศ
นางสังวาล แสนยะมูล
นางสาวสังเวียน น้ําเพชร
นางสัญญา ผางพันธ
นางสันตฤทัย ฉัตรบูรณพิมพ
นางสัมพล ฤทธิวุธ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖

นางสาคร เถื่อนเครือวัลย
นางสายใจ ปนแกว
นางสาวสายบัว คูศรีพิทักษ
นางสายพาน จันวาน
นางสายพิณ ยงสิทธิวัฒน
นางสายพิน โชคปลอด
นางสายสวาท บุญเลิศ
นางสายสุณี จันทรศรี
นางสาวสายหยุด ศรีมาเจริญ
นางสาวิตรี อมฤกษ
นางสํารวม ภาคาแพทย
นางสําเรียง เมียกขุนทด
นางสําลี ขันธุรา
นางสําเลิง สีสันต
นางสุกรรยา หวดไธสง
นางสุกัลยา ปชชามาตย
นางสุจิตรา รัตนพันธุศรี
นางสุจิตรา สีดํา
นางสุจิราพันธุ ภัทรธรรมพงษ
นางสาวสุชิด นิกรณ
นางสุดใจ ลิ้มสกุลทิพย
นางสุดสวาท รัตนพันธุจักร
นางสาวสุดา นุตภูมิ
นางสุดา แยมกลีบ
นางสุดารัตน ดิบแดง
นางสาวสุธีราภรณ ทุมละออ

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสุนิดา จริงจิตร
นางสุนีย ขวัญทอง
นางสาวสุนีย ศิริปน
นางสุปราณี รอตศิริ
นางสุปาณี ชูประดิษฐ
นางสุพรรณี จันทรมูล
นางสุพัตรา ทิพยนางรอง
นางสุพัตร เชิดสุพรรณ
นางสุภรณ นาคทอง
นางสาวสุภัค สําเร็จเฟองฟู
นางสุภัสสรา เดชมา
นางสุภาพร รามศิริ
นางสุภาพรรณ จันทรคง
นางสุภาภรณ นันทพันธ
นางสาวสุภารัตน ผดุงจันทร
นางสุภาวดี แถมใหม
นางสุมามาลย ปองศรี
นางสุมาลี แซเดี่ยว
นางสุมาลี บุทธิจักร
นางสุรีพร พุฒเกิด
นางสุรีย กันวะนา
นางสุรีย ตรีสงฆ
นางสาวสุรีรัตน รุจิพงษ
นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย
นางสุวรรณ ไสยนารถ
นางสุวรรณศรี รุงเรือง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘

นางเสนห มหิพันธ
นางเสาวนีย พลประสิทธิ์
นางสาวเสาวรัตน บุญคํา
นางแสงจันทร ตันโห
นางแสงจันทร มะโนเกี๋ยง
นางแสงอรุณ กุลนรา
นางแสงอรุณ โพธิศาสตร
นางหทัยพร เมินธนู
นางหนูแกว ดวงมณี
นางหนูจีน อนันตภิญญา
นางหนูทิพย มั่งมา
นางหอมหวน เมืองโคตร
นางสาวเหมือนใจ อนะวัชพงษ
นางเหรียญ ปวงมา
นางอโณทัย รัตนโนทัย
นางสาวอนงค สืบสอาด
นางอนัญญา สะดาแนน
นางอโนชา คูคูสมุทร
นางอภิญญา จีนสีคง
นางอมร วงศโท
นางอมร วิชัยวงษ
นางสาวอมรรัตน เขมะคาม
นางสาวอรชุน คงศรีเจริญ
นางอรทัย บุญโพธิ์
นางอรนุช ศรีชุมพร
นางอรพรรณ แกวโยธิน

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางอรพรรณ ไชยถา
นางอรพรรณ ปนปูนทราย
นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
นางอรัชพร พูลทรัพย
นางอรุณี ธรรมไชยกูล
นางอรุณี เสงี่ยมงาม
นางสาวออนจันทร เหลาทองสาร
นางออนศรี พลูภิรมย
นางอัญชนา โภคี
นางอัมพร มณีจันสุข
นางอัมพร มวงสาม
นางอัศฌา ลาปอง
นางอาภัสรา บุญอุน
นางอารมณ กาญจนวัฒน
นางอารยา โสกัณทัต
นางอารี ศิริปกมานนท
นางอารีย โภคพิพัฒน
นางอารีย สุกทอง
นางอารียวัลย สุไชยชิด
นางอําพร ลมไธสง
นางอําพรรณ เอี่ยมวัฒน
นางอําไพ ฐิติทิพยวารี
นางอําไพ พั้วชวย
นางอําไพ หนองเหล็ก
นางอําไพ อินการะเกตุ
นางอุดม สอนเจริญทรัพย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙

๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นางสาวอุบล ใจวรรณะ
นางสาวอุบล ดานแกว
นางอุบล พรหมประดิษฐ
นางอุบล พิดิษฐ
นางอุมาภรณ นุยบุตร

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔

(เลมที่ ๑๔/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางอุไร จรรยา
นางอุไร โสมรักษ
นางอุษา บุญสาพิพัฒน
นางอุษาวดี วันดี
นางเอื้องพร อําไพรัตน

กรมการปกครอง
กํานัน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายอุดม พรมชัย
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๗ ราย)
นายฉาย ขวัญเตา
๕ นายสุนทร ชัยเพ็ชร
นายเฉลิม จูมโสดา
๖ นายสุรพงษ สุวรรณหิตาธร
นายพรชัย พัฒนศักดิ์ภิญโญ
๗ จาสิบตรี อุดม ปวนวันประสม
นายวิโรจน ลาปน
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒๔ ราย)
นายคํามา วันมหาใจ
๑๓ นายไพโรจน ยงพฤกษา
นายคําหมื่น การังใจ
๑๔ นายมือลี สูดิง
นายจํานงค ไกฟา
๑๕ นายเยี่ยม คําปวนบุตร
นายเชต ยอดระบํา
๑๖ นายวาด เหมืองจา
นายโชคชัย ชวยณรงค
๑๗ นายวินัย พนภัยพาล
นายถาวร สุวรรณ
๑๘ นายสมคิด สุขทั่วญาติ
นายทรงยศ ยงศิริ
๑๙ นายสุทิน สุรินตะ
นายธงชัย แพรงาม
๒๐ นายสุนิต เหมือนถวยทอง
นายนิพนธ วงศโกศล
๒๑ นายสุวรรณ สุวรรณคช
นายบรรพต ศรีพรหม
๒๒ นายสุหราด โสสมัน
นายประมวล พายสําโรง
๒๓ นายอนันต ไชยถา
นายพัฒน พิลาบุตร
๒๔ นายอัสกร โพธิ

