เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายวรายุทธ สงวนพวก
นายศราวุธ คงเพชร
นายสมพงษ อาจไพรินทร
นายสําเริง หอมมาก
นายสุทธิ์สวัสดิ์ บัวบาน
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
นายกษมา กุลวงศ
นายจิรโรจน กองสาสนะ
นายชยาดนัย เปยมถาวรพจน
นายชัยพจน จําเริญนิติพงศ
นายไชยกฤต เอื้อกฤดาธิการ
นายณัฐ สมมี
นายธนพล สุขสวคนธ
นายธนัช วงศมา
นายนพดล พิศาลวีรวงศ
นายนรา พุมพฤกษา
นายนันทรัตน ทิมโพธิ์
นายนิคม เปลงฉวีวรรณ
นายนิธิกร วุฒินันชัย
นายประภาส พัฒนชูชีพ
นายพิสิษฐ จินดาสถาพร
นายภาณุพงศ ไชยวรรณ

๑ นายกลยุทธ ฉายแสง

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๖ นายอนุชา วัชรศีขร
๑๗ นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา
๑๘ นางพรดารา ประมูลทรัพย
๑๙ นางศรัญญา เหลาดํารงกูล
๒๐ นางสุธาทิพย ฐอสุวรรณ
(รวม ๓๑ ราย)
๑๗ นายวิธิวัสส ภูชัสสวุฒิกุล
๑๘ นายวิพัฒน วงษชารี
๑๙ นายวีฤทธิ กวยะปาณิก
๒๐ นายวุฒิ ริยะนา
๒๑ นายวุฒิสรรค ศรีวิเศษ
๒๒ นายสมศักดิ์ บินสลาม
๒๓ นายสมัค หีมโตะเตะ
๒๔ นายสําเนียง เฟองฟู
๒๕ นายอนุชา ยะอนันต
๒๖ นายอภิชัย คําภิรมย
๒๗ นายอะหามะ หะยีดือราแม
๒๘ นายเอกสิทธิ์ ศรีลาศักดิ์
๒๙ นางชื่น ชัยสุวรรณ
๓๐ นางสาวปริญญา สายโมะ
๓๑ นางรสสุมาลี สายฤทธิ์

เทศบาล
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๕ ราย)
๒ นายกิตติภูมิ นามวงค

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑
๒
๓

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

นายโกมุท ทีฆธนานนท
๑๐ นายวรวิทย บุรณศิริ
นายทัศนัย บูรณุปกรณ
๑๑ นายวันชัย จงสุทธานามณี
นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
๑๒ นายวิจัย อัมราลิขิต
นายนิเวศน นอยอ่ํา
๑๓ นายสุภาพ แซเฮง
นายประภัสร ภูเจริญ
๑๔ นายอาทิตย ชูกิตติกุล
นายยงยศ อิสระเสนารักษ
๑๕ นางจินดา ถนอมรอด
นายเรืองชัย ตราชู
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๗ ราย)
นายจุฬา สังขเรือง
๑๕ นายเรือง น้ําคาง
นายชาติชาย มังคละไชยา
๑๖ นายวิบูลย สุนทรวัฒน
นายชูชาติ แจมถนอม
๑๗ นายวิสูตร จงชูวณิชย
นายณรงค บุญบรรเจิดศรี
๑๘ นายศุภสัณห หนูสวัสดิ์
นายณรงค ประพิณ
๑๙ นายสมเกียรติ รัตนวงศ
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ
๒๐ นายสมชาติ ลิมปะพันธุ
นายนูรุดดีน อาสอตามา
๒๑ นายสวัสดิ์ จังพานิช
นายบุญเรือน มุงหามณี
๒๒ นายสุทธิชัย วงษไพร
นายบุญสง สมพงษ
๒๓ พันตํารวจโท สุบรรณ บัวยง
นายประทีป รามศักดิ์
๒๔ นายสุพจน เลาหภูติ
นายปราโมทย อัครเอกจิตต
๒๕ นายอําพร ซาหยอง
นายพินัย วรรณภากร
๒๖ นายอุดม อุณหกะ
นายไพโรจน พุมไพศาลชัย
๒๗ นายอุดมพันธ สวางไสว
นายมาโนช หัทยามาตย
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑๐๐ ราย)
นายกฤตกร อุทัยรัตนกิจ
๔ นายเกษม ปารมีศิลปขจร
นายกิตติพงศ ธรรมโสภารัตน
๕ นายเกษม แสนวงษ
นายเกรียงไกร ใจเย็น
๖ นายขจรศักดิ์ นันทปญญา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

นายจักรพันธุ ตันติเสรีรัตน
นายเจษฎา ศรุติสุต
นายเจษฎา สี่พี่นอง
นายชรัช สุวรรณ
นายชัยยศ สงวนทรัพย
นายชูชาติ ทรงกิจ
นายณรงค ดานชัยวิโรจน
นายณรงคเดช ตันอนุวงษสกุล
นายณัฏฐพร แสงบัว
นายทวี ใจปน
นายธงชัย แสงบัว
นายธรรมศักธ จิระวิทยพงศ
นายธวัช สินไพบูลยผล
นายธวัชชัย ฉัตรานุสรณ
นายธํารงค จันคง
นายธีระ อัมพรพฤติ
นายธีระชัย ลอวชิระวัฏฏ
นายธีระศักดิ์ พงษไกรรุงเรือง
นายนพรัตน ศรีเจริญ
นายนิคม นามเสถียร
นายนุชากร มาศฉมาดล
นายบรรเจิด ลาวัณยรัตนากุล
นายบวรเล็ก ปนเนียม
นายบุญไกร บุญคุม
นายบุญเลิศ ยี่อําพันธ
นายบุญสิน เสริญวงศสัตย

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายบุญเสริม ปนกาญจนนาวี
นายประกิต ปฐวีศรีสุธา
นายประวิช เลิศพรทิพย
นายประสงค ศรีวัฒน
นายประสาน จรรยารักษ
นายประสิทธิ์ ปกปอง
นายประสิทธิ์ หรรษหิรัญ
นายประเสริฐ ธรรมศิริกาชัย
นายประเสริฐ ปานอินทร
นายปยะ พุฒตาล
นายพงษพันธ วรรณวงศ
นายพงษศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์
นายพรชัย ปุริวัฒน
นายพฤกษ พัฒโน
นายพิชัย เกิดยิ้ม
นายไพบูรณ พันธสนิท
นายไพบูลย ภุชชงค
นายไพโรจน วงษดีไทย
นายไพศาล จึงสงาสม
นายมานพ วาจาสิทธิ์
นายรังสรรค เจริญวัย
นายรัฐการ พรรณพัฒน
นายรามเนตร ใจกวาง
นายรุงโรจน เทศดนตรี
นายวสุธร บุญมาก
นายวิชัย ศรีวันทนียกุล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๑
๒
๓
๔

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

นายวิชิต ศรีชลา
๘๐ นายสุเทพ แสงเพลิง
นายวิวัฒน เชาวนสมบูรณ
๘๑ นายสุนทร เข็มนาค
นายศรีเชียร วิกรัยพัฒน
๘๒ นายสุนิพนธ ฉุยกลิ่น
นายสมคิด อรัญดร
๘๓ นายสุพัฒน อธิอุดมผล
นายสมจิต คารวนันท
๘๔ นายสุภชัย งามสุคนธรัตนา
นายสมทรง คลังระหัด
๘๕ นายสุภัตรศักดิ์ โควคาศัย
นายสมนึก จิตมงคล
๘๖ นายสุเมธ นภาพร
นายสมนึก สุภาวิมล
๘๗ นายสุรพล ชลคุณากร
นายสมพงษ สุนทรธรรม
๘๘ นายสุรศักดิ์ วิชินโรจนจรัล
นายสมศักดิ์ ชื่นนิยม
๘๙ นายสุวัฒน อังสนันท
นายสรรชัย อารยอสนี
๙๐ นายโสภณ อินทรจินดา
นายสรรพชัย จันทรวรรณกูร
๙๑ นายอโนไทย คาวีวงศ
นายสรายุทธ ชาติบัญชา
๙๒ นายอัคนี ศุขโรจน
นายสาโรจน จันทรแกว
๙๓ นายอาคม วัฒนากูล
นายสําราญ นวชัย
๙๔ พันตรี อารมย เงาคูขัน
นายสําราญ เอื้อจิรวาณิชย
๙๕ นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน
นายสินชัย แทนศร
๙๖ นางจินตนา ทองใจสด
นายสิริชัย จันทรพัชรินทร
๙๗ นางธัสสรอร สกลวิทยานนท
นายสุทธิชัย เหรียญอารีย
๙๘ นางนุชศรารัตน สืบเสียง
นายสุทธิพันธ ฤทธิรุตม
๙๙ นางสาวพรฤดี พุทธิศรี
นายสุทธิวุฒิ วิสูตรานุกูล
๑๐๐ นางสมพร จันทรอัมพร
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔๓๐ ราย)
นายกรชัย ศรีกูณ
๕ นายกิตติ จิวะสันติการ
นายกรีฑา โชติวิชญพิพัฒน
๖ นายกิตติ พั้วชวย
นายกฤษฎา หลีนวรัตน
๗ นายกิตติ์ธเนศ พัวพรพงษ
นายกัมพล สุจริตรักษ
๘ นายกิตติพงษ ใจธรรมดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

นายกิตติพล ยาลังกา
นายกิตติพล อวนไตร
นายกิตติศักดิ์ ดวงปญญาสวาง
นายกิตติศักดิ์ สมใจ
นายกุล เครือวีระ
นายเกรียงไกร กมลมิตร
นายเกรียงศักดิ์ พิมพันธดี
นายเกรียงศักดิ์ วิริยะอาชา
นายเกรียงศักดิ์ สวางไสว
นายเกษม นามบุตร
นายเกษมสันต สาแม
นายเกียรติศักดิ์ มุสิกะสาร
นายเกียรติศักดิ์ วงศกําปน
นายโกเมน กันตวธีระ
นายโกวิทย ตันทา
นายไกร นักพาณิชย
นายขวัญชัย เจรียงประเสริฐ
นายขุนแผน สวางไสว
นายคณนาถ หมื่นหนู
นายคนึง นวลแกว
นายครรชิต ตระกูลพรหม
นายเคารพ อิสสระไพบูลย
นายงวน วองไววิริยะ
นายจรัส ไชยยา
นายจาตุรงค พรหมศร
นายจํารัส ตั้งตระกูลธรรม

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายจําเริญ สละชีพ
นายจําลอง สินธพ
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
นายจีรเดช ศรีวิราช
นายจุลนพ ทองโสภิต
นายเจตสกุล เพ็ชรสกุล
นายเจริญ คําภีระ
นายเจริญ คํายันต
นายเจริญศักดิ์ ชูสวัสดิ์
นายเจษฎา ดรุณวิลาส
นายเฉลิม อินทรกลาง
นายเฉลิมพล ศักดิ์คํา
นายเฉลิมพล หริตวร
นายชนะภัย เขื่อนขันติ์
นายชยพล จันทกิจ
นายชยพล วงษทอง
นายชลอ แสวงกิจ
นายชวนินทร เพมะ
นายชวลิต ประภัสสร
นายชัชวาล พรอมรธรรม
นายชัชวาล แสงบัว
นายชัยณรงค ขานเพราะ
นายชัยณรงค มะเดชะ
นายชัยยันต ดีพุม
นายชัยรัตน ฤกษหราย
นายชัยวัฒน ศุภอรรถพานิช

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

นายชาตรี คงชนะพาล
นายชาตรี เชื้อมโนชาญ
นายชาตรี อยูประเสริฐ
นายชานนท ประทุมวงศ
นายชาลี ชีวะสาธน
นายชํานิ ชิตมณี
นายชูยศ โกอัฐวาพร
นายเชลงศักดิ์ อนวัช
นายเชษฐา ปทุมรังสี
นายเชาว งามรัตนกาญจน
นายเชิด แสนจันทร
นายโชคดี จิตตรัตนพงศ
นายไชโย เหลืองมาตรฐาน
นายฐากร นิรุชบวรทัต
นายฐิติพล พิชัยยุทธ
นายณรงค มีศิริ
นายณรงคชัย คุณปลื้ม
นายณรงคริทธ อุดมรัตนโยธิน
นายณรรธร เมฆวิลัย
นายณะรบ ทวยเจริญ
นายณัฐเดชา ฤชบัณฑิตย
นายณัฐธร บุญมาวัย
นายณัฐพัฒน เขตขัน
นายดํารงค จีราระรื่นศักดิ์
นายดํารงค เภตรา
นายดิลก บัวเกิด

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายตงฉิน ประสิทธิ์ภูริปรีชา
ดาบตํารวจ ตึ๋ง พึ่งกิ่ง
นายไตรรงค ถวิลไพร
นายถนอมทรัพย สรรพโส
นายถาวร แซเขา
นายถิ่น แดวขุนทด
นายทนง ดอนชัย
นายทรงกรด ไกรกังวาร
นายทรงเดช สุขุมธรรมรัตน
นายทรงวิทย บุญวรรโณ
นายทวี ดวงศิริ
นายทวีป เหนือมณีมงคล
นายทวีศักดิ์ กิจจะอรพิน
นายทวีศักดิ์ จองกาญจนา
นายทอง ธีรธรรม
นายทองเพียร อินทมาตย
นายเทพรัตน ศรีนิเวศน
นายเทวัน เสียงเจริญ
นายเทอดเกียรติ เกิดนพคุณ
นายเทอดศักดิ์ ยุพฤทธิ์
นายเทอดศักดิ์ ฮั่นตระกูล
นายธนธรณ ศักดิ์สกุลเกียรติ
นายธนภณ กิตติวิมลชัย
นายธนวัฒน ยอดใจ
นายธนัช อัมวงษ
นายธนาวิทย ไชยานุพงศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘

นายธเนศร คงดํา
นายธวัชชัย รักไทย
นายธวัชชัย รื่นรมยสิริ
นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล
นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล
นายธานี ฉัตรนภารัตน
นายธีรพล ชุนเจริญ
นายธีระพล หมัดหมีด
นายนคร กิติพูลธนากร
นายนพ ทองอินทร
นายนพพร สุธรรมพันธุ
นายนพรัตน รัชฎามาศ
นายนภดล ทองนพเกา
นายนิพนธ เตชโชควารี
นายนิพนธ ลิ้มวงศยุติ
นายนิพนธ หวังพราย
นายนิมิตร เอกวานิช
นายนิเวชน กิติพูลธนากร
นายนิเวศน แปนจาก
นายนุกูล เขียวคํารพ
นายนุกูล สิริสุวรรณ
นายบรรจง ทาทอง
นายบรรยงค เกียรติกองชูชัย
นายบรรหาญ สุคนธวารี
นายบังเอิญ เพ็งเปลี่ยน
นายบัณฑิต คงคาธร

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายบัณฑูรย พลเดช
นายบุญเชิญ ขําสาคร
นายบุญเย็น ใจตา
นายบุญฤทธิ์ พาณิชยรุงเรือง
นายบุญเลิศ ปานอุดมลักษณ
นายบุญเลิศ ศรีจันตา
นายบุญสม วิจารจันทร
นายบุรินทร ธนอุดมนาน
นายเบิ้ม จันทรฉาย
นายปกรณ จีนาคํา
นายปรมินทร เลาหะพันธุ
นายประจวบ วัฒนา
นายประเจตน เสร็จกิจดี
นายประชุม มุงการ
นายประเทศ บุญยงค
นายประวิทย วงศบุญรอด
นายประสิทธิ์ สมัคร
วาที่รอยตรี ประเสริฐ ปวงละคร
นายประเสริฐ ฟาประทานชัย
นายปรีชา กาญพันธ
นายปรีชา เลี้ยงบํารุง
นายปรีชา วิศาลศักดิ์
นายปรีดา เจิมสุจริต
นายปญญา พรมนนท
นายปญญา วรรณพิณ
นายปน บุญเที่ยง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐

นายเปอน บุญชวย
นายผดุง ไมแกว
นายฝด เห็นประเสริฐ
นายพงษธรรม ธระเสนา
นายพจนา ศรีศิลปนันท
นายพนมเทียน นามมีฤทธิ์
นายพรโชติ สินวิโรจน
นายพรมมาศ ยิ้มลมัย
นายพลายชุมพล อยูเอนก
นายพัฒนพงศ จงรักดี
นายพานิช หาญชํานิ
พันจาอากาศเอก พายัพ บุญคง
นายพิชัย กิตติพันธวรกุล
นายพิชัย คันธวณิช
นายพิทักษ สาคร
นายพินัย ไชยเชียงพิณ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ
นายพีระพงษ จินาสุน
นายพีระโรจน ภัทรประสิทธิ์
นายพูลสวัสดิ์ นาทองคํา
นายเพ็งศิสป สุระพร
นายไพฑูรย จิตตพะวงษ
นายไพฑูรย ตุงคเศรวงศ
นายไพฑูรย ผิวผาง
นายไพทูลย จันทรแก
นายไพบูลย นนทเบญจวรรณ

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายไพรทูรย รัตนพรวารีสกุล
พันตรี ไพรัช พูลทวี
นายไพรัตน อรุณเวสสะเศรษฐ
นายไพโรจน อํานักมณี
นายไพศาล สุสัณฐิตานนท
นายภาณุพงศ ทิพยเศวต
นายภาณุพล วงศกาฬสินธุ
นายภูมิน ทองใหม
จาสิบเอก มงคล อัศวนิโครธร
นายมนตรี สิงหปุณณภัทร
นายมนัส วงศรัตนะ
นายมนูญ บูรณพัฒนา
นายมะนอ โตะลูโบะ
นายมะสาและ ดือราแม
นายมานพ หวังสวัสดิ์โอฬาร
นายมานิตย อุตศรี
นายมาโนช ตันเจริญ
นายเมืองคํา โกวัง
นายยงยุทธ พึ่งชื่น
นายยุทธนา จิตรบรรเทา
นายยุทธนา ตีระมาศวณิช
นายยุทธนา นันทราช
นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ
นายรักชาติ เที่ยงธรรม
นายรังสรรค สละชีพ
นายรัตนชัย สมมี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒

นายรัตนโชติ ยิ่งแจมศิริ
นายรามธนะ วิจิตรการ
นายรุงเจริญ บุญกิจรุงไพศาล
นายเรวัติ เขียวสนิท
นายเริงเกียรติ ศักดิ์ณรงคเดช
นายลองหิ้น ทิพยแกว
นายละเอียด จันหอม
นายเล็ก เกิดสวาง
นายเล็ก ทองระอา
นายเลอศักดิ์ อารีสกุลวิทยา
นายเลิศ สุขมาก
นายวรเทพ นันทมางกูล
นายวรรณชัย อิทธิมณีสิริ
นายวระ คํารอด
นายวสันต อยูประจํา
นายวสันต อุณหเลขจิตร
นายวสุธันย ศรีกาญจนา
นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก
นายวัชรินทร อรัญเจริญยิ่ง
นายวัฒนชัย สนองคุณ
นายวัฒนพงษ ชิตทรงสวัสดิ์
นายวัฒนพงษ อยูพงษพิทักษ
นายวันชัย ซื่อศิริสวัสดิ์
นายวันชัย เหล็กคํา
นายวิจิตร ทวีพันธ
นายวิจิตร นิลเขต

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวิชญะ ประกรรษวัต
พันโท วิชัย กัลยาพงศ
นายวิชัย เทพวัลย
นายวิชัย นิยมสุข
นายวิชัย สาสุนีย
นายวิชา ใจกลา
นายวิเชียร พรมพิราม
นายวิเชียร สุคนธประทีป
นายวินัย แนวหนา
นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล
นายวิรัตน ผัดเจริญ
นายวิโรจน คณูวัฒนา
นายวิโรจน มโนพรศิริกุล
นายวิโรจน ศรีพินิจ
นายวิโรจน ศรีสังข
นายวิวัฒน ธนะแพทย
นายวิศิษฐ นาคไพรัช
นายวีรวัฒน อินทรลักษณ
นายวีระ ทรงเจริญ
นายวีระ บํารุงศรี
นายวีระ สุขจิตร
นายวีระกร วีระภรณพิมล
นายวีระจิต ชัยกันทะ
นายวีระชัย เฮงษฎีกุล
นายวุฒิศักดิ์ สุกกานันท
นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔

นายศาสตรา ใบงิ้ว
นายศิริพงษ อรุณเดชาชัย
นายศุภกร แสงราช
นายศุภกิจ เจนจิตขจร
นายศุภกิจ พงศอักษร
นายศุภเสกข พูลลาภ
นายสกล สัมมาขันธ
นายสเกน จันทรผดุงสุขฃ
นายสงคราม คูหา
นายสงา บุรีรัตน
พันตรี สนัท พงษนุมกุล
นายสนิท นุมแปน
นายสมเกียรติ จันทรแสง
นายสมเกียรติ พิณทอง
นายสมควร ภูประเสริฐ
นายสมเจตน เกตุวัตถา
นายสมชัย ยะคํานะ
นายสมชาติ คุณปลื้ม
นายสมชาติ มารุงเรือง
นายสมชาย ประเสริฐพรพงศ
นายสมชาย โพธิ์เจริญ
นายสมชาย มานะกิจศิริสุทธิ
นายสมชาย รัตนประสาทพร
นายสมชาย เลิศฤทธิ์วิริยะกุล
นายสมชาย อยูดี
นายสมชาย อริยกุลนิมิต

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมนึก จันทรบํารุง
นายสมนึก ศรีมะเริง
นายสมบัติ ธรรมเมธาพร
นายสมบัติ ยิ่งเจริญ
นายสมบูรณ คุรุภากรณ
นายสมบูรณ จันทรกล่ํา
นายสมบูรณ เทพสวัสดิ์
จาสิบเอก สมบูรณ บรรจงจิตต
นายสมบูรณ รูปสะอาด
นายสมพงษ หิรัญรัตน
นายสมพร คําแดงมน
นายสมพร โตมงคล
นายสมพร เพริดพริ้ง
นายสมภพ รัตนไพบูลย
นายสมภูมิ ไวคกุล
นายสมศักดิ์ กาญจนเลขา
นายสมศักดิ์ เวโรจน
นายสมศักดิ์ เศรษโฐ
นายสมศักดิ์ ใสตะภาพ
นายสมหวัง เกษมโกสินทร
นายสมัย ศิริจันทร
นายสรศักดิ์ วิภาจักษณกุล
นายสรายุทธ พลอยนําพล
นายสวัสดิ์ ไปรแดน
นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม
นายสอน เพ็งเจริญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖

นายสัมพันธ ปลิงกระโทก
นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน
นายสานิตย ลัดดาออน
นายสายัณห สุขสุมิตร
นายสาริกา อุทรักษ
นายสําราญ ทองสุข
นายสําเริง ทองดวง
นายสิงหทอง ปะมะสอน
นายสิงหทอง หนุนนําสิริสวัสดิ์
นายสิทธรัตน ตรีสงา
จาสิบเอก สิทธิศักดิ์ แปงสาย
นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม
นายสิน ทองเปรม
นายสืบสวัสดิ์ สืบสายพรหม
นายสุกรี นิโครธางกูร
นายสุกิจ สฤษดิชัยนันทา
นายสุชาติ บัวคํา
นายสุชาติ สุกิจปาณีนิจ
นายสุดใจ แสงโพธิ์
นายสุทิน สุดถิ่น
นายสุเทพ ยิสารคุณ
นายสุนทร ยามศิริ
นายสุบรร กุดกี้
นายสุพงษ ตางภักดีวิจิตร
นายสุพรรณ บุญอนันต
นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุรเชษฐ จันทรจรูญ
นายสุรโชติ โชติชัย
นายสุรศักดิ์ เตชะมณีสถิตย
นายสุรศักดิ์ นันทจิตตานนท
นายสุรสิทธิ์ นรินทร
นายสุรินทร ปริมาณ
นายสุวิช ยิ้มแยม
นายเสรี ไชยกิตติ
นายเสวก ผิวละออ
นายแสงประทีป เทียนทอง
นายแสวง คําภีระ
นายโสภณ สุขสิริวรบุตร
นายโสภา ทาพริก
นายหลง แกวนิรันดร
นายองอาจ เกินอาษา
นายอดิเทพ ธัญญกสิกล
นายอดิพงษ ฐิติพิทยา
นายอดิศักดิ์ ทิพวรรณ
นายอดุลย ปาทาน
นายอนันต เอมสีแดง
นายอนิรุธ ครุฑเมือง
นายอนุกูล เขมาภิวงศ
นายอนุชา จงเทพ
นายอนุชา ศรีสุทธิรักษ
นายอนุรักษ อันติมานนท
นายอนุวัตร มะโนคํา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘

นายอนุสรณ ดาราพาณิชย
นายอภิชาติ เรืองจินดาวลัย
นายอภินันท ประวัติงาม
พันตรี อมร จาฏามระ
นายอรรถพงษ แซแต
นายอรรถพันธ โมรา
นายอราม มีเดช
นายอรุณ ชั้นปนแตง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยวงศ
นายอานนท ลิ่วนภโรจน
นายอํานวย พิณเกษมจิต
นายอํานาจ แจมขุน
นายอิงครัตน ตันติพงษศานติ
นายอุดม คณาปราชญ
นายอุทัย จันทรหอม
นายเอกอมร ศรีลาศักดิ์
นายเอนก มหาเกียรติคุณ
นางกงหลี แซตั้ง
นางสาวกัญชดา บุศยารัศมี
นางสาวจันทร ประวัติงาม
นางจินดา มาแกว
นางดลฤดี ติยะโสภณจิต
นางสาวดารุณี วัดแกว
นางตวงทอง โพธิ์ทอง
นางธัญญมน ศรีผาน
นางธิดา คงสกุล

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนริสศรา เรืองศร
นางนฤมล กิจพวงสุวรรณ
นางบุญยิ่ง ชัยชาญ
นางบุษบากรณ บุญยภักดิ์
นางปุณณดา แกนสาร
นางพัชรี ยืนหยัดชัย
นางสาวพาณี วรธรรมานนท
นางสาวพิมพรรณ ธนเดชากุล
นางเพลินพิศ ศรีภพ
นางสาวภูศรี เกตุแกว
นางยุพิน พรศิริรุง
นางสาวรัชดา ลีลาสวัสดิ์ชัย
นางรัชนี เอี่ยมวงศ
นางวรรณา มาประกอบ
นางวรินทรพร ณิชาภัทรนารากุล
นางสาวศศิวิมล ทองโอฬาร
นางสมจิตร ทรงวัชราภรณ
นางสมพร แปนคง
นางสมศรี พันธเจริญวรกุล
นางสายทอง เพียจันทร
นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล
นางสุขวสา ชุนถนอม
นางสุดารัตน บุญมี
นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา
นางสุพรรณ เพชรสุข
นางสาวสุรีย ประทุมพวง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๔๒๕ นางสาวอนุสรา พัฒโน
๔๒๘ นางอรอนงค ศิริชัย
๔๒๖ นางอภิชา อรรถชัยพานิช
๔๒๙ นางอาภา ทุนคุมทอง
๔๒๗ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย
๔๓๐ นางอําไพ วงเวียน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑,๑๔๕ ราย)
๑ นายกนก ทองเปยม
๒๓ นายกิติพัฒน สุนทรพันธุ
๒ นายกบวน มีที
๒๔ นายกิมเลี้ยง สันติแสงทอง
๓ นายกมล ดิษฐยานุรักษ
๒๕ นายกิมฮอ เหลืองประภัสร
๔ นายกมล ฟาอรุณ
๒๖ นายเกชา เบ็ญจคาร
๕ นายกมล เรืองสุขศรีวงศ
๒๗ นายเกรียงไกร ไมเขียว
๖ นายกรีฑา ยกยอง
๒๘ นายเกรียงไกร สะเภาคํา
๗ นายกฤตวัฒน พงษสมบัติ
๒๙ นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท
๘ นายกฤษณะ ประสาทพรศักดิ์
๓๐ นายเกษม ถาพินิจ
๙ นายกอชิ เพชรไพรพนาวัลย
๓๑ นายเกษม เสนถี
๑๐ นายกอเล็ก บิลหมัน
๓๒ นายเกียรติศักดิ์ เขตตะเคียน
๑๑ นายการุญ บรรลือสุข
๓๓ นายโกวิช แสงตะวันวงศ
๑๒ นายกําพล ไชยลังกา
๓๔ นายโกศล เจริญแสงสุวรรณ
๑๓ นายกําพล สุจริตธรรม
๓๕ นายไกรลักษณ พีรพุทธรางกูร
๑๔ นายกิจพชรพล เสมอเหมือน
๓๖ นายขจาย เรืองสวาง
๑๕ นายกิตติ กิตติวัฒนากูล
๓๗ นายขนิษฐ โตกลึง
๑๖ นายกิตติ เกงการพานิช
๓๘ นายขรรคชัย คําอุน
๑๗ นายกิตติ คําแกนคูณ
๓๙ นายขรรชัย คําพันธ
๑๘ นายกิตติคม ชอบธรรม
๔๐ นายขัน วรรณภักดี
๑๙ นายกิตติชัย ดํารงศักดิ์วิทยา
๔๑ นายขาว ปุมเพชร
๒๐ นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร
๔๒ นายเขมชาติ นิตยวรรณ
๒๑ นายกิตติพงศ มหิพันธ
๔๓ นายเขียน แสงสวาง
๒๒ นายกิติ โฆษิตจิรนันท
๔๔ นายเขียว อั้นเตง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

นายคนอง กัลละหะ
นายคนองเดช วงคสม
นายคมคาย ไครโทง
นายคมสัน ชาญชัยวรวิทย
นายคมสันต เกิดพิทักษ
นายครรชิต ภุมมา
นายคํานอย หนูแสง
นายคําภีร ประเสริฐ
นายคําภู ไชยสิทธิ์
นายคําสิงห ศรีสวัสดิ์
นายจงเอก หลอศิลาทอง
นายจตุพร บุญชอบ
นายจรัญ ขํานิล
นายจรัญ ประกอบธรรม
นายจรัญ ไมจันทร
นายจรูญ กันทาสุวรรณ
นายจรูญ นิติการุณ
นายจรูญ มีมุงบุญ
นายจักรพันธ เหลาวงศไทย
นายจักราวุธ นําปุด
นายจักรี พาจรทิศ
นายจําเนียร ศรีเอียด
นายจําปา มวงสิมมา
นายจําป สิงหเรือง
นายจํารูญ ผอมดํา
นายจําลอง ไหมขาว

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายจิตธนา แสงเขียว
นายจินดา จันทรชาวนา
นายจิรวัฒน กิตติโชติพาณิชย
นายจิรศักดิ์ เจริญศิลป
นายจิรศักดิ์ ศรีวีระนุรัตน
นายจิรศักดิ์ อุสาหะนันท
นายจิระพงษ พระบาง
นายจิราวัจน เจริญนิธิโภคิน
นายจีรภัทร กาญจนแกว
นายจีระศักดิ์ เฮงสวัสดิ์
นายจุม ตาสนธิ
นายเจตน อินทรสุวรรณ
นายเจริญ แซเต็ง
นายเจริญ เสงสุน
นายเจริญ หงษประสิทธิ์
นายเจษฎา ตันติบัญชาชัย
นายเจษฎา สุทธิศาสนกุล
นายเจะอูมา เจะมุ
นายแจก ธิสงค
นายฉลวย รอดเพ็งสังคะหะ
นายฉลอง เครื่องนันตา
นายฉลอง รับงาน
นายฉัตรชัย สรอยทอง
นายฉิน วรปญญาสถิต
นายเฉลา ใจดี
นายเฉลิม โถนอย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒

นายเฉลิม โพธิ์ชะคุม
นายเฉลิม ศรีเมือง
นายเฉลิมชัย พรพุทธประเสริฐ
นายเฉลิมพล ไขวพันธ
นายเฉลิมวุฒิ เฮงศรีรุงโรจน
นายเฉลิมศักดิ์ จันทรจีน
นายเฉลียว เต็มเปยม
นายเฉลียว ทองดอนเถื่อน
นายเฉลียว ลาดนอก
นายแฉลม ไกรพันธ
นายชนัตถ นันทปญญา
นายชยันต สัณฐิติ
นายชรินทร หนูเกื้อ
นายชลอ พลอยแสนรัก
รอยตํารวจตรี ชวน พลเดช
นายชวลิต ศิริรัตโนทัย
นายชวลิต สุวรรณศิริเขต
นายชัชวาล โนนใหม
นายชัชวาล โพธิยอด
นายชัชวาลย ศรีวงษา
นายชัย นามปญญา
นายชัยณรงค มหาแร
นายชัยบัญชา ศรีมงคล
นายชัยยงค คูเพ็ญวิจิตตระการ
นายชัยยศ ฉิมแปน
นายชัยยุทธ พิศถาน

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายชัยวัฒน พึ่งแรง
นายชัยวัฒน ภูประดิษฐเมธากุล
นายชัยวัฒน แสงมณี
นายชัยเวช รักเหลือ
นายชัยศิลป เทียนพิทักษกุล
นายชาญชัย ธรรมพิทักษ
นายชาญชัย โรจนอนุสรณ
นายชาญวิจารณ เกียรติวุฒินนท
นายชาตรี กิตติยาภรณสกุล
นายชาติ ปนสุภา
นายชาติชาย ศรีหนูสุด
นายชาติชาย ศิริบุญหลง
นายชานน ออนทองหลาง
นายชารยัน คาน
นายชํานาญ มีแปน
นายชิติพัทธ แกนจันทร
นายชินโชติ ละเขียว
นายชินพันธุ อภิเลิศธนาพงษ
นายชื่น ทองอยู
นายชุมพร มะโน
นายชุมพล ใจครัว
นายชุมพล รวมสุข
นายชุมพล รูประโยชนศิลป
นายชุมพล อัมพรศักดิ์
นายชูเกียรติ พิสิษฐกุล
นายชูชัย อุดมศรีโยธิน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔

นายชูชีพ เปาอินทร
นายชูศักดิ์ สังวรณ
นายโชคชาย พรัดรักษา
นายโชคเสมอ คํามุงคุณ
นายไชยเทพ บุญเลิศ
นายไชยยงค แสงรวีวิสิฐ
นายไชยยศ ไชยพฤกษ
นายไชยวัฒน เจริญพร
นายฐิติชัย มงคล
นายณพชัย ชัยเจริญเสรี
นายณรงค เขื่อนคํา
นายณรงค โรจนเลขา
นายณรงค ศรีวิชัย
นายณรงค เอกวนาการ
นายณรงคชัย นาคะโยธินสกุล
นายณรงคศักดิ์ กิจพิทักษ
นายณรงคศักดิ์ วิงวอน
นายณรงคศักดิ์ อัตตวนิช
นายณัชนนท ยะสูงเนิน
นายณัฏฐธนพล จายเจริญ
นายณัฏฐพล เจริญพล
นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม
นายณัฐพงษ วรรณสอน
นายณัฐพงษ ศิริสื่อสุวรรณ
นายณัฐพล ใจสะอาด
นายณัฐพล สุขสีดา

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายณัฐวัฒน ปริยพาณิชย
นายณัทพงศ ศิรินาค
วาที่รอยตรี ดํารงศักดิ์ ขวัญชัย
นายดํารงศักดิ์ ไชยสาร
นายดํารัส หวังสม
นายดําริ ยงเสมอ
ดาบตํารวจ ดิเรก พรินทรากูล
นายเดชอดุลย บุญมี
นายเดชา ฉิมกลาง
นายตอพงษ บุญเทียน
นายตอศักดิ์ นรินทร
นายตอศักดิ์ ลิบลับ
นายเตชทัต สีทาสังข
นายแตง ใจดี
นายไตรเทพ ทศวงศชาย
นายไตรโรตม เสร็จกิจ
นายไตรศักดิ์ ปทมรัฐจิรนนท
นายถนอม ญาณะโรจน
นายถวิล พุกเศรษฐี
นายถวิล ศรีมงคล
นายถาวร ชัยฤกษ
นายถาวร ยืนเยี่ยม
นายถาวร สังขคีรี
นายถิรมย ผดุงกลิ่น
นายทนุใจ มีฤทธิ์
นายทรงพล เอกจิตต

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖

นายทรงสวัสดิ์ รุจสิรภัทร
นายทวน คลองดี
นายทวนทอง ผานวงษ
นายทวี กอพูนพิพัฒน
นายทวี คงกะพันธ
นายทวี บุญมาก
นายทวีศักดิ์ ชูฟอง
นายทวีศักดิ์ เมธีดล
นายทศพร วิชิตพงษ
นายทศพล ปรางคพรม
นายทศพล วงศโสภา
นายทอง สังกรม
นายทองคํา แสงจันทร
นายทองดี พลเวียงคํา
นายทองแถม ทิพยอุทัย
นายทองสา สังคะเพศ
นายทัศณพงษ ธรรมคงทอง
นายทําเนียบ คําหอม
นายทิวา สังขบุญญา
นายเทวา สุจิมงคล
นายเทือง โกยรัมย
นายไทย ทองปราง
นายธงชัย แกนภูเลิศ
นายธงชัย ตันปานบุญ
นายธงชัย พินิจจิตรสมุทร
นายธงชัย เพชรสกุลทอง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายธงชัย รัตวร
นายธนพล เมืองคํา
นายธนภาสณ ปญญาวิน
นายธนวัฒน วัฒนามัย
นายธนสาร ศรีเพชร
นายธนาชัย สวัสดิ์เมธากุล
จาสิบตํารวจ ธนาพล ภัทรธนบูรณ
นายธนิตย พวงพันธ
นายธนิศร กุลชา
นายธเนศ สนธิ
นายธมนตรี โกฎเพชร
นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ
นายธวัชชัย จันทกิจ
นายธวัชชัย จําปาพงษ
นายธวัชชัย ชูประสิทธิ์
นายธวัชชัย เทพมังกร
นายธวัชชัย พิเสฏฐศลาศัย
นายธัญพัฒน สุวรรณรัตน
นายธานินทร เรืองสุขศรี
นายธานี เนื่องจํานงค
นายธํารงศักดิ์ ชาญอาวุธ
นายธิติพัทธ เสมาทอง
นายธีรฉัตร ไทยเจริญ
นายธีรนันท ประสมศักดิ์
นายธีรพงศ โสวภาค
สิบตรี ธีรศักดิ์ จรัญวัน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘

นายธีระ ปยะธนากร
นายธีระพล ยันตะบุศย
นายธีระศักดิ์ พรหมบุญ
นายธีระศักดิ์ เลาหรอดพันธ
นายธนายุทธ ทีฆาวงศ
นายนที ดํารงค
นายนนท วิจิตรการ
นายนพ บวรกุลพาณิชย
นายนพ ภูมิชัยศักดิ์
นายนพคุณ เขตคาม
นายนพดล สมมิตร
นายนพรัตน เทียนทอง
นายนพลิศ เสริมศักดิ์ศศิธร
นายนรินทร ชูผลา
นายนรินทร วัฒนกุลชัย
นายนรินทร สนรักษา
นายนฤพนธ ทองหอ
นายนวนใจ บุษบงก
นายนอย วงศวิทยานันท
นายนัทพล บุญเพิ่ม
นายนันท เครือนพรัตน
นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์
นายนันทวัฒน กิจสกุลไพศาล
นายนาค กอนทองคํา
นายนิกร จันธรรมาพิทักษ
นายนิกร พรมทาว

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายนิติรุจน มุขเฉลิมวงศ
นายนิทัศน ฮวดลิ้ม
นายนิธิศ พรสุวรรณ
นายนิพนธ จําปาวงศ
นายนิพนธ พัฒนวงศสุนทร
นายนิพล นามวงค
นายนิยม ปราบพยัคฆา
นายนิยิ นิเลาะ
นายนิรันดร ณ ดวงจันทร
นายนิวัฒน เฉินบํารุง
จาเอก นิวัฒน ทิพยถนอม
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
นายนิวัติ กลอมแกว
นายนิเวศ อานามวัฒน
นายเนาว วงษมณีวรรณ
นายบพิตร พุทธเกสร
นายบพิตร อินทรสมบูรณ
นายบรรจง ยางยืน
นายบรรจงค สารกาศ
นายบรรเจิด มาตัน
นายบรรเจิด สงวนทรัพย
นายบรรเจิด สมสวย
นายบรรเจิด สวนทอง
นายบรรเจิด สิงหโตทอง
นายบังเอิญ ถ้ําทอง
นายบัญชา จันทรมงคล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐

วาที่รอยตรี บัญชา สิงหคําปอง
นายบัญชา เหมศรีสวัสดิ์
นายบัญฑูล ศรีสวัสดิ์
นายบัณฑิต แดงศิริ
นายบันเทิง ปญญาดี
นายบัวพันธ วงศจันทร
นายบําเพ็ญ ทองทวี
นายบุญเกิด แกววงคเวียน
นายบุญชวย ถนอมกิจ
นายบุญชะนะ เทพรักษ
นายบุญชัย จบสัญจร
นายบุญชู จารุจิตร
นายบุญชู ทรัพยประสม
นายบุญเติบ ชัชวาล
นายบุญถิ่น ทุมภานนท
นายบุญทวี สุขรัตนอมรกุล
นายบุญทา ตันตรา
นายบุญเทียม เทียมจัตุรัส
นายบุญธรรม จันทนเทศ
นายบุญธรรม ชูผล
นายบุญธรรม ใยกลา
นายบุญธรรม ฮะเชียง
นายบุญนิตย บุณโยดม
นายบุญมา บุญประสพ
นายบุญมี ธรรมวิริยะ
นายบุญยิ้ม นอยนารถ

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายบุญยืน เนียรอรุณ
นายบุญรักษ เผือกนิสสัย
นายบุญเรือน หาวิธี
นายบุญลือ สุทธิจิต
นายบุญเลิศ ปญญา
นายบุญเลิศ วิริยา
นายบุญสง จิตรจุน
นายบุญสนอง พลธานี
นายบุญสิทธิ์ ปนประดับ
นายบุญโสต สมมนุษย
นายบูรณะ แสงรวีวิสิฐ
นายปฎิวัติ บุตรแกว
นายปณพล ภูมิวัตร
นายประกอบ จันทรแกว
นายประกิต กนกวรกาญจน
นายประคอง รัตนานพ
นายประจักษ ใจผอง
นายประชา คันธวณิช
นายประดับ จันทามิ
นายประดิษฐ เสริมสุข
นายประดิษฐ โรจนพร
นายประทีป คิดหาการ
นายประทีป จันทบูลย
สิบเอก ประทีป ชมเงิน
นายประทีป ใบเต
นายประทีป ล้ํากลาง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒

นายประเทือง นาราสิริวิมล
นายประธาน เอื้อนุกูล
ดาบตํารวจ ประนอม รอดแคลว
นายประนอม อุปาสิทธิ์
นายประนัย ศรีสมบัติ
นายประเนิม ศิริรูป
นายประพนธ พิเชษฐพันธ
นายประพัฒน รักษศรีทอง
นายประพันธ ชัยอินตา
นายประพันธ บุญชัยสุข
นายประพิณ อักษรสวาง
นายประภาส กิจจินดาโอภาส
นายประภาส กิตติวณิชานนท
นายประเภา แสงบุญเรือง
นายประมวล มุสิกรัตน
นายประยุทธ ปญญา
นายประยุทธ กาญจนกัณห
นายประยูร บุญธรรม
นายประโรม รอดเงิน
นายประวิทย งามทรัพย
นายประวิทย ฉัตรศรีสุวรรณ
นายประวิทย ปดถาวะโร
นายประวิทย ศรีจันทรออน
นายประเวท ฝาเรือนดี
นายประสงค จันตะกอง
นายประสาน แจงคต

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายประสาน นพมณี
นายประสาน ผองภิญโญ
นายประสาน เหลาะเหม
พันจาอากาศเอก ประสิทธ ทองรัตน
นายประสิทธิ์ ธนานันต
นายประสิทธิ์ สุวรรณจินดา
นายประสิทธิ์ เหลืองรัตนะ
นายประเสริฐ โรจนสุวรรณชัย
นายประเสริฐ วัดผลัด
นายประเสริฐ ศรีคําสุข
นายประเสริฐ ศรีประสม
นายประหยัด เทียนบุญ
นายประหยัด เพ็ชรพิฆาต
นายประหยัด ศรีวิชัย
นายปราการ กูลสวัสดิ์
นายปราถนา ฤทธิเรือง
นายปราโมทย ปานทับ
นายปริชาติ พิมภู
นายปริภัทร หิรัญ
นายปรีชา จงจิตร
นายปรีชา พยุงกลาง
นายปรีชา พุมพฤกษา
นายปรีชา เริ่มภักตร
นายปรีชา วงศศิริวิมล
นายปรีชา วรกุล
นายปรีชา วัฒนกุล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔

นายปรีชา สัมมาทรัพย
เรืออากาศตรี ปรีชาญ แสเพ็ชร
นายปรีดา วรรณดา
นายปวริศ สุขวัฒน
นายปองชัย ดําสะอาด
นายปาน ดําเลิศ
นายปาน มนติ๊บ
นายปน ฝนนิมิตร
นายปยะ นันทานิช
นายปยะโชติ ผลวัฒนะ
นายแป พินิจกิจ
นายผจญ ดาวไสว
นายผจญ สุใจ
นายผดุงศักดิ์ ไถวสินธุ
นายผวน มีชนะ
นายพงคศักดิ์ ศิริ
นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
นายพงศธร จิวานุพันธ
นายพงศพันธุ พันธุโชติ
นายพงษปกรณ สิงหเขตวิทยบุญ
นายพงษศักดิ์ ตั้งประพฤติดี
นายพงษศักดิ์ เสงี่ยมศักดิ์
นายพนธกร เชื้อเงิน
นายพนม พรมอุตร
นายพนม เย็นสบาย
นายพนมชัย พันธพุทธ

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพนิช สินุธก
นายพร บุญราช
นายพรชัย จิรัฐิติเจริญ
นายพรเทพ อิทธิประภากุล
จาสิบเอก พรหมมา ที่พัก
นายพสิษฐ นาคะบุตร
นายพัชรพล เกตวงษา
นายพัชรพล คุณสมบัติ
นายพัฒนพงศ ศรีสุพรรณ
นายพัฒนา หวังวีระ
นายพันทาย จรูญวิทยา
นายพันธุเกียรติ จางเจริญ
นายพัลลภ ขวัญเมือง
นายพานิช พุงสิน
นายพิชัย พันธุสุวรรณ
นายพิชัย พิทักษทรัพยสิน
นายพิชัย ยาทองไชย
นายพิชัย แสงสวาง
นายพิชิต รุงเรืองดวยบุญ
นายพิเชฐ สุขเพสน
นายพิเชษฐ คิดรอบ
นายพิเชษฐ เฟองทองแดง
นายพิตรพิบูล สิริเรืองธนชัย
นายพิทักษ สุวรรณโณ
จาสิบตํารวจ พินิจ ติ๊บประวงศ
นายพิภพ กอวัฒนากุล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖

ดาบตํารวจ พิมพ ดวงจู
นายพิริยะ ศรีสุขสมวงศ
นายพิรุณ อินทรักษ
นายพิเศก ปติคาม
นายพิสิฐ พลพิสิฐกุล
นายพิสิฐ อาภัสระวิโรจน
นายพิสิทธิ์ พรมจันทร
นายพิสิษฐ ใบกุ
นายพีรพงศ สุวรรณพงค
นายพีรพัฒน มณีพัฒนานนท
นายพีระ มิตรดี
นายพีระชัย รอบบรรเจิด
นายพุทธกาล พันธทอง
นายพูนศักดิ์ วิมลอนุพงษ
นายพูลสวัสดิ์ สถาปตานนท
นายพูลสุข ธรรมศร
นายไพฑูรย ศรีบัวลา
นายไพทูลย สมบูรณ
นายไพบูลย ธิติพิศุทธิ์กุล
นายไพบูลย บุญพิมล
นายไพบูลย โพธิ์ทอง
นายไพบูลย รังสิกรรพุม
นายไพบูลย ศรีสุข
นายไพรฑูรย หาญนอก
นายไพรัช พอคาทอง
นายไพรัตน ไตรศุภโชค

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายไพรัตน อมรเอกอิทธิ
รอยตํารวจตรี ไพโรจน การประดิษฐ
นายไพโรจน ฉัตรบริรักษ
ดาบตํารวจ ไพโรจน ภิญโญ
นายไพโรจน รวมพรรณพงศ
นายไพโรจน รุงนภาไพศาล
นายไพโรจน เรืองธุระกิจ
นายไพโรจน วงษตระหงาน
นายไพโรจน อุยตระกูล
นายไพศาล พงษนิธิสนุทร
นายไพศาล พัฒนาจินดากุล
นายไพศาล พานิชกุล
ดาบตํารวจ ไพศาล พุทธเหมาะ
นายไพศาล อรเอี่ยม
นายฟูอาด หนิมุสา
นายภคเดช วิชชโลกา
จาสิบเอก ภาคิน ธรณีทอง
นายภานุ กูรสุรพงศ
นายภานุพงศ จันทรา
นายภานุภัทร นุนสง
นายภาสกร กาญจนวรางกูร
นายภิโชค กองสวัสดิ์
นายภิญโญ ไทยทองสุขสกุล
นายภุชชงค พงษเจริญ
นายภูดิท รักษาราษฎร
นายมงคล ขันเทียน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘

นายมงคล จิวไววรณ
นายมงคล ชื่นตา
นายมงคล ผลพฤกษา
นายมณี สุริการ
นายมนตเทพ อมะรักษ
นายมนตรี จิระภาค
นายมนัส ขุนสูงเนิน
นายมนัส จันทรพิกุล
นายมนัส ใจเจน
นายมนัส พงศยี่หลา
นายมนัสชัย สิงหคํา
นายมนู สุภาพ
นายมนูญ วงษประยูร
นายมรกต เลิศไทยตระกูล
นายมังกร นวลละออง
นายมาตุลี ดาราเรือง
นายมานพ ชวยมณี
นายมานพ ธรรมเจริญ
นายมานพ ประกอบธรรม
นายมานพ ปทมาลัย
นายมานพ เย็นฉ่ํา
นายมานะ เรืองคง
นายมานะศักดิ์ แสนเดช
นายมานิตย บุญยวง
นายมาโนช แสงประทุม
นายมาโนชน มวงเขม

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายมาลัย อินโต
นายมิตร นาวา
นายมีชัย นาวิน
นายมีเดช ประภาศิริสุลี
นายยงยุทธ จาตุย
นายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ
นายยงยุทธ สังวรณ
นายยศ เจริญศรี
นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา
นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ
นายยืน กาญจนจันทร
นายยุทธ พัฒโณ
นายยุทธนา รังสิยนันทน
นายยุทธนา สิงหพันธ
นายยุทธศักดิ์ กมลจิตรุงเรือง
นายโยธิน ศรครุฑ
นายรณกฤต กอประภากิจ
นายรักกิจ ปาลวงษ
นายรักศักดิ์ ชนะศึก
นายรักษเกียรติ ศิริจันทรานนท
นายรังสรรค ทรัพยมาร
นายรัชพล ฉันทดิลก
นายรัฐศรันย ตันทะอธิพานิช
นายรัฐศักดิ์ มุทุตา
นายรัตน นวลแกว
นายรุงปรีชา ปนแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐

นายรุงเรือง เหงี่ยมสมบัติ
นายเริงศักดิ์ แยมขจร
นายเรืองชัย หลักคํา
นายเรืองศักดิ์ ศิริ
นายเรืองสินธุ จูวัฒนสําราญ
นายฤาชา สุขสงฒ
นายละออง คูณแกว
นายละเอียด มวงโพธิ์เงิน
นายลําดวน เวียงนนท
นายลือชัย เย็นพิทักษกุล
นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล
นายวชิระ ถนอมวงษ
นายวรชาติ ศรีไม
นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์
นายวรเดช ธนัชกรองกุล
นายวรพจน พวงแยม
นายวรพรชัย ชาญสูงเนิน
นายวัง แพงพันธ
นายวัชรพล แทนนพรัตน
นายวัชระ บุญพาไสว
นายวัฒนชัย โทอึ้น
นายวัฒนา จุลบล
นายวัฒนา ชางเหลา
นายวัฒนา เพ็งสอาด
นายวัฒนา สิทธิวัง
นายวัฒนา แสงอรุณ

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวัฒนา แสนทน
นายวันชัย ทรงพลอย
นายวันชัย พุมเมือง
นายวัลลภ ภูสุวรรณ
นายวิกร สุภัทราธนกุล
นายวิจักขณ อินทรสมบัติ
นายวิจิตร ศรีมันตะ
นายวิเจียร ประเสริฐสังข
นายวิชัย จันทรหอม
นายวิชัย บุญพยัคฆ
นายวิชัย พลนิกรกิจ
นายวิชัย ลีละกุลเกียรติชัย
นายวิชัย สําเหนียกพันธุ
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายวิชัย อรตัน
นายวิชาญ ประสิทธิ์ผล
นายวิชิต แซลิ่ม
นายวิชิต วัชรเมฆินทร
นายวิเชษฐ ไทยทองนุม
นายวิเชียร คลอยเหลือ
นายวิเชียร โชคพิทักษสมบัติ
นายวิเชียร พลนิกรกิจ
นายวิเชียร สมคิด
นายวิเชียร สุธรรมรักษ
นายวิญู ศรีเพชร
นายวิทยา กอประเสริฐสุด

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒

นายวิทยา ศุภศิริโภคา
นายวิทยา สําเภา
นายวิทยา เสนจันทรฒิไชย
นายวิทวัส พันธนิกุล
นายวินัย กลิ่นทรัพย
นายวินัย บุญเพิ่ม
นายวินัย รอดอิ๋ว
นายวินัย ศรีปยะรัต
นายวินัย สระบัว
นายวินัย สิทธิชัยวงค
นายวินัย หงษเจริญ
ดาบตํารวจ วิบูลย จรัตน
นายวิบูลย ตั้งเกษมวิบูลย
นายวิมลศักดิ์ ตันเจริญ
นายวิรัช ทองเจริญ
นายวิรัตน บรรดาศักดิ์
นายวิรัตน ผาสุข
นายวิรัตน อนุรัตนบดี
นายวิโรจน จันทรมล
นายวิโรจน ผดุงกลิ่น
นายวิโรจน หวานดี
นายวิโรน จันทฤทธิ์
นายวิลัย แกนทองแดง
นายวิวัฒน ตั้งสุวรรณวงศ
นายวิศณุ ถิรารักษ
นายวิศิษฐ ชูสง

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวิสัย ศรีกิมแกว
นายวิสิทธิ์ จอมคํา
นายวิสุทธิ์ เทียนแดง
นายวิสุทธิ์ บุญญสิทธิกุล
นายวิสูตร จันทรประเสริฐ
นายวีรชัย สุพตานนท
นายวีรยตม ศรีสวัสดิ์
นายวีระ พูสมจิตต
นายวีระชัย ขันรุง
นายวีระศักดิ์ โชคกิจการ
นายวุฒิชัย วรรณภักดี
นายวุฒิพงษ นาวาลอย
นายวุฒิสาร ธัญญพานิช
นายศรชัย อธิปฏิเวชช
นายศรัณวิทย ดาราศรี
นายศรายุทธ กวยทา
นายศรายุทธ พรหมเสน
นายศราวุธ มีคะชา
นายศรีทน นิวันติ
นายศรีนวน เสาทองดี
นายศักดิ์ชัย แอบสําโรง
นายศักดิ์ดา เนตรคม
นายศักยกมล ขรรควิไลกุล
นายศิริชัย เลาหศักดิ์ประสิทธิ์
นายศิริวัฒน ศรีจันทร
นายศุภกร แกววิบูลยพันธุ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายศุภชาติ ฟองจํา
นายศุภพงศ ทองศรีนุน
นายศุภรัตน อัตถพันธ
นายศุภฤกษ เอี่ยมละออ
นายสกล อรมัง
นายสกุล เมฆหมอก
นายสงกรานต เรือนใจดี
นายสงวน แกวตาติ๊บ
นายสงสุข มูลเมือง
นายสงา กันธิยะ
นายสงา ยามี
นายสงา รอดกําพล
นายสถาพร ชวลิตพงษ
นายสถิตย นนทโชติ
นายสนอง กลิ่นทรัพย
นายสนอง แดงบุญ
นายสนอง บุญเรือง
นายสนั่น พรหมประเสริฐ
นายสนิท สมประสงค
วาที่รอยตรี สมเกียรติ จิรอมรรัตน
นายสมเกียรติ ทองพันธ
นายสมเกียรติ โยมเมือง
นายสมเกียรติ ลิมปะพันธุ
นายสมเกียรติ วงศสมุท
นายสมคิด การสมลาภ
นายสมคิด ฤาชา

๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมคิด เลิศเกียรติดํารงค
นายสมจิต ประจันบาล
นายสมจิตต แสนคํา
นายสมใจ จิตวิรัตนนุกูล
นายสมชัย กอชัยศิริกุล
นายสมชัย ไมหอม
นายสมชัย สิทธิธรรม
นายสมชัย วงศบุญชัยเลิศ
นายสมชาติ รุงเรือง
นายสมชาย ชวงเจริญ
นายสมชาย ดวงเดช
นายสมชาย ตั้งมั่นคง
นายสมชาย ตันประเสริฐ
นายสมชาย นาสวน
นายสมชาย ประสานเสียง
นายสมชาย ประเสริฐ
นายสมชาย ศรีวิรัตน
นายสมชาย หนูกลับ
นายสมชาย หลําพรม
นายสมเดช เกินอาษา
นายสมเดช ไคขุนทด
นายสมเดช ถ้ํานอย
นายสมเดช ทองเจียน
นายสมเดช แสวงสาย
นายสมนึก เสือคลาย
นายสมบัติ เขื่อนแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖

นายสมบัติ เจริญเพชรกุล
นายสมบัติ บุตรเพ็ชร
นายสมบุญ เทพอยู
นายสมบูรณ กุยดวง
นายสมบูรณ จงกล
นายสมบูรณ ตรุณาวงษานนท
นายสมบูรณ ปานยอย
นายสมบูรณ พูลประเสริฐ
นายสมบูรณ สายฟู
นายสมประสงค ดวงเหม็ด
นายสมพงษ จันทรซาย
นายสมพงษ ดอนเพ็งจันทร
นายสมพงษ นกแกว
นายสมพงษ พรมวิเศษ
นายสมพงษ โพธิ์สะวัง
นายสมพงษ ยอดวงศ
นายสมพงษ เหมืองหมอ
นายสมพงษ ฮวดวิเศษ
นายสมพน พึ่งพวก
นายสมพร คุณมี
รอยตรี สมพร ทองสงา
นายสมพร พงศภัณฑารักษ
นายสมพักตร บุตรดาพันธ
นายสมพิศ หวานใจ
นายสมเพชร ภักดีวิเศษ
นายสมภพ วงศกอ

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมภพ สุขโข
นายสมภพ สุภามูล
นายสมมิต ทวีวิทย
นายสมมิตร หนูขาว
นายสมยศ แพงศรี
นายสมยศ โพธิ์ทอง
นายสมยศ เลิศลํายอง
นายสมยศ วิจักขณาวุธ
นายสมศักดิ์ กรผลึก
นายสมศักดิ์ กุญชรนอย
นายสมศักดิ์ คงทน
นายสมศักดิ์ เชื้อดี
นายสมศักดิ์ ดุษณีนภดล
นายสมศักดิ์ ทองสุข
นายสมศักดิ์ ธรรมสุทธิ์
นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ
นายสมศักดิ์ ภูสุพรรณ
นายสมศักดิ์ แมนไธสง
นายสมศักดิ์ สนิทอินทร
พันจาอากาศเอก สมศักดิ์ เหมหงษา
นายสมหมาย คําปน
สิบโท สมหมาย อารมณ
นายสมหวัง กันธิยะ
นายสมหวัง แกนจันทรใบ
นายสมหวัง เจตนา
นายสมัคร ยานา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘

นายสมัคร สาธุเม
นายสมัคร ออนทองหลาง
นายสมัชญ จรเสมอ
นายสมัตถ ยันบัวบาน
นายสมาน บุตรราช
นายสมานชัย เปรมใจ
นายสรพงษ สีสังวาลย
นายสรศักดิ์ ศิริมัย
นายสรอย นอยนารถ
จาสิบตํารวจ สฤษดิ์ ชื่นจิตต
นายสวัสดิ์ ชางเนียม
นายสวัสดิ์ รูปคม
นายสวาง คะปูคํา
นายสวาง หนักแนน
นายสวาง อกนิษฐกุล
นายสวาท เนรวรรณ
นายสอดีกีน ดําสุด
นายสอน เสรีรัฐ
นายสักการียา หวังบิลหมัด
นายสังทอง บุตรใส
นายสังวาลย นิลหิรัญ
นายสังเวียน ปนฟู
นายสังสรรค สุขผล
นายสัญญา พรหมศาสตร
นายสันติ กุลภัทรแสงทอง
นายสันติ วุฒิลักษณ

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสันติ อรุณเวสสะเศรษฐ
นายสันทัศน วชิรินทราวัฒน
นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน
นายสามารถ ตรัยศิลานันท
นายสามารถ เหมมัน
นายสายพิณ อินพุม
นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส
นายสําเนียง มีทองแสน
นายสําราญ เจียมใจ
นายสําราญ ชอบบรรเลง
นายสําราญ หนุนนาค
นายสําเริง ครองตน
นายสําอางค ตรงคง
นายสิทธา ชีพสมุทร
นายสิทธิโชค มีเจริญ
ดาบตํารวจ สินชัย สุวรรณพฤกษ
นายสินชัย หัตถรุงเรือง
นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน
นายสุกิจ แหวเพ็ชร
นายสุกิต ประสพสุข
นายสุขพงศ สมบูรณพงษกิจ
นายสุขุม อินแดง
นายสุคนธ พงษสมบัติ
นายสุคนธ อินเตชะ
สิบตํารวจเอก สุชาติ ชมสา
นายสุชาติ เทพโนรา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐

นายสุชาติ นอยจันทร
นายสุชาติ นิ่มกุล
นายสุชาติ วิริยะยุทมา
นายสุชาติ สรสิทธิ์
นายสุชาติ อนอยู
นายสุด อยูพุม
นายสุทธิเดช ริมธีระกุล
นายสุทธิพล ขวัญเมือง
นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย
นายสุทัศน ดวงจันทรคํา
นายสุทัศน ปละอุด
นายสุทัศน ไพโรจน
นายสุทัศน เรืองศรี
นายสุทัศน หอมเจริญ
นายสุทิน สุขแสง
นายสุเทพ เปลงวิชา
นายสุธรรม สามทอง
นายสุธี ธาราหิรัญโชติ
นายสุธี ลิมปนะวงศานนท
นายสุนทร คงวารี
นายสุนทร สันติมิตร
นายสุนทร เสือนิล
นายสุนทร หลายทวีวัฒน
นายสุนันท แจงวงษ
นายสุนันท ดีศรี
นายสุนัย สําเนียงเสนาะ

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุพงษ พันธเฉลิมชัย
นายสุพจน บุญมาก
นายสุพจน ยานะผูก
นายสุพจน เย็นใจเฉื่อย
นายสุพรรณ บุตรวงศนรา
นายสุพรรณ ชัยมี
นายสุพรรณ ระดมบุญ
นายสุภกร จาริพิบูล
นายสุภรัตน พลทองสถิตย
นายสุภาพ กัปปะหะ
นายสุรชัย ทับทิมทอง
นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
นายสุรชาติ ใจตุย
นายสุรเชษฐ คะดุน
นายสุรธัช สัมนักษร
นายสุรพงศ อารมยเพียร
นายสุรพงษ พงศสิมภากรณ
นายสุรพล จิตตธรรม
นายสุรพล ตินตะบุระ
นายสุรพล แบนมาก
นายสุรพล มณีขัติ
นายสุรพล วงศวัฒนะ
นายสุรวุฒิ แจมถนอม
นายสุรศักดิ์ กานจักร
นายสุรศักดิ์ สุรกิจบวร
นายสุรสิงห มามุ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒

นายสุรสิทธิ์ ทองรวย
นายสุรเสน โนนทอง
นายสุรัตน คําวงศษา
นายสุรินทร ไตรวัย
นายสุริยงค จันทร
นายสุริยา พุทธิพงษ
นายสุวรรณ แกวบุญเรือง
นายสุวรรณ นครังกุล
นายสุวรรณ ฝนเต็ม
นายสุวัฒ เลิศจิตตธรรม
นายสุวัฒน สงวนวงษ
นายสุวัฒน เสมาทอง
นายสุวัฒน ฮัมดาหลี
นายสุวิทย โชติรัตน
นายสุวิทย พรสุวรรณ
นายสุวิทย ยาเถิน
นายสุวิทย เรืองนาค
นายสุวิทย โสภา
นายสุวิรัตน กิมสวัสดิ์
นายสูไฮมี มะรอดิง
นายเสกสรรค สุวรรณวัฒนา
นายเส็ง ชาญชํานิ
นายเสงี่ยม บุญเรือง
นายเสงี่ยม หนูพุก
นายเสถียร จิตเจริญ
นายเสถียร ธรรมเพชร

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเสนห เสนะไพวรรณ
นายเสนีย มานนท
นายเสริม ฉิ่งสําโรง
นายเสรี ยอดจันทร
นายเสรี สําราญจิตร
นายเสาร แสนสวัสดิ์
นายโสภณ โมรา
นายโสภณ หมนมั่น
นายไสว ขจรกลิ่น
นายไสว ผลาวงศ
นายหมื่นศิลป พูลสวัสดิ์
นายหิรัญ คัชมาตย
นายเหรียญ กลิ่นกลบ
นายแหลมทอง วัฒนา
นายอดุลย แอมปญเยา
นายอนันต คําชัยวงค
นายอนันต คิดรอบ
นายอนันต จิตประวัติ
นายอนันต จึงสุระ
นายอนันต แจมฟา
นายอนันต ไชยนอก
นายอนันต เวสิยานนท
นายอนิรุตต ชัยกูล
นายอนุ พยัคฆจําเริญ
นายอนุชา เหลาปนเพชร
นายอนุพงศ หอมจันทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔

นายอนุพงษ กิ่งแกว
นายอนุวัตร รจิตานนท
นายอนุศร สุรัตนะ
นายอนุศักดิ์ เรืองชู
นายอภัยวรรณ ธาตุวิสัย
จาอากาศเอก อภิชาติ แกวโกศล
นายอภิวัฒน ธานีตระกูล
นายอมร กรรเจียก
นายอมร แคลวภัย
นายอมร โพธิ์บํารุง
นายอมร มงคล
นายอมร วีรชาติยานุกุล
นายอมรศักดิ์ เจียระพงษ
นายอรรถพล อนันตรัตน
นายอรุณ เหมือนหมาย
นายอลัมพล เจียมศรีพงษ
นายอวยชัย ประทุมพวง
นายอวยพร หนูแกว
นายอัครเดช อารี
นายอัครวัฒน พระเกตุเมือง
นายอัชฌา แดงกนิษฐ
นายอับดุลกาเดร บือราเฮง
นายอัมพร ฉลาดดี
นายอัมพร ตรียัง
นายอาง คงอุน
นายอาทร เชื้ออริยะ

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอาทิตย แสงบุญเรือง
นายอานนท ธีระพันธุพิเชฎฐ
นายอานนท ยาวิคํา
นายอามิง บินนิแว
นายอํานวย คําฟู
นายอํานวย มวงทิม
นายอํานวย สมปาน
นายอํานวย เสริฐศรี
นายอํานาจ ประเสริฐ
นายอํานาจ พรชัยเจริญพันธ
นายอํานาจ สุริยา
นายอําพร มณีกรรณ
นายอําพล อุปนันท
นายอําไพ ลาภเจริญ
นายอิทธิพงษ ทองลอม
นายอินทอน ศรีลิลา
นายอินแปง เกื้อกูล
นายอินศร ตุนแกว
นายอิสระภาพ นามปญญา
นายอุกฤษฏ แกวเกษ
นายอุดม กลิ่นพวง
นายอุดม คณะภิกขุ
นายอุดม ดวงแข
นายอุดม แทนนอก
นายอุดม ธานีรัตน
นายอุดม อิ่นคํา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายอุไดย ฐานันดรกุล
นายอุทร สระคําจันทร
นายอุทัย ครองยุทธ
นายอุทัย รัตนารักษ
นายอุเทน หาทรัพย
นายอุปถัมภ ไชยมงคล
นายอุไร พุมโพธิ์
นายเอกชัย อินทะนันท
นายเอกนันต สีมาเจริญศรี
นายเอกศิษฐ เชาวธํารงวรรธน
นายเอนก สมบุญ
นายเอนก เสือโพธิ์
นายเอนก ไกลถิ่น
นายเอียด ชางจั่น
นายโอภาส บัวหลั่น
นายโอภาส วุฒิกิจ
นางกนิษฐา แกวทองคํา
นางกรรณิการ บัวเลิศ
นางสาวกรวรรณ เตมียศร
นางกัณฐิกา วิชินโรจนจรัล
นางสาวกันทณา เกียรติดํารงคกุล
นางกัลยกร อินทรทรง
นางกิ่งกาญจน พัวไพฑูรย
นางสาวกิจปภา ประสิทธิเวช
นางสาวกิมฮวย บุญเลี้ยง
นางเกษม บุตรวิชา

๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวเกษร ปลาลาศ
นางขันทอง นีระมนต
นางคําภู แสวงทรัพย
นางจรวยพร เทพลิบ
นางสาวจรวรรณ สิรีรัตน
นางสาวจริยา เวชวงษ
นางสาวจันทนภา แสวงการ
นางจันทรทิพย ขุนมธุรส
นางจันทิรา ชมวงษ
นางจารุนันท เอี่ยวตระกูล
นางจารุวรรณ วิภาจักษณกุล
นางจํารัส เจริญกิจ
นางจิตตานันท ขอบุบผา
นางจินตนา คงพันธ
นางจินตนา โนวิรัตน
นางจินตนา โพธิพรหม
นางจุฑาพา เมนมิ่ง
นางสาวจุฬาสินี พรหมเผา
นางสาวฉัฐณัฐ ศิธรกุล
นางสาวฉัฐพนิต มยูขโชติ
นางเฉลียว ลักษมีมณีรัตน
นางสาวชนิกานต พุฒใจกลา
นางชุติพันธ ทองชื่น
นางโชติกา ฐิตะชนภัค
นางสาวฐิติกานต เดนดวง
นางสาวณัฐทรัชต ชามพูนท

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางดารณี ชัยนิชยกุล
นางตวงทิพย ภาวสุทธิ์ชัยกิจ
นางทองปาน ศรีดี
นางทองหยด รื่นยาน
นางทิศวัลย ศรีสุข
นางธนวรรณ พากเพียรศิลป
นางธัญญพัทธ เชื้อนพรัตน
นางสาวธัณยธาราห สรวลเสนห
นางนงเยาว แสงเพชร
นางสาวนฤมล วัชระพงศไพบูลย
นางสาวนวรัตน ไตรรักษ
นางนารดา อึ้งสวัสดิ์
นางนุชจรี ถนอมสุขสันต
นางบาลเย็น สุนันตา
นางบุญชู ชัยนาจ
นางบุญนาค สวางศรี
นางบุษบา วงษพานิช
นางเบญจมาศ แกวแกมเพ็ชร
นางเบญจรัตน วงษประยูร
นางเบญจวรรณ เปรมประยูร
นางประนอม คําสุทธี
นางประไพ สาสิงห
นางประมวล สรอยระยา
นางสาวปลิดา สิทธิธรรม
นางปณรส แชมใส
นางสาวปุณยวีร โพธิพิพิธ

๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางฝน คงศักดิ์ตระกูล
นางพรพรรณ รัตนพฤกษพันธ
นางพรเพ็ญ เทพสนธิ
นางสาวพรยมล ขรรควิไลกุล
นางพวงทอง วรรณา
นางสาวพวงเพ็ชร พัวพันธพงษ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
นางสาวพิมพพร ประมูลศิลป
นางสาวพิไลลักษณ อินตะริน
นางสาวเพชรวิไล พลยํา
นางเพ็ญนภา ตาลนอย
นางสาวเพ็ญภัค รัตนคําฟู
นางเพ็ญศรี นันทพันธ
นางสาวเฟองลดา กุลธอุทัย
นางมะณี ฉออนโฉม
นางมัรริกา เจริญพานิช
นางมานี รัตนพันธุศรี
นางมุจลินทร ภูชัย
นางสาวยุพา โลหสวัสดิ์กุล
นางเยาวพา กันทาลักษณ
นางเยาวเรศ เย็นเยือก
นางสาวรัชนี กรรมลิขิต
นางรัศมี ศักดิ์ทัศนา
นางรุงอรุณ คําโมง
นางเรณู พลเสน
นางโรจนี อนุตรโสตถิ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐

นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร
นางละเอียด พิมพประเสริฐ
นางสาวลัดดาวัลย บุญยศ
นางลําเพลิน สกิดขวา
นางลูกยอด จันทิสาร
นางวรพงศ ฮอมหนัก
นางวรินทร จงรักดี
นางสาววลัยรัตน ตันติเศรณี
นางวัฒนา อินทสุวรรณ
นางวันจันทร ลีอารียกุล
นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล
นางวันเพ็ญ นันทปญญา
นางวันเพ็ญ อิฐงาม
นางวาริณี เกตุสุวรรณ
นางสาววาสนา บุญมา
นางวิมนตวรรณ ไชยแสงวรเดช
นางสาววิมล มานิตยวงษ
นางศรีชุม ใจเรือน
นางศรีบุตร ใจกวาง
นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน
นางศิรินธร ไกรการ
นางสาวศิริพร อินทรจร
นางศิริวดี ภัทรภูวดล
นางศุภจิรา อุบลเจริญ
นางสมจิต ลิมปตานนท
นางสมจิตร พันธุสุวรรณ

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสมบัติ เกตุปรางค
นางสมบูรณ สุขวาศรี
นางสมปอง สิงหจินดา
นางสังวาลย จุยคง
นางสาวสังเวียน โพศักดิ์ศรี
นางสัมพันธ เกิดศักดิ์
นางสายใจ บุญมาลีรัตน
นางสายใจ เลิศวิริยะประภา
นางสายทอง ดานสันเทียะ
นางสาลินี ลักษณลมาย
นางสํานวน แพหมอ
นางสุขปานฝน อัศวจินดารัตน
นางสุชญา พิณทอง
นางสุทธินี สิงหโตทอง
นางสุทิศา ทัศเกตุ
นางสุภาพร ดานวิหาร
นางสุมาลี อินทอง
นางสาวสุรีพร วณิชยศักดิพงศ
นางสาวสุรีย ประภาศิริสุลี
นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ
นางสาวเสาวณีย ฉัยยากุล
นางหล่ํา สุดเย็น
นางอนงค วงศใหญ
นางอนันทพร คําภักดี
นางอภิสมา โพธารากุล
นางอรนุช คูวิจิตรสุวรรณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

นางอรพรรณ เสริมชีพ
๑๑๔๒ นางสาวอัมพิกา เซียสวัสดิ์
นางอรพินท พลไวย
๑๑๔๓ นางอุทัย สุระเสียง
นางอรุณี ธรรมสามิสรณ
๑๑๔๔ นางอุบล ทัพวัตร
นางอัญชลี สกุลไพศาล
๑๑๔๕ นางอุไร เส็งหนองแบน
นางอัญชัญ ศิริยุทธ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓,๐๐๖ ราย)
นายกนกศักดิ์ บุญเจริญ
๒๐ พันจาเอก กฤษฏิ์ หาญวงษษา
นายกนกศักดิ์ เหมแดง
๒๑ นายกฤษณชัย วิเชียรพงษ
นายกนิษฐ อาวัชนาการ
๒๒ นายกฤษณะ แซเลา
นายกมล ชื่อมณีสวรรค
๒๓ นายกฤษณะ แสนสําโรง
นายกมล ศรีใชประวัติ
๒๔ นายกฤษณะ โสภากุล
นายกมินทร พงษทิตย
๒๕ นายกฤษณัฏฐ ไพรวรรณ
นายกรภัทร คําแมน
๒๖ นายกฤษดา แซเตี๋ยว
นายกรรภิรมย กุยุคํา
๒๗ นายกฤษดา โสภากุล
นายกระจาง นวลปาน
๒๘ นายกฤษติชัย คําพิลา
นายกรินทร คติกําจร
๒๙ นายกวีวัฒน รัตนวิชัย
นายกฤตชยุต พระใหญ
๓๐ นายกองเกียรติ เภาวิเศษ
นายกฤตธัช เลิศสําราญ
๓๑ นายกองคํา ฝนหาแกว
นายกฤตภัชณ แกวทอง
๓๒ นายกองแพง ทานุมา
นายกฤษ ไชยดวงจินดา
๓๓ นายกัน อินทรเรืองศรี
นายกฤษฎา ดวงแกว
๓๔ นายกัมปนาท อินทองมาก
นายกฤษฎา มโนสุจริตธรรม
๓๕ นายกัลยชัย ดารินทร
นายกฤษฎางค สิงหทอง
๓๖ นายกาเซ็ง มามะ
นายกฤษฎา พรหมสาขา
๓๗ นายกาน วุฒิชัย
ณ สกลนคร
๓๘ นายกานต แกวมาตย
นายกฤษฎา ณ นคร
๓๙ นายการุณ พรหมสินชัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๖๕

นายการุณย ลิ่มไทย
นายกาสี ไชยริบูรณ
นายกาหลง สุขโข
นายกําจัด บุญโกย
รอยตํารวจตรี กําจัด สุขจันทร
นายกําธร ศศิพงศพนา
นายกําแหง เทพนรินทร
นายกิจพัฒน คงรักษา
นายกิตติ นงนอก
นายกิตติกร เลาหวิโรจน
นายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย
นายกิตติชัย ศรีสวัสดิ์
นายกิตติไชย คุณปลื้ม
นายกิตติพงษ สังขะรมย
นายกิตติพศ คงเดช
นายกิตติพันธ เกี้ยงกรแกว
นายกิตติภณ ใจคําตา
นายกิตติภูมิ พุมมา
นายกิตติวัฒน ธีรโสภณภิรมย
นายกิตติวัฒน โพธิศิระวงค
นายกิตติวัฒน เลิศฤทธิ์ชัยกิจ
นายกิตติวัฒน ศรีพระจันทร
นายกิตติวุฒ นาเจริญ
นายกิตติศักดิ์ กลับเปนสุข
นายกิตติศักดิ์ โชติกิจปรีชา
นายกิตติสุข หงษเวียงจันทร

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๙๑

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายกิติศักดิ์ เข็มเพ็ชร
นายกิมฮง ภัทรไกร
นายกีรติ ธินาน
นายกูเกียรติ คชฤทธิ์
นายเกรียงไกร ชูศิลปกุล
นายเกรียงไกร ดวงแกว
นายเกรียงไกร ตั้งวิถีชีวิต
นายเกรียงศักดิ์ ดานคงรักษ
นายเกรียงศักดิ์ โทนทา
นายเกรียงศักดิ์ นาคหฤทัย
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ
นายเกรียงศักดิ์ สุขประเสริฐ
นายเกรียงศักดิ์ อูสุวรรณ
นายเกษม นันชัย
นายเกษม ปญญาทอง
นายเกษม พรหมแกว
นายเกษม พรหมเมฆ
นายเกษม ยิ้มสรวล
นายเกษม อัครพิพัฒนกุล
นายเกษม อาจหาญ
นายเกษม กุลดี
นายเกษมศักดิ์ ไชยสุวรรณ
นายเกิด ทรัพยเลิศ
นายเกียรติพิภพ สมพิทักษ
นายเกียรติยศ พลเสน
นายเกียรติศักดิ์ ขุยอาภัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๑๑๗

นายเกียรติศักดิ์ ชอเจริญ
นายเกียรติศักดิ์ มาลา
นายเกียรติศักดิ์ ยิ้มแยม
นายเกื้อ คามาวาส
นายแกน นิตยเมืองปก
นายแกวพิฑูรย จําพล
นายโกมล ถนอมทรัพย
นายโกมล หนูเสน
นายโกวิท ภูแข
นายโกวิท ออนสุด
นายโกวิทย วัชระสวัสดิ์
นายโกวิทย สังขกุล
นายโกศล ทาใจ
นายโกสินทร จงเจริญ
วาที่รอยเอก ไกร คําวงษา
นายไกร แสนศรี
นายไกรกฤษ กัลหะรัตน
นายไกรวุฒิ คงเจริญ
รอยตรี ไกรศร สงวนสุข
นายไกรสร ทองคํา
นายไกรสิงห ทิพยมาก
นายขจรศักดิ์ สีผึ้ง
นายขยัน เปงเฟย
นายขรรคชัย ดอนพิมพา
นายขรรคชัย นาวิไลเจริญ
นายขวัญใจ ลาวัน

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายขวัญชัย เข็มราช
นายขวัญชัย จินาสวัสดิ์
นายขวัญชัย นามพันธ
นายขวัญชัย ปองสีดา
นายขวัญชัย ราวียา
นายขันคํา ไชยคํามูล
นายขาบ นุมขึง
นายเขียน ปะวะศรี
นายเขียน พันชน
นายคง เผยกลาง
นายคงเดช วรรณชัย
นายคงศักดิ์ กิมยงค
นายคงศักดิ์ อินทรพานิช
นายคงศัลย เลาหเรืองรองกุล
นายคเชน เจียกขจร
นายคณิต เจนตวิทยาชาญ
นายคณิต วองประเสริฐการ
นายคณิต สุพล
นายคณิต อินทรณรงค
นายคนองศิลป ชิตรกุล
นายคม ปานกลาง
นายคมกฤษ ภาษี
นายคมกิจ โชติกพงศ
นายคมนพาสิษฐ กาญจนประทุม
นายคมศร ศุระศรางค
นายคมสัน พันเทศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๑๖๙

นายคมสัน ภุมรินทร
นายครวน แกวศรี
นายครุฑ ใจดี
นายคลอง ฮกคี
นายคลาย กลางแม
นายคะเชน เหลารักผล
นายคัณโท อินทแกลว
นายคํา มณีจันสุข
นายคําดี ฉายถนอม
นายคํานวน โสมนิล
นายคํานวล เมฆจันทรฉิม
นายคํานึง คงศรี
นายคํานึง โชติธรรมโม
นายคํานึง อินทรสุวรรณ
นายคําปน ตาแสง
นายคําพงษ สนิท
นายคําพุ หีบแกว
นายคําภา ดาผาวัน
นายคําหลา แกวสวาง
นายคําหลา มงคล
นายคูณ ทองโคตร
นายเคน พาพิทักษ
นายเครือ นิ่มเงิน
นายโฆษิต อั้นเตง
นายโฆษิต เครือวรรณ
นายจบ ชวยจันทร

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายจร พันธชูศรี
นายจรงค ยุทธศรี
นายจรัญ เตาทอง
รอยตรี จรัญ ภาวมิ่งมงคล
นายจรัส แกวศรีพุฒ
นายจรัส ธนะปทม
นายจรัส รัตนวรรณ
นายจรัส อินตะนาม
นายจริญ เอี่ยมยัง
นายจรุญ รัตนพล
นายจรูญ กิจปกรณสันติ
นายจรูญ กิจผสมทรัพย
นายจรูญ เกลียวทอง
นายจรูญ ไกรเทพ
นายจรูญ ทาเอื้อ
นายจรูญ บุญมา
นายจรูญ มะโนแกว
นายจรูญ มีเงิน
นายจรูญ วงศนาปา
นายจรูญ ออดเดช
นายจรูญโรจน มัญชุนากร
นายจเร ทองนพคุณ
นายจเร ประจําแถว
นายจเร ลอยมณี
นายจเร ณ ถลาง
นายจองสินกิจ เที่ยงธรรม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๒๒๑

จาสิบเอก จอมจันทร เปยวงศ
นายจักรกฤษณ คําฟอง
นายจักรกฤษณ ถาวร
นายจักรกฤษณ สลักเพชร
นายจักรพงค อังคพินิจ
นายจักรพงษ ธรรมใจ
นายจักรพงษ ศุภรณเศรษฐ
นายจักรพันธุ จันทรเขียว
นายจักรินทร พรหมเกาะ
นายจันทร กอนตั้ง
นายจันทร เกตุย
นายจันทร สมสวย
นายจันที พิลึก
นายจันที สุระคาย
นายจํานงค ใฝปน
นายจํานงค มะโนวัน
นายจําเนียร กอนธิงาม
นายจําเนียร ทานะสิทธิ์
นายจําเนียร รักษาจันทร
นายจําเนียร วัฒกี
นายจําเนียร หมูแกว
นายจําป พงษมิตร
นายจํารัส กันทะวัง
นายจํารัส พุทธเสม
นายจํารัส ศุภผล
นายจํารัส ทองคํา

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๔๗

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายจํารูญศักดิ์ อุตมะ
นายจําเริญ กระพี้แดง
นายจําเริญ ปนดอน
นายจําเริญ สวัสดิ์วาทิน
นายจําเรือง ปญญาเครือ
นายจําลอง ศิริกาศ
นายจําลอง ศิลาสะอาด
นายจําลอง สุตจิตโต
นายจําลอง หนูนิล
นายจําลอง ออนนอก
นายจําลอง อินเลี้ยง
นายจิตต ศรีทรงเมือง
นายจิตตกร ลีกระจาง
นายจิตตศิลป ปภาวีร
นายจิตรกร แสงทอง
นายจิร จักกะพาก
นายจิรชัย ถนอมวงษ
นายจิรพงษ วรธงไชย
นายจิรยุทธ ตันไทย
นายจิระเดช สุขเกษม
นายจีรวัฒน ศรียันต
นายจุมพฎ หิรัญรัตนากร
นายจุมพล คูประทุมศิริ
นายจุมพล ศรีนอก
นายจุมพล ศรีวิชัย
นายจูญ บุญเย็น

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๒๗๓

นายเจตกร หวันสู
นายเจตนสฤษฎิ์ กีรติมาศ
นายเจริญ คํายามา
นายเจริญ คืดนอก
นายเจริญ คุณสุข
นายเจริญ แซเขา
นายเจริญ ทองคุม
นายเจริญ โนภีระ
นายเจริญ ปนฝน
นายเจริญ ฤทธิ์ตระกูล
นายเจริญ วิจารณ
นายเจริญ ศรีเจริญประมง
นายเจริญ หาผลกลา
นายเจริญรักษ มุสิกะกุล
นายเจริญวิทย พูลสิน
นายเจษฎา คุปติพงศกุล
นายเจษฎา ธนะแพทย
นายเจษฎา พานทอง
นายเจษฎากร เขียนนิลศิริ
นายเจะดัม หัดขะเจ
นายเจิมศักดิ์ หนูเมือง
นายเจือ มะโน
นายใจเพชร มณีนวล
นายฉลอง คงดี
นายฉลอง คําแสง
นายฉลอง ปลื้มมะลัง

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๙๙

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายฉลองชัย แสงสวาง
นายฉลองศักดิ์ บุญชวย
นายฉัตรชัย กันเที่ยง
นายฉัตรชัย ตั้งศักดิ์ประเสริฐ
นายฉัตรชัย ธนามี
นายฉัตรชัย รัตนภูมิ
นายฉัตรชัย วรรธนอารีย
นายฉัตรชัย ศิริวรรณทรัพย
นายฉัตรพล วัชรคิรินทร
นายเฉลิม เงินงาม
นายเฉลิม ปญญา
นายเฉลิม ศรีจันทร
นายเฉลิม ตาวิยะ
นายเฉลิมจิตร พลพวก
นายเฉลิมชัย ชูศรี
นายเฉลิมชาติ ระยับ
นายเฉลิมพล ทิพยมณี
นายเฉลิมศักดิ์ กองกันภัย
นายเฉลิมศักดิ์ เกิดคลาย
นายเฉลิมศักดิ์ เพชรเฉิดฉิน
นายเฉลียว กมลตรี
นายเฉลียว จิตรดํารงค
นายเฉลียว นกแกว
นายเฉลียว เอมโอช
นายชนมปวุฒิ ทรัพยผดุงชนม
นายชนะชัย โชควรกุล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๓๒๕

นายชนินทร ธรรมชูเชาวรัตน
นายชนินทร ลาภชิตาภรณ
นายชยวีร เรืองเดชสุวรรณ
นายชยุต เมืองประเทศ
นายชรวัตร อนสุวรรณ
นายชรินทร แกวนํา
นายชรินทร ชูแกว
นายชลธีร ทองพริก
นายชลนาธาน ซุนเสง
นายชลวรัท กียะสูตร
นายชลอ เกิดปน
นายชลอ มั่นเจก
นายชลอ หอมสนิท
นายชวณฐ คณาติยานนท
นายชวย ศิลา
นายชวยชาติ เที่ยงธรรม
นายชวลิต บัวผัน
นายชวลิต วงศศิริ
นายชวลิต สิทธิฤทธิ์
นายชวาลย ทองสังข
นายชอบ ปานธรรม
นายชะนะ พึ่งจาบ
นายชะนะพัทธ พรพรรณทิพย
นายชะออม สังขทอง
นายชะเอื้อน นิลศาสตร
นายชัชชรัช สมแกว

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๕๑

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายชัชชัย อุบลวรรณ
นายชัชวาล ตั้งวัฒนสุวรรณ
นายชัชวาลย ลือคําหาญ
นายชัชวาลย วรรณมาลา
นายชัชวาลย ศักดิ์สุวรรณ
นายชั้น รักสูงเนิน
นายชัย สุริรมย
นายชัยกฤต แนวจําปา
นายชัยเจริญ คุมกลาง
นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย
นายชัยณรงค เขื่อนขันธ
นายชัยณรงค เลือดชัยพฤกษ
นายชัยณรงค ศรประสิทธิ์
นายชัยณรงค สุจริต
นายชัยณรงค อุตมอาง
นายชัยดี รัตนปรีดา
นายชัยทัด สายแกว
นายชัยทัต เทพเสถียร
นายชัยเนตร มินเทน
นายชัยพงค งิ้วไชยราช
นายชัยพรรย รมเย็น
นายชัยพฤกษ สมุทรผอง
นายชัยภัทร ตั้งหลัก
นายชัยยงค จอมเม็ด
นายชัยยศ หมอมพกุล
นายชัยยะนารถ ขันติวงษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๓๗๗

นายชัยยา ภูมิเขต
จาสิบเอก ชัยยุทธ ธนะปทม
นายชัยยุทธ ปทมาพรพรรณ
รอยตํารวจตรี ชัยยุทธ ไมลวิลัย
นายชัยรัช จริงวาจา
นายชัยรัตน ชื่นชม
นายชัยรัตน ไชยวัฒนาสราญสุข
นายชัยรัตน ตําหนง
นายชัยรัตน ถาวราภรณ
นายชัยรัตน วงษขมทอง
นายชัยรัตน สุดประเสริฐ
นายชัยฤทธิ์ พรมรัตน
นายชัยวัฒน ฉัตรชัยพลรัตน
นายชัยวัฒน พิบูลย
นายชัยวัฒน สมประสงค
นายชัยวัฒน สังกุลา
นายชัยศักดิ์ บูรณเจริญกิจ
นายชัยอนันต ควรอาจ
นายชัยอนันต สุบุตรดี
นายชาญชัย ทิพยมณี
นายชาญชัย พระพันเพชร
นายชาญชัย ศรีวิวัฒน
นายชาญธวัช รัตนวงศ
นายชาญยุทธ ไชยานนท
นายชาญวัฒนา อิสระวัฒนา
นายชาญวิชย ธนจันทรวัจน

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๐๓

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายชาณุภณ ศรียอดแกว
นายชาตรี ใจการุณ
นายชาตรี ชื่นวิทยา
นายชาตรี พิทักษ
นายชาติ ชุติกรณ
นายชารี นามวงศเนาว
นายชาลี ธรรมจง
นายชาลี พานทอง
นายชํานาญ ลายศรี
นายชํานาญ ศรัทธาผล
นายชิดชวาล ศรีคราม
นายชิน เพ็ชรโยธา
นายชินกฤต ราษฎรเหนือ
วาที่รอยเอก ชินโชติ มะโนชัย
นายชินดนัย รุจิรัตน
นายชินพงษ วรศรีวิศาล
นายชินวรณ วิเชียร
นายชินวัตร แสงมณี
นายชินวุฒิ สุวรรณศรี
นายชิราวุฒิ นันตะรัตน
นายชิษณุพงศ โรจนวิบูลยชัย
นายชุติพนธ ดาววงค
นายชุมพล ชังชั่ว
นายชุมพล ถนอมกิจ
นายชุมพล ทองอุดม
นายชุมพล ยศอาลัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๔๒๙

นายชู แกวหา
นายชูเกียรติ กาญจนกิจ
นายชูเกียรติ พูลเจริญ
นายชูเกียรติ ลี้ตระกูล
นายชูชาติ ทองบุญนะ
นายชูชาติ พลายงาม
นายชูชาติ สุทธิบูรณ
นายชูชีพ บุนนาค
นายชูรัช ภูศรีจันทร
นายชูศักดิ์ ซายหนู
นายเชน บัวยิ้ม
นายเชษฐา เวียงสิมา
นายเชาว วงศศรีใส
นายเชาวลิต กาประโคน
นายเชาวลิต เขตคาม
นายเชาวลิต ลือศักดิ์
นายเชิงชาย จําปาทอง
นายเชิญ นรกิจ
นายเชิญ เสนาะเสียง
นายเชิดศักดิ์ ขุยลานหญา
นายเชียร โภคทรัพย
นายโชคชัย ปานอินทร
นายโชคทวี บุญกอง
นายโชคลิขิต ฤทธิพงษ
นายโชตวิวัฒน ดียิ้ม
นายโชติอนันต แกวกาวิล

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายไชยเดช แกวประดิษฐ
นายไชยนรินทร เรือนหลา
นายไชยมงคล จันทรตา
นายไชยยง นพคุณ
นายไชยโรจน วันเพ็ชร
นายไชยวัฒน โตเขียว
นายไชยา คลอวุฒินันท
นายไชยา หนองแคน
นายซายูดา มันตีเมาะ
นายซูฟรีย ปยานนทพงศ
นายซูไฮมิง เจะอาแซ
นายญาญณริฐน พรมวัง
รอยตรี ฐนนทธรณ กวีกิจรัตนา
ดาบตํารวจ ฐานพล นางรองโพธานุสร
นายฐิติชัย สายดวง
นายฐิติรัชต อุนวงศ
นายฐิติวัจน บุญคง
นายณฐกฤต ญาสนธิ
นายณพรวิศิษฎ ผลเงาะ
นายณพล ตรีสุดากุล
นายณภัทร ศรีใส
นายณรงค เกาะแกว
นายณรงค เกิดพงษ
นายณรงค แกวกาญจนกุล
นายณรงค คนคลอง
นายณรงค ชัยบุรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๔๘๑

นายณรงค ชูตระกูล
นายณรงค ธิลา
นายณรงค ปะมาละ
นายณรงค วารีชล
นายณรงค วิสุทธิรัตนกุล
นายณรงค อินทํา
นายณรงคชัย ตันอนุวงษสกุล
นายณรงคเดช สุระเสียง
นายณรงคฤทธิ์ ชาญศร
นายณรงคฤทธิ์ นุมสารพัดนึก
นายณรงคฤทธิ์ ปทมาลี
นายณรงคฤทธิ์ พรมมา
นายณรงคฤทธิ์ สิงหแกว
นายณรงคศักดิ์ กิ่งแสง
นายณรงคศักดิ์ ดีพรม
นายณรงคศักดิ์ ทองไสย
ดาบตํารวจ ณเรศ หมุดเส็ม
นายณัชกฤษ กีระพงษ
นายณัฏฐพงษ ประจันตะเสน
นายณัฐกฤช กรีธาธร
นายณัฐกฤต ยะมณี
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต
นายณัฐพงศ แหลมเพชร
นายณัฐพงษ เนียมสม
นายณัฐพงษ ปูยง
นายณัฐเวทย ทัพพระจันทร

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๐๗

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายณัฐสิทธิ์ วงศทรัพย
นายณัทธภัทร หนูขาว
นายณิยศ สิงหชาติ
นายดนัย แกวทน
นายดนัย เมืองฝน
นายดนัย สิทธิวัชระชัย
นายดรัณ สิรีเลิศ
นายดลกะหรีม เพอสะและ
นายดลนรุตม ชาญเศรษฐนนท
นายดลเหลาะ บินสมะ
นายดวงคํา เชื้อเจ็ดตน
นายดวงจันทร อุตตมา
นายดวน กันทิยะ
นายดอกดิน ขําหมื่นไว
นายดาน สนิทชน
นายดานียา เจะสนิ
นายดาโอะ เจะตู
นายดํารงค เกตุแกว
นายดํารงค ขุนณรงค
นายดํารงค คงยืน
นายดํารงค พงษนิทรัพย
นายดํารงค ภูเสม
นายดํารงค มาลีรส
นายดํารงค สุขจํารัส
นายดํารงคกิตติ์ บุญสงวนศรี
นายดํารงณ เพ็ชรคํา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๕๓๓

นายดิเรก นิยมธรรม
จาสิบเอก ดิเรก ไพศาลธรรม
นายดิเรก เรงรอน
นายดิเรก สงประชา
นายดุสิต ฉิมพลี
นายดุสิต บูรณะพิมพ
นายดุสิต เพชรล้ํา
นายดุสิต ลาภพาณิชยกุล
นายเดชะ ครอบบัวบาน
นายเดชา แกลวทนงค
นายเดชา แกวเจริญ
นายเดชา ลิ้มถาวรวงศ
นายเดชา สาตารมย
นายเดชา เตมิยะ
นายเดชา ปญญานอย
นายเดน ชูโตศรี
นายเดน วงษขนิษฐ
นายเดนดวง ประดลชอบ
นายแดง จันทรแกว
นายแดงมา เหงาโอสา
นายแดนณรงค แกวศรีหา
นายตระกูล เดนดวง
นายตระกูล บุญบํารุง
นายตรีเนตร ดีปญญา
นายตวน ทาดี
นายตวน พรมทา

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๕๙

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายตอน ลวนเจริญ
นายตะวัน จั่นโต
นายตี๋ เนตรสี
นายตึ้ม กาวิทาโร
นายเติมทรัพย วัฒนอริยกิจ
นายเตียง อินพรหม
นายไตรภพ มงคลเพ็ญ
นายถนอม กอสูงเนิน
นายถนอม คําหลา
นายถนอม มีพรหม
นายถนอม แยมสุวรรณ
นายถนอม สรอยคํา
นายถนอมพงศ หลีกภัย
นายถนัด บุญทวี
นายถวัลย พูลประเสริฐ
นายถวัลย ยอดฉุน
นายถวิล บุญไชยโย
นายถวิล เปลี่ยนจิตต
นายถวิล สุภาษี
นายถาวร คงเฝอ
นายถาวร มอญแสง
นายถาวร สุระพันธ
นายถาวร สุวรรณชัยรบ
นายถุงเงิน เทียนแกว
นายเถกิง เลี้ยงศรีโรจนกุล
นายทนง โตนด

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๕๘๕

นายทนุพงษ ชางกระทัด
นายทรง ทองพุม
นายทรงกลด ตรีสุวรรณ
นายทรงชัย เที่ยงธรรม
นายทรงชัย สอนพรมราช
นายทรงธรรม สิทธิบรรณ
นายทรงบท คุมฉายา
นายทรงพล แกวพรประเสริฐ
นายทรงพล อุทัย
นายทรงยศ กรุณา
นายทรงยศ เฮงสุวนิช
นายทรงวุฒิ ประกอบธรรม
นายทรงศรี ชูวัฒนกุล
นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน
นายทรงศักดิ์ ประสิทธิหัตถ
นายทรงศักดิ์ หมื่นแกว
นายทรัพยทวี คํามา
นายทรัพยภิญโญ บัวขาว
นายทวน แขงขัน
นายทวิชาติ จันทรปาน
นายทวี จีวพงษ
นายทวี ชูนวล
นายทวี เทพเทียน
นายทวี ธีรทัพเทวัญ
นายทวี ผาใต
นายทวี ผิวออนดี

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๑๑

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายทวี วงศวิวัฒน
นายทวี ศรีวิชัย
นายทวี โสภา
นายทวีเกียรติ ปรีชาพานิชพัฒนา
นายทวีชัย เติมพรเลิศ
นายทวีชัย พรสุพรรณวงศ
นายทวีป เนียนทะศาสตร
นายทวีป เพชรดวง
นายทวีพงศ คชสิงห
นายทวีรักษ เอียดฤทธิ์
นายทวีศักดิ์ นาคพล
นายทวีศักดิ์ ประโยชนงาม
นายทศพร ลังโคกสูง
นายทศพล รอดรัตนาทูล
นายทศพล วงษกําปน
นายทองคํา ผัดตัน
นายทองคํา ศรีสอาด
นายทองเจิม ตุยคํา
นายทองชุบ โกมลวานิช
นายทองดา ขุนอินทร
นายทองดํา โชติชุม
นายทองดี รัตนอาจ
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
นายทองใบ ผุยโสภา
นายทองใบ เรืองเดช
นายทองพันธุ จันทรเทศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๖๓๗

นายทองพูล พิลาพันธ
นายทองพูล หมื่นอภัย
นายทองพูล อินทนชิตจุย
นายทองมวน ธรรมกันหา
นายทองมวน แสนเสาร
นายทองล้ํา เย็นวัฒนา
นายทองลี เประดา
นายทองสาย สุทธิประภา
นายทองสุข ขัดธินนท
นายทองสุข ไขทอง
นายทองสุข คลังกลาง
นายทองสุข แฉเกษม
นายทองสุข ธาตุอินจันทร
นายทองหลอ เจียมตน
นายทองหลอ บัวพันธ
นายทองหลอ แสงสวาง
นายทองหลั่น เกษทองมา
นายทองหอ ประมงวัฒนา
นายทองออน ปองคําสิงห
นายทองออน หนูเล็ก
นายทองอาบ เดือนแจง
นายทองอินทร กันธะ
นายทอน แสนสิงห
นายทัตเทพ ทองใส
นายทันดร รุจิเมธ
นายทัศไนย กิจฉลอง

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๖๓

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายทํานอง เดชกุญชร
นายทิน พุทธัง
นายทินกร เซี้ยมกั้ง
นายทินกร วงษสวนนอย
นายทิพย ประมาณ
นายทูล จันทรสงเคราะห
นายเทพ แสนกลา
นายเทวิน เล็กนอย
นายเทวินทร กมลสาร
นายเทอดไทย ไฝชอบ
นายเที่ยง ผดุงโกเม็ด
นายเทียนชัย พลายกลาง
นายเทียบ จารนัย
นายเทียบ สุภาวหา
นายธง กาฬภักดี
นายธงชัย คูเพ็ญวิจิตตระการ
นายธงชัย บุญทั่ง
นายธงชัย วงคเคี่ยม
นายธงชัย วงศสุวรรณ
นายธงชัย เหลาแตว
นายธนกร ธาตุมี
นายธนกร วนะกิจกุลพัฒน
นายธนกร อุดมพันธุ
นายธนกฤต ภูมิมาตร
นายธนกิตต อักษรเนียม
นายธนคม เจริญฤทธิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๖๘๙

นายธนชาต เตชินกุลวิช
นายธนโชค บรรจงศิลป
นายธนญ โสภณ
นายธนดล ชัยยุตต
นายธนดล วรวัลย
นายธนเดช แซออง
นายธนเดช พันธฟก
นายธนธรณ อุดมโชควรกุล
นายธนธัช รุงธนเกียรติ
นายธนบรรณ อาจตน
นายธนปพน เงินเมย
นายธนพล ทองรัตน
นายธนพล ปราสัยงาม
นายธนวัฒน กันทะยวง
นายธนวัฒน ปทุมวิวัฒนา
นายธนวัฒน แสงสุวรรณ
นายธนวัฒน อรัญภูมิ
นายธนศักดิ์ มีนาสันติรักษ
นายธนสร รักษาพันธ
นายธนเสฏฐ วงศเกียรติขจร
นายธนะภูมิ ตั้งสุขอภิโชค
นายธนัชพันธ ประพฤติกิจกุล
นายธนัตถ คูหาจิต
นายธนัท ไชยฮาด
นายธนันชัย คุณรังษี
นายธนา กิจซื่อตรง

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๗๑๕

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายธนากร รอดพงษา
นายธนากร อินศิริ
นายธนาพัฒน ปานสังข
นายธนาวัฒน มีรส
นายธนาวุฒิ ศรีกิมแกว
นายธนิสร โนนวิเศษ
นายธเนศ โกฎคําลือ
นายธเนศ ทองจิตติ
นายธเนศ ลองนาวา
นายธเนศ เลาหะจินดา
นายธเนศน อิงคามระธร
นายธรรมใจ เหนือโท
นายธรรมนูญ วัชระวลีกุล
นายธรรมรักษ เชียงพรหม
นายธรรมศทรรศ กี่สุน
นายธรรมศักดิ์ พรหมเสน
นายธราธร สุทธิวารี
นายธวัช ชัยแกว
นายธวัช พรหมรักษ
นายธวัช สุดใจ
นายธวัชชัย กองวัฒนศิลป
นายธวัชชัย จิรกฤติยากุล
นายธวัชชัย ทองทิพย
นายธวัชชัย วรกุลเสถียร
นายธวัชชัย สุปนะ
นายธวัชชัย เสนีวงศ ณ อยุธยา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑

นายธวัฒน ทองเมฆ
นายธัญญา ภาวะเดช
รอยตํารวจตรี ธานี โพธิ์ชีพันธ
นายธารทอง เทียมทัศน
นายธาราเงิน จันทรคํา
วาที่รอยตรี ธาริน อยูครอบ
นายธํารงค แรกคํานวน
นายธิติพันธ จันทรทอง
นายธีรชัย บัวติ๊บ
นายธีรชัย อยูไพร
สิบเอก ธีรโชติ ปริญรัมย
นายธีรพงศ เมืองพรหม
นายธีรพงศ สิริรัตนนันท
จาสิบเอก ธีรพงษ ผลประสาท
นายธีรพงษ สินธุชล
นายธีรยุทธ อุมา
นายธีรศักดิ์ สอนมี
นายธีรสิญจ อยูยืน
นายธีระ จันทะบุตร
นายธีระ บุญพิศ
นายธีระ ศรีสุขแกว
นายธีระพงศ รักษาวงศ
นายธีระวัฒน คงสําราญ
นายธีระศักดิ์ กันยา
นายธีรัตน เพียรประเสริฐ
นายนครชัย บุญหมื่น

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๗๖๗

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายนที ไพรวรรณ
นายนที วรรณสุข
นายนนท หวานชอบ
นายนพดล โกกุล
นายนพดล จันทรหลา
นายนพดล เจริญหินกอง
นายนพดล ฉ่ําสูงเนิน
นายนพดล พงศรัตนศักดิ์
นายนพดล วรมานะกุล
นายนพพร ขาวขํา
นายนพพร ภูเจริญ
นายนพพร อินทาราม
นายนพพันธ วงศสุขสันต
นายนพภา มาศทอง
นายนภัสกร อภัยกาวี
นายนภาพันธ พันธุเรณู
นายนรา แกวรักษ
นายนราทร ถนอมวงษ
นายนรินทร คําสาร
นายนรินทร นามประดิษฐ
นายนรินทร สายสุด
นายนริศ เหลาศรีชัย
นายนเรศ อินทปตย
นายนฤนาท ยุติวงษ
นายนวกร สังขแกว
นายนวพัฒน ไหวมาเจริญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๗๙๓

นายนอม มะลิตน
นายนอย นกขุนทอง
นายนอย หารอาวุธ
นายนะริน ดื่นตา
นายนะโลม โพเทพ
นายนัซรุดดีน มะเซ็ง
นายนัฐพล เรืองเศรษฐี
นายนัทธพงศ เห็นประเสริฐ
นายนันท เอี่ยมสอาด
นายนันทพิพัฒน กาพยชา
นายนัส พึ่งจาบ
นายนาค ระยอง
นายนาวา ยีดิง
นายนาวิน แซกือ
นายนิกร คุมนิล
นายนิกร เวชพัฒน
นายนิกุล จันทรสะอาด
นายนิคม กันทะวงค
นายนิคม ชูเมือง
นายนิคม บอหลี
นายนิคม รองจํานงค
นายนิคม สมนาม
นายนิตย พวงพัก
นายนิติ พลเกิ้น
นายนิติธร ทองชิต
นายนิธิพล ศิลปพงศ

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๘๑๙

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายนิธิศ อนุ
นายนิพนธ แกวเกิด
นายนิพนธ ธีรภานุสรณ
นายนิพนธ ลิ่มสกุล
นายนิพนธ วังษะ
นายนิพนธ ศรีจันทร
นายนิพนธ ศิริวัลย
นายนิพนธ สารถอย
นายนิมะ แวอุมา
นายนิมิต เจริญนิตย
นายนิมิตร บุญเปง
นายนิยม สีสุนาม
นายนิรันดร ธรรมวงค
นายนิรันดร ฤทธิ์นภา
นายนิรันดร ออสันตินุตสกุล
นายนิรุทธิ์ ปญญาดี
นายนิรุธ นิยมสมาน
นายนิลพัตร ปนแกวประเสริฐ
นายนิวัฒน เกตุสวัสดิ์
นายนิวัฒน ภูทอง
นายนิวัฒน มวงนิ่ม
ดาบตํารวจ นิเวสน สายนาค
นายนิสัน ขันทอง
นายนิใส บุญศรี
รอยตํารวจตรี เนติรัตน รุงเรือง
นายเนย วงศสระนอย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๘๔๕

นายเนียม ทองสุข
นายเนื่อง เปรมเจริญ
นายบดินทร วัฒนศิริ
นายบดินทร อุมา
นายบรรจง จอมเมืองกาศ
นายบรรจง จิตรเจือ
นายบรรจง ดาปาน
นายบรรจง ไตรเกษม
นายบรรจง พลอยมี
นายบรรจง เพชรสุข
นายบรรจง จอมศิลา
นายบรรจบ มารอด
นายบรรเจิด จิตตเจริญ
นายบรรเจิด สุรินทรศักดิ์
นายบรรดิษฐ ผาสุก
นายบรรเทา อูเงิน
นายบรรเทิง คงทองสอาด
นายบรรยง ไมกลาง
นายบรรยง ศิลรักษา
นายบรรยงค ชาวปลายนา
นายบรรลือ แซตัน
นายบรรลือ ปวนเอย
นายบรรเลง ลิ้มมาลินันท
นายบรอเฮ็ง ดอมะ
นายบริบูรณ บุญยูฮง
นายบริพัฒน ยุพา

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๘๗๑

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายบริรักษ แววโคกสูง
นายบัญชา จันทศรี
นายบัญชา ตะวงษา
นายบัญชา ภูเพชร
นายบัญชา วิจิตรปญญารักษ
นายบัญญัติ ใจชวง
นายบัญญัติ สะลิหมิน
นายบัณฑิต หวันหิม
นายบัว บุญกําเชียง
นายบัวผัน บุญลือ
นายบัวผิน คึมสูง
นายบัวพันธ วงศอนุ
นายบัวภา พรมวงค
นายบัวเรียน ทานอก
นายบัวลี สีดาแจม
นายบาน ดวงแกว
นายบาย ยกครบุรี
นายบาล สุวรรณสารารักษ
นายบําเพ็ญ ศรีสวัสดิ์
ดาบตํารวจ บํารุง วิมูลชาติ
นายบุญกอง ฤทธิ์เรือง
นายบุญกาศ ธรรมชาติ
นายบุญเกิด ชมภูรัตน
นายบุญเกิด รักกิจศิริ
นายบุญคุม เข็มศิริ
นายบุญชม ใจคําปน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๘๙๗

นายบุญชวย ปวนมณี
นายบุญชวย วงศคําลือ
นายบุญชวย สิทธิผล
นายบุญชอบ โอภาษี
นายบุญชัย ทรัพยเจริญกุล
นายบุญชู เกษา
นายบุญชู ชูวงษ
นายบุญชู พลศรีลา
นายบุญชู สุวรรณเจริญ
นายบุญชู อําไพศรี
นายบุญเชิญ ถีจันทร
นายบุญโชค ชัยเกษตรสิน
นายบุญญฤทธิ์ หลักตา
นายบุญตา ชมภูวิเศษ
นายบุญเตียง จันทรจาว
นายบุญทวี วงศถาวร
นายบุญทัน บุญมาวงษา
นายบุญทัน สิงหโสดา
นายบุญทิตย เมืองซื่อ
นายบุญธรรม มุกดาสนิท
นายบุญธรรม รุงเรือง
นายบุญปลูก อินทรําพรรณ
นายบุญปง มหาชัย
นายบุญเพ็ง กําแหง
นายบุญมา กรรณสูตร
นายบุญมา คําลือ

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๙๒๓

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายบุญมา ติระสา
นายบุญมาก มวงมั่งมี
นายบุญมี ชุมสุข
นายบุญมี โชติเอี่ยม
นายบุญมี เดชสุทธิ
นายบุญมี บํารุงตา
นายบุญมี มีแกว
นายบุญยงค เบญจบุญญานุภาพ
นายบุญยอด มาคลาย
นายบุญยิ่ง มาเมือง
นายบุญยืน เพิ่มชาติ
นายบุญยืน อนนทสมิง
นายบุญเยี่ยม ไปดวย
นายบุญรัตน คําแสนใส
นายบุญรัตน เอียดสี
นายบุญเรียง บุตรศรี
นายบุญเรือง ธรรมพุฒิ
นายบุญเรือง แสงสวาง
นายบุญฤทธิ์ ไชยคํา
นายบุญลพ จินะราช
นายบุญลือ สรอยมาลี
นายบุญลือ สุทธาวาส
นายบุญเลิศ ใจมั่น
นายบุญเลิศ มหาชน
นายบุญเลิศ สมใจ
นายบุญเลิศ อูทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๙๔๙

นายบุญศรี สมรักษ
นายบุญศรี สุวรรณประภา
นายบุญสง กลิ่นสวาทหอม
นายบุญสง แกวกลัด
นายบุญสง ขาวศิริ
นายบุญสง คชชา
นายบุญสง จรเอกา
นายบุญสง เชื้อเขียว
นายบุญสง นาครักษ
นายบุญสง โพธิ์ทันไทย
นายบุญสืบ อาสวาง
นายบุญสุยา บุดดาหยุด
นายบุญเสริม เหมือนพรรณราย
นายบุญอิ่ม พรรณศรี
นายบุญอุม พันธภักดิ์
นายบุษกร พิมพอุบล
นายปกรณ กาญจนโอภาส
นายปกรณ ทองปราง
นายปฎลชัย พัฒนดํารงจิตร
นายปฏิพัทธ กรมพันธ
นายปฏิพัทธิ์ สุจิวัฒน
นายปฏิภาณ เสนะคุณ
นายปฏิวัติ ชาฮีด
นายปฐมชัย ศรีทวีพันธ
นายปฐมพงษ ฤทธิแผลง
นายปภังกร อธิดมเสรณี

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายปรเมศรว รัตนไชย
นายปรสิทธิ์ อินตา
นายประกอบ คงพรหม
นายประกอบ จันทร
นายประกอบ เปลากระโทก
นายประกอบ มีสุขศรี
นายประกอบ เรืองติก
นายประกอบ สาตรอด
นายประกอบ อินทรเกตุ
นายประกิจ ปนเหนง
นายประกิจ สิทธิวีระกุล
นายประกิจ เสารแกว
นายประครอง ญาติคํา
นายประคอง แจมอําพร
นายประคอง สอนจะโปะ
นายประจวบ จุลจินดา
นายประจวบ พรมแจม
นายประจวบ มะปะเข
นายประจักษ กลิ่นอม
นายประจักษ ริ้วเจริญ
นายประชัน พลศรีราช
นายประชา เกตุสูงเนิน
นายประชา มีมาก
นายประชุม ดอกแยม
นายประดิษฐ โนโชติ
นายประดิษฐ มอพิมพ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๑๐๐๑

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบตํารวจ ประดิษฐ หงษสุวรรณ
นายประดิษฐ ดมอุนดี
นายประดิษฐ ปุกคณะ
นายประดิษฐ มูลเสริฐ
นายประทวน บัวเพชร
นายประทวน มหายศ
นายประทิน แพใหญ
นายประทิว ภูประสงค
นายประทีป เจี้ยมดี
รอยตรี ประทีป ทานกระโทก
นายประทีป ลิโก
นายประทีป วางฐาน
นายประทีป วิมลอนุพงษ
นายประทีป สถิตมั่น
นายประทีป เสาผล
นายประทีป แสงทองสกุลเลิศ
นายประทุม ตุมทอง
นายประเทือง ผอมทอง
นายประเทือง ศิริยงค
นายประเทือง เสนนะ
นายประธาน เรืองสวาง
ดาบตํารวจ ประพล เวียงนาค
นายประพัฒน สงคง
นายประพันธ กระจางโฉม
นายประพันธ กัณทวงษ
นายประพันธ ควบพิมาย

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
๑๐๒๗

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายประพันธ ชัยจิตติประเสริฐ
นายประพันธ ทรัพยพิพัฒนา
นายประพันธ นัยเนตรสุวรรณ
นายประพันธ พลสารัตน
นายประพันธ เลาหาง
นายประพันธ เสมอใจ
นายประพิศ อุยคํา
นายประไพ สพานทอง
นายประภพ กุมภรัตนทิพย
นายประภาส ยํายวน
นายประภาส วุฒิโสภากร
นายประภาส แสงจันทร
นายประภาส อุนใจ
นายประภาส เอกศรี
นายประมวล ศิริอารยะพันธ
นายประมาศ แกวเอก
นายประมูล ชาลีรินทร
นายประมูล วงมะลิ
นายประยงค แดงชาติ
นายประยุทธ ไกรคุม
นายประยุทธ กาญจนางกูรพันธุ
นายประยุทธ คงสุวรรณ
นายประยุทธ ตะนะวิชัย
นายประยุทธ ยอดแกว
นายประยูร จิระพิบูลยพันธ
นายประยูร มะหับผลา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๑๐๕๓

นายประยูร ศิริตัน
นายประยูร สุขกําเนิด
นายประวัติ ขันชะพัฒน
นายประวิตร พุมสุวรรณ
นายประวิทย ไทยเจริญ
นายประวิทย วารีย
นายประวิทย ศรีสุขวรกุล
นายประวิทย สมจาย
นายประเวช ราชชมภู
นายประเวท นนทพันธุกุล
นายประศุกร วงศพิมายคราม
นายประสงค ชนะพาห
นายประสงค ชุมใจ
นายประสงค ตะติ
นายประสงค โพธิ์อิ่ม
นายประสงค วัฒนสารสมบัติ
นายประสงค สินเจริญ
นายประสงค หุนศรีงาม
นายประสงค เหล็กกลา
นายประสงคศิลป สิงหาด
นายประสบผล สุภาพ
นายประสาท วัชระสุขโพธิ์
นายประสาน พรคต
นายประสาน สุขแกว
นายประสาน เสริมกุล
นายประสาร วณิชกุลนันท

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๐๗๙

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายประสิทธ
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประเสริฐ

เอี่ยวสานุรักษ
กอหลวง
กาญจนสาร
แกวมรกต
เขียวกาศ
เคนวัน
เคหะทอง
จงบูรณสิทธ
จันทรดี
จันพวง
ใจบาน
นิศากรเกรียงเดช
บริสุทธิ์
เพชราภรณ
โพธิ์ศรีประเสริฐ
มิ่งสกุล
แยมทอง
ฤทธิยา
เลากุล
วงศพิศาล
ศิริเขตกรณ
สุขใส
แสนสุข
หมายมั่น
เอี่ยวสานุรักษ
กมลภพ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๑๑๐๕

นายประเสริฐ เกิดพุม
นายประเสริฐ จันดาหอม
นายประเสริฐ จันทวี
นายประเสริฐ เซี้ยมกั้ง
นายประเสริฐ ดอกจําปา
นายประเสริฐ ถิ่นผาสุวรรณ
นายประเสริฐ ธรรมเมธาพร
นายประเสริฐ นุยดวง
นายประเสริฐ บุญมา
นายประเสริฐ มะณะแกว
นายประเสริฐ มิตรชอบ
นายประเสริฐ มูลเอก
นายประเสริฐ วิชาเดช
นายประเสริฐ สมบูรณศรี
นายประเสริฐ สุขหา
นายประเสริฐ สุริยะนอย
นายประเสริฐ หอวิจิตร
นายประเสริฐ เหลืองวิริยะญาณ
นายประเสริฐ อินทรบํารุง
นายประเสริฐ จันตา
นายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ
นายประหยัด จุยเรือง
นายประหยัด เทพนคร
นายประหยัด ยนตะพันธ
นายประหยัด วงษสายันต
นายปราจิต พลาศรัย

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
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)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายปราณี ขอสวาง
นายปราณี วิชาผง
นายปรานม รวมพงศ
นายปราโมช กิมรัชตโชติ
นายปราโมทย จําเริญเศษ
นายปราโมทย เทพประเสริฐ
นายปราโมทย มูระคา
นายปราโมทย ศรีฟา
นายปราโมทย สิทธิ์ปราโมทย
นายปราโมทย อุนจิตสกุล
นายปราโมทย อิศรางกูร
ณ อยุธยา
นายปรารถนา พันธอุฬาร
นายปริญญา นิกาพฤกษ
นายปริญญา ปาละวงค
นายปริญญา มณีวงศ
นายปรีชา คงลาภเจริญยิ่ง
นายปรีชา นิ่มดํา
จาสิบตํารวจ ปรีชา ปตเมฆ
นายปรีชา เพ็ญนภา
นายปรีชา มากชิต
นายปรีชา มากอง
นายปรีชา มีศิริ
นายปรีชา เรืองอราม
นายปรีชา ลาวัลยวงษ
นายปรีชา ศรีรินทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายปรีชา สุวรรณมณี
นายปรีชา หิรัญเมฆาวนิช
นายปรีชา อภินันทสมบูรณ
นายปรีชา ออนเจริญ
นายปรีชานนท ขําขาวสิริโรจน
นายปวีณ งอกคํา
นายปวีณวัชร ธํามรงคปรีชาชัย
นายปอง เบาทอง
นายปองสิชฌ มวงขาว
นายปอมประชา บุตรโพธิ์
นายปญญา นอยสา
นายปญญา แปนแกว
นายปญญา แพมงคล
นายปญญา มณีรัตน
นายปญญา รอดนวล
นายปญญา สุขยัง
นายปญญา สุวรรณวงศ
พันจาอากาศเอก ปญญา หลาดวงดี
นายปณยา สําเภารัตน
นายปน พุมเงิน
นายปยะ ทรงสุภา
นายปยะ พินิจผล
นายปยะดนัย พับครบุรี
นายปยะดนัย ศรีวิกรานตโยธิน
นายเปร บุญเฮา
นายเปรมเทพ อบลัดดา

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)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเปลง จันทรเปง
นายโปรย เมืองจินดา
นายผจญ ตันมา
นายผจญ อินพุม
นายผดุงเกียรติ แสนสมบัติ
นายผล จอมเจดีย
นายผาย วงศฝน
นายเผด็จ เมฆสูงเนิน
นายเผย ครัวรัมย
นายพงคพรรณ จันทะเคียน
นายพงศฉัตร โวยสิน
นายพงศฉัตร ดวงดี
นายพงศเดช ขุนหมวก
นายพงศเทพ โคนาโล
นายพงศพัฒน เจริญศิลปคูณ
นายพงศพิชาญ กิตติกรธัญวัฒน
นายพงษจันทร กรัญญา
นายพงษพจน จันทเปรมจิตต
นายพงษศักดิ์ แกวชุม
นายพงษศักดิ์ จันทรวัฒนาวณิช
นายพงษศักดิ์ จาตุรัส
นายพงษศักดิ์ เสาวรส
นายพงษศักดิ์ อมรสันติกุล
นายพจน แกวตาสาม
นายพจน หินสุภาพ
นายพจนาท นัยพงศประสิทธิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายพชร เกศแกวกมล
นายพชร จันทรเศธร
นายพชร ตั้งจิรวัฒนา
นายพนม กันทะไชย
นายพนม ทองธรรมชาติ
นายพนม มูลสาร
นายพเนตร วงษไพศาล
นายพยงค สงวนถอย
นายพยอม พินทอง
นายพยุง วงศรอด
นายพยุงศักดิ์ ทองคํา
นายพยุงศักดิ์ พลานนท
นายพเยาว เพราะไธสง
นายพเยาว ศรีวิเชียร
นายพรชัย ใจกวาง
นายพรชัย ไชยสิทธิ์
นายพรชัย ถาวงศ
นายพรชัย ทองจิตร
นายพรชัย นุตตะโร
นายพรโชคดี เลี่ยวไพโรจน
นายพรเทพ สุขจีน
นายพรรณ คุณสุข
นายพรลิขิต แกนพรม
นายพรศักดิ์ นานาวัน
นายพรศักดิ์ พิมาน
นายพรศักดิ์ หลิมพานิชย

หนา ๗๙
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)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพรสวรรค บุญทัน
นายพฤนท ปานจีน
นายพล ทองจีน
นายพล บุญกูล
นายพลเดช ลมัยพันธ
นายพลรบ อุไรรัตน
นายพวง อินทนนท
นายพศวัต มวงแกมไหม
นายพัฒน หมั่นคา
นายพัฒนพงษ โพธิ์เกตุ
นายพัฒนา เกตุแกว
นายพัฒนา ฉัตรปุญญานนท
นายพัทธนันท ทองยศ
นายพัทรฐนินท ธัญญาวินิชกุล
นายพันทกานต เจียจํารูญ
นายพันทองคํา เทพสนิท
นายพันธวัช ไวยาประโคน
นายพันธศักดิ์ แกวสุดใจ
นายพันธุยศ ชูตระกูล
นายพันพัส ณรงคพันธ
นายพาณิชย เรืองแสง
นายพิจิตร ออยลี
นายพิชัย แควนคอนสิม
ดาบตํารวจ พิชัย ทองเฟอง
นายพิชัย นิติวงศวรกุล
นายพิชัย โปณะทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายพิชัย ไฝศิริ
นายพิชัย ลี้วรกุล
นายพิชัย เลิศแกว
นายพิชัย วิสุทธิแพทย
นายพิชาติ สมประสงค
นายพิชิต บุญชู
นายพิชิต พงษพัฒนเจริญ
นายพิชิต ภาโนมัย
นายพิชิต สันติเมธากุล
นายพิเชฐ ไชยคําวัง
นายพิเชษฐ คนซื่อ
นายพิเชษฐ อรรคทัย
นายพิเชษฐ เทียมจัตุรัส
นายพิทักษ ชะปูแสน
นายพิทักษ ลาดกาน
นายพิทักษ สายกระสุน
นายพิทักษ สุวคันธ
นายพิทูร วิเศษศิริ
นายพิทูรย อนุศาสน
นายพิน แสงเทพ
นายพินัย หลาสุด
นายพินิจ แพงไทย
นายพิบูล ฝายดี
นายพิพัฒ ภิญโญสิริพันธุ
นายพิพัฒน คลายสุวรรณ
นายพิพัฒน จงมีความสุข

หนา ๘๐
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)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพิพัฒน เพิ่มกสิกรรม
นายพิพัฒน รุงรัตนพงศศร
นายพิพัฒน โลหเรืองทรัพย
นายพิพัฒน สมกุณา
นายพิพัฒพงษ รุงเจริญอารีจิตต
นายพิภพ จาเรือน
นายพิรมณ สุวรรณรัตน
นายพิริน ตะละรัต
นายพิรุณ อินแสง
นายพิศิษฐ ชํามะนาด
นายพิศิษฐ อิทธิศักดิ์พงศา
นายพิศุทธ พิศุทธกุล
นายพิษณุ ทิวากรสกุล
นายพิสนุ อยูสุวรรณ
นายพิสันต สุขใจ
นายพิสัย พานิชดี
นายพิสิฐ ตีระบูรณะพงษ
นายพิสิฐ พุมพวง
นายพิสิษฐ ปานจินดานนท
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร
นายพี อวนศรี
นายพีรณัฐ วงษายะ
นายพีรเดช หลีนอย
นายพีรเทพ นิลนนท
นายพีรวัส เตชัสพัชรพงษ
นายพีระ กสิวิวัฒน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายพีระ เผือกวัฒนะ
นายพีระพงษ นิพันธ
นายพีระพล งามดี
นายพีระพล พุฒดอน
นายพีระพันธ จันทรแจมภพ
นายพุฒิโชค มานะเพียร
นายพุทธิวัฒน ใจสูง
นายพุธิพล ปนทะธง
นายพุม ปรางจัน
วาที่รอยตรี พูนศักดิ์ ดีมั่น
นายพูลชัย ยาวิละ
นายเพ็ชร งอกผล
นายเพอ บุญเลิศ
นายเพียร แกวนวน
นายไพฑูรย กรัญชัย
นายไพฑูรย กิตติปญจมาศ
นายไพฑูรย มลสวัสดิ์
นายไพฑูรย เรื่องฤทธิศักดิ์
ดาบตํารวจ ไพฑูรย เหลืองสุวรรณ
นายไพฑูลย สีฟุง
นายไพทูล แดนโคกสูง
นายไพบูลย นิลฉ่ํา
นายไพบูลย ผิวพิมพดี
นายไพบูลย แฝงเมืองคุก
นายไพบูลย พฤกษพนาเวศ
นายไพบูลย ภมรพล

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)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายไพบูลย สีหพันธ
นายไพรพ ถนัดคา
นายไพรวัล อองประเสริฐ
นายไพรัตน ฉินสวัสดิ์พันธุ
นายไพโรจน เกิดสวาง
นายไพโรจน โคตรสมบัติ
นายไพโรจน เดชเจริญศรี
นายไพโรจน โพธิ์ขํา
นายไพโรจน สังขแกว
นายไพวงค โทรัตน
นายไพศาล ใจใส
นายไพศาล พิณวานิช
นายไพศาล พิพัฒนพฤกษา
นายไพศาล เรงรัด
นายภณฤทธิ์ อุดมรัตนศิริชัย
นายภักดี ไฝขาว
นายภักดี ศรีสมพงษ
นายภัคธร จะเฮิง
นายภัณฑารักษ สินทรัพย
นายภาณุ โคตรนารินทร
นายภาณุ มิตรสันติสุข
นายภาณุพงศ บุพศิริ
นายภาณุภาค ยอดพังเทียม
นายภาณุมาศ จินดาศิริพันธ
นายภาณุรัตน ศรีฟา
นายภานุวัฒน รอดผล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายภาวัต ศุภสุวรรณ
นายภิญโญ หอมกลั่น
นายภีณวรรธน เพิ่มทวี
นายภูมิภาค คงหนองลาน
นายภูริทัต รัตนพาหุ
นายภูรีคุณ วงศอนันตนนท
นายภูวเดช หลับดวง
นายมงคล ขัดผาบ
นายมงคล เชื้อไทย
นายมงคล แผวพลสง
นายมงคล โพธิ์ชูชาติ
นายมงคล วินิจฉัยกุล
นายมงคล สิทธิชัย
นายมงคล เสนาะกลาง
นายมงคล อวมสอาด
นายมงคล อินพุม
นายมงคล บุญรักษา
นายมณฑล ใสใหม
นายมณเฑียร พัฒเสมา
นายมณเฑียร วานิชศรี
นายมณเฑียร ศรพราหมณ
นายมนตชัย พันเรือง
นายมนตรี คชชาญ
นายมนตรี บํารุงกิจ
นายมนตรี เบ็ญอาหมาด
นายมนตรี สังขสมบูรณ

หนา ๘๒
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)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายมนตรี เซียงหลิว
วาที่รอยตรี มนัส กันธะทา
นายมนัส แกวจันทร
นายมนัส วรภากรณ
นายมนู ครองคา
นายมนูญ เดชะ
นายมนูญ รัตนศิลปพงศ
นายมรกต พาพรหมฤทธิ์
นายมะตอฮา ดอเลาะ
นายมะนิต บุญหลักคํา
นายมะเภาซี สาเมาะ
นายมะยูโซะ อาลีมามะ
นายมะสดี หะยีป
นายมะหะมะกอรี อาดัม
นายมะหะมัดลาเซ็ง อาแว
นายมะอูโซะ สาลัง
นายมังกร โภคาวัฒนา
นายมัย นามัสเก
นายมาก แกวจัตุรัส
นายมานพ จารุทรรศนพิมล
นายมานพ ตันติพิพัฒนกุล
นายมานพ ปรางคทอง
นายมานพ ปญญาหลา
นายมานพ ภัทรโกศล
นายมานพ ศิริ
นายมานพ สุกใส

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายมานพ สุวรรณมาโจ
นายมานะ กําเงิน
นายมานะ มุนินทร
นายมานะ แสนหาญ
นายมานิตย เครืออินทร
นายมานิตย เนติธาดาพงศ
นายมานิตย พุมโพธิ์ทอง
นายมานิตย ฟกแกว
นายมานิตย ศรีดี
นายมานิตย สดโสภา
นายมาโนช วุฒิปญญารัตนกุล
นายมามุ มามะ
นายมาเยือน โพธิ์ทอง
นายมาลัย ภูสุพรรณ
นายมิตชัย ประกอบธรรม
นายมิตร นพคุณ
นายมิตรภาพ เจียมจันทร
นายมิราจ นัยจิต
นายมุนี คําแยม
นายมูคอรี หวังพึ่งฉาย
นายมูหัมมัดสะกรี ซอซิ
นายเมธี รามนัฏ
นายเมธี สุดแสวง
นายเมี่ยง โพธิ์ทอง
นายเมืองมนต แชมชื่น
นายเมืองแมน ชมโคกสูง

หนา ๘๓
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)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายแมน พิกุลจร
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายยง แสนปญญา
นายยงยุทธ คชสิงห
นายยงยุทธ คุณธรรม
นายยงยุทธ ไชยยา
นายยงยุทธ สิทธิ์ภานุวงค
นายยงยุทธ อิ่มผอง
นายยชญธเนศ แจงเจนศิลปธนา
นายยม พิเดช
นายยรรยงค สาริขิต
นายยวน ปุริสา
นายยวน เพ็ชรพล
นายยศ ปนรัตน
นายยศ ปุราทะกัง
นายยศธร บูรณะบัญญัติ
นายยศพนธ พรมทัศ
นายยอด อินเรียน
นายยอดชาย พันธครุฑ
นายยอดธง เอี่ยมพวง
นายยอดอองญา อันผาสุข
นายยะราช แสนเมือง
นายยิ่งใหญ อายะนันทน
นายยืน เกตุย
นายยุทธ บุญเกษ
นายยุทธชัย พงศพณิช

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายยุทธชัย อินทะรังษี
นายยุทธนา ชุมพงษ
นายยุทธนา แซโคว
ดาบตํารวจ ยุทธนา มหิทธาฤทธิไกร
นายยุทธนา รัตนคีรี
นายยุทธนา วงศจรุงโรจน
นายยุทธนา สิงหยะบุศย
นายยุทธนา สุดาคํา
นายยุทธนา โสภา
นายยุทธพงษ ภาคนอย
นายยุทธยง ลํายาว
นายยุทธศักดิ์ ศรีษะเทียน
นายยุทธศาสตร วัชรธนาคม
นายเยศ เมืองทอง
นายเยาว แชมเทศ
นายเยี่ยมเพชร พลเยี่ยม
นายเยื้อน ทองมี
นายใย ใจเจริญ
นายรณชัย คีรีเพ็ชร
นายรนชัย ตั้งพูนผลวิวัฒน
นายรพีพงศ ไชยอรรถ
นายรวม สิบบุน
นายรวย ประดับดี
นายรวีวัชร จารุจุฑารัตน
นายรอซาลี จาปรัง
นายระบิล ทองเหลือ

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)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายรัก เพ็งวัน
นายรักเกียรติ์ ใจเย็น
นายรักไทย ศรีคูเมือง
นายรักพงษ พีระธรรม
นายรังสรรค จูดวง
นายรังสรรค เจียระนัย
นายรังสฤษฎ ราชมุกดา
นายรังสิวุฒิ ชโลปถัมภ
นายรัชชัย วัฒนไกร
นายรันต สายหยุด
นายราชัน มหาวัน
นายราชัน มีปอม
นายราชิน ตันตรานนท
นายราชินทร ทรขาว
นายราเชนท กงสิมมา
นายราเชนทร ขนอม
นายราตรี สุวรรณไตรย
นายราเมศร วงศยะรา
นายรุง ขัติยะ
นายรุงรัตน คําเพชร
นายรุงเรือง ดีโนนอด
นายรุงโรจน ดวงดี
นายรุจิสรรค สิงหเถือน
นายเรวัชต บุตรจินดา
นายเรวัตร บรรพต
นายเรวัตร เขียวคา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายเรวัตร ดานตันติศุภกุล
นายเรวัตร รุงเชา
นายเริงศักดิ์ รองแหยม
นายเรียน ศรีสองเมือง
นายเรียน หงษคู
นายเรียบ โยธาจันทร
นายเรียม ยืนยงค
นายเรืองชัย ลิ้มบูรณพันธ
นายเรืองเดช ชาติวารินทร
นายเรืองฤทธิ์ ตาลผัด
นายฤกษ เบ็ญฮาวัน
นายฤกษ อยูดี
นายลมัย เทียนสันต
นายลวน นวลสุวรรณ
นายลวน สุทธิจันทร
นายลอน จันทรพิมพ
นายลอม ทองแท
นายลออง พยนต
นายละออง จันทรแมน
นายลักษ บุญชละ
นายลักษ เสือเล็ก
นายลําดวน กองสาสน
นายลําปาง แหวะสอน
นายลําพอง จันทะวิสัย
นายลําพูล ทองคง
นายลําไพร มิฉายา

หนา ๘๕
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)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายลิขิต ครองยุทธ
นายลิตร กาใจ
นายลิม เทศนอก
นายลึก สุขเกษม
นายลือชัย การุณยวรวงศ
นายเล็ก ชูสกุล
นายเลงเต็ก พงศานนท
นายเลห สังขทอง
นายเลอศักดิ์ ศรีเฉลิม
นายเลิศ สาราจารย
นายเลิศ อุทธิยาเสา
นายเลิศชาย เจียระสินธุกุล
นายเลิศฤทธิ์ พลนิกร
นายเลิศศักดิ์ เกตุทิม
นายเลียม ชํานาญ
นายวงคศักดิ์ อินทรแสง
นายวงศวริศ โชคดี
นายวชิรศักดิ์ ศักดิ์ถาวรเลิศ
นายวชิระพล นิติธรรมทศพล
นายวธัญู นิวันติ
นายวร อุนแกว
นายวรกฎ ศรีแกน
นายวรเทพ ศุภกิจเจริญ
นายวรพงษ ชีวะสาธน
นายวรพงษ พิริยะสถิต
นายวรพจน ใจมูลวงศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายวรพจน ภิรมยกิจ
นายวรพล แยมเลี้ยง
นายวรรณชัย เหลาอารีย
นายวรรณพล มีเดช
นายวรรณะ เรืองศิริ
นายวรรณา พยุพา
นายวรวิช ดิษยนเรนทร
นายวรวีร กอวุฒิพงศ
นายวรวุฒิ การะเกศ
นายวรินทร เอกบุรินทร
นายวศินชัย เตชะ
นายวสันต ไชยวรรณ
นายวสันต เรืองนอย
นายวสันต วชิราศรีศิริกุล
นายวสันต แวอุเซ็ง
นายวสันต สุตา
นายวสันติ์ ปราบพุทจา
นายวสาโรช งามระเบียบ
นายวัชร สุขเกื้อ
นายวัชรชัย บุญสุข
นายวัชรพงศ แสงสวาง
นายวัชระ บํารุงสงฆ
นายวัชระ รักพันธ
นายวัชระ อินทรมุสิก
นายวัชระพงษ วรรณกูล
นายวัชรินทร รุณจักร

หนา ๘๖
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)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวัฒนคูณ ยูงรัมย
นายวัฒนจพงศ อําพลชัย
นายวัฒนา ภูวโรดม
นายวัฒนา สินไพบูลยผล
เรืออากาศตรี วัฒนา สุขเจริญ
นายวัฒนา หินรัตน
นายวัฒนา ณ ระนอง
นายวันชัย จันทรสิน
นายวันชัย จุฑานพรัตน
นายวันชัย โชครุงเจริญถาวร
นายวันชัย บุญมา
นายวันชัย พวงเงิน
นายวันชัย พึ่งเมือง
นายวันชัย รัตนบุรี
นายวันชัย วันชาญเวช
นายวันชัย เหี้ยมหาญ
นายวันชัย อิงขนร
นายวันชัย อินทะนัก
นายวันทา ศรียงยศ
นายวันใหม วรรณทอง
นายวัยศักดิ์ ใจเทพ
นายวัลลพ เอมโอด
นายวัลลภ สรรพคา
นายวาท นาโลกา
นายวาท พระแป
นายวานิช นาคมาศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายวาร บัวพันธ
นายวาริน เขื่อนแกว
นายวิจิตร ศรีลิมปนนท
นายวิจิตร ศิริรักษ
นายวิชชา หมีนอน
นายวิชยุตม ลิขิตรุงเรื่อง
นายวิชระ อินทรีย
นายวิชัย ขุนวิมล
นายวิชัย จันทะคัด
นายวิชัย ชัยวิทยนนท
นายวิชัย เที่ยงนอย
นายวิชัย พรมจันทร
นายวิชัย พฤทธิ์สรวิศ
นายวิชัย มิ่งพิจารณ
นายวิชัย ศิริรัตน
นายวิชัย โสภาเถร
นายวิชัย เหลารัก
นายวิชัย พยงงาม
นายวิชาญ ใจอุน
จาสิบเอก วิชาญ หรั่งเจริญ
นายวิชิต ใจรังษี
นายวิชิต บุตรชา
นายวิชิต สิงหบุญมา
นายวิชิต หาญปราบ
นายวิเชียร เครือคําอาย
นายวิเชียร ราชกาน

หนา ๘๗
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)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวิเชียร ฤาชา
นายวิเชียร สีชารี
นายวิเชียร สีดาโชติ
นายวิเชียร แสงใส
นายวิฑูร พรหมประพันธ
นายวิฑูรย กันธะวงค
นายวิฑูรย ชื่นขํา
นายวิฑูรย หัสภาคย
นายวิถี กุลวงษ
จาสิบตํารวจ วิทย หมื่นสา
นายวิทยา ทิพยสุวรรณ
นายวิทยา ประทุมรัตน
นายวิทยา เพ็งนอย
นายวิทยา โพธา
นายวิทยา โมราขาว
นายวิทยา เหลางาม
นายวิทวัส จอมขันเงิน
นายวิทวัส สิมมา
ดาบตํารวจ วิทัศน ทองพูล
นายวินัย กระตายทอง
นายวินัย แกวประสิทธิ์
นายวินัย ชนประชา
นายวินัย ชุมโชติ
รอยตรี วินัย ตายคนอง
นายวินัย พูลพรรณ
นายวินัย ยินดีวิทย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายวินัย วิมลรัตนาพร
นายวินัย เหมือนแกว
นายวินัย ใหญกวาวงศ
นายวินิจ บัวเผื่อน
นายวิบูลเกียรติ์ ทองตัน
นายวิบูลย มีบุญ
นายวิบูลย ลี้ไพบูลย
นายวิบูลย สมกาศ
นายวิพัฒน ตอใจ
นายวิภัทร พรหมขัติแกว
นายวิมล กุฎี
นายวิมล ยิวาพัฒ
นายวิมล แสงทอง
นายวิระ สุดใจ
นายวิรัช เครือคํา
นายวิรัช จิวรรักษ
นายวิรัช โชติอําพร
นายวิรัช บัวสุวรรณ
นายวิรัตน เกิดอยู
นายวิรัตน ขานอยู
นายวิรัตน คลองวิเชียร
นายวิรัตน จิระธนากร
นายวิรัตน ถึงแสง
นายวิรัตน บุญเรืองยา
นายวิรัตน เฟองจันทร
นายวิรัตน มะปรางค

หนา ๘๘
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)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวิรัตน เย็นสบาย
นายวิรัตน ริยาพันธ
นายวิรัตน ศรีประไพ
นายวิรัติ อึ้งสุนทรทรัพย
นายวิราช กุลยะสอน
นายวิโรจน เขียวจันทรแสง
นายวิโรจน ปานทอง
นายวิโรจน เผือกเจรญ
นายวิโรจน ยุคุณธร
นายวิโรจน เยี้ยนชลคํา
นายวิโรจน สุตา
ดาบตํารวจ วิโรจน แสนโคตร
นายวิโรจน ใหมใจ
นายวิเลาะ คําพุก
นายวิไล ทองสลับ
นายวิวัฒ นามวงษา
นายวิวัฒน สุคนธจร
นายวิศรุช เรประการ
นายวิศวะ ศรีลา
นายวิศาล แกนสาร
นายวิศิษฎ ไชยาพงศพิพัฒน
นายวิเศษ เบาหลอ
นายวิษณุ อิสระวัฒนา
นายวิษณุเดช ชัยศรีทิพย
นายวิสาร จงประโคน
นายวิสุทธิ์ สุทธินุน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายวิสุทธิ์ สุวรรณจันทร
นายวิสุทธิ์ อุนจิตสกุล
นายวิสูตร นบนอม
นายวีรเทพ นราวิทยเสรี
นายวีรพจน ปานนุม
นายวีรพจน ศรีโบราณฐิติ
นายวีรพจน เหลืองพัฒนผดุง
นายวีรวัฒน จันทรักษ
นายวีรวัฒน ยี่สารพัฒน
รอยตํารวจตรี วีระ ภูทองนาค
นายวีระ แสงรัสมี
นายวีระชัย อิงคณิสร
นายวีระพงษ วรรณบุตร
นายวีระพงษ ศิริศรีวรนันท
นายวีระพล จักขุพันธ
นายวีระพันธ ขยันดี
นายวีระศักดิ์ เกิดกล่ํา
นายวีระศักดิ์ จันทะดี
นายวุฒ เพชรหนูเสด
นายวุฒิกร ลือชา
นายวุฒิชัย พิทักษพงศ
นายวุฒิชัย วงษอินทร
นายวุฒิชัย วังพรม
นายวุฒิชาติ ปกสุข
นายวุฒิภัทร มูลศรี
นายวุฒิศักดิ์ บํารุงพานิชย

หนา ๘๙
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)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
จาสิบเอก เวียง ออนแกว
นายแวว คําพฤกษ
นายแวว หนานนะ
นายแวหะมะกูซี อีปง
นายศตวรรษ สถาพรธนดล
นายศรชัย ธรรมธีระ
นายศรชัย อธิปฎิเวชช
นายศรัญู ชูเกลี้ยง
นายศรัณญ ใจคํา
นายศราวุฒิ พินิจฤทธิกร
นายศราวุธ ทัศนลีลพร
นายศรีคํา ขันธิมา
นายศรีธาตุ พันพละ
นายศรีโบ ทาแกว
นายศรีมูน ชัยสุวรรณ
นายศรีเมือง หวายลี
นายศรีไล ขัดผาบ
นายศรีโสธร พรหมหอม
นายศรีหมื่น จอมนที
นายศักดา คชาเสถ
นายศักดิ์ แกวรัตนา
นายศักดิ์ชัย แกวอินธิ
นายศักดิ์ชัย ไวศยะกุล
นายศักดิ์ดา หลาสุวงษ
นายศักดิ์ศรี บัวแกว
นายศักดิ์สิทธิ์ ประเสริฐพงษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายศาสตรสรรค จันทรแกว
นายศิรพงศ ลออรุงโรจน
นายศิริ จันทรแสง
นายศิริ ภิยรัตน
นายศิริชัย ปูนอย
นายศิริพงษ พิมพา
นายศิริพันธ สุภาวงค
นายศิริวัฒน บุราโส
นายศิริศักดิ์ รัตนเมธาโกศล
นายศิโรจน ชมภูรัตน
นายศิลปชัย บุญเจริญกิจ
นายศิลปชัย อนิวรรตน
นายศิวกร ถนอมจิตต
นายศุกร ชายปนโย
นายศุภกร เชาวนสกุล
นายศุภกร ทิพยมณี
นายศุภกร สุวรรณมณี
นายศุภกร แสงพงษพิทยา
นายศุภกรณ เจริญชัย
นายศุภกิจ รุงศรีทอง
นายศุภกิจ หอมแกนจันทร
นายศุภชัย คนงาน
นายศุภชัย แจมจันทร
นายศุภชัย ชูเนียม
นายศุภชัย ศุภศิริ
นายศุภชาติ สายแสง

หนา ๙๐
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)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายศุภมงคล วงศโกเมศ
นายศุภวิชญ แซจึง
นายศุภวิชญ ทิพยานนท
นายศุภศิษฐ คําดวง
นายเศรษฐพงศ บํารุงญาติ
นายเศรษฐา พันธุวิริยะพงษ
นายเศรษฐา เพชรสง
นายสกล เคาศิริวัฒน
นายสเกน เพชรเกตุ
นายสงบ ทิวาวัลย
นายสงบ สุขนาแซง
นายสงวน ขวัญทวี
นายสงวน คามตะสีลา
นายสงวน คําสุข
นายสงวน แดงนอย
นายสงวน แสงใส
นายสงัด พละศูนย
นายสงัด สายคําฟู
นายสงัด หอมดอก
นายสงัด อินทนิล
นายสงา เกษมสุข
นายสงา ดินกระโทก
นายสงา บาง
นายสงา เลิศทรัพยสิน
นายสงา สิริพิทักษชัยกุล
นายสด อุปชฌาย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายสถาพร พรมรักษ
นายสถิตพงษ ภูสิตตา
นายสถิตย โชติรุงโรจน
นายสถิตย สุคชเดช
นายสน จันเพิ้ง
นายสน บิลโตะเตะ
นายสนธยา ทิพยทอง
นายสนธยา บุญรักษ
นายสนธยา วุฒิพงษ
นายสนอง เจริญอารักษกุล
นายสนอง พุมไพจิตร
รอยตํารวจตรี สนอง ภายไธสง
นายสนอง ยามี
นายสนั่น มิ่งศิริรัตน
นายสนั่น รัตนบุรี
นายสนับ รองพล
นายสนาม กอนวงษ
นายสนิท นพวรรณ
นายสนิท โพธิสวัสดิ์
นายสม พรหมมา
นายสม มาตแมน
นายสมกิจ แกวทอง
นายสมเกียรติ เกตุแจ
นายสมเกียรติ แกวพิลา
นายสมเกียรติ ใจตรง
นายสมเกียรติ บัวตุม

หนา ๙๑
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)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมเกียรติ บุญขัน
นายสมเกียรติ เพ็งกลัด
นายสมเกียรติ ลุนงามหาร
นายสมเกียรติ วอนเพียร
นายสมเกียรติ สนใจ
นายสมเกียรติ สมร
นายสมเกียรติ แสงสุวรรณ
นายสมเกียรติ เหน็บชม
นายสมควร คชฤทธิ์
นายสมควร ทําจะดี
นายสมควร นนทะคําจันทร
นายสมควร สิงหวี
นายสมควร แสงวิจิตร
นายสมคิด ดวงขวาง
นายสมคิด ธรรมศิริ
นายสมคิด นครภักดี
นายสมคิด ปานทอง
นายสมคิด รังสิยารมณ
นายสมคิด วอทอง
นายสมคิด สวัสดี
นายสมคิด เหมประพันธ
นายสมคิด อินทวิเศษ
นายสมจิต เกิดศิริ
นายสมจิต หาผล
นายสมจิตต ลัดดาวัลย
นายสมจิตร กัญญา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายสมจิตร คําศร
นายสมจิตร ธงดํา
นายสมเจตน จิตรโอฬาร
นายสมเจตน แดงสีหยุน
นายสมเจตน สุวรรณ
นายสมใจ วิชัยดิษฐ
นายสมใจ สมศิริ
นายสมใจ แสงแกว
นายสมชัย คงเท
นายสมชัย จิตรพีระ
นายสมชัย แซโคว
นายสมชัย ทรงวศิน
นายสมชัย ฦาชา
นายสมชาย กุดสระนอย
นายสมชาย ขันจํานงค
นายสมชาย เขียวชอุม
นายสมชาย จินตะไล
นายสมชาย ฉลูทอง
นายสมชาย ชูตาลัด
นายสมชาย ตุมดีลัง
นายสมชาย ทรงศักดิ์สุจริต
นายสมชาย เทียนปญญา
นายสมชาย นาคใหม
นายสมชาย นุนเกลี้ยง
นายสมชาย พิมพัฒน
นายสมชาย พุฒคาวี

หนา ๙๒
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)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมชาย มิตรเพื่อนบาน
นายสมชาย ศรีนาก
นายสมชาย ศรีมูล
นายสมชาย สุขอํานวยพร
นายสมชาย สุวรรณคาม
นายสมชาย หนูจุย
นายสมโชค ชูพันธ
นายสมเดช โปอินทร
นายสมทบ ณณฤทธิเรือง
นายสมทรง งอกผล
นายสมนอย หอยสังข
นายสมนึก กิจทรัพย
นายสมนึก คํารัศมี
นายสมนึก คุมบาง
นายสมนึก โพธิบัลลังค
นายสมนึก ระหารสิม
นายสมนึก เรือมา
นายสมนึก ศรีคง
นายสมนึก ศรีสุมล
นายสมนึก สุริยะคง
นายสมนึก เอกพงษ
นายสมบัติ ก่ําผัน
นายสมบัติ ใจแจม
นายสมบัติ ฉัตรแกว
นายสมบัติ ชคตระการ
นายสมบัติ ทองแหง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายสมบัติ ทิพธามา
นายสมบัติ พรรคพล
นายสมบัติ พุกนิลฉาย
นายสมบัติ พูลมงคล
นายสมบัติ วิริยะจรรยา
นายสมบัติ สุวรรณวงศ
นายสมบัติ ณ วรรณไทย
นายสมบูรณ ตันกรณ
นายสมบูรณ เทพประดิษฐ
นายสมบูรณ บุญเจือ
นายสมบูรณ บุญญาพิทักษ
รอยตํารวจตรี สมบูรณ
ปนแกวนาวา
นายสมบูรณ มณีกูล
นายสมบูรณ มากดี
นายสมบูรณ มีผิว
นายสมบูรณ รัศมี
นายสมบูรณ รามศักดิ์
นายสมบูรณ วงคกาศ
ดาบตํารวจ สมบูรณ ศรศรี
นายสมบูรณ สงเคราะห
นายสมบูรณ สั่นสทาน
นายสมบูรณ แสงกุดเรือ
นายสมประสงค จันทครอบ
นายสมปอง งามเสงี่ยม
นายสมปอง วิชัยรัมย

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๓๖
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

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมปอง ศรีสมุทร
นายสมผล วอนอก
นายสมพงค แสนสกุล
นายสมพงษ ดีอุดม
นายสมพงษ ปรางคทอง
นายสมพงษ ยืนยง
นายสมพงษ ลานคํา
นายสมพงษ ศรีมนตรี
นายสมพงษ โสภี
นายสมพงษ อุยโยชะกะ
นายสมพร ชัยตั้งจิต
นายสมพร เชียงรส
นายสมพร ไตไกรลักษณ
วาที่รอยตรี สมพร เทพวงษา
นายสมพร บัวศิริ
นายสมพร มณีอินทร
นายสมพร มิทิน
นายสมพร ศรีวิจิตร
นายสมพร สนใจ
นายสมพร โสตถิรวราภรณ
นายสมพร หลมธรรมมา
นายสมพล เรืองกูล
นายสมพอง เนือนสกุล
นายสมพันธ ซึมกลาง
นายสมพิศ นิยมสุข
นายสมเพช วอนอก

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗

นายสมเพชร เปงเมือง
นายสมเพียร บุญศิริ
นายสมภพ ทองอยู
นายสมโภชน กิจวิจิตร
นายสมโภชน นามประสิทธิ์
นายสมโภชน สินไชย
นายสมมารถ หวังสัน
นายสมมาศ ชาญพาณิชยกิจ
นายสมเมือง ตัณฑเลขา
นายสมยศ เกิดนิยม
นายสมยศ เฉียวกุล
นายสมยศ ชาลีบุตร
นายสมยศ บัวเทศ
สิบเอก สมยศ ปนแตง
นายสมยศ พุมโพธิ์ทอง
นายสมยศ เพลงปาน
นายสมยศ รัตนปริยานุช
นายสมยศ ศุภธนากรกุล
นายสมยศ สุทธิพงศเกียรติ์
นายสมยศ สุรธรรม
นายสมยศ ฮึกหาญสมบัติ
นายสมร สอนจันทร
นายสมฤก ปลีนารัมย
นายสมศร จอยจินดา
นายสมศรี ปุงโพ
นายสมศักดิ์ กันทะอุโมงค

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๘๘
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

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมศักดิ์ คายทอง
นายสมศักดิ์ งามแท
นายสมศักดิ์ จีนสกุล
นายสมศักดิ์ เดชอดิศัย
นายสมศักดิ์ ทองเจิม
นายสมศักดิ์ ทอทิพย
นายสมศักดิ์ ทาไว
นายสมศักดิ์ เทพรินทร
นายสมศักดิ์ ธิศาเวช
นายสมศักดิ์ นาคเจือทอง
นายสมศักดิ์ โพธิสัตย
นายสมศักดิ์ ภูจอมนาค
รอยตํารวจตรี สมศักดิ์ มารังกูล
นายสมศักดิ์ มีทองคํา
นายสมศักดิ์ เมธีระวัฒน
นายสมศักดิ์ ริยาพันธ
นายสมศักดิ์ รุงเรือง
นายสมศักดิ์ ลูกลิ้ม
นายสมศักดิ์ วรรณโชติผาเวช
นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ
นายสมศักดิ์ ศรีอาย
นายสมศักดิ์ สงาเมน
นายสมศักดิ์ สุขเฟอง
นายสมศักดิ์ เสาหงษ
นายสมศักดิ์ อนันตพืช
นายสมศักดิ์ อังคะนาวิน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๑๔
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

นายสมศักดิ์ อินทรวิเชียร
นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ
นายสมสมัย พรมจันทร
นายสมสวน ปลิงกระโทก
นายสมหมาย ปานจันทร
ดาบตํารวจ สมหมาย ผดุงสัตย
นายสมหมาย อาริยโชคชัย
นายสมหวัง คําตัน
นายสมหวัง โอรักษ
นายสมัคร แตงราน
นายสมัคร นอระพา
นายสมัคร พลหินลาด
นายสมัคร เฟองสวัสดิ์
นายสมัย ภัยผองแผว
นายสมัย วิเวกรัมย
นายสมัย ศรีเกษ
นายสมัย สายบุญสง
นายสมาน แกวประดิษฐ
นายสมาน โคตปญญา
นายสมาน ดิษฐวงศ
นายสมาน นึกถึง
นายสมาน ภูพยอม
นายสมาน สุภสินธุ
นายสมาน สุยะตุน
นายสมาน อุตสาหพันธ
นายสมานมิตร ลาลี้

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๔๐
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

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมิง ขามธาตุ
นายสมิง บุญมาก
นายสมิทธิ์ โพธิพัฒน
นายสยาม แตงเอี่ยม
นายสรชัช ศิริเสถียร
นายสรธัญ พูลเกิด
นายสรพงษ คงสําราญ
นายสรร สุนทรธนากุล
นายสรวงศักดิ์ วรบุตรพันธุ
นายสรวิชญ แซลิ้ม
นายสรวิชญ อินทสุวรรณ
นายสรายุทธ อุบลสวัสดิ์
นายสรายุธ พงษปน
นายสวงค คําแสน
นายสวงค บุญเรืองรอด
นายสวน นะคะจัด
นายสวั่น ละออรัตน
นายสวัสดิ์ กลั่นประชา
นายสวัสดิ์ กันหา
นายสวัสดิ์ พัฒกอ
นายสวัสดิ์ มั่นเข็มทอง
นายสวัสดิ์ รอดสาย
นายสวัสดิ์ รักศรีจันทร
นายสวัสดิ์ ฤาชา
นายสวัสดิ์ วิราช
นายสวัสดิ์ สมไรขิง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๖๖
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

นายสวัสดิ์ หยูอินทร
นายสวัสดิ์ อุนอุโมงค
นายสวัสดี ทาใจ
นายสวาง เทพเถา
นายสวาง ภมรพล
นายสวาท ชัยดรุณ
นายสวาท นิลสวิท
นายสวาท อรุณจิตร
นายสวิท แสงทอง
นายสหภาพ สุรินทรานนท
นายสหัส ถนอมศิริ
นายสอน ไชยเลิศ
นายสอาด รัตนสากล
นายสอื้น ใจเบิกบาน
นายสะอาด พยุงแสนกุล
นายสะอาด อินจันตะ
นายสังกา สุขสิงห
นายสังขชัย สังขทอง
นายสังคม แกวมะณี
นายสังคม เหงาจําปา
นายสังฆ พรมชัย
นายสังวรณ ธรรมวงค
นายสังเวียน กลีอิ่ม
นายสัจจพร บุญยงค
นายสัญชัย หลวงใน
นายสัญชัย หาญเทศ

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๙๒
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

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสัญญา เกิดมณี
นายสัญญา พรโคกสูง
นายสัญญา โพติยะ
นายสัญญา สังขคร
นายสัญมาญ ลีเฮ็ม
นายสัณหณัช เรืองรุง
นายสันชัย พรมสิทธิ์
นายสันชาย ศรีวุฒิชาญ
นายสันต ชางเหล็ก
นายสันติ กิตติโชติทรัพย
นายสันติ จิณะแสน
นายสันติ มากมน
นายสันติ เส็มหมัด
นายสันติ เหมมันต
นายสันติ อุทุมพร
นายสันติ์ ศรียา
นายสันติภาพ พวงสุวรรณ
นายสัมพันธ บัวหลั่น
นายสัมภาษณ มูลสาร
นายสัมภาส สิงหสนั่น
นายสัมฤทธิ์ กองเพ็ง
นายสัมฤทธิ์ กันทะคํา
นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย
นายสัมฤทธิ์ ฤทธิเดช
นายสัมฤทธิ์ วงศจําปา
นายสัมฤทธิ์ ณ ถลาง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓

นายสากล บุดดี
นายสาคร คงเจริญรัตน
นายสาคร มูลผล
นายสาทิส ภัทรพงษกาญจน
นายสาธร สุขเกษม
นายสาธิต พงษเดชา
นายสานนท ณ นคร
นายสานวุธ สุคําภา
นายสานิตย ทองเงา
นายสานิตย พวงศรี
นายสานิตย สมณะ
นายสานิตย แสงศรี
นายสามแกว ดาวเวียงกัน
นายสามารถ ผองใส
นายสามารถ แยกโคกสูง
นายสามารถ วงคเลียบ
นายสามารถ วงคศรีทา
นายสามารถ ศรีสุวรรณ
นายสายชล โพธิ์โต
นายสายทอง ปจจัย
นายสายยัน บุญยังมี
นายสายัณ นพขํา
นายสายัณห งวงชาง
นายสายันห โยธา
นายสาโรจน นุชวงษ
นายสาโรช อัศวรรธนะวงศ

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๔๔
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

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสําคัญ แอบกระโทก
นายสําเนา บุรี
นายสําเนา วิทยานุกรณ
นายสําเภา เงินแถบ
นายสําเภา สังขนาค
นายสํารวย กลิ่นอภัย
นายสํารวย การสมเพียร
นายสํารวย บุญโต
นายสํารวย รุนเฉื่อย
นายสํารอง วงคชัยยา
นายสําราญ กลั่นประชา
นายสําราญ จินดาพล
นายสําราญ เดชรักษา
นายสําราญ เมืองศูนย
นายสําราญ วงษวุฒิ
นายสําราญ สมบูรณ
นายสําราญ สันตุยลือ
นายสําเริง จํานงค
นายสําเริง ทวมกระโทก
นายสําเริง วีระสัย
นายสําเริง อินพาเพียร
นายสําฤทธิ์ นาคสวัสดิ์
นายสําลอง กุมารสิทธิ์
นายสําอาง จงมีเดช
นายสิงชนก เพชรประพันธ
นายสิงห สันทาลุนัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕

นายสิงหคํา แสงหลา
นายสิงหคํา อินติ
นายสิงหทอง กึกกอง
นายสิงหวัน ไชยวงศ
นายสิงหา แสงจันทร
นายสิตธร เพ็งสวย
นายสิทธระ สุนทรพันธ
นายสิทธิชัย การุณ
นายสิทธิชัย บูรณะศักดิ์สกุล
นายสิทธิไทย มุพิลา
นายสิทธิพร อึ้งศิริสวัสดิ์
นายสิทธิพล ชานันโท
นายสิทธิรัตน ศรีจันทร
นายสิทธิราช บําเหน็ด
นายสิทธิศักดิ์ สีพอ
นายสิน บุญรอดดวง
นายสินชัย ทองมีมา
ดาบตํารวจ สินเทา บํารุงวงศ
นายสินธิ์ เปาปาเถื่อน
นายสินธุ รัตนปญญา
นายสิมมาลา มาสี
นายสิริชัย ธงรัตนะ
นายสิริพงศ วีรผาติวัฒน
นายสิริวัฒน บุญที
นายสิโรตนม วรรณรัตนศิริ
นายสี อิ่นคํา

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๙๖
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

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุกร ชัยบิน
นายสุกิจ จันทรมณี
นายสุกิจ จินตพงค
นายสุขเกษม โงวสกุล
นายสุขคํา เดชอูป
นายสุขสันต โคตรหานาม
นายสุขสันต ชาติทหาร
นายสุขสันต สุขสวัสดิ์
นายสุขอนันต เชาวชัยพัฒน
นายสุขุม ขี่ทอง
นายสุคนธ นันทวรรณ
นายสุคนธ ฟาอรุณ
นายสุคนรัตน ตระกูลโอสถ
นายสุจินต แสงแกว
นายสุชน พงษสระพัง
รอยตํารวจตรี สุชาติ กลิ่นสังข
นายสุชาติ แกวกระจาง
นายสุชาติ ชูเกตุ
นายสุชาติ แตงจั่น
นายสุชาติ ทัศนัย
นายสุชาติ ทุนทอง
นายสุชาติ เทียบพระ
นายสุชาติ มาสุข
นายสุชาติ รัตนโชติ
นายสุชาติ หงวนตัด
นายสุชาติ หาระคุณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๒๒๒
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

นายสุชาติ เอียดสั้น
นายสุโชติ อัศวโนดม
นายสุดใจ พลเสนา
นายสุดยอด ใจมั่น
นายสุทธิ ผจงกิจกําธร
นายสุทธิเดช นอยเพิ่มพูล
นายสุทธินันท ศรีเชียงสา
นายสุทธิพงค แสนทวีสุข
นายสุทธิพงษ พึ่งครบุรี
นายสุทธิพร สมจาย
นายสุทัตร พิชัย
นายสุทัศน แกวสมบัติ
นายสุทัศน เข็มทอง
นายสุทัศน คําโสม
นายสุทัศน ญาณภาพ
นายสุทัศน เทพเสาร
นายสุทัศน บานเย็น
นายสุทัศน อิ่มละเอียด
นายสุทิน กิริยะ
นายสุทิน ทําบุญ
นายสุทิน รอดเริงรื่น
นายสุทิน วงษบุตร
นายสุเทพ จันทิมา
นายสุเทพ ลี้ตระกูล
นายสุเทพ แสงงาม
นายสุเทพ อมรสุจิ

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๔๘
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

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุธน บุญทอง
นายสุธรรม ทองมี
นายสุธรรม มูสิกมูล
นายสุธี ทรงสวัสดิ์
นายสุธี ผดุงโกเม็ด
นายสุนทร จําปางาม
นายสุนทร ทองจําปา
นายสุนทร ปราบภัย
นายสุนทร ภูไพบูลย
นายสุนทร มหานิล
นายสุนทร สารพล
นายสุนันท ทองกัลยา
นายสุนันท สําเร
นายสุนัย อุดม
นายสุนิต ชาวบางนอย
นายสุนี สีลาวงศ
นายสุบรรณ รุนพงษ
นายสุบัน โยธาชาง
นายสุบิน ชุมตา
นายสุบิน บุญจันทร
นายสุบิน สมรฤทธิ์
นายสุพจน ขําบัณฑิตย
นายสุพจน ชนะแกว
นายสุพจน ชางน้ํา
นายสุพจน ชานนท
นายสุพจน ธรรมเจริญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๒๗๔
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

นายสุพจน นักผูก
นายสุพจน นามโคตร
นายสุพจน นิติรัฐกุล
นายสุพจน ผลสุข
นายสุพจน พุมพรอมจิตร
นายสุพจน รัตนเจริญ
นายสุพจน ลูกแปน
นายสุพจน วรรณกอน
นายสุพจน ศรีแกวงศ
นายสุพจน สอบกระโทก
นายสุพจน อินทวิชัย
นายสุพรรณ เขียนเมืองปก
นายสุพรรณ ซึมรัมย
นายสุพรรณ สงาพล
นายสุพล จันทํา
นายสุพล นุริตมนต
นายสุพล ณ วิชัย
นายสุพัฒ บุญแดง
นายสุพัฒน พงษเพียจันทร
นายสุพัฒน หนูจีนเสง
นายสุพัฒน คําก่ํา
นายสุพัตร เอี่ยมอําไพ
นายสุพิชญ มุสิกสาร
นายสุภกิจ มีสกุลทิพยานนท
นายสุภณัฏฐ ตอไพบูลย
นายสุภักดิ์ บัวระบัติ

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุภัค รัตนพฤกษขจร
นายสุภาพ พรอมมูล
รอยตํารวจตรี สุภาพ ยะมะโน
นายสุมิตร มหาวรรณ
นายสุเมธ ตรีศูลรัตน
นายสุเมธ ไพสิฐเศวต
นายสุเมธ อินทรพรหม
นายสุรเกียรติ แซตัง
นายสุรไกร วงศพานิช
นายสุรชัย พรมมา
นายสุรชัย อาภรณรัตน
นายสุรชัย อินเฟย
นายสุรเชษฐ จําปาศรี
นายสุรเชษฐ อิ่มอรชร
นายสุรพงษ คงทอง
นายสุรพงษ นฤภัย
นายสุรพงษ หุณฑสาร
นายสุรพล กาญจนาภาส
นายสุรพล จันทรเที่ยง
นายสุรพล ทิมซอน
นายสุรพล ธรรมจง
นายสุรพล มหาวงศนันท
นายสุรพล ศรีคํา
นายสุรพล เสนาะคํา
นายสุรพล เหลืองสกุล
นายสุรพัฒน ผิวบาง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๓๒๖
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

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุรพิน คําผอง
นายสุรวงศ พลศักดิ์
นายสุรวิทย ศรีกําพล
นายสุรวุฒิ เวชปรีชา
นายสุรศักดิ์ จันทรปาน
นายสุรศักดิ์ ไชยงาม
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์ เนื่องชุมพล
นายสุรศักดิ์ บวรวัฒนานุกิจ
นายสุรศักดิ์ ประสงคหิงษ
นายสุรศักดิ์ โรจนประดิษฐ
นายสุรศักดิ์ ศรีเมืองกลาง
นายสุรศักดิ์ สังกรแกว
นายสุรศักดิ์ อักษรทอง
นายสุรศักดิ์ สิทธิรัตน ณ นครพนม
นายสุรสิทธิ์ ชัยประสิทธิกุล
นายสุรเสน กาลอินทร
ดาบตํารวจ สุระ คงเกษม
นายสุรัตน ชัยคํา
นายสุรัตน ดีชวย
นายสุรัตน เหลาคนคา
นายสุริญา นามลี
นายสุรินทร แคบํารุง
นายสุรินทร จันทรอินทร
นายสุรินทร จิตตรง
นายสุรินทร ชัยวีระไทย
นายสุรินทร เผลอกระโทก

๒๓๕๒
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

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุรินทร พรามเย็น
นายสุรินทร เย็นรักษา
นายสุริยนต เหลาประเสริฐ
นายสุริยะ รัตนวัย
นายสุริยัน วงศภูมี
นายสุริยันต มุงแสง
นายสุริยา พิมพะสาลี
นายสุริยา อุนทรัพยเจริญ
นายสุรีย ปนติ๊บ
นายสุวรรณ ยานะตื้อ
นายสุวรรณ ชัยตระกูลทอง
นายสุวรรณ หวงจริง
นายสุวัฒน มะณู
นายสุวัฒนชัย เอื้อวรรณกิจ
นายสุวิง ฤทธิ์เรือง
นายสุวิช ปนเปง
นายสุวิทย แกวกลา
นายสุวิทย ครองยุทธ
นายสุวิทย เชิงชวน
นายสุวิทย ธนันทชัย
นายสุวิทย นอยพันธ
นายสุวิทย ศิริรัตน
นายสุวิทย สุวรรณเรืองศรี
นายสุวิวัฒน วิภาณุรัตนสิน
นายเสกสรร มาดี
นายเสกสรรค สุรินกาศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๓๗๘
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

นายเสกสรรค แกวเมืองมูล
นายเส็ง วรสาร
นายเสฎฐวุฒิ เพ็ชรตา
นายเสด็จ มาวิเศษ
นายเสด็จ สนธิมูล
นายเสถียร แกวงาม
นายเสถียร ชาชุมพร
สิบตํารวจโท เสถียร วรวงศ
นายเสถียร แหวนเงิน
นายเสนห กาศกระโทก
นายเสนห ทองธาตุ
นายเสนห ศรีบาง
นายเสนห แสงเรือง
นายเสนห แสนประสิทธิ์
นายเสนอ ฉ่ําชื่น
นายเสนอ พาราษฎร
นายเสนาะ แกวคง
นายเสนาะ เขียววงศใหญ
นายเสนาะ ภพักตรจันทร
นายเสมอ พันธกลาง
นายเสมอ ไชยลังการ
นายเสมียน เทียนชัย
นายเสริญ สุขกระจาง
นายเสริญ อิ่มละเอียด
นายเสริม ปลัดวิเศษ
นายเสรี ขจรไชยกุล

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๐๔
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

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเสรี เจริญชัยวรรณ
นายเสรี ไชยตนเทือก
ดาบตํารวจ เสรี แทนงา
นายเสรี สุขเกษม
นายเสวก วิบูลยศักดิ์
นายเสวย นุมขึง
นายแสง เสวะนา
นายแสนชัย สวยสม
นายแสวง พลพวก
นายแสวง ยาวิชัย
พันจาอากาศเอก แสวง วิทยาคุณ
นายแสวงชัย ยศกาศ
นายโส แกวชัง
นายโสพล แสงเพ็ชร
นายโสภณ พรหมแกว
นายโสภณ พันธนะวรพิน
นายโสภณ สอนเวียง
นายโสภณ โสภณมณี
นายโสภิต ชูพงศ
นายไสว กันหอม
นายไสว ประทุมชาติ
นายไสว ประเทศสิงห
นายไสว พระอุมเอิบ
นายไสว มีเงิน
นายไสว สระปญญา
นายไสว นอยหมอ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๔๓๐
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

นายหนอม อรรถสงเคราะห
นายหนูกร เสียงเย็น
นายหนูกัน สระบุรี
นายหนูแผว เรืองสังข
นายหนูสิน สิทธิโสม
นายหมวก วิญญายอง
นายหมี พลศักดิ์ขวา
นายหมุดตะฝา หมุดตะเหล็บ
นายหยวก แกวอินตะ
นายหัสภูมิชัย ทับทิม
นายหาญ จอยนุแสง
นายหาญ นะคะจัด
นายเหรียญทอง รักเรียน
นายเหลียง หอมจันทร
นายใหญ คําขะ
นายไหล จะหลาบหลวง
นายองอาจ แชมชุมแสง
นายองอาจ ศรีทองคํา
นายองอาจ ศิริรัตน
นายอดิทัต ตั้งบัณฑิต
นายอดิศร ประจิตร
นายอดิศร โมหะหมัด
นายอดิศักดิ์ เจะแว
นายอดิศักดิ์ บานกลีบ
นายอดุลย คําเครื่องใจ
นายอดุลย บุญสม

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๕๖
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

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอดุลย วัฒนสืบแถว
นายอดุลย แวโวะ
นายอดุลย ไหลทุง
นายอดุลย อรุมชูตี
นายอดุลย อาเดอนาน
นายอดุลยศักดิ์ ทิมินกุล
นายอติเทพ มีปาน
นายอนวัช โชควรกุล
นายอนันต คําริกาบุตร
นายอนันต จินะกาศ
นายอนันต ตั้งสุวรรณวงศ
นายอนันต นาคอยู
นายอนันต บรรณา
นายอนันต ยุบลศรี
นายอนันต ศรีเมือง
นายอนันต สุขตะโก
นายอนันต เอกคําพันธ
นายอนิรุทธิ์ บริสุทธิ์
นายอนุกูล เนื่องจํานงค
นายอนุชนม ทําสวน
นายอนุชัย ศรีสม
นายอนุชา เพียรใจ
นายอนุชา รีบเรง
นายอนุชา เลาหวิช
นายอนุชา วาศนราศรี
นายอนุรักษ ดีนาน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๔๘๒
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

นายอนุรักษ ทรัพยสําราญ
นายอนุวัช แกวสวาง
นายอนุวัชรพงศ ใจชมชื่น
นายอนุวัตร ปนเทียน
นายอนุสรณ อัศวสงคราม
นายอนุสิทธิ์ กองเกียรติกุล
นายอภัย เฮาจํานงค
นายอภิชัย ใจดี
นายอภิชัย แสงดีจริง
นายอภิชา จิตตตาลาน
ดาบตํารวจ อภิชาติ เจริญผล
นายอภิชาติ ชาญประดิษฐ
นายอภิชาติ ธูปบูชา
นายอภิชาติ ปานมณี
นายอภิชาติ เพชรจําเริญ
นายอภิชาติ มาไพศาลสิน
นายอภิเชฐ พรัดชู
นายอภิรักษ ประทุมแสง
นายอภิวัฒน โคตรชมภู
นายอภิสิทธิ์ วรรณประสิทธิ์
นายอภิสิทธิ์ อัครวรรธนกุล
นายอมร แกวเปง
นายอมร สุรินธรรม
นายอมร อานามนารถ
นายอมรเทพ เทพสวัสดิ์
นายอรรคเดช อุดมศิริธํารง

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๐๘
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

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอรรณพ นพรัตน
นายอรรถกร รุงเจิดฟา
นายอรรถนนท เหมือนสมัย
นายอรรถพร บุญจิตรากุล
นายอรรถพล มุขโต
นายอรรถวิทย บุญยศยิ่ง
นายอราม ฐิติวร
นายอรินทร บุญเล็ก
นายอรุณ กรัณฑสุทธานนท
นายอรุณ ธรรมเมธากุล
นายอรุณ นวลเดช
นายอรุณ มิตรดี
นายอรุณ เมืองนิล
นายอรุณ ยังปากน้ํา
นายอรุณ เส็นยีหีม
นายอรุณ อักขราพร
นายอลงกต เรืองศิริ
นายออง เดียรดาษ
นายออมสิน วัฒนะรัตน
นายอะเดช บางโท
นายอัครเดช คัมภีระมนต
นายอัครพล ตั้งธรรมมงคล
นายอัครพัชร โกมาร
นายอัครวัตร นอยวงศ
นายอั๊ง เจริญสุข
นายอังกูร จันทะวงค

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๕๓๔
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

นายอังกูร ยาสุวรรณ
นายอังคาร ตะกู
นายอัชยุทธ เอนกลาภ
นายอัฐ สมยศ
นายอัฑฒ เทียนศรี
นายอับดลมาหนับ ละอาหลี
นายอับดุลเลาะ สาแมบากอ
นายอับดุลอาซี หะยีบือราเฮง
นายอับดูเลาะ เจะแต
นายอัศวิน พินิจวงษ
นายอัสมีรี แวเด็ง
นายอาชีพ มะโน
นายอาดล จินดาพล
นายอาแด บอเตาะ
นายอาทิตย สุวรรณโชติ
นายอาทิตย เสนแกว
นายอาทิตย ออนหวาน
นายอานนท สิงหตาแกว
นายอานนท อภิชาติตรากูล
นายอานันต ศรียาหลา
นายอานุภาพ พันธพินิจ
นายอาย นอยยะ
นายอาย วงลาจา
นายอารมณ สืบสาววงษ
นายอารีฟ สะอิ
นายอารีย พาลีบัตร

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๖๐
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

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอารุณ ทุนเกิด
นายอาหมัด สาเมาะ
นายอํานวย แจมตา
นายอํานวย ชวยชูเชิด
นายอํานวย ชุมกลาง
นายอํานวย ดี
นายอํานวย เพ็งจันทร
นายอํานวย วงคนาม
นายอํานวย สุกแลว
นายอํานวย หอกกิ่ง
นายอํานวย อุดมเจริญไมตรี
นายอํานวย ยะแกว
นายอํานวย เหลามะโฮง
นายอํานาจ ขันธควร
นายอํานาจ คนรักษ
นายอํานาจ เจริญอินทร
นายอํานาจ มีระหันนอก
นายอํานาจ สอาดขาว
นายอํานาจ สังขสุวรรณ
นายอํานาจ สาทางวงศ
นายอํานาจ สุวรรณสนธิ์
นายอําพนธ โชคบูรณะ
นายอําพนธ เพชรชู
นายอิทธิพงศ ถาวรพิชิตพงศ
นายอิทธิพล มีสมศักดิ์
นายอิ่นแกว อินทะชัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๕๘๖
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

นายอิ่นคํา กรงจักร
นายอินตา นันตะพรม
นายอินถา อินแถลง
นายอิ่นถา พงษบุญชู
นายอินทร ศรีคํามูล
นายอินทรจันทร จันตา
นายอินปน มะโนนอม
นายอินปน วงคสุวรรณ
นายอินสม ปญญารัตนดิลก
นายอินสอน โสภา
นายอินสอน หลายี่
นายอุดม แขกพงษ
นายอุดม ทองสีจัด
นายอุดม นะวะคํา
นายอุดม บํารุงเขต
นายอุดม พิมสาร
นายอุดม ภูมิรัตน
นายอุดม มูลใจทราย
นายอุดม ไรเรือง
นายอุดม วงบุดดา
นายอุดม อินทรเลิศ
นายอุดม อิ่มอรชร
นายอุดมชัย อัสนี
นายอุดมเดช ลือชัย
นายอุดมศักดิ์ นาอุดม
นายอุดมศักดิ์ รัตนสวนจิก

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๑๒
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

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอุดมศักดิ์ วิญูตระกูล
นายอุดร คําเจก
นายอุดร บัวลี
นายอุดร เพ็งอราม
นายอุดร สวัสดิ์ศรี
นายอุดร แสงมณี
นายอุทัย เกษตรกิจ
นายอุทัย บุญสุข
นายอุทัย ภักสรสิทธิ์
นายอุทัย ศรีงาม
นายอุทัย สุทธิ
นายอุทัย หอมออน
นายอุทิน จันทะโสม
นายอุทิศ ธนชัยศักดิ์ศรี
นายอุทิศ ศิลปชัย
นายอุเทน ลิ้มถวิล
นายอุเทน โลพานิช
นายอุบล ธงศิลา
นายอุไร คงโพธิ์นอย
นายอุไร งามจิตร
นายอุไร เหมือนลา
นายเอกชัย กลาหาญ
นายเอกชัย กิ้มดวง
นายเอกชัย คงปาน
นายเอกชัย โคตรพันธ
นายเอกชัย ปนโต

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๖๓๘
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

นายเอกชัย ภูเปยม
นายเอกชัย มวงเล็ก
นายเอกชัย มุจจลินทร
นายเอกชัย อมรสุนทร
นายเอกชัย โอภากุลวงษ
นายเอกนคร จับใจนาย
นายเอกพจน หรันหลัง
นายเอกพล แขมพรมราช
นายเอกพล หาทรัพย
นายเอกรัฐ วัชรเสรีกุล
นายเอกรินทร ศรีวะรมย
นายเอกสิทธิ์ พรหมนอย
นายเอนก กิรติรูปครุฑ
นายเอนก จันทรบัว
นายเอนก ผากําเหนิด
นายเอนก ศรีสังข
นายเอิบ พูลสวัสดิ์
นายเอี่ยม ขําคม
นายเอื้อน เอี่ยมนอย
นายโอภาส ผสมทรัพย
นายโอฬาร อยูสวัสดิ์
นายฮวน จันทร
นายฮําแดร อามัด
นายเฮียง พิพัฒนเจริญ
นางสาวกนกวรรณ ชื่นนิยม
นางกนกวรรณ สมานวงศ

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๖๔
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

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางกรกมล อาจณรงค
นางกรรณิการ ใจจํานงค
นางสาวกฤษณาพร สุขเกษมรธนกร
นางกัญญา ปญญา
นางกันยารัตน เฟองนคร
นางกาญจนา แดงนอย
นางสาวกาญจนา ทองไพรวรณ
นางกาญจนา อุนเรือน
นางการณา พิมพสมพร
นางสาวเกศรี โคตรสิม
นางเกษมศรี ธรรมโทะ
นางเกษร รังสาท
นางเกษรินทร พันธุสุข
นางขวัญศรี อังษานาม
นางเข็มทอง เขียวหอม
นางคนางค สารโชติ
นางสาวคงอัยย แสงรวีวิสิฐ
นางคําพันธ บุญไชย
นางจงจิต แซเหีย
นางจงดี ชินคํา
นางจรวย โกมล
นางสาวจริยา โพธสุธน
นางจันทรทิพย สมุทรหลา
นางจันทรพร ภูมิศักดิ์
นางจารึก คุรุอุปถัมภพงศ
นางสาวจารุณี มะลิหอม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๖๙๐
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

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางจํารัส เกษรแพทย
นางจําเรียง เกตุทองพัฒน
นางจินตนา แทนงาม
นางจินตนา พวงสมบัติ
นางจินตนา ผาอินทร วงษรัตนะ
นางจีราภรณ อยูสาตร
นางสาวจุฑารัตน ชูลิตรัตน
นางฉออน เซ็ทเจริญ
นางฉัตรทิวา ตากาศ
นางชณภัค พรฉัยยา
นางสาวชวันรัตน เลาสถาพรสิริโชติ
นางชัญญานุช บุญรอด
นางชุมพล สุทธิจิต
นางสาวโชติกา เพชรเจริญ
นางโชติมณี งามรูป
นางฐานิตา สินพูล
นางฐานิวรรณ ศิริกุล
นางฐิติมา ทองมนต
นางสาวณัฐกมล ศรีสุเทพ
นางสาวณัฐกฤตา พวงตรง
นางสาวณัฐนันท จันทราทิพย
นางณัฐรดา ทาโบราณ
นางสาวดรุณี ปองผล
นางดวงจันทร ปญญาดี
นางดวงเดือน ศรีเสริม
นางเดนดวง สุบุตรดี

๒๗๑๖
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

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเดือนนอย บุญศิริ
นางตอย แกวไทรนันท
นางเตือนใจ สุรินทรามนต
นางทรรศนีย ฮกเตี้ยว
นางทองคูณ แสนสี
นางทองพูน จอกทอง
นางทองสุข คานประเสริฐ
นางทองหลาง จันดาลี
นางสาวทัศวรรณ ถาวรรัตน
นางทิพวรรณ มานวม
นางธนวรรณ แพงดิษฐ
นางธนาภรณ สังขเงิน
นางธัญญรัตน แสงโคม
นางสาวธารทิพย ทศตรธกูลธรรม
นางสาวธิติมา กลางทัพ
นางนงคราญ สุริเมือง
นางนงนุช บุญเพ็ง
นางสาวนงนุช โพธา
นางนงวรรณ เครือสุวรรณ
นางนทีกานต กีรติปาล
นางนภา ใจแกวทิ
นางนภาพร ยามศิริ
นางนภาพร สอนคําแกว
นางนฤดี ปุณริบูรณ
นางนฤมล รักกมล
นางนวลอนงค แชมชอย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๗๔๒
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

นางนอม วงษสถิตย
นางสาวนัทธมน นันทปญญา
นางสาวนัยนปพร ภูใบ
นางสาวน้ําคาง แสนสมบัติ
นางสาวนิฮัสนา เลาะนะ
นางสาวเนตรชนก พาคํา
นางบังอร กะสันเทียะ
นางบัวผัน หาลี
นางบัวลอย สุขสวัสดิ์
นางบัวศรี สังขสุวรรณ
นางบานเย็น ศิลา
นางบําเพ็ญ สุวรรณ
นางบุญเตือน บุญยืน
นางบุญนํา ชูสาย
นางบุญเยี่ยม วินิจ
นางบุญศรี แสวง
นางบุญสม อาจวาทิน
นางเบญจมาศ ขาวสะอาด
นางเบญจา ดวงสูงเนิน
นางเบ็ญจา พุมโพธิ์
นางสาวปทมา นุนประสิทธิ์
นางปทิดา เพชรลานน
นางประณอม พงษรัก
นางประทิน เอี่ยมละออ
นางประทีปทอง ณ พัทลุง
นางประทุมมา หลวงชัย

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางประนอม แซลี้
นางประเนียม เนตรทิพย
นางประไพศรี นิลนอย
นางประไพศรี ยานู
นางประภาวรรณ บุญตา
นางประยงค งามแฉลม
นางปราณี พรายแกว
นางปราณี อินทวศ
นางสาวปริญญา บุญวิเศษ
นางปรินทรทิพพ รุจนเจริญ
นางสาวปรียา กองบัว
นางปะกิไล รุงโรจน
นางปยนุช ตั้งบูรพาจิตร
นางปยพร ถากาศ
นางสาวปยรัตน ดีพรอม
นางปุณญาดา ฟุงกิตติกุล
นางสาวเปรมจิต ตังสกุล
นางสาวผองนภา หนอคํา
นางพยอม มณีรักษ
นางพรทิพย สุภาพพรชัย
นางสาวพรผกา ตาระกา
นางพรพิศ รัตนบุษย
นางพรพิศ วิลาการ
นางพรรณี ลานนาพันธุ
นางพัชรา นาคนวน
นางพัชรี ทัศนียศักดิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางพัฒนา รัตนธรรม
นางพาชื่น ปาทาน
นางพิณทิพย หุตินันทนุกูล
นางพิมพใจ แสนสุขทวี
นางพิมพพร ลาทซ
นางพิมพภินันท พรรณรังษี
นางพิมพา ทองวิจิตร
นางพิมล พาชื่น
นางพิสมัย คํามุล
นางพิสมัย คํารัศมี
นางเพชรดารัตน จารุจิตติพันธ
นางเพ็ญแข ปราบรัตน
นางสาวเพ็ญศรี ทองคํา
นางเพียงจิตร เกตุนิรัตน
นางแพรว จันทรฉาย
นางไพบูรณ สัตนาโค
นางไพรวัลย ประจําเรือ
นางไพเราะ สนิทมวง
นางฟาตีเมาะ กือจิ
นางภรภัทร ทองภู
นางภัทรานิษฐ แจงเจนศิลปธนา
นางภาภรณ เจ็นปา
นางสาวภาสินี ธีรภานุ
นางภิชัยพร มาศแทน
นางมณฑารักษ เกตุแสง
นางมลิวรรณ จันทรสุขสถิตย

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

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางมะลิ เชื้อผาเตา
นางมะลิวรรณ สุพร
นางมารินี วิรัญโท
นางสาวมาลัย บุญประดับ
นางมาลาศรี ทอนสูงเนิน
สิบเอกหญิง ยาใจ
พิพัฒนวัฒนโรจน
นางสาวยุวดี มากเจริญ
นางเยาวดี แสงจันทร
นางเยาวภา โคจรนา
นางเยาวเรศ ผาทอง
นางสาวเยาวลักษณ ทองใบนอย
นางรจนา โพธิสุวรรณ
นางรจรินทร ปญญากาวิน
นางระเบียบ พูลบางยุง
นางสาวรัชชนันท ชื่นสุขอุรากุล
นางรัชฎาพร พิมพา
นางรัตติกาล ศรีอุทธา
นางสาวรัตติกาล สระสําอาง
นางรัตนดาพรณ โคตจันทึก
นางสาวรัตนา ทั่งทอง
นางรัศมี แวงวรรณ
นางสาวรัสรินทร ปนคูณพิพัฒน
นางราตรี ศรียาฤทธิ์
นางรําพึง วงศสันติราษฎร
นางสาวรุงธิวา จันทรโทศรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางรุจิกาญจน วิริยนันทอุดม
นางสาวรุจิรา พงศพันธุพิเชฐ
นางฤดี จุลนิล
นางละมัย ธิบูรณบุญ
นางละเมียด มหาพราหมณ
นางลัดดา เจษฎาพาณิชย
นางลัดดา แจมจิตร
นางลัดดา พละไกร
นางลําพูน โพธิ์จันทร
นางวรนุช พวงอินทร
นางวรรณภา อุนอารมณ
นางวรรณมณี มาบู
นางสาววรรณศิริ กอสุราษฎร
นางสาววรรณา พวงเงิน
นางวรรณา อึ้งศรีวงษ
นางวรวรรณ รักษสุวรรณ
นางวรินทร เสนพลกรัง
นางวริษฐา คูณอาษา
นางสาววลัยพัชร รวมพรรณพงศ
นางวะไล นุมมีศรี
นางสาววัชรินทร เจนการ
นางวัชรี อัตตกิจกุล
นางสาววัญญชิสา แดงลมูล
นางวันทิพย กลิ่นจันทร
นางวันนา ชวยดับโรค
นางวันเพ็ญ พลจร

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

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวันเพ็ญ ศิริผลา
นางวาริน สิงหโตทอง
นางวาริน เวียตตัน
นางวารี ธวัชวะชุม
นางวาสนา ขุนแสน
นางวาสนา พันสถิตย
นางวาสนา ศรีเมืองแกว
นางวาสนา อุตมะพันธุ
นางวิจัย บุญเกาะ
นางสาววิจาริณี เชื้อเมืองพาน
นางวิภา มีลาภกิจ
นางสาววิภาพร กนกพัชราภา
นางวิลาสินี อิทธิโสภณพิศาล
นางวิไลพร พุทธิศรี
นางสาววิไลลักษณ อุณยะวงศ
นางวิไลวรรณ วิเชียรสรรค
นางแววตา กังแฮ
นางไว ยอดบุตรี
นางสาวศจี บุณยเกียรติ
นางสาวศริณญา โทรักษา
นางศรีนวล จันทาพูน
นางศรีรัตน เขียวสิงห
นางศรีรัตน สมบัติหลา
นางสาวศรีวรรณ ทองคํา
นางศรีวิภา เกิดที่สุด
นางศรีไว ยะจา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางศรีสกุล ทองอินศรี
นางศลิษา จุลโนนยาง
นางศศิธร คําเหลา
นางศศิธร อัตระผดุง
นางศศิวรรณ ซื่อตระกูล
นางศินีกัญจพร จงธนสุขศรี
นางสาวศิรประภา เต็มธนกิจไพศาล
นางศิริธร นาคดี
นางศิริเนตร ทิพยมณเฑียร
นางศิริพร ปนลม
นางสาวศิริรัตน สินธู
นางสาวศิวดี พุทธิพันธ
นางเศรนี บุญเหลี่ยม
นางสนม ชาชาวนา
นางสนม พัศนุวงศ
นางสาวสมใจรัก คุมถนอม
นางสมบัติ บุตรศรี
นางสมบูรณ มวงโพธิ์เงิน
นางสมปอง หมุนดอน
นางสาวสมพร แซเตีย
นางสาวสมพร เมธากุลพุฒิ
นางสมยา หนูพรม
นางสมรัก โตอดิเทพ
นางสาวสมฤดี หวังวณิชชากร
นางสมศรี เพชรดง
นางสมศรี ศังขจันทรานนท

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

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสมสุข โคตรชมภู
นางสมหมาย วรรณสุข
นางสมหมาย ศรีกิมแกว
นางสรอย อินทรวงค
นางสริยา เอื้อเปรมจิต
นางสวาท โกชุม
นางสาคร เพ็ชรชื่น
นางสาวสายใจ ดําปน
นางสายนภา ภูอินออย
นางสายฝน สินธุมัด
นางสาวสํารวย ชิดรัมย
นางสํารวย นาทิพย
นางสํารวย ออนชื่น
นางสําเลิง สีสันต
นางสิริกัญญา เสาะแสวง
นางสิริรัตน จริตพันธ
นางสีนวล ลุนบง
นางสาวสุโก บํารุง
นางสุคนธ สุวรรณประภา
นางสุดใจ ทองยอย
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
นางสุถาภักษ อยูคง
นางสุทัด เฟองประกอบ
นางสุธาสินี ปาปะกาย
นางสาวสุนี สงวนทอง
นางสุนีย ดาราโพธิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔

นางสาวสุนีย ศิริปน
นางสุปราณี มาละดา
นางสุปราณีย แสงเดช
นางสุพรรณศรี กาญจนเกตุ
นางสาวสุภลัคน นิรันดรสุข
นางสุภาพร พันโท
นางสุภาพรรณ ปะวรณา
นางสุภาภรณ ณ อุบล
นางสุมาลี ภิญโญ
นางสาวสุมาลี สถิตดนัยกุล
นางสุรภี รุงโรจน
นางสาวสุรีรัตน จั่นลา
นางสาวสุรีรัตน ผลพฤกษา
นางสุรีรัตน เฮืองศรี
นางสุรีวรรณ ยิ้มยอง
นางสุลี บุญโญปกรณ
นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย
นางสุวนี จงนวกิจ
นางสุวรรณภานิตย ปนเวหา
นางสุวรรณา คงคานอย
นางเสาวนีย พุฒดง
นางสาวแสงแข ทวีแสง
นางแสงจันทร คลังคําภา
นางแสงจันทร มะโนเกี๋ยง
นางแสงเทียน ถาคําฟู
นางแสวง ไรวอน

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางโสภา สารพฤกษ
นางหรินทิพย เสรีเศวตรัตน
นางหอมหวล ขลิบกลาง
นางสาวอภิสรา ศรีธาราม
นางอมร คําเจริญ
นางสาวอมรรัตน กลิ่นจิ๋ว
นางสาวอมรรัตน ศรีแผว
นางอมรรัตน ศรีสถิตวงศ
นางสาวอรทัย ฮงประยูร
นางอรอนงค ทองอะคราว
นางอรอุมา บุตรธนู
นางอริสรา วิศิษฐวาณิชย
นางอังคณา ปลั่งแสงไพฑูรย
นางอังคณา เพ็งเพ็ชร
นางสาวอังนรา อินแพง
นางอัจฉรา รัตนวงศ
นางอัจฉราวรรณ จันทรเจนจบ
นางอัจราภรณ ลือวงษ
นางสาวอัมพร ไอยรา
นางอาภรณ ฉลวยแสง
นางสาวอายีมะ สะมาแอ
นางอารมณ คงสมบูรณ
นางอําพรรณ อินทรชิต
นางอําภา เวชวินิจ
นางอิงอร คําทะลาด
นางอิสราภา โตขํา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๓๐๐๑ นางสาวอุดมจิตร ปนทอง
๓๐๐๔ นางอุไร พุฒตาลดง
๓๐๐๒ นางอุดมลักษณ วัฒนชีพ
๓๐๐๕ นางอุไรวรรณ ปาลสาร
๓๐๐๓ นางอุนเรือน สามหมอ
๓๐๐๖ นางอุลัย พัชรพลวรภาส
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๔,๘๕๖ ราย)
๑ นายกนก นมเกษม
๒๓ นายกฤษฎิภาส เฉลาฉายแสง
๒ นายกนก วุฒิสรรพ
๒๔ นายกฤษณพงศ ปูชนียจินดาพงศ
๓ นายกมล แกวเทศ
๒๕ นายกฤษณะ ดําหนูอินทร
๔ นายกมล ตอกัน
๒๖ นายกฤษณะ เสริมสิทธิพร
๕ นายกมล ติง
๒๗ นายกฤษดา ฉัตรศรีวงษ
๖ นายกมล ประเทืองไพรศรี
๒๘ นายกฤษดา ปะริรัตน
๗ นายกมล พิทักษวงษ
๒๙ นายกลับ สุขพันธ
๘ นายกมลวัฒน รัตนอาจ
๓๐ นายกวาง ศรนอก
๙ นายกรรมาธิการ จิตตะมาก
๓๑ นายกวีพร บัวแกวชู
๑๐ นายกรวิทย ติดเฮือง
๓๒ นายกวีวัฒน หยูทอง
๑๑ นายกระจาง ชินนาทศิริกุล
๓๓ นายกอง วันโน
๑๒ นายกริชติชัย แกวแจม
๓๔ นายกองคํา จันทาพูน
๑๓ นายกรี ละเอียด
๓๕ นายกองแพง เปอยหนองแข
๑๔ นายกฤชณัท โชติชนะรัตน
๓๖ นายกอเดช เจะดุหมัน
๑๕ นายกฤตกร โกสินทร
๓๗ นายกอเดช วิชัย
๑๖ นายกฤตพัฒน ตุมงาม
๓๘ นายกอเดช อินตัน
๑๗ นายกฤตยชญ กาญจนเรืองสกุล
๓๙ นายกอตี สีสุวรรณ
๑๘ นายกฤติเดช คําเปก
๔๐ นายกอบศักดิ์ เมฆสุวรรณ
๑๙ นายกฤษ สนิทพจน
๔๑ นายกันตพงษ แกนกลา
๒๐ นายกฤษฎา เทศนา
๔๒ นายกันตพัฒน เขมะวิชานุรัตน
๒๑ นายกฤษฎา พาณิชทวีโชค
๔๓ นายกันตภณ นิลพลับ
๒๒ นายกฤษฎา วงศกาฬสินธุ
๔๔ นายกัมปนาท โชติ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

นายกัมปนาท นาคเหล็ก
นายกัมพล ทรัพยจันทร
นายกัมพล ทองนุม
นายกัมพล มีชัย
นายกานต กางออนตา
นายกานต จังอินทร
นายกามารูเด็น อุเซ็ง
นายการิยา กาเจ
นายการุณ เจริญนิตย
นายการุณ พลอยวิจิตร
นายกาเรีย สาหะ
นายกําชัย ภูกําชัย
นายกําธร ดวงเดือน
นายกําธร ปญญาสิทธิ์
นายกําธร วงคนํา
นายกําพล มูลแกว
นายกําพล ศรีภิรมย
นายกิจ ชัยเดช
นายกิจ เพงพิศ
นายกิจติ คงหาญ
นายกิจมาโนชญ ปาลกะวงศ
นายกิตติ ชมแสงแกว
นายกิตติ ทองคีรี
นายกิตติ บุญมาก
นายกิตติ บุรีรักษ
นายกิตติ วรรณชัย

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายกิตติ สุภารัตน
นายกิตติกร ศรีใหญ
นายกิตติคุณ พูนเพียรเลิศสกุล
นายกิตติณัฐ กนกกิจ
นายกิตติทัศน ปลัดกอง
นายกิตติพงศ ตาหลา
นายกิตติพศ สรรสัจจะนนท
นายกิตติราช ชางเก็บ
นายกิตติศักดิ์ ชางมูบ
นายกิตติศักดิ์ ผสมทรัพย
นายกิตติศักดิ์ พิศวง
นายกิตติศักดิ หอสวางวงศ
นายกิติศักดิ์ กิติกรเศรษฐ
นายกิติศักดิ์ ทองพุฒน
นายกิมชุน หอทอง
นายกิมลง ประสีพัฒน
นายกุนนา จันทมา
นายกุย บัวตูม
นายกุล จรัสศรี
นายกุลชาติ ทําทอง
นายกุศล ควรตะขบ
นายเกตภคลิน คงคเชนทร
นายเกตุ ศรีวะโสภา
นายเกริกพันธ อัศวาณิชย
นายเกรียงไกร เกษร
นายเกรียงไกร โชระเวก

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒

นายเกรียงไกร พันธุสะ
นายเกรียงไกร แสวงศิลป
นายเกรียงไกร โสมพงษากุล
นายเกรียงไกร อัญญะมณี
นายเกรียงจักร นิลพันธ
นายเกรียงศักดิ์ คิดดีแล
นายเกรียงศักดิ์ ผดุงพัฒนากูล
นายเกรียงศักดิ์ เรืองขณะ
นายเกรียงศักดิ์ อุนใจ
นายเกษม กิ้มเสง
นายเกษม คชชา
นายเกษม ชวฤทธิ์
นายเกษม ชัยดา
นายเกษม แปงปน
นายเกษม พวงสอน
นายเกษม ยื้อเผาพันธ
นายเกษม ละมาย
นายเกษม ศรีมาตร
นายเกษมสันต โสแสนนอย
นายเกษี ถิตยรัศมี
รอยตรี เกษียร ปณฑิโต
นายเกียรติชัย งาหอม
นายเกียรติธนโชค พรมวัง
นายเกียรติศักดิ์ บุตรศรีพันธ
นายเกียรติศักดิ์ มวงทิม
นายเกียรติศักดิ์ ศรีมา

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเกื้อ ราชกิจ
นายแกว แปงปุก
นายแกว แปงปุก
นายแกว แปงเรือน
นายแกวกาว ถนอมวงศ
นายแกวมณี พิมพิลา
นายโกญจา คุมปรีดี
นายโกวิท กะจะวงษ
นายโกวิท ลัภพระบุตร
นายโกวิทย สมมิตร
นายโกศล คชนิล
นายโกศล พิริยะพิเศษพงศ
นายโกศล รุงหทัยธรม
นายโกศล สะแกซึง
นายโกฮัง เดชกัลยา
รอยตรี ไกรทอง แกวบุรี
นายไกรเพชร ปนฝน
นายไกรลาศ ศิลปชัย
นายไกรศร กาทอง
นายไกรศร โชติรัตนตระกูล
นายไกรศักดิ์ ขอยุน
นายไกรศักดิ์ ธรฤทธิ์
นายไกรสีห วีระวราพันธุ
นายไกสร โนบาง
นายขจร พงษพระเกตุ
นายขจร สุธรรม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔

นายขจร อินทนาม
นายขจรชัย พรมภักดี
นายขจรเดช วรรณเทศ
นายขจรศักดิ์ พงษนิทรัพย
นายขจรศักดิ์ สุขเกษม
นายขรึม เพชรวัง
นายขวัญชัย ฉ่ําเฉลียว
นายขอม นาคะเกตุ
นายขันติ มวงทวี
นายขุนพล สวางไสว
นายขุนเพชร ศรีกุตา
รอยตรี เขม รอนทอง
นายเข็มเพชร กาญจนสาร
นายเขียน เนื่องมัจฉา
นายเขียว โตสนั่น
นายเขียว แสงนิล
นายคงกิจ แกวกรัด
นายคชศักดิ์ รอดบุญลือ
นายคณาธิป เกตุเตชา
จาสิบตรี คณิต ไชยชนะ
นายคณิต พิมพดี
นายคณิน เมืองดวง
นายคเณย จงเจริญชัยพร
นายคด โพธิ์เนินชัย
นายคนอง จันทรชวย
นายคนิน ชาญสวัสดิ์

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายคนึงเดช ลมูลเจริญ
นายคมกริช เกิดศักดิ์
นายคมกฤษ เศรษฐสุข
นายคมศักดิ์ หานวิไล
นายคมสัน ยาวิชัย
นายคมสันต ชูชื่น
นายคมสันต ไมกระโทก
นายคมสันต หาผลกลา
นายครรชิต ทองใจสด
นายครรชิต รักวงษ
นายครวน ขุนทอง
นายครื้น จันทรประกอบ
ดาบตํารวจ ควง สุกระ
นายคะนอง กาวิชัย
นายคะนอง พยุงกรพินธุ
นายคํา หาญชัยภูมิ
นายคํากร หมื่นหลา
นายคําตัน บุญมาชู
นายคําเตือน มุริจันทร
นายคํานึง ขาวแกว
นายคําปอน สีลา
นายคําปน กุณามณี
นายคําปน ชัยวงค
นายคําปน ชุมใจ
นายคําปน อินตะเสาร
นายคําปุน ฤทธิแสน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖

นายคําปูน หงษสีทอง
นายคําพร เกตุแกว
นายคําพวย ทาดัน
นายคําพอง ทาจันทร
นายคําพอง สุวรรณบล
นายคําพันธ แกวดวงตา
นายคําพันธ ทองทิพย
นายคําพันธ สีดอนซาย
นายคําพิทูล ไชยแสง
นายคําเพียร สูสุข
นายคําแพง สิมมา
นายคําไพ ปนใจ
นายคําภา คําเลิศ
นายคํามี สุขเสริม
นายคํารณ นิวันติ
นายคํารณ ออนเบา
นายคํารอย อกอุน
นายคําไร พรมคําภา
นายคําสิงห ปลาทอง
นายคําสิงห โสมาบุตร
นายคําหยาด บุญภา
นายคําแหง วงตา
นายคิด ชัชวาล
นายคุณานนต นงนุช
นายคูณ การนอก
นายคูศักดิ์ สินศุภฤกษ

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเคน ถึงแสง
นายเคียง สืบสุพันธวงศ
นายแคลว นุตภูมิ
นายแคลว พรหมจรรย
นายงาม หมื่นวงศษา
นายเงิน พันธสวัสดิ์
นายเงิน มูลตรีภักดี
นายจงรัก สุขประเสริฐ
นายจงรัก อาสวาง
นายจงรักษ สุดถนอม
นายจงวิวัฒน วริษฐศุภวุฒิ
นายจเด็จ วุฒิสาตร
นายจตุพร เสนามนตรี
นายจตุพร อยุธยา
นายจตุพรณ กัณฑาบุญ
นายจตุรงค ชํานาญสาร
นายจตุรงค วงศโภคิน
นายจตุรพร ปนตาอินทร
นายจตุรภัทร ธานิสพงศ
นายจตุรภัทร แดงกลับ
นายจรรยา สิมชมพู
นายจรัญ กิจสุภา
นายจรัญ กิตติ
นายจรัญ จันทรอินทร
นายจรัญ ชูหนู
นายจรัญ ไชยทิง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘

นายจรัญ ทองอินทร
นายจรัญ พงสปน
นายจรัญ มงคลไทร
นายจรัญ ยกยอง
นายจรัญ แรศรี
นายจรัญ วิศิษฎศิลป
นายจรัล เกื้อหมาด
นายจรัล ทรัพยพืช
นายจรัล เพ็งเหมือน
นายจรัล เมืองสุวรร
นายจรินทร แทนมณี
นายจรินทร สอิ้งทอง
นายจรินทร อินทรสุวรรณ
นายจรุง สมประสงค
นายจรูญ แกวงาม
นายจรูญ ดีโพธิ์กลาง
นายจรูญ ธาตุอินจันทร
นายจรูญ พูลผล
นายจรูญ วิเศษนอก
นายจรูญ ศักดิเศรษฐ
นายจรูญ ศิริโคตรสมบัติ
นายจรูญ อินนา
นายจรูญ ฮั่นสกุล
นายจรูญศักด สายสุภา
นายจรูญ ณ สาโรจ
นายจเร มรดก

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายจอน ศรีสวัสดิ์
นายจอม ทองปอน
นายจอม ศรีตนวงค
นายจอมแปง อินทะรังษี
นายจอมพล ใจแกว
นายจอย บุตรดี
นายจอย ญาติเจริญ
นายจักร สางแกว
นายจักรกฤษ เตชะยอด
นายจักรกฤษ ปวนปนใจ
นายจักรกฤษณ โตออน
นายจักรแกว ออนนวล
นายจักรพงษ กันทาวัง
นายจักรพันธ เปนคุณ
นายจักรพันธ พรกุนา
นายจักรพันธ สายจันทร
นายจักรพันธ สุขสุลาภ
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
นายจักรินทร เฉลิมจิรารัตน
นายจันทร กงแกนทา
นายจันทร ภิมุข
นายจันทร วิหคทอง
นายจันทรดา นะราจัน
นายจันทรทอง วงศชัย
นายจันทรแรม สังจัน
นายจันทา บันโท

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐

นายจันเพ็ญ บุญตา
นายจา พรมมา
นายจาตุรงค คลองขยัน
นายจาตุรนต ดวงแสง
นายจาตุฤทธิ์ ผิวเงิน
นายจามร คงกระพันธ
นายจารึก จารุเนตร
นายจารึก สีสด
นายจารึก สุขโข
นายจารึก อินญาญานยศ
นายจารุวัตร แสวงรุจิธรรม
นายจํานงค จันทิหลา
นายจํานงค เฉลิมพล
นายจํานงค นาคหงษ
นายจํานงค มณีจันทร
นายจํานงค เมืองแพน
นายจํานงค เสารโร
นายจํานงค หนูเพชร
นายจํานวน เนินริมหนอง
นายจํานวน เผือกฉุย
นายจําเนียน วันชูเสริฐ
นายจําเนียร ถาอิน
นายจําเนียร นครเขตต
นายจําเนียร วังคีรี
นายจํารัส แซผาง
นายจํารัส ทิพยมงคล

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายจํารัส ธรรมะ
นายจํารัส บุญสอง
นายจํารัส สนประเสริฐ
นายจํารูญ คนตรง
นายจํารูญ จุลพฤกษ
นายจํารูญ พลอยแดง
นายจําเริญ เดชปนเทียน
นายจําเริญ ศรีธิ
นายจําลอง งีเกาะ
นายจําลอง จันตะขัติ
นายจําลอง ติงคันนา
นายจําลอง พงษเผาพงษ
นายจําลอง พรมมา
นายจําลอง โยธา
นายจําลอง วงคเปนพันธ
รอยตํารวจตรี จําลอง สมใจมาก
นายจําลอง สายอุปราช
นายจําลักษณ สีแนม
นายจําแลง เพชรตีบ
นายจิณณวัฒน สุขอยู
นายจิตตทวี โพธิ์เงินงาม
นายจิตรกร ละออศรี
นายจิตรประสงค เดชทะศร
นายจิตรัตน เกษกําจร
นายจิตวัฒน วุฒิการโกศล
นายจินดา พงษแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒

นายจินดา สัตนาโค
นายจิรเดช กมลธง
นายจิรพนธ บุญมา
นายจิรวรรธน อาษารัฐ
นายจิระวุฒิ จิรภาพงพันธ
นายจิระศักดิ์ จีระพิวัฒน
นายจิรายุทธ ลิ้มบุญเจริญ
นายจิราวัฒน จามสีทา
นายจีรพงษ อสิพงษ
นายจีรภัทร สุขสาย
นายจีรวัฒน จันทรเทพ
นายจีรวัตร สาระบุตร
นายจีรศักดิ์ ภัทรทรงโสภณ
นายจีระ หรีกประโคน
นายจีระพงค ปานทอง
นายจุติเดช คงแยมเอม
นายจุมปา อุตมา
นายจุมพฎ กิ่งจันทร
นายจุมพร ลาอุน
นายจุมพล เนมียะ
นายจุฬา สงฆประชา
นายจูม ภูลสวัสดิ์
นายเจตนา เสือสุภาพ
นายเจตนิพัทธ ยับยงวิวัฒน
นายเจนศักดิ์ คณิตศิลป
นายเจริญ คําลือไชย

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเจริญ จันทวงศ
นายเจริญ ชมภูพลอย
นายเจริญ ไชยพรม
นายเจริญ แซออง
นายเจริญ ฐิติเมฆินทร
นายเจริญ ดวงคํา
นายเจริญ ดวงอาทิตย
นายเจริญ ดําสนิท
นายเจริญ ติ๊บยะกาศ
นายเจริญ ถามะพันธ
นายเจริญ นันโท
นายเจริญ ใบงิ้ว
นายเจริญ ปานมี
นายเจริญ ปาละปน
นายเจริญ มังยะสุ
นายเจริญ ลักษณะสิงห
นายเจริญ วิเศษฤทธิ์
นายเจริญ สายเครือบุญ
นายเจริญ อยูยืน
นายเจริญชัย เครือคํา
นายเจริญศิริ สวาทที
นายเจษฎา กองเมือง
นายเจษฎา จันทรทัต
นายเจษฎา ทวีกาญจน
นายเจษฎาภรณ เทียนทอง
นายเจิรญพร สุขเจริญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔

นายเจี๊ยบ แซเลา
นายเจียม โฉมสอาด
นายเจียม อยูศรี
นายเจือยศ ศรีธิวงค
นายฉลอง ตรวจนอก
นายฉลอง นาเมืองรักษ
นายฉลอง ผิวเงินยวง
รอยตํารวจตรี ฉลอง ไผงาม
นายฉลอง เพชรฤทธิ์
นายฉลอง สมศรี
นายฉลองชัย สถิตายุธ
นายฉลาด พุกเขียว
นายฉลาด เรงพุฒิพงศ
นายฉวี สีบัวออน
นายฉวี สุวรรณรัตน
นายฉัตรชนก วงศทรัพยสกุล
นายฉัตรพัทธ ศรีทวีพันธ
นายฉันทพงศ เอี่ยมศรีเจริญ
นายเฉย นูกอง
นายเฉลา ชอเจริญ
นายเฉลา ลมฮือหวล
นายเฉลิม เกตุโทคูน
นายเฉลิม ชาติมูลตรี
นายเฉลิม พลายบัว
นายเฉลิม เรืองวิเศษ
นายเฉลิม หนูแกว

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเฉลิม หลากาศ
นายเฉลิม เหล็กโชติ
วาที่รอยตรี เฉลิมเกียรติ มาตผล
นายเฉลิมทอง สองคําชุม
นายเฉลิมพงษ มงคล
นายเฉลิมพล ชูกลิ่น
นายเฉลิมพล แซยาง
นายเฉลิมพล พงศิวัศธนะกุล
นายเฉลิมพล สัจจะบุตร
นายเฉลิมพล สันติธรรมสุทธิ์
นายเฉลิมยศ ขุนเวียงจันทร
นายเฉลิมศักดิ์ จันโอ
นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี
นายเฉลิมศักดิ์ หริตวร
นายเฉลียว ไขรอด
นายเฉลียว จันทรเรือง
นายเฉลียว ปากเมย
นายเฉลียว รักทอง
นายเฉลียว เหลาทอง
นายไฉน ฐานโอภาส
นายชณกันติ์ ซุนฮวด
นายชณพัฒน งามรุงโรจน
นายชนแดน บุพศิริ
นายชนพัฒน ปญญาตุย
นายชนะ แกวสุวรรณ
นายชนะ แสนใจ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖

นายชนะการณ เกตุมะยูร
นายชนะเกียรติ ชัยพรมราช
นายชนะคุณ ศรียะพันธุ
นายชนะชัย นิพนธนิมิต
นายชนะไชย พิมแสนนิล
นายชนะวิทย ฉายแสง
นายชนินทร เพราพริ้ง
นายชม ทองราช
นายชม ยศบุตร
นายชมภู วงษประเทศ
นายชยพล ชยินเมธีกุล
นายชยวัชรธน เนื่องจันทรพัฒน
นายชยันต แกวกาศ
นายชยันต มีเงิน
นายชโย ตันติบัญชาชัย
นายชราวุฒ พงษชมพร
นายชรินทร เกตดี
นายชรินทร อินทรมงคล
นายชลทิพย ลิ่มปนกติกา
นายชลอ เจริญสุข
นายชลอ ยะมัง
นายชลิต วงษจันทร
นายชวน กิ่งแกว
นายชวน พวงเจริญ
นายชวน ยาสุวรรณ
นายชวย จุลพันธ

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายชวลิต เขียดสง
นายชวลิต บุญสง
นายชวลิต สัมมา
นายชวลิต สิงคาร
นายชวัลกร นวมเขียน
นายชอ กาบเครือ
นายชอต ชนะสิทธิ์
นายชอบ กลัดสันเทียะ
นายชอบ รื่นเวช
นายชัชชม ภูถมเมฆ
นายชัชชัย ควรฟุง
นายชัชชัย ชวยบํารุง
นายชัชชัย แสงมณี
นายชัชภณ เจษฎาจินต
นายชัชวาล ภูมิสุขเจริญ
นายชัชวาลย จันทรฉาย
นายชั้น ทองดอนเหมือน
นายชัย แชมชอย
นายชัย มวงคลองใหม
นายชัยชนะ ประพันธ
นายชัยชนะ ปองเจริญ
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย
นายชัยชาญ ไกรอ่ํา
นายชัยณรงค ปลวาสน
นายชัยณรงค มณีสิงห
นายชัยณรงค อนะมาน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘

นายชัยณรงค อุทุมทอง
นายชัยพร ตากลม
นายชัยพร นุยฉิม
นายชัยพร ศิริวุฒิ
นายชัยพัชร ทิพยโยธิน
นายชัยมงคล เรืองโสม
นายชัยยงค คลังสิน
นายชัยยนต ปญญาเจริญ
นายชัยยนต พลศักดิ์
นายชัยยะ ตาปวเครือ
นายชัยยะ สุขโข
นายชัยยันต เยาวแสง
นายชัยยาวัฒน เกิดสมยา
นายชัยยุทธ เตยแกว
สิบเอก ชัยรัตน กงไกรลาศ
นายชัยวัฒน ปดธาวโร
นายชัยวัฒน พาอํานาจ
นายชัยวัฒน วัฒนศิริ
นายชัยวัน คําเงิน
นายชัยวุฒิ เงินชุม
นายชัยศรี ลิ้มรักษา
นายชัยสิทธิ์ ฉะพรรณรังษี
นายชัยสิทธิ์ เชื้อคําจันทร
นายชาคริต ธิสา
นายชาคริต นาคสถิตย
นายชาคริส รัตนวิจิตร

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายชาญ กาญจนสาย
นายชาญ ชินใย
นายชาญ เรือนทอง
นายชาญชัย จันทรงาม
นายชาญชัย โชติชื่น
นายชาญชัย เตรียมอาย
นายชาญชัย ไทยเมืองทอง
นายชาญณรงค ทวีสุข
นายชาญณรงค พัฒนากุล
นายชาญณรงค พันฤทธิ์ดํา
นายชาญณรงค วงศจินา
นายชาญทรัพย แยมเรือง
นายชาญยุทธ มูลดง
นายชาญยุทธ เนียมเปรม
นายชาญวิทย ศรีสุทธิพงศ
นายชาญศักดิ์ เกียรติศิลากุล
นายชาญศักดิ์ ตันหยงมาศกุล
นายชาญศักดิ์ พงษศิริ
นายชาตรี คําโชค
นายชาตรี ใจคะจัด
นายชาตรี เชิดพุทธ
นายชาตรี ทองสวัสดิ์
นายชาตรี นิยมพล
นายชาตรี สําอางคอินทร
นายชาตรี สุริยจักร
นายชาตรี โสภณสุขเจริญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐

นายชาตรีคาล สกุลสุริยะ
นายชาติ หัสสระนอย
นายชาติชาย กนกแสง
นายชาติชาย ชะนะวัฒน
นายชาติชาย เนียมคํา
นายชาติชาย สามาลย
นายชานนท นนทธิ
นายชายแดน ลอยลิ่ว
นายชารี ฮองเรียน
นายชาลี จันทนดิษฐ
นายชาลี เดชบํารุง
นายชาลี นิ่มดํา
นายชาลี สรอยน้ํา
นายชํานาญ เถื่อนไพร
นายชํานาญ ทรัพยแกวยอด
นายชํานาญ ทั่งทอง
นายชํานาญ ใบสนธิ์
นายชํานาญ เย็นขาว
นายชํานาญ เสียงล้ํา
นายชํานาญ หนอแกว
นายชํานาญ อยูยิ่ง
นายชํานาญกิจ สุทธพัฒนกุล
นายชํานิ สิงขรบาท
นายชิงชัย ประจักษจิตต
นายชิตณรงค แกวเนิน
นายชิติพัทธ ทองคุม

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายชิน ตามดอน
นายชิ้น กมลเพชร
นายชิราวุธ คงทอง
นายชิษณุพงค ปนไชย
นายชีพ สุริยะ
นายชีวินทร ผิวออน
นายชื่น แสนใหญ
นายชุบ รองเกาะเกิด
นายชุมพร จิตเสนาะ
นายชุมพร ทองโคตร
นายชุมพร แสงเปก
นายชุมพล เจนจัดการ
นายชุมพล ญาติโพธิ์
นายชุมพล บัวเผื่อน
นายชุมพล ศิริอารียกมล
นายชุมพล สุมนาค
นายชูเกียรติ ควบพิมาย
นายชูเกียรติ เวินสันเทียะ
นายชูเกียรติ สัจจะไพศาล
นายชูเกียรติ สิริเพชรสมบัติ
นายชูชาติ กองเสนาะ
นายชูชาติ คําฟู
นายชูชาติ คุมพลาย
นายชูชาติ พูลทอง
นายชูชาติ สําราญสุข
นายชูชีพ ภูอรุณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒

นายชูเชิด แกวทิพย
นายชูศักดิ์ บุณยาศัย
นายชูศักดิ์ ปนทองคํา
นายชูศักดิ์ ศรีอภัย
นายชูศักดิ์ ศิริมา
นายชูศักดิ์ อุนตระกูล
นายเชนทร ธงชัย
นายเชย นุนปาน
นายเชย แสงรัตน
นายเชวง ฟองมณี
นายเชษฐธนาศักดิ์ ลูกจันทร
นายเชาว แกวสังข
นายเชาว ไชยโยธา
นายเชาว พลกิจ
นายเชาวลิต คงแสงชัย
นายเชาวลิต โทสาลี
นายเชิงชัยชาญ ขุยทอง
นายเชิด ดวงมาลี
นายเชิด สุนันตา
นายเชิด พงษคํา
นายเชิดชัย สีพรม
นายเชิดศักดิ์ วัดผลัด
นายโชคชัยยา อินทรปน
นายโชคดี อาจทอง
นายโชดชัย อุตรศรี
นายโชติ จิวะวิวัฒนเสถียร

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายไชยณรงค ภูชงค
นายไชยพร แซตาง
นายไชยยะ สําราญถิ่น
นายไชยวัฒน โตะหลาง
นายไชยวัฒน ภูถมเมฆ
นายไชยวัฒน ศรีวิไลสกุลวงศ
นายไชยวุฒิ เขียนนุกูล
นายไชยา กุศลธรรมรัตน
นายไชยา ไชยศรี
นายไชยา ศรีจันทร
นายไชยา เสนาวนา
นายไชยา อูพิทักษ
นายไชโย ชางเขียน
นายซอน ทองคํา
นายเซน คําฟู
นายเซ็น สีเนียม
นายแซน ชัยอุดมสิน
นายญากร มหาโชคธรณี
นายฐกฤต ยมะสมิต
ดาบตํารวจ ฐากฤชภ ทองเกิด
นายฐานพัฒน แสนแสง
นายฐิติกร เกกินะ
นายฐิติกร สุขดี
วาที่รอยตรี ฐิติชัย เชื้อศรีสกุล
นายฐิติพงศ ปนดิ
นายณฐกร ชางทองคํา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔

นายณฐบดี บัวเย็น
นายณฐพน เชษฐนรงค
นายณธัชศักดิ์ ผสมทรัพย
นายณรงค กองเงิน
นายณรงค กาวชู
นายณรงค กุลละวิณิชย
นายณรงค คําฟู
นายณรงค ฉัตรเตชะ
นายณรงค ทะกาศ
นายณรงค ธรรมเนียม
นายณรงค ธาตุชัย
นายณรงค บุษบา
นายณรงค พันธุโสรี
นายณรงค พานขันธ
นายณรงค พาโน
นายณรงค พุกจันทร
นายณรงค พุทธเจริญทอง
นายณรงค เพชรดี
นายณรงค เพียคําลือ
นายณรงค ฟองคํา
นายณรงค รัตนจินดา
นายณรงค ฤทธิรัตน
วาที่รอยตรี ณรงค วงษระหงษ
นายณรงค สนิทกูล
นายณรงค โสบกระโทก
นายณรงค อินเนื่อง

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายณรงค เอกเจริญ
นายณรงคชัย ชัยศิริ
นายณรงคชัย พันธสระนอย
นายณรงคชัย เหลาสุข
นายณรงคชัย มวงคํา
นายณรงค ณ เชียงใหม
นายณรงคเดช สอนปนดิ
นายณรงค ณ ตะกั่วทุง
นายณรงคพร แสงอุทัย
นายณรงคฤทธิ์ พันธปญญา
ดาบตํารวจ ณรงคฤทธิ์ วรพุฒิพงศ
นายณรงคศักดิ์ เหงี่ยมสระนอย
นายณรงค ณ สุวรรณ
นายณรงฤทธิ์ พรหมวิมุติ
นายณัฐกรณ อินตา
นายณัฐกิต ทะกา
นายณัฐฐิพงษ เอกะจิตร
นายณัฐณุภนต อัครธนัฐชัย
นายณัฐดนัย แกวคําดี
จาเอก ณัฐธกรณ บรรเทาสุข
นายณัฐธนัน มีแกว
นายณัฐธนาพงศ ใจสม
นายณัฐธพงษ สมิทธิปพินท
นายณัฐนันท นิยม
นายณัฐนันท อึ้งชยากร
นายณัฐพงศ กังแฮ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖

นายณัฐพงศ นวลแสง
นายณัฐพงศ ยุวกาฬกุล
นายณัฐพล ชิดชอบ
นายณัฐพัชร เวชพานิชยดํารง
นายณัฐวัฒน เจียรพิสิฐ
นายณัฐวัฒน สิริพรวุฒิ
นายณัฐวิชญ สรวลเสนห
นายณัฐวุฒิ มีมานะทํา
นายณัฐวุฒิ สําโรงแสง
นายณัฐวุฒิ ประวัง
นายณัทณพงศ อินทอง
นายณัทธร บุญเกตุ
นายณัทพงศ ถ้ําเพชร
นายดนัย ใจทนงค
นายดรุณ มูลเจริญ
นายดล แสะหละ
นายดลณฤทธิ์ เพียสา
นายดวงคํา ใจสนิท
นายดวงจันทร โปธาศรี
นายดวงจันทร เมฆวิชัยวงศ
นายดวงใจ กัปปะหะ
นายดวงดี หงสอาย
นายดวงเดช ตาริน
นายดวงมะณี ชาธรรมมา
นายดอน รื่นเกษร
นายดอรอแม มะดงแซ

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายดาวเดือน นิที
นายดาวรุง เยาวพันธ
นายดาวเรือ ฤกษสถิตย
นายดาวุด ดอกยี่โถ
นายดํารง คําเพชร
นายดํารง ชาวหันคํา
นายดํารง ทะมา
นายดํารง บุญบรรลุ
นายดํารงเกียรติ วิฑูรยพันธ
นายดํารงค ใจกาศ
นายดํารงค ดีเจริญวงษกุล
นายดํารงค ผาพรมราช
นายดํารงค หมีดง
นายดํารงพล เหมวิทยากุล
นายดํารงศักดิ์ วิชัยดิษฐ
นายดําริห หวยสวัสดิ์
นายดิง สาเมาะ
นายดิเรก พัฒผล
นายดิเรก มะโนโฮง
นายดิศักดิ์ มะโนผาบ
นายดิษพร อยูดี
นายดี เปนเอก
นายดุล เจะเหม
นายดุลยพินิจ เสมประเสริฐ
นายดุลยรัตน บูยูโสะ
นายดุสิต ตุลาการ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก ดุสิต ทะนาฤทธิ์
นายดุสิต วารินสะอาด
นายดุสิต สุดชา
ดาบตํารวจ เดช แกสมาน
นายเดช จันทนา
นายเดช จินะอาย
นายเดช ตันกาบ
นายเดช ปนเมา
นายเดช มีผล
นายเดช โหมดแหละหมัน
นายเดช อาภา
นายเดชศักดิ์ ตุนพรมราช
นายเดชอดุลย พหลทัพ
นายเดชา การือมอ
นายเดชา วาสุกรี
นายเดชา สําราญวงค
นายเดน ขัติยะปญญา
นายเดน แทนไธสงค
นายเดนชัย วรรณโพธิ์กลาง
นายเดียน สุขาชื่น
นายเดี่ยว แพงศรี
นายแดง จายกระโทก
นายแดง ชมโคกสูง
นายแดง ไชยประดิษฐ
นายแดง ทองขาว
นายแดง ศรีนอก

๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายแดง ศรีสวาง
นายแดง สาทรกิจ
นายแดง อินทนนท
นายแดงรัตน ปลื้มวงศ
นายตระการ จันทะธิราช
นายตวนมาหามะอับดูลคอเดร ตวนกาจิ
นายตั๋น ดาววงศ
นายติ่ง มงคล
นายตุน บรรพชาติ
นายตุย ชัยชนะ
นายตุย เพ็งคําปง
นายตุลา ชินวงศ
นายเตง ดํารงชลาลัย
นายเตชิต มั่นหรั่ง
นายเต็ม ครองตน
นายเตรียม เกษเกษร
นายเติมพงษ ปานเนาว
นายเตียง สีนามโหนง
นายเตียมใส ชุณหหิรัญ
นายเตี้ยว พลเหิม
นายไตรเทพ ถาวรศมั่นคง
นายไตรวิทย นาคะวิโรจน
นายถนอม เพชรดี
นายถนอมพงษ ทินราช
นายถนอมพล มาดี
นายถนัด ไชยวงศษา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐

นายถนัด โสพันธ
นายถวัลย หงสเอก
นายถวิล กีฬาแปง
นายถวิล ทิพยนวล
นายถวิล เนียมหอม
นายถวิล ผิวเงินยวง
นายถวิล มีกุลรัตน
นายถวิล มูลแขม
นายถวิล ยาละ
นายถวิล แสงนพรัตน
นายถาวร กรดแกว
นายถาวร เจริญวัย
นายถาวร อินใหม
นายแถมศักดิ์ ทองคณารักษ
นายทนง ชัยรักษ
นายทนง ทะสะระ
นายทนง พวงพฤกษ
นายทนง องคสันติภาพ
นายทนงค สุวรรณศรี
นายทนงเดช ลครพล
นายทนงริทธิ์ พรหมจําปา
นายทนงศักดิ์ คณะเจริญ
นายทนงศักดิ์ วงศทรัพย
นายทนงศักดิ์ สุขลิ้ม
นายทม เทพภักดี
นายทรงกลด พุทไธสง

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายทรงกลด ระมาตร
นายทรงเกียรติ ทองเมืองหลวง
นายทรงเกียรติ นาโสม
นายทรงชัย อินทรนอย
นายทรงทรัพย เลิศพลสถิต
นายทรงธรรม สมอารยพงศ
นายทรงพล ตั้งประพฤติดี
นายทรงฤทธิ์ อุนใจ
นายทรงวุฒิ เพรงมา
นายทรงศักดิ์ จิตรแมน
นายทรงศักดิ์ แดงสุวรรณ
นายทรงศักดิ์ นันทาทอง
นายทรงศักดิ์ มูลสัก
นายทรงศักดิ์ อุปทุม
นายทรัพย คําโท
นายทวน จะเริกรัมย
นายทวน ใจดี
นายทวน ตัวลือ
นายทวาย รงคทอง
ดาบตํารวจ ทวิช ทวมจันทร
นายทวิน วงศวิวิชพัฒนา
นายทวี ขุนทองไทย
นายทวี จอมทัน
นายทวี จันทรเกลี้ยง
นายทวี ดวงบุญ
นายทวี ตรงกลา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒

นายทวี ทองแกว
นายทวี ไพจิตร
นายทวี มาแสวง
นายทวี วงษศล
นายทวี สารรัตน
นายทวี แสงนิล
นายทวีชัย พลธานี
นายทวีชัย สิงหโทราช
นายทวีป ซียง
นายทวีป เพ็งสง
นายทวีป แสงสุริยันต
นายทวีวัฒน จิรภิญญาวัฒน
นายทวีวัฒน สายมา
นายทวีศักดิ์ กรรเจียก
นายทวีศักดิ์ จันหนอแกว
นายทวีศักดิ์ ตันสิริเมธากุล
นายทวีศักดิ์ ตาลทราย
นายทวีศักดิ์ ทองแกมแกว
นายทวีศักดิ์ ปานมี
นายทวีศักดิ์ พฤฒิสาร
นายทวีศักดิ์ เม็งขาว
วาที่รอยโท ทวีศักดิ์ วงศศิริกุล
นายทวีศักดิ์ วรรณประเก
นายทวีศักดิ์ สุวัชรชัยติวงศ
ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์ อุนตาล
นายทวีศักดิ์ โอชา

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายทศพร แกวนอย
นายทศพร ตินะคัด
นายทศพร ประอินทร
นายทศพัฒน เลาจาง
นายทอง ไชยยา
นายทอง นอยรอด
นายทอง ศิลปประกอบ
นายทอง หอมา
นายทองขัน อินทรคํา
นายทองขาว สีกาแกว
นายทองคํา โควินทะสุด
นายทองคํา จอมขันเงิน
นายทองคํา ชุมสงฆ
นายทองคํา ดีเขวา
นายทองคํา พรหมเย็น
นายทองคํา แสงกุล
นายทองเจริญ คําสาว
นายทองเจือ รอบแควน
นายทองเชา ทองแท
นายทองดี นามสพรรค
นายทองดี ปญญาเจริญ
นายทองดี ศรีอุทา
นายทองดี สรางคํา
นายทองดี สอนนํา
นายทองดี แสนหลา
นายทองแดง ใจบุญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔

นายทองแดง เมืองแก
นายทองแดง สังขวัง
นายทองเติม สาหรายทอง
นายทองแท แทนทองไทย
นายทองพูน ศรีวุฒิเมธา
นายทองมี กาบบุตรศรี
นายทองโรจน อยูยืน
นายทองฤทธิ์ เต็งตระกูลเจริญ
นายทองลวน พิศรี
นายทองลอม สอนไข
นายทองเลี่ยน สมผล
นายทองเลื่อน พลายแกว
นายทองเวช มินยะกากี
นายทองสา บุญถนอม
นายทองสา ปากเมย
นายทองสี อดทน
นายทองสืบ จุออน
นายทองสุก ศรีมวงสุข
นายทองสุข ผกาพันธ
นายทองสุข พรหมฤทธิ์
นายทองสุข สงวน
นายทองสุข สอนเวช
นายทองสุข อินมาตย
นายทองหลอ ปรีชาศิลป
นายทองอยู แกวกุลศรี
นายทองอินทร กาเผือก

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายทองอินทร บุญโรจน
นายทักษิณ ชัยกาศ
นายทักษิณ หนองบัว
นายทับ ดอกจันทรา
นายทัศน พั่วสอน
นายทัศนัย เที่ยงธรรม
นายทัศไนย พรหมเทพ
นายทัสยุ พวงทอง
นายทํานอง กันทะเสนา
นายทิชชากรณ ดวงสุวรรณ
นายทิพากร รสฟุง
นายทิวัตถ หละเขียว
นายทีรศักดิ์ ขนาดนิด
นายทูน อาสนาชัย
นายเทพพงษ ภักดีรักษ
นายเทพพิทักษ ยาวะโนภาสน
นายเทวช ภาคสันเทียะ
นายเทวา โชติศรี
นายเทศ มะเดื่อ
นายเทศ อินทอง
นายเทอดศักดิ์ ปกษาวัน
นายเทอดศักดิ์ พงษสวัสดิ์
นายเทอดศักดิ์ โสวาที
นายเทิดศักดิ์ ลิ้มเจษฎาพงษ
นายเทิน ออนนอม
นายเที่ยง ศรีหอม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖

นายเที่ยง อาจมุณี
นายเทียนชัย ฮวดใช
นายแทน เครือแกว
นายไทย แรงการนา
นายธงชัย แกวเพชร
นายธงชัย คมพุดชา
นายธงชัย จันทรเรือง
นายธงชัย จาแทนทะรัง
จาสิบเอก ธงชัย ใจเที่ยง
นายธงชัย พงษพัชรินทร
นายธงชัย พันธุ
นายธงชัย แพงภูงา
นายธงชัย ยอยพลแสน
นายธงชัย ละมาต
นายธงชัย วิเชฎฐะพงษ
นายธงชัย สังขทอง
นายธงชัย หวลเดช
นายธงชัย เหลืองออน
นายธงชัย เอี๊ยบเจริญ
นายธณพง โคตรมณี
นายธนกร แควงอินทร
นายธนกร สุวรรณแข
นายธนกร เสริมพงศ
นายธนกฤต บึงไกล
นายธนกฤต กลาหาญ
นายธนกฤษ พันธุสนิท

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายธนกฤษ ศิรกุลวัฒน
นายธนชัย เดชาวาศน
นายธนโชค ออนคํา
นายธนดล ปานเพชร
นายธนดล ศรีไชย
นายธนทรัพย เกเย็น
นายธนนท กีรติตระกูล
นายธนบัตร จักรคํา
นายธนบัตร สรอยธนศิริกุล
นายธนบูรณชัย อรามเรือง
นายธนพร ประชานันท
นายธนพล คุณานันตกุล
นายธนพล ภักดีศรีสันติกุล
นายธนพิชญ โทรักษา
นายธนภณ ศิริรัตน
นายธนภัทร แกนดี
นายธนภัทร จรูญสุข
นายธนวัฒน ปรีดี
นายธนวัฒน สุรินตะ
นายธนวัฒน หอพิสุทธิสาร
นายธนวัฒน อินตุย
นายธนศักดิ์ วงศจอม
นายธนเสฏฐ กิตติวิมลชัย
นายธนัช ศิรกุลวัฒน
นายธนากร มโนรัตน
นายธนากิจ แปลกปลาด

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘

นายธนาชัย เพชรบดี
นายธนานพ เทพเรียน
นายธนาวุฒิ มะอักษร
นายธนิต วงศสิทธิการ
นายธนูศร สีดา
นายธเนศ เฉียบแหลม
นายธเนศ สดชื่น
นายธเนษฐ กิจสุภา
นายธรรมกิตติ์ แสงทองศรี
นายธรรมนูญ บูรณะ
นายธรรมนูญ พูนเกษมสุข
นายธรรมนูญ สนเส็ม
นายธรรมนูญ สมบัติ
นายธรรมเนียม หงษแพง
นายธรรมพล เสียงเสนาะ
นายธรรมศักดิ์ มีจรูญสม
นายธราพงษ เรืองวรบูรณ
นายธราพงษ โสมล
นายธวัช กันทะปริง
นายธวัช ชํานาญกลาง
นายธวัช ดูงาม
นายธวัช ทองเลิศ
นายธวัช ยานันท
นายธวัช รําเพย
นายธวัช วุนชุม
นายธวัช โอทาน

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายธวัช ธนะชัยขันธ
นายธวัชชัย กูลนรา
นายธวัชชัย คงนะภักดี
นายธวัชชัย ชัยกิตติภรณ
นายธวัชชัย ชัยมหาวงค
นายธวัชชัย ชินสีห
นายธวัชชัย ตรีเหลา
นายธวัชชัย ทาอาสา
นายธวัชชัย ไพบูลยวงศ
นายธวัชชัย มะโนชัย
นายธวัชชัย มะลิทอง
นายธวัชชัย ศรีทอง
นายธวัชชัย สถิตยเสถียร
นายธวัชชัย แสนหลา
นายธวัชชัย อาชปรึกษา
นายธวัชชัย จันทมาลัย
นายธวัชชาติ เลาหคงทรัพย
นายธัชชัย การุณยศิริ
นายธัชพงศ ปนงาม
นายธัชพล ชาญชัย
นายธัชพล สีสด
นายธัญญา ปราบวิไล
นายธันย นุชนิยม
นายธันยพงศ สกุลเวช
นายธันว ทองขําดี
นายธาดา แกวแกมทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐

นายธาตรี กอสวัสดิ์พัฒน
นายธานินทร เคนคูณ
นายธานินทร จีนะสฤษดิ์
นายธํารงค ปนอิ่น
นายธิ สังวรลิ
นายธียศ สามารถ
นายธีรชัย สิหป
นายธีรพล หยองตระกูล
นายธีรพันธ บัวระภา
นายธีรพันธ วรภัทรธนะกุล
นายธีรภพ เขื่อนสี่
นายธีรภพ พุฒิตรีภูมิ
นายธีรยุทธ ถาวรพราหมณ
นายธีรยุทธ ลีวรางกุล
นายธีรยุทธ สุวรรณรัตน
นายธีรฤทธิ์ ธนอุดมนาน
นายธีรวัช นิจจันพันธศรี
นายธีรวัฒน ผลจรัญ
นายธีรวุฒิ ประสาสตรสาน
นายธีระ กงผัน
นายธีระ ถาวรเจริญ
นายธีระ นาพุทธา
นายธีระ มีฤกษ
นายธีระ โรจนพงคเพียร
นายธีระเดช นัดหมาย
นายธีระพงศ ถิระผลิกะ

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายธีระพงษ ทองเฟอง
นายธีระพงษ ทองสวัสดิ์
นายธีระพนธ แสงแกว
นายธีระยุทธ คงแยม
นายธีระยุทธ ชนะสิทธิ์
นายธีระยุทธ หนูเศษ
นายธีระวัฒน สุรพันธ
นายธีระศักดิ์ เจริญรัชต
นายธีสุต พุทธพงษศิริพร
นายนกเล็ก โลกเลื่อง
นายนคร ทองคํา
นายนคร ทองบานทุม
นายนคร มงคลชัย
นายนคร วงศภูมี
นายนครินทร ยานะ
นายนง ผะอบนาค
นายนงค เหลาคนคา
นายนงคราม มือเพชร
นายนงนุช ทิพยภาษา
นายนที ชลธาร
นายนนท อรามเรือง
นายนนทรัฐ ขจีกุล
นายนนทวัฒน ชัยเกษตรสิน
นายนบ เที่ยงกระโทก
นายนพ บัวเรือง
นายนพดล ชัยกา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒

นายนพดล ชื่นชม
นายนพดล ทั่วประโคน
นายนพดล บุญเย็น
นายนพดล พงศสุข
นายนพดล พลภูเขียว
นายนพดล วังใน
นายนพดล ศรีโท
นายนพดล สะระยะ
นายนพดล ใหมปาน
นายนพดล พยามะโน
นายนพเดช ผาดไพบูลย
นายนพปฎล นังเกิด
นายนพพร ปนตาสม
นายนพพร มูลแจม
นายนพพร ยงวรรณกร
นายนพพร วงษโพธิ์
นายนพพร วีระพงษ
นายนพพร เหลี่ยมสุวรรณ
นายนพรัตน อยูรอด
นายนพรุจ ฟูแสง
นายนพล ศรีระหงษ
นายนภา จันทนา
นายนภาพล วรรณรัตน
นายนรา ปยะวงค
นายนรินทร แซติ้ง
นายนรินทร พูลกสิวิทย

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายนรินทร มิ่งมณี
นายนรินทร ศรีโยธา
นายนรินทร สัจจวาณิชย
นายนรินทร สาระคง
นายนริศ ไอยรา
นายนริส ภูทองออน
นายนฤชา ศิริบูรณ
นายนวล แรงจริง
นายนอง พิมพภาค
นายนอม สุวรรณวงค
นายนอม เสมสมาน
นายนอม อินทรดวง
นายนอย แสงลุน
นายนอย โอดสําโรง
นายนัฐวุฒิ ไชยเสือ
นายนัด ถ้ํากลาง
นายนัทธพงศ จงรักดี
นายนัทธี ศรีอุทัย
นายนันทชัย ชาญชิตร
นายนันทวุฒิ กําราญศึก
นายนาค นิลสมบูรณ
นายนาค สะดับ
นายนาค โอชารส
นายนาคิน อินทะปญโญ
นายนําชัย ปติขุนหาญ
นายนําพล แสงทาว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔

นายนําศักดิ์ ประโรมวงค
นายนิกร จันตะกอง
นายนิกร ชะมอย
นายนิกร ชูศิลป
นายนิกร นงคยา
นายนิกร สมจันทร
นายนิกร มหายศ
นายนิคม กิจสุภา
นายนิคม แกวศรีขาว
นายนิคม เจริญผล
นายนิคม ชวยเตา
นายนิคม บุญชูดํา
นายนิคม ศรีจูม
นายนิคม สมชิต
นายนิคม สํานักวิชา
นายนิคม อุนใจละ
นายนิต สิทธิกุล
นายนิตย เกิดแกว
นายนิตย เวทยทองคํา
นายนิตย หอมจันทร
นายนิติ แกวปลายคลอง
นายนิติพงษ สนทาธร
นายนิทัศน ทุมดี
นายนิทัศน อินทเจริญศานต
นายนิเทศ ขําอรัญ
นายนิธิ ศรีหาวงษ

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายนิพนธ ดวงธิมา
นายนิพนธ ทะพิงแก
นายนิพนธ บุญเขียน
นายนิพนธ บุระชัด
นายนิพนธ มุเนืองรัมย
นายนิพนธ วิณโรจน
นายนิพนธ วีระวงษ
นายนิพนธ สุพัฒนโกศล
นายนิพนธ แสนแกว
นายนิพัฒน ไชยูปถัมภ
นายนิมล คังคะวิสุทธิ์
นายนิมิตร คาแกวน
นายนิมิตร ฉายดํารงค
นายนิมิตร บัลลังกนาค
นายนิมิตร โพธิสันต
นายนิยม กัลจาก
นายนิยม เกื้อทอง
นายนิยม บัวเกตุ
นายนิยม พรมสวัสดิ์
นายนิยม สอใบ
นายนิยม สายน้ํา
นายนิยม สิงหชัย
นายนิยม สิงหาเจริญ
ดาบตํารวจ นิรนาท โวะนิเน็ง
นายนิรัตน กาลอม
นายนิรัน ภาโนมัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖

นายนิรันดร จันทนะ
นายนิรันดร ภูกองสังข
นายนิรันดร วรโพธิ์
นายนิรันดร สุเจตวงศ
นายนิรันดร จันทรประทักษ
นายนิรันดร จิตรา
นายนิรุช พุมบานเซา
นายนิรุทธ ยอดขันธ
นายนิวัฒน คําวีระ
นายนิวัฒน แซอุย
นายนิวัฒน เทียนบูชา
นายนิวัฒน บุญญาจันทร
จาสิบเอก นิวัฒน สุทธิรัตน
นายนิวุฒิ คงบุญวาท
นายนิเวศ ศรีกะแจะ
นายนิเวศน ทิพยแดง
นายนิสสัน ภาคะ
นายนึกชัย เทศสวัสดิ์
นายนุกูล กรสังข
นายนุกูล คงกัลป
นายนุกูล ลิ้มติ้ว
นายนุกูล สินออน
นายนุชล ติ่งเกษม
นายนุสรณ ชาไชย
นายเนตร นวลนุน
นายเนตร พรมทัด

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเนตร ยาวิชัย
นายเนตร ไรรัตน
นายเนตร สีพรม
จาสิบตํารวจ เนตินัย ทุมมี
นายเนย รวมสุข
นายเนียม อรชร
นายบดินทร ศรีชัย
นายบรรจง กอบกระโทก
นายบรรจง ชาติสุทธิ
นายบรรจง ทองแทง
นายบรรจง ธานีวรรณ
นายบรรจง ภูแกว
นายบรรจง รอดปลายนา
นายบรรจง วงษาปน
นายบรรจบ แดงเรือง
นายบรรเจิด จริตงาม
นายบรรเจิด นิทรารัตน
นายบรรเจิด บุญรื่น
นายบรรชา จันทรวิรุจ
นายบรรทม พันธุโพธิ์
นายบรรเทา โอปาก
นายบรรพต จตุรภัทร
นายบรรพต พิบูลยสวัสดิ์
นายบรรยงค ศิริคํา
นายบรรหาญ ปราบพาลา
นายบรรหาร บรรดาศักดิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘

นายบังเอิญ สุภาพ
นายบัญชา กาวิละมูล
นายบัญชา จิตนิยม
นายบัญญัติ ชวยธรรมรัตน
นายบัญญัติ พรมดี
นายบัญญัติ สมนาม
นายบัณฑิต เกษร
นายบัณฑิต ศรีทับทิม
นายบัณฑิต สิงหทร
นายบัณฑิตย หมื่นภักดี
นายบัลลังค กวางจิตตอารีย
นายบัว ดวงเคน
นายบัวเขียว แหวนทอง
นายบัวริน คําบุญ
นายบัวลา นิกาพฤกษ
นายบัวฮอง บุญจวง
นายบานเย็น เหลืองออน
นายบาฮารี สาเลง
นายบําเพ็ญ โคตรเทิ้ง
นายบําเพ็ญ เชื้อวังคํา
นายบํารุง เกตุถาวร
จาสิบเอก บํารุง คชชา
นายบุญ บุญฉวี
นายบุญจันทร พลชา
นายบุญเจิด สอนสิทธิ์
นายบุญแฉง ธนะปทม

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายบุญชวน วงศรักสัตย
นายบุญชวย กลอมพันธุ
นายบุญชวย เกิดทรัพย
นายบุญชวย คมขํา
นายบุญชวย บัวรุง
นายบุญชวย ปกษี
นายบุญชวย สุริเมือง
นายบุญชาติ คุณศักดิ์
นายบุญชิต ฉวนกลิ่น
นายบุญชู โกษาจันทร
นายบุญชู คําบานฆอง
นายบุญชู ชูสุข
นายบุญชู ประสิทธิ์เสริฐ
นายบุญชู พรมทอง
นายบุญชู มุขโต
นายบุญชู ศรีสันต
นายบุญเชิด ตันเจริญ
นายบุญเชิด ปนใจ
นายบุญเชิด หวลคํา
นายบุญเชียง ศรีวิเชียร
นายบุญเชื่อม สมณะ
นายบุญโชค อินสุวรรณ
นายบุญโชติ ปญญาวงศ
นายบุญโชติ เหล็กดี
นายบุญญฤทธิ์ สิงหเสม
นายบุญเต็ม ศรีเตชะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐

นายบุญถม เครือเนตร
นายบุญถิน สารเสนาะ
นายบุญถิ่น แกวสีดา
นายบุญถึง ประกาสิทธิ์
นายบุญทัน ไชยนอก
นายบุญทัน ทองทา
นายบุญทัน มีอินถา
นายบุญทา จันทรขอด
นายบุญเทียน ลัทธิไพร
นายบุญเทียม บุญสง
นายบุญเทียม สุรงครัตน
นายบุญโท กันธามณี
นายบุญธรรม เตชะยอด
นายบุญธรรม บุญเรือง
นายบุญธรรม ประเสริฐ
นายบุญธรรม มูลเมือง
นายบุญนอง จันทรดาเบา
นายบุญนะ จิตกังวล
นายบุญนาค มาแกว
นายบุญนํา เมนมงกุฎ
นายบุญปลูก ทองติ่ง
นายบุญปน แสนวันดี
นายบุญปน ใหลน
นายบุญเปรียบ เนียมจันทร
นายบุญเปลื่อง อุตยะราช
นายบุญมา กอนแกว

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายบุญมี คันทมูล
นายบุญมี จันทรดี
นายบุญมี เจนจบ
นายบุญมี ฉวยนู
นายบุญมี ไชยเทพ
นายบุญมี ตะโกสี
นายบุญมี นาเจิมพลอย
นายบุญมี บัวเข็ม
นายบุญมี เล็กสูงเนิน
นายบุญมี วรสิงห
นายบุญมี สาวิสิทธิ์
นายบุญยง เกตุบุญเรือง
นายบุญยิ่ง สันแดง
นายบุญยืน แกวใสยะ
นายบุญเย็น ราชอุน
นายบุญรวม พวงจันทร
นายบุญรอด เชาวอุบล
นายบุญรอด ดวงเดือน
นายบุญเริง นวลสีดา
นายบุญเรือง เชื้อคําซาว
นายบุญเรือง ถนอมบุญ
นายบุญเรือง พิมพศรี
นายบุญเรือง วงคกิติ
นายบุญเรือน รอยพุทธ
นายบุญฤทธิ์ โสมสง
นายบุญลม จันทรเพ็งเพ็ญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒

นายบุญลวน ศรีพล
นายบุญลอม โพธิ์ตาดทอง
นายบุญลอย เข็มกลัด
นายบุญลอย วันทัศน
นายบุญลี ไกยะวงศ
นายบุญลือ คําลา
นายบุญลือ โตมอญ
นายบุญลือ มธุพจน
นายบุญเลิศ ขันติวงษ
นายบุญเลิศ คงสมของ
นายบุญเลิศ ชาวชายโขง
นายบุญเลิศ ไชยวาด
นายบุญเลิศ นามเงิน
นายบุญเลิศ บัวพันธ
นายบุญเลิศ บุญพา
นายบุญเลิศ บุตรหิน
นายบุญเลิศ พลมาตย
นายบุญเลิศ มากมี
นายบุญเลิศ ลําภู
นายบุญเลิศ สังขขาว
นายบุญเลิศ สิทธินอย
นายบุญเลิศ ไหมสุข
นายบุญเลิศ จินดาธรรม
นายบุญเลี้ยง ชํารัมย
นายบุญเลี้ยง นนทรัตน
นายบุญเลื่อง เรืองแกว

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายบุญเลื่อน เลิศสุวรรณไพศาล
นายบุญศรี เขียวดี
นายบุญศรี พันธุสวัสดิ์
นายบุญศรี พิมพศรี
นายบุญสง จงเจริญพานิช
นายบุญสง ทิวงคษา
นายบุญสง หงษา
นายบุญสม แปรงกลาง
นายบุญสม เสารเย็น
นายบุญสม แสงสุขศิริ
นายบุญสรรค จันทรเรือน
นายบุญสอน ปงรังษี
นายบุญสืบ แกวประดับ
นายบุญเสริม สีเศษ
นายบุญเสริม หนูสุวรรณ
นายบุญหลาย แทนนอก
นายบุญหลาย มิตรตะขบ
นายบุญเหลือ แกวนารี
นายบุญเหลือ จอมพระรักษา
นายบุญเหลือ มะณีธรรม
นายบุญฮอง สุโพธิ์ศรี
นายบุญโฮม รามศิริ
นายบุดดี พรมสาเพชร
นายบุรินทร สังฆกิจ
นายบุลากร เหมะ
นายบูชิต ผลอุทิศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔

นายบูรฉัตร สิทธิศักดิ์
นายบูรณะ ศรีสุราช
นายเบญจพล เนินริมหนอง
นายเบย พรมวิชัย
นายเบอร วานิชผล
นายปฎิพัทธ ทองอุบล
นายปฏิพัทธ พรมไตรย
นายปฏิพัทธ ภูพระสิงห
นายปฏิมา จันไทรรอด
นายปฐม ติ๊บหนอ
นายปฐมพร มาลาเวช
นายปณชัย กลิ่นพูล
นายปณชัย วงษสนิท
นายปรเมษฐ แชมเทศ
นายประกรณ ขันพนัส
นายประกอบ ดํากิ่ง
นายประกอบ บุญธรรม
นายประกอบ ผาดไพบูลย
นายประกอบ พิกุลทอง
นายประกอบ โพธิ์เย็น
นายประกาศ โคตรวันทา
นายประกิจ นิลกําแหง
นายประกิต ไหวกรี
นายประจญ แสนเหวิม
นายประจวบ แกวขาว
นายประจวบ ดีบุญ

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายประจวบ ดีบุญมี
นายประจวบ เถียรทวี
นายประจวบ ประสงคดี
นายประจวบ พรสวัสดิ์
นายประจวบ เพ็ชรดอน
นายประจวบ สิริพร
นายประจวบ อินทรขัน
นายประจวบวิสุทธ จันทรตรี
นายประจัก หอยพลับ
นายประจักร ปนเสม
นายประจักร คงประสานกาล
นายประจักษ ตนโลห
นายประจักษ พุฒสุข
นายประจักษ ศรีอําไพ
นายประจักษ สุริยาพิทักษ
นายประจันทร ชํานาญ
นายประจิตร บุญมา
นายประจิม วรดิถี
นายประชัญ ทองสุข
นายประชัน จําวงค
นายประชา กลิ่นขจร
นายประชา โตะหมัด
นายประชุม ใจกลา
นายประเชิญ เปลี่ยนสกุล
นายประเชิญ เมฆรา
นายประเชิญ สาลี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖

นายประเชิญ แสงจันทร
นายประโชค เขาหนองบัว
นายประณต ศรีตรัย
นายประณีต คลายโศก
นายประดล นมนาน
นายประดับ เชื่อดี
นายประดับ เถาแกว
นายประดับ นอยพรม
นายประดับ สนธิรักษ
นายประดิฐ สุวรรณราษฎ
นายประดิษ สุวรรณ
นายประดิษฐ เกตุสุวรรณ
นายประดิษฐ ไชยชนะ
นายประดิษฐ ไชยพจน
นายประดิษฐ ปลอดภิญโญ
นายประดิษฐ ปุริสา
นายประดิษฐ พงศพันธ
ดาบตํารวจ ประดิษฐ พันธราช
นายประดิษฐ ภูมาศ
นายประดิษฐ เมืองลือ
นายประดิษฐ วันนิจ
นายประดิษฐ ศรีเทียม
นายประดิษฐ สุขสําราญ
นายประดิษฐ แสงสีทา
นายประดิษฐ หลาบคํา
นายประดิษฐ โหยบดาน

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายประดิษฐ จอมแกว
นายประดิษฐ แดงเย็น
นายประดิษฐ ถิ่นแกว
นายประดิษฐ สุขเย็น
นายประดิษฐ อินทํา
นายประดิษฐสรณ บุญศรี
นายประถม เข็มสุข
นายประถม สุขโรจณี
นายประทวน แจงการ
นายประทวน นามมนตรี
นายประทวน หลอดคํา
นายประทวน หวงตุน
นายประทีบ สมสวย
นายประทีป คงมีศรี
นายประทีป คําปอก
นายประทีป เนื่องโพลง
นายประทีป พัฒนมาศ
นายประทีป สืบสุรียกุล
นายประทุม ทองดอนกุม
นายประเทือง กะลําพา
นายประเทือง ใจยศ
นายประเทือง ทองบอ
นายประเทือง พาจันทร
นายประเทือง เมืองวงษ
นายประเทือง สีโส
นายประธาน ดีไพร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘

นายประธาน สุวรรณธนะ
นายประนอม โตมอญ
นายประนอม สมัครเขตการ
นายประนิตย โพนแปะ
นายประพัฒน จิตตไชยวัฒน
นายประพัต เมืองอุดร
นายประพัตร คํามา
นายประพันธ การินทรบุตร
นายประพันธ ขําเกื้อ
นายประพันธ เจาะสุนทร
นายประพันธ ดวงแกวกาศ
นายประพันธ โมงคํา
นายประพันธ สมวรรณ
นายประเพียร จันทรเจริญ
นายประไพ จันตะไพสน
นายประไพ พรมเรือง
นายประไพ วันสวัสดิ์
นายประภากร สิทธิธรรม
นายประภากรณ ดาราศร
นายประภาศ ฉิมเรือง
นายประภาษณ สมบูรณ
นายประภาส พองพรหม
นายประภาส วรรณา
นายประภาส ศรีประเสริฐ
นายประภาส สุขสีดา
นายประภาส อ่ําพันธุ

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายประมวล ชูดํา
นายประมวล ทิมธนพงศ
นายประมวล พวงพี
นายประมวล มุงหมาย
นายประมวล โรจนชารี
นายประมวล สุขสุวรรณ
นายประมวล สุมิตร
นายประมาน พุทธาวารินทร
นายประมินทร มูหะหมัด
นายประมูลทรัพย จันทะสิงห
นายประเมิน สุมะโน
นายประยง พลวิชัย
นายประยง เหลามะดัน
นายประยงค มังกะโรทัย
นายประยงค สังขคีรี
นายประยน ไทยทวี
นายประยวน ยศมาว
นายประยุง อินกา
นายประยุทธ ขุนคต
นายประยุทธ พลอยงาม
นายประยุทธ ลืนภูเขียว
นายประยุทธ วงษศรีแกว
นายประยุทธ สุบิน
นายประยูร กลิ่นหอม
นายประยูร เกิดขจรวิไล
นายประยูร ตะริโย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายประยูร ทิพยฤาชา
นายประยูร โปสาวาท
นายประยูร ภูนาเพชร
นายประยูร ละดาดาษ
นายประยูร วิจิตรพันธ
นายประยูร วิชารักษ
นายประยูร สุขเจริญ
นายประยูร โสภา
นายประยูร อสัมภิพงศ
นายประโยชน มหาวรรณ
รอยตํารวจตรี ประวัติ ทรงประโคน
นายประวัติ สุยะ
นายประวิก งามฉวี
นายประวิด ตุนทอง
นายประวิทย จุฬา
นายประวิทย ปนตา
นายประวิทย พวงปทุม
นายประวิทย สวัสรังศรี
นายประวิทย สายตา
นายประวิทย สุภาศรี
นายประเวทย บุตรโคตร
นายประศักดิ์ มากพันธ
นายประสงค จงพึ่งกลาง
นายประสงค พรหมวันรัตน
นายประสงค พลายมี
นายประสพ กะตะโท

๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายประสพโชค ยอจําปา
นายประสาท โตนุม
นายประสาท บุญมา
นายประสาท พานอย
นายประสาท พุมมาจันทร
นายประสาท ฮงประยูร
นายประสาน คลายสุวรรณ
นายประสาน ประชุมชน
นายประสาน รุงเรือง
นายประสาน อรุณวิง
นายประสาน อุปวรรณะ
นายประสาน เอนก
นายประสิทธ ไตรแกว
นายประสิทธ เสืออวม
นายประสิทธิ์ กังแฮ
นายประสิทธิ์ แกวสุวรรณ
จาสิบเอก ประสิทธิ์ ขันเงิน
นายประสิทธิ์ คูทรัพยรุงโรจน
นายประสิทธิ์ ชนะใหม
นายประสิทธิ์ ชัยรังษี
นายประสิทธิ์ ดวงจันทร
นายประสิทธิ์ ทับทิมศรี
นายประสิทธิ์ นนทขุนทด
นายประสิทธิ์ โนชัย
นายประสิทธิ์ บัวมะลิ
นายประสิทธิ์ บุญประเสริฐ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒

นายประสิทธิ์ บุญสุวรรณ
นายประสิทธิ์ พรมแกว
นายประสิทธิ์ เพ็ชรประยูร
นายประสิทธิ์ มูลวงศ
นายประสิทธิ์ รุงเรือง
นายประสิทธิ์ ละมาย
นายประสิทธิ์ ลาสม
นายประสิทธิ์ วินทะจักร
นายประสิทธิ์ ศรีวงษ
นายประสิทธิ์ สวัสดีพุดซา
นายประสิทธิ์ สองสวาง
นายประสิทธิ์ สุวรรณี
นายประสิทธิ์ เสาระโส
นายประสิทธิ์ หนันทุม
นายประสิทธิ์ หวงรัตนากร
นายประสิทธิชัย ดํานิล
นายประสิทธิ์พร นนทสถาพร
นายประเสริฐ กอนสุรินทร
นายประเสริฐ แกวรัตน
นายประเสริฐ คงทอง
นายประเสริฐ คําจริง
นายประเสริฐ คําเวียงสา
นายประเสริฐ งามเจริญ
นายประเสริฐ แจมศรี
นายประเสริฐ ชํานาญโพธิ์
นายประเสริฐ แซฮอ

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายประเสริฐ เทพบาท
นายประเสริฐ แทนนาค
นายประเสริฐ นันทบุตร
นายประเสริฐ นาคเสน
นายประเสริฐ บายเจริญ
นายประเสริฐ ประสิทธิกสิกร
นายประเสริฐ พรมสุข
นายประเสริฐ พรหมจรรย
รอยเอก ประเสริฐ เพิ่มพูน
นายประเสริฐ เพียงจันทร
นายประเสริฐ เมนสิน
นายประเสริฐ ยิ่งเจริญ
นายประเสริฐ รัตนศรี
นายประเสริฐ ศรีเพชร
นายประเสริฐ สบบง
นายประเสริฐ หงษวิเศษ
นายประเสริฐ หงษแสง
นายประเสริฐ หยูนิษ
นายประเสริฐ เหลาะเหม
นายประเสริฐ ฮึ้งฮก
นายประหยัด ใจยา
นายประหยัด ยะคําแจ
นายปรัชญา ประเสริฐผล
นายปราการ คําบุรี
นายปราบ เกาะโคง
นายปราโมท บุญมี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔

นายปราโมทย พรหมคีรี
นายปราโมทย มีสมสินธุ
นายปราโมทย สุดชา
นายปราโมทย สุนทรชื่น
นายปราโมทย เสนีวงษ
นายปราโมทย อําพลชัย
นายปริญญา วราสินธุ
นายปริเวศน จันทรศรี
นายปรีชา เกปน
นายปรีชา แกวปญญา
นายปรีชา คงเมฆ
นายปรีชา เงินหมื่น
นายปรีชา ใจสบาย
นายปรีชา ชวยบํารุง
นายปรีชา ชาญเมธี
นายปรีชา ตึ๋งโต
นายปรีชา ทองสง
นายปรีชา บุญมีก่ํา
นายปรีชา ผันกระโทก
นายปรีชา ภูศรี
นายปรีชา วิรเศรษฐ
นายปรีชา สุขมาก
นายปรีชา ออนเกลี้ยง
นายปรีชา อิ่มดี
นายปรีชา เอี่ยมสอาด
นายปรีชาพัทร วิชียรสรรค

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายปรีดา แกวมะ
นายปรีดา โกสินรุงเรือง
นายปรีดา มะลาไวย
นายปรีดา สมวถา
นายปลัด แสงไชยา
นายปลาย ตะวิละ
นายปลิม คลายปน
นายปองพล โยลัย
นายปอน ลืมหลง
นายปอย ประจุ
นายปญญา กัลยาไสย
รอยตํารวจตรี ปญญา กิ่งคาน
นายปญญา งอสอน
นายปญญา จินาวงศ
นายปญญา โชติรื่น
นายปญญา ญานประภาส
นายปญญา ตะนุชนม
นายปญญา บุญเรือง
นายปญญา เปงเรือน
นายปญญา พรหมวิอินทร
นายปญญา พันธุพรอม
นายปญญา เพ็งแกว
นายปญญา ยอยอด
นายปญญา ลํายู
นายปญญา เหมศิริปญญากูล
นายปญญาวัฒน ธนะตระกูลพานิช

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖

นายปา เลาจาง
นายปาณชัย คณะแนม
นายปาน เจริญรส
นายปาน แสงทอน
นายปานชัย ปยะนาคร
นายปฎก อักษรเสือ
นายปยบุตร จันทรอาภา
นายปยพันธ เตาทอง
นายปยะ โคตรผาย
นายปยะ นวมภักดี
นายปยะ อรรฆภัทรโฆษิต
นายปยะเทพ กลึงมั่น
นายปยะภัทร จํารูญ
นายปยะวัตร มวงนิ่ม
นายเปก กันตีฟอง
นายเปรม คุมโสก
นายเปรมศักดิ์ ภูมิชัยศักดิ์
นายแป บัวทิน
นายแปลง ศรีดี
นายโปรง จ้ําเจริญผล
นายผจญ กงซุย
นายผจญ ชาญชาติชาย
นายผจญ พรมใจ
นายผดุง ทีนา
นายผดุง โปธา
นายผดุง ภาคสันเทียะ

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายผดุง สาสาย
นายผล ใจตรง
นายผอง แกวกอ
นายผอง ทับขัน
นายผอง ทีฆาวงศ
นายผัด แสนใจอิ
นายผัน แกวคําหอม
นายผัน โนใหม
นายผาน ไทยรัก
นายผิว รอดพิพัฒน
นายเผชิญ ดวงสีทอง
นายเผด็จ จําลองพันธ
นายเผด็จ ติดชัย
นายเผด็จ แสงโฮง
นายเผด็จศักดิ์ พงษสมบัติ
นายเผา พุกคุย
นายแผน งามสงา
นายแผน สีสัน
นายไผ อะโรคา
นายพงพันธ กลิ่นจันทร
นายพงพา หลานเศษฐา
นายพงศธร เทียนขาว
นายพงศพล อนุต
นายพงศพัศ ตุมอญ
นายพงศศักดิ์ ขุนจันทร
นายพงษ จะเริกรัมย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายพงษณารินทร ตวนชะเอม
นายพงษเทพ จอยจาด
นายพงษพันธ แกวประเสริฐศิลป
นายพงษพันธ พิมพระ
นายพงษพันธุ สายวาณิชย
นายพงษพิพัฒน เต็มธนกิจไพศาล
นายพงษลมูล เจ็กเผือกหอม
นายพงษศักดิ์ คงไพจิตรวงศ
นายพงษศักดิ์ งามแปง
นายพงษศักดิ์ จิตนาน
นายพงษศักดิ์ พงษสุวรรณ
นายพงษศักดิ์ พันมานิมิตร
นายพงษศักดิ์ มีปา
นายพงษศักดิ์ ศรีสรอย
นายพงษศักดิ์ หรองบุตรศรี
นายพงษศักดิ์ อินทะผิว
นายพงษศิริ บุญอ่ํา
นายพงษสยาม การินทร
นายพจน เจนจัด
นายพจน ภูนอม
นายพนม โชติวงศวิมล
นายพนม เดชะวงค
นายพนมทอง คําดวง
นายพนมวัฒน เทียมทันพร
นายพนมศักดิ์ สุริยะไชย
นายพนัส พนัสจุฑาบูลย

๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพนาสิทธิ์ วงศวัฒนา
นายพยงค พุทธา
นายพยุงศักด หาญกลา
นายพยุธ นรินทร
นายพยูร ภูรัตน
นายพร แกวใส
นายพร จับใจ
นายพร ชูกลา
นายพรชัย กรรณิกา
นายพรชัย ธารเที่ยงธรรม
นายพรชัย นันทโย
นายพรชัย บัวปดชา
นายพรชัย ปทมศรีรัตนา
นายพรชัย พริรุณโรจน
นายพรชัย สนไชย
นายพรชัย สุทธิบัญญัติ
นายพรชัย แสงอินตา
นายพรชัย ฮวดวัฒนา
นายพรณรงค วันจันทึก
นายพรเทพ วณิชยธิติกาล
นายพรเทพ เอกาพันธ
นายพรพนา แกวศรีคราม
นายพรพล อนวัช
นายพรม วรรณเขตร
นายพรมมา อาจวงษา
นายพรรษพล มกพูลทรัพย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐

นายพรรัตน ราชมณี
นายพรวน คําฟู
นายพรศักดิ์ พอกกลา
นายพรสวัสดิ์ ไชยภูมิ
นายพรสิทธิ์ จันทรชุม
นายพรหม นาอุดม
นายพรหมสรรพ คําลือเมือง
นายพฤกทชาติ ขารพ
นายพฤชัย บุญพิทักษ
นายพฤฒพงศ ศรีสุรินทร
นายพลภัคฐ พูลเจริญ
นายพลภัทร มรรคเจริญ
นายพวงเทพ บุญเสริม
นายพสิษฐ กามูล
นายพสิษฐ ชัยทวีศักดิ์
นายพอ บุญลอม
นายพะเยาว กลอมโอสถ
นายพะเยาว ชางไม
นายพะเยาว เมฆไหว
นายพัชรการ ศิลปนาวา
นายพัฒนพงศ แกวนุย
นายพัฒนพงศ พุมพวง
นายพัฒนพงษ พูลเกษม
นายพัฒนพงษ ธูปแชม
นายพัฒนพงษ อิ่นคํา
นายพัฒนา พิณพาทย

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพัฒนา โพพาลิก
นายพัด ผานวงษ
นายพันธ สิงหโสภา
นายพันธณรงค เกษมหนันท
นายพันธวัจน วงษปรีชา
นายพันธศักดิ์ แดงเพชร
นายพันศักดิ์ กลีบตะขบ
นายพัลลพ ศรทอง
นายพัลลภ มูลนี
นายพาน เขียวออน
นายพายัพ ไวยสิงห
นายพายัพ สุขสันต
นายพิกุล ทองเฟอง
นายพิจิตร ภูกองไชย
นายพิจิตร รัตนวงษา
นายพิชญะ สุยะมัน
นายพิชัย เขียวปน
นายพิชัย แขงขัน
นายพิชัย อินตะ
นายพิชาญ อินสุข
นายพิชิต จวงตะขบ
นายพิชิต เปรมปรีดิ์
นายพิเชต แกวอัมพร
นายพิเชษ ปุญญะอาคมกิจ
จาเอก พิเชษฐ ถนอมเกียรติ
นายพิเชษฐ ภิรมยสุด

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒

นายพิทยา สาคร
นายพิทยายน แซอึ้ง
นายพิทักษ ทวีพันธ
นายพิทักษ นานา
นายพิทักษ ฟองดวง
นายพิทักษ วรรณภักดี
นายพิธาน นามแกว
นายพินัย ใจดี
นายพินิจ ไชยมุข
นายพินิจ ประเคนคะชา
นายพินิจ ปตวิบลเสถียร
นายพินิจ สรอยคํา
นายพินิจพงษ วันชัย
นายพินิต ลิ้มแกวสุวรรณ
นายพิพัฒน ขุนจันทร
นายพิพัฒน บัวริมบึง
นายพิพัฒน แพงสภา
นายพิพัฒน โพธิเขต
นายพิพัฒน วิณโรจน
นายพิพัฒน สะตอ
นายพิพัฒน สุวรรณรัตน
นายพิพัฒน โสวรรณี
นายพิภพ พิมพา
นายพิภพ ใหมนวล
นายพิภพ ออนอําพันธ
นายพิภพ อุตมัง

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพิมล รัมจวน
นายพิศณุ คลายทิม
นายพิศล สุขสําราญ
นายพิศาล ชวยชูทรัพย
นายพิศิษฎ ชารีรักษ
นายพิศิษฐ ภูสวัสดิ์
นายพิเศษ เนธิบุตร
นายพิษณุ พันธุรัศมีทอง
นายพิสันห พานิชสัมบัติ
นายพิสิษฐ อิ่นคําฟู
นายพิสิษฐ แสงสวาง
นายพีรพงศ เหลืองศุภบูลย
นายพีรวิชญ เสือสาน
นายพีระ กลิ่นขจร
นายพีระพงษ เจริญพันธ
นายพีระพงษ ชัยเพชร
นายพีระพร วรวัฒนธรรม
นายพีระพล เจริญวานิช
นายพีระพล วิปรวณิชย
นายพุฒ โตผา
นายพุฒิพงษ ยามี
นายพุธิชัย โชคชัยเจริญยิ่ง
นายพูนผล ทองธรรมชาติ
นายพูนมี อุณวงค
นายพูนศักดิ์ ทาศรีภู
นายพูลศักดิ์ ธรรมศร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔

นายเพชร ชูแกว
นายเพ็ชร นาสมตรึก
นายเพชรอรุณ เหมพรมมา
นายเพฑาย รอดสาหราย
นายเพย หอมคง
นายเพิ่ม แปรโคกสูง
นายเพิ่ม โสดครบุรี
นายเพิ่มศักดิ์ จันทศิลป
นายเพิ่มศักดิ์ ธนะชูติวีระนันท
นายเพียร พัสนันท
นายโพธิ์ พิณสระนอย
นายไพ โทนุย
นายไพกิจ จันทรวิทัน
นายไพจิตร ภูพานใหญ
นายไพฑูรย จิตราภิรมย
นายไพฑูรย เจียรณาสาธิต
นายไพฑูรย เทพมังกร
ดาบตํารวจ ไพฑูรย บุญเฉลียว
นายไพฑูรย ลาวเกษม
นายไพทูล แผนพนา
นายไพบูรณ พรหมศร
นายไพบูลย ทีปกากร
นายไพบูลย ผารินทร
นายไพบูลย พิณอุไร
นายไพบูลย เพชรานนท
นายไพบูลย แพรสกุล

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายไพบูลย โรจนะ
นายไพบูลย สุขเกษม
นายไพบูลย อริยสุระ
นายไพรวรรณ ภัทรเศรษฐสิริ
นายไพรสูน คํายอง
นายไพรัช บุญปรางค
นายไพรัช ศรีสุพรรณ
นายไพรัตน การะเกดธารา
นายไพรัตน ชูวิริยะสกุล
นายไพรัตน ศรีหะวงค
นายไพรัตน สุนสันเขตร
นายไพรัตน เสือโฮก
นายไพรัตน เอื้อสุวรรณา
นายไพโรจ ขันนาค
นายไพโรจน แกวเปา
นายไพโรจน ขันนาค
นายไพโรจน ดิษฐคลาย
นายไพโรจน ทิดพรม
นายไพโรจน นิยมเดช
นายไพโรจน โปรงทอง
นายไพโรจน เพชรมณี
นายไพโรจน มะลิ
นายไพโรจน มีสอน
นายไพโรจน เมฆขยาย
พันจาอากาศเอก ไพโรจน รักษาเจริญ
นายไพโรจน ศรีพินิจ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖

นายไพโรจน ศัพทพันธ
นายไพโรจน สารขาว
นายไพศรี ตุลากัน
นายไพศาล ขําวงษ
นายไพศาล ดีศรีศักดิ์
นายไพศาล ทีปกากร
นายไพศาล นิติชัยจงวัตร
นายไพศาล ปาปะเก
นายไพศาล วงศซิ้ม
นายไพศาล สงวนวงศ
นายไพศาล หอมนุน
นายฟน โคตรชมภู
นายภณ ศรีรัตนา
นายภพ สุประเพียร
นายภมร นามบุดดี
นายภราดร ธวัชชัยกร
นายภวัต ใจแกวแดง
นายภักดี ภานุมาส
นายภักดี มาก
นายภักดี ศรีราชา
นายภักดี สุดาทิพย
นายภักดี หอมเสียง
นายภัคนันท วีระนรพานิช
นายภัทธพงษ วัฒนไกร
นายภา แกวศรีนวล
นายภาคภูมิ โปธา

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายภาคิน เลิศวิรัตน
นายภาคิม แสงดี
นายภาณุพงค สาสิงห
นายภาณุมาศ ไชยชนะ
นายภาณุวัฒน ประจวบดี
นายภาณุวัฒน ยุทธนาระวีศักดิ์
นายภาวิต บุญชละ
นายภาษิต กลับดี
นายภาสกร เกางิ้ว
นายภิญโญ เพิ่มกสิกรรม
นายภูชิษ ธรรมขันธ
รอยตรี ภูมิ สาระ
นายภูมิกฤษฏ สาสาร
นายภูมิวัช สุวรรณ
นายภูมี บุญมาก
นายภูมี แพจุย
นายภูษิต หนูมาทวงศ
นายเภา เคหฐาน
นายมงคล คงสบาย
นายมงคล คนงาน
นายมงคล เจนรัมย
นายมงคล ชุมรัมย
นายมงคล ทักวงศรี
นายมงคล พรมณี
นายมงคล ไพเราะ
นายมงคล ไภยบูลย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘

นายมงคล มหาโยธี
นายมงคล วงศวารี
นายมงคล สุตตะระ
นายมงคล สุทธิกุล
นายมณฑล กองคํา
นายมณฑล เครือวัลย
นายมณฑล เฉลิมกุล
นายมณฑล สิงหรอ
นายมณิต รักษาวงค
นายมณี กันหา
นายมณี มังสาทอง
นายมน การะรัมย
นายมนตชัย เซี่ยงกอ
นายมนตชัย พุฒใจกลา
นายมนตรี กลิ่นหอม
นายมนตรี กัลยา
นายมนตรี งามชัด
นายมนตรี จันทรจาน
นายมนตรี จุลจินดา
นายมนตรี ไชยสุ
นายมนตรี วงคนันตา
นายมนตรี สุขคุณานนท
นายมนตรี เหมือนใจ
นายมนตรี จอมผา
นายมนพ ผิวศิริ
นายมนัส กิมิบัติ

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายมนัส แกวประสงค
นายมนัส ขวัญเมือง
นายมนัส ใจเหมาะ
นายมนัส ไทยเจริญ
นายมนัส นวลสีใส
นายมนัส บุญสม
นายมนัส พูลเพิ่ม
นายมนัส มะโนรส
นายมนัส โมดํา
นายมนัส สุบินนิมิตร
นายมนัสชัย โตชม
นายมนูญ นาคมาศ
นายมนูญ ศุภภูธร
นายมโน สวางศรี
นายมรัต เกิดแสง
นายมรุเดช คําประสิทธิ์
นายมลเทียร โสบรรเทา
นายมวด เสาเปรีย
นายมหาราด อุนศรี
นายมอหะมะรอสาลี มะ
นายมะซูรี ยาซิ
นายมะณี หวานอารมย
นายมะนาวี สาบา
นายมะนูญ อิสิ
นายมะพีเยาะ มะนุง
นายมะรอนิง คาเร็ง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐

นายมะรอนิง มะยิ
นายมะวี สุหลง
นายมากร ตันนุรักษ
นายมาซํา โชติชวง
นายมานพ เกสรกติกา
นายมานพ ถาเกิด
นายมานพ ทาสีคํา
นายมานพ นาสวน
นายมานพ เนียมไทย
นายมานพ เนียมนิล
นายมานพ พุดสโต
นายมานพ เพาะแปน
นายมานพ ยงกําลัง
นายมานพ ริตศิลา
นายมานพ เลือดศรี
นายมานพ อินทรตาย
นายมานพรัตน ไชยสุ
นายมานะ เตียบฉายพันธ
นายมานะ เนินริมหนอง
นายมานะ พนาศรีสกุล
นายมานะ โพธิ์สินสิริพร
นายมานะ วงษสมบูรณ
นายมานัด พยัพ
นายมานิด ขวัญพราย
นายมานิตย ปนจาย
นายมานิตย รูปงาม

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายมานิตย ศรีจันทรแดง
นายมานิตย สิงหคํา
นายมานิตย เหลาตระกูล
นายมาโนช ขุมทองดี
นายมาโนช พูนสุข
นายมาโนช ภูมิเลิศ
นายมาโนช ภูหัสดร
นายมาโนช สุภาภรณ
นายมาโนชญ อุนเรือน
นายมาโนต อวมภักดี
นายมารุต ชัยทรัพย
นายมารุต สายเครือแปง
นายมาลัย นกดารา
นายมาลัย รอกลาง
นายมาลูน ยารังสี
นายมาหะกอเซ็ง บาโงยสะนอ
นายมาหะมะดาโอะ มอซู
นายมาหะมะรอซี มะดาฮู
นายมินรามเมศ สุธนโภคิน
นายมีเกียรติ์ ชูเดชา
นายมีชัย แดงนอย
นายมีชัย เทพโสภา
นายมีชัย บุญอ่ํา
นายมุกดา สบายใจ
นายเมทาวิน สืบสาย
นายเมธา รอดจันทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒

นายเมธาสิทธิ์ คงอินทร
นายเมธี โรจนวิภาค
นายเมษา ธนาวุฒิ
นายเมือง เขี่ยงถุง
นายเมืองกรณ อาทะ
นายเมืองจันทร บุตรแกว
นายเมืองแมน รีทับขวา
นายแมน สิงหหัดชัย
นายแมน สดดวง
นายไมตรี บางพาน
นายไมตรี อินธิเสน
นายยงยศ ประดับเหลือง
นายยงยุทธ ควรศิริ
นายยงยุทธ คีรีนิล
รอยเอก ยงยุทธ โตศาสตร
นายยงยุทธ เทพแกว
นายยงยุทธ ปราณประดิษฐ
นายยงยุทธ สังฆสําราญ
นายยงยุทธ สีแตงออน
นายยงยุทธ สุขังพงษ
นายยรรยง ปุลันรัมย
นายยวน เสารเทพ
นายยศ พึ่งพระพร
นายยศ เรืองศรี
นายยศเชย ไชยเดช
นายยศพนธ เกาะแกว

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายยอดศักดิ์ สุขโรจณี
นายยอย สุวรรณ
นายยักษใหญ อารีวงค
นายยาลี มารีนิง
นายยิ้ม องรมชอบ
นายยี พลขันธ
นายยืนยง ธัญญาพืช
นายยุดทะยา ศรีสุราช
นายยุทธ เตียสุขสวัสดิ์
นายยุทธ มะโนแสน
นายยุทธการ ชานนตรี
นายยุทธนเดช สุกิตติยาโน
จาสิบเอก ยุทธนา กาลบุตร
นายยุทธนา ตะมูล
นายยุทธนา นุนเหวา
นายยุทธนา โพธิ์เกษม
นายยุทธนา สุวรรณมณี
นายยุทธนา แสงสุวรรณ
นายยุทธพงศ ไวยะกา
นายยุทธพงษ ตีระมาศวณิช
นายยุทธพงษ ปริวัฒนศักดิ์
นายยุทธภูมิ มีเพียร
นายยุทธศักดิ์ ดวงนิล
นายยุทธศักดิ์ วรวงศเวทย
นายเย็น เชื้อฉุน
นายเยี่ยม คงหวยรอบ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔

นายแยม โสภีร
นายรณฤทธิ์ ใยสําลี
นายรมหลี หลีหมาด
นายรวม ฝนถุง
นายรวม ศิริยม
นายรวมชัย ลวนอํานวยโชค
นายรวีพันธ วรมาศกุล
นายรอซาลี สาแหละ
นายรอมือลี บูดี
นายระเดน แทนประชา
นายระเบียบ หวังคุมกลาง
นายระพีพันธ เบิกนา
นายระยิบ ไสวอมร
นายระวัง ลิปต
นายระวาง แรงสาริกิจ
นายระเหย สวางโลก
นายรักเกียรติ ขันหลอ
นายรักเกียรติ อินทรชํานาญ
นายรักดี ภูมิมาโนช
นายรักพงศ วิจิตรพันธ
นายรักษดนัย อนไชยะ
นายรักสินธ เขาเขจร
นายรังสรรค ดวงวะนา
นายรังสรรค มาลัยศรี
นายรังสรรค ศักดิ์ศรี
นายรังสิต เฉลิมวรรณ

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายรัชต ดีผดุง
นายรัฐกร ธรรมสรางกูร
นายรัฐพงษ ปะทะกะ
นายรัฐศาสตร สาพรม
นายรัฐศาสตร สมฟอง
นายรัฐสภา ศรีลาพัฒน
นายรัตน เขียวเมน
นายรัตน เทียนแดง
นายรัตน ปลัดครบุรี
นายรัตนชัย เชื้อแกว
นายรัตนา กันยามา
นายราชัญ ศรีสุพันธ
นายราชันย โสภณมณี
นายรามคาน ปาทาน
นายรุง ยุนเซ็ง
นายรุงทิวา พวงเพ็ชร
นายรุงรัฐกิจ สอนกลาง
นายรุงโรจน เชิงสมอ
นายรุงโรจน บัวแกวเกิด
นายรุงโรจน ยะราช
นายรุงโรจน สินอุดม
นายรุงโรจน สุวรรณศรี
นายรุงศักดิ์ จีนขจร
นายรุงศักดิ์ มีสุข
นายรุงศักดิ์ เลี้ยงประเสริฐ
นายเรวัฒน ปลองทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖

นายเริงชัย ศรีรัตน
นายเริ่ม กองแหวน
นายเริ่ม สมศรี
นายเริ่ม สุวพงษ
นายเรียง ทองนอก
นายเรียง อินทรกุล
นายเรือง ปจฉิม
นายเรืองเกียรติ พงศพิชิตชัย
นายเรืองเดช เลี้ยงเพชร
นายเรืองเดช ออนทรัพย
นายเรืองรัตน อารีย
นายเรืองฤทธิ์ กิติราช
นายเรืองฤทธิ์ ทิมแพร
นายเรืองวุธ รูคิด
นายเรืองศักดิ์ ถูปาอาง
นายเรือน พรมทอง
นายฤกษชัย นามวิจิตร
นายฤตติรัฎ คงทรัพย
นายฤทธิไกร จันทรเจริญ
นายฤทธิรงค เสนฤทธิ์
นายฤาชัย สาจันทร
นายลวง ทาพันธ
นายลวย วรรณะ
นายละมัด พิมพเหมือน
นายละมัย นาคสังข
นายละมาย ชูแวน

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายละออ คงประเสริฐ
นายละออง ทองพรหม
นายลัง เทือกคําซาว
นายลั้น ชูนิรมย
นายลา โมอุน
นายลาด บางวิเศษ
นายลําเนา หอมเสียง
นายลําพงษ กาหวาย
นายลําพึง กิจมี
นายลําเพย ใบกุหลาบ
นายลําไพ งิ้วพรม
นายลํายงค หงษทอง
นายลํายอง ชลสวัสดิ์
นายลํายอง วงศเกิด
นายลือชัย ขุนอินทอง
นายเล็ก ธรรมศร
นายเล็ก อุปมา
นายเลง ดงพยง
นายเลิศ เลิศกุลภพ
นายเลิศชัย เรืองมาลัย
นายเลิศพงศ ภูพรประเสริฐ
นายเลิศยุทธ ธิวัง
นายเลียง แขนรัมย
นายเลียง ผาชานัน
นายเลี่ยง สิงหเนี่ยว
นายเลียบ พานทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘

นายเลี้ยว ทนจังหรีด
นายเลื่อนยศ โชคสวัสดิ์
นายแล บุญสังข
นายไล คําปน
นายวงรักษ ราชมณี
นายวงศศักดิ์ กุฎีแดง
รอยตรี วชิระ ปนเกตุ
นายวชิรา ภาคํา
นายวธัญู ผอมนุย
นายวร กลีอิ่ม
นายวรกร กรเพชรปาณี
นายวรการ เจนจัด
นายวรจักษ เสมียนสิงห
นายวรชัย กรงทอง
นายวรชัย ชัยพิชญากุล
นายวรดิศ ทองเสริมสุข
นายวรนนท รุจิรารุงเรือง
นายวรนันท ราคาแพง
นายวรพงศ บุญศรี
นายวรพรรณ สามทองกล่ํา
นายวรพล พูลสมบัติ
นายวรพล แสนเซา
นายวรภพ สําเภาเงิน
นายวรยุทธ จินดาหลวง
นายวรรณ กันพวง
นายวรรณไชย เลี้ยงสกุล

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวรรณะ พลอาชา
นายวรวุฒิ กลัมพะบุตร
นายวรวุฒิ นาคกระแสร
นายวรวุฒิ วรรณคํา
นายวรสินธุ ไมสังข
นายวรัญู มณีมาส
นายวรากร พนมไพร
นายวรากร เสือสาน
นายวราพงษ พัวพรพงษ
นายวริศวัสส วรธนพิสิฐ
นายวรุฒ จินดาณรงค
นายวโรดม ขําวงค
นายวศิน พิมมะโคตร
นายวศิน เอี่ยมคําจันทร
นายวสันต เกิดสวัสดิ์
นายวสันต นาคขันทอง
นายวสันต มหาศิริ
นายวสันต วิศาล
วาที่รอยตรี วสันต สุดาจันทร
นายวสันต เอื่ยมอินทร
นายวสุธันย มะยะกุล
นายวัขรพล แกวจอย
นายวัชระ จันทรเทศ
นายวัชระ วุสันเทียะ
นายวัชระ ศรีโพธิ
นายวัชรากร จันตะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐

นายวัชรินทร สินคางาม
นายวัฒนา ปรางคสุวรรณ
นายวัฒนา เรืองมาก
นายวัฒนา สุวรรณเวียง
นายวัฒนาพงศ ขวัญมนตชญา
นายวันเฉลิม เหลากอปกิจ
นายวันชัย แตงศรี
นายวันชัย ทองประเสริฐ
นายวันชัย นาคสนั่น
นายวันชัย นามลือ
นายวันชัย ปานโชติ
นายวันชัย ปตินทรางกูร
นายวันชัย พรหมกันทา
นายวันชัย โพธิ์พันธุ
นายวันชัย มวงชาง
นายวันชัย ศรีเพ็ง
นายวันชัย สงวนวงษ
นายวันชัย สมบูรณผล
นายวันนา ไตรวงคยอย
นายวันเสด็จ สุวรรณปญญา
นายวัลลภ กิจเผดิมกุล
นายวัลลภ ขันธคุปต
นายวัลลภ ซายขวัญ
นายวัลลภ ทินผล
นายวัลลภ เทพาลัย
นายวัลลภ ฟองน้ํา

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวัลลภ ยมพุก
นายวัสพล บุญวิวัฒน
นายวาสนา ทองขาว
นายวาสนา พรจันทึก
นายวาฬ มีฤทธิ์
นายวิจารณ เกษสุวรรณ
นายวิจิตต วงษนา
นายวิจิตร กาหยี
นายวิจิตร จิตจักร
นายวิจิตร เต็งรัง
นายวิจิตร ถนอมพงษชาติ
นายวิชัย กําเนิดมงคล
นายวิชัย กุดนานอย
นายวิชัย จันนวน
นายวิชัย เจนนิติธรรม
นายวิชัย ชมชาติ
นายวิชัย ตวนค่ํา
นายวิชัย ทองสุข
นายวิชัย ธรรมจง
นายวิชัย บุญอินเขียว
นายวิชัย ประทุมถิ่น
นายวิชัย พันเลิศอมร
นายวิชัย ยิ้มซาย
นายวิชัย ลาปน
นายวิชัย วิษณุโยธิน
นายวิชัย ศรีสุโข

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒

นายวิชัย สมราช
นายวิชัย สุดสิ้น
นายวิชัย เสริมการดี
นายวิชัย อินชา
นายวิชัย อิ่มจิต
นายวิชัย อิสรางกูล
นายวิชา ประจักษจิตต
นายวิชา พงษพุก
นายวิชา วงษสารสิน
นายวิชาญ แจงเปลา
นายวิชาญ ชูทาว
นายวิชาญ ตอสกุล
นายวิชาญ บํารุงยา
นายวิชาญ ปนทอง
นายวิชาญ พรหมโชติชัย
นายวิชาญ วิจิตร
นายวิชาญ สุนทรจิตร
นายวิชาญ สุวรรณพงษ
นายวิชิต ครุฑปกษี
นายวิชิต โชตเมืองปก
นายวิชิต สวนศิริ
นายวิเชฎฐ จงศิริ
นายวิเชต เชื้อปงปน
นายวิเชรษฐ บุพศิริ
นายวิเชียร คานทอง
นายวิเชียร จานิกร

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวิเชียร เจนรัมย
นายวิเชียร แจมดอน
นายวิเชียร ชูปาน
นายวิเชียร ทองจินดา
นายวิเชียร ไทรสถิต
นายวิเชียร ธรรมศร
นายวิเชียร เนียมทัด
นายวิเชียร เนียมเทศ
นายวิเชียร ประกอบธรรม
นายวิเชียร ปญญาสิน
รอยตรี วิเชียร ฝนมณีวรรณ
นายวิเชียร พรหมอินทร
นายวิเชียร พิณศิริ
นายวิเชียร โพธิ์สอน
นายวิเชียร รักทองหลอ
รอยเอก วิเชียร วงศยะรา
นายวิเชียร ศรีพรหมพิชิต
นายวิเชียร สมพรมทิพย
นายวิเชียร อินทะปญญา
นายวิญู โคตรพันธ
นายวิญู มินทราศักดิกุล
นายวิฑิต พุมสีนิล
นายวิฑูรย แกวคาม
นายวิฑูรย จําปา
นายวิฑูรย เจริญโสภณ
นายวิฑูรย บุญศิริ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔

นายวิฑูรย ศรีมาลา
นายวิฑูรย สําราญ
นายวิทยา คงคาเหนือ
นายวิทยา เจริญสุข
นายวิทยา ดิสสระ
นายวิทยา ตรียกุล
นายวิทยา ตาจันทรดี
นายวิทยา ปยมโนรักษ
นายวิทยา พรหมสอาด
นายวิทยา มณีโชติ
นายวิทยา เรือนมั่น
นายวิทยา วงศมา
นายวิทยา สะหีมซา
นายวิทยา หลาเพชร
นายวิทยา หวานใจ
นายวิทวัส คูพัฒนาพิบูลย
นายวิทูล พณิชนันทเวช
นายวินยง รับสมบัติ
นายวินัย เจริญศรีชัยรัตน
นายวินัย เจริญสวัสดิ์
นายวินัย เดชมาลา
นายวินัย ทองเขื่อนขันธ
นายวินัย ไทยพานิช
นายวินัย นันตา
นายวินัย ปราบกรี
นายวินัย พนาขวา

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวินัย มีแกว
นายวินัย โวหาร
นายวินัย ศรีวิเศษ
นายวินัย สมบุญทวงษ
นายวินัย สิงหเถื่อน
นายวินัย แสงนาค
นายวินัย แสงสด
นายวินัย แสนสะทาน
นายวินัย เหลาจันทรอัน
นายวินัย อุนใจเพื่อน
นายวินัส ขันธนต
นายวินิจ ประเสริฐศรี
นายวิบูรณ ชัยธนะกุลมงคล
นายวิบูลย ถกลอดิสัย
นายวิบูลย ลาภทวีสมบูรณ
นายวิพัฒน พรหมจักร
นายวิม คนกลา
นายวิม ทรงสวัสดิ์
นายวิม โลกาพิพัฒน
นายวิมล มณีวรรณ
นายวิมลศักดิ์ ทองขาว
นายวิรัช คํามุลตรี
นายวิรัช แดงกลาง
นายวิรัช ทองอุน
นายวิรัช ฤทธิเรือง
นายวิรัช วิศรุตไพศาล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖

นายวิรัช อาฒยะพันธ
นายวิรัตน คําประเสริฐ
นายวิรัตน คําสุ
นายวิรัตน จันทรชา
นายวิรัตน แซเลา
นายวิรัตน แดงบรรจง
นายวิรัตน ตรีนัย
นายวิรัตน เนื่องจํานงค
นายวิรัตน บัวลอยลม
นายวิรัตน ปญเจริญ
นายวิรัตน ภูทอง
นายวิรัตน เรียนลึก
นายวิรัตน เรืองเพิ่มพูล
นายวิรัตน ลาดกาน
นายวิรัตน สิงหเนี่ยว
นายวิรัล โปธา
นายวิรุฬ รัตนะ
นายวิโรจ งีเกาะ
นายวิโรจน กลิ่นสุวรรณ
นายวิโรจน การเรียน
นายวิโรจน ชัยสิทธิ์
นายวิโรจน ทุงจันทร
นายวิโรจน บุญรอด
นายวิโรจน พันธเศรษฐ
ดาบตํารวจ วิโรจน เรือนเหมย
นายวิโรจน ศรีสําอางค

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวิโรจน สมณะ
นายวิโรจน สรยิง
นายวิโรจน สุขเกื้อ
นายวิโรจน หมาดหงะ
นายวิโรจน เอกจิต
นายวิลัย สอนสวาท
นายวิลัย สุขแกว
นายวิลาศ ปานกลาง
นายวิไลวัล วงคแดง
นายวิวัฒน ราชพิทักษ
นายวิวัฒน หรั่งฟก
นายวิวัฒน อัมลา
นายวิศรุต แกวกาศ
นายวิศัลย หิรัญประสิทธิ์
นายวิศาล กังสนันท
นายวิศิษฎ คะเชนชาติ
นายวิษณุ มากอําไพ
นายวิษณุ ศิริรักษ
นายวิสาร เมฆฉาย
นายวิสิต จันดี
นายวิสิทธิ์ จันทฤทธิ์
นายวิสุทธิ์ แซบาง
นายวิสุทธิ์ นาคมีคา
นายวิสุทธิ์ พัฒนจีน
นายวิสุทธิ์ เรืองจรัส
นายวิสุทธิ์ อาสนสถิตย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘

นายวิสูตร แซลิ้ม
นายวิสูตร ระหงษ
นายวิโส ริยะบุตร
นายวิหก สุกดิษฐ
นายวีนัส สีหาราช
นายวีรโชค จิรภัคเสถียร
นายวีรพงศ มสุการัตน
นายวีรพล ประยูรหงษ
นายวีรพัฒน สินธุนาวา
นายวีรพันธ บังคมเดช
นายวีรพันธ ศาสนาอภิชาติ
นายวีรพันธ ปญญาสุ
นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม
นายวีรยุทธ สมใจ
นายวีรวงศ โตเข็ม
นายวีรศักดิ์ แกวเดิม
นายวีรศักดิ์ เสงสุน
นายวีระ กอประเสริฐสุด
นายวีระ ขาวขํา
นายวีระ จวงอินทร
นายวีระ ใจกาศ
นายวีระ ชาเคน
นายวีระ โชคศิริ
นายวีระ โซโดบ
นายวีระ ดํานา
นายวีระ ตะวัน

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวีระ ทองคํา
นายวีระ พันนุ
นายวีระ รามรินทร
นายวีระ วะชุม
นายวีระ ศรีทอง
นายวีระจิตร ชะนะเทพ
นายวีระพงษ กาดนอก
นายวีระพล สายวงค
นายวีระพล สืบศรี
นายวีระยุทธ บุญเฉิด
นายวีระยุทธ มีมาก
นายวีระวุธ ยะโสธร
นายวีระศักดิ์ มณีจันทร
นายวีระศักดิ์ ละมาย
นายวีระศักดิ์ สถิตอินทาพร
นายวุฒิ บุญบํารุง
นายวุฒิไกร ไตรเนตร
นายวุฒิชัย ขามพิทักษ
นายวุฒิชัย สงศรี
นายวุฒิชัย สิทธิมา
นายวุฒิชัย หัทยามาตย
นายวุฒินัย โถดาสา
นายวุฒิภัทร ฉัตรเงิน
นายเวทยวิชัย ภาคบุญมีเจริญ
นายเวียง พิมพุฒ
นายเวียง ไหมจีน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายแวก คงเมฆ
นายแวมะโซ แวดาโอะ
นายไว กลีอิ่ม
นายไว ยะกระโทก
นายไวพจน คนซื่อ
นายไวพจน ยิ้มใย
นายไวพจน วิชิตรัมย
นายไวย ปนใหม
นายศรชัย เปราะนาค
นายศรัทธา วังสิงห
นายศรันยู ปนยารชุน
นายศรายุทธ บุญมี
นายศรายุทธ สุคันธไชยวงศ
นายศราวุฒิ เหลาพิพัฒนตระกูล
นายศราวุธ กลิ่นเลิศ
นายศราวุธ ลิ้มโชติการ
นายศราวุธ ศีลพันธ
นายศรี ใจคํา
นายศรีทัศน เปงศิริ
นายศรีนวล ทิพยแกว
นายศรีบุตร วารินทร
นายศรีมา ทิพยสุวรรณดี
นายศรีมา สุทา
นายศรียนต ฟูตั้ง
นายศรีโรจน อินชัย
นายศรีลา กามะโน

๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายศรีสยาม นากุมา
นายศรีสุข ศุภการ
นายศรีอรุณ ขวัญเมือง
นายศรุต ทิพยมงคล
นายศศิศ ชูสิน
นายศักฎิพัศดิ์ เสียงแจม
นายศักดา พูลเขตรวิทย
นายศักดา อินทรพานิชย
นายศักดิ์ ซาซง
นายศักดิ์ ยวนสี
นายศักดิ์ สุโขประสพชัย
นายศักดิ์ เสือทิม
นายศักดิ์ชัย แกวอุนเรือน
นายศักดิ์ชัย แจงกระจาง
นายศักดิ์ชัย ชีววิริยะนนท
นายศักดิ์ชัย แซตั๋น
นายศักดิ์ชัย บุญเจริญกิจ
นายศักดิ์ชัย ภูกองชนะ
นายศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ
นายศักดิ์ชัย แสงเหมือนขวัญ
นายศักดิ์ชาย เจริญชัย
นายศักดิ์ชาย อบรมทรัพย
นายศักดิ์ไชยวัฒน อรุณรัตน
นายศักดิ์ดา ซาตัน
นายศักดิ์ดา สุวรรณศรี
นายศักดินันท แสนปนตา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒

นายศักดิ์ศรี ฉั่วเจริญ
นายศักดิ์ศรี ชาดิษฐ
นายศักดิ์ศรี พันชูกลาง
นายศักดิ์ศรี พุทธิกา
นายศักดิ์ศรี ศรีรัตนวรรณ
นายศักรินทร จันทาพูน
นายศัจกร ติยะบุตร
นายศาสดา อุยตยะกุล
นายศาสตรตรา กานกนก
นายศิรวิชญ ธงทอง
นายศิระ ไกรจินดา
นายศิริ ดํางาม
นายศิริ เพ็งจันทร
นายศิริชัย ชีวชูเกียรติ
นายศิริชัย แซจั่ง
นายศิริชัย ธรรมเมือง
นายศิริชัย วัจนนาถรุงโรจน
นายศิริชัย แสงโชติ
นายศิริชัย อาคมานนท
นายศิริพงษ มาทอง
นายศิริพงษ อุดมวรรณรัตน
นายศิริมงคล หงษบุญ
นายศิริรณ เทพสาย
นายศิริศักดิ์ อุทิศธรรม
นายศิลปชัย เผือกชาย
นายศิวกร เตมะศิริ

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายศิวพงศ ธรรมรักษา
นายศิวพงษ อํานวยสุนทร
นายศิวัชสรณ จาบทอง
นายศุณัฐโชติ สุขขีรัตน
นายศุภกร แพฏิษฐ
นายศุภกิจ ติ๊บยอย
นายศุภชัย ชัยวัฒนพงษ
นายศุภชัย นามศรี
นายศุภชัย ฤทธิ์งาม
นายศุภชาติ กรรเจียก
นายศุภชาติ ศรีสามยอด
นายศุภโชค รองหาญแกว
นายศุภโชค โรจนอภิชัย
นายศุภนิมิต อยูหุน
นายศุภพล พรสมบูรณศิริ
นายศุภมงคล พูลสวัสดิ์
นายศุภมิตร รุงเรือง
นายศุภรุจ สุขฤกษ
นายศุภวัฒน วิรักขะโม
นายศุภวัตร วิริยะรักษสันติ
นายศุภวิชญ ศรีบาง
นายศุภศิลป แซโลว
นายศุภศิษฎ วาสกุล
นายศุภสวัสดิ์ วัฒนากิจจากุล
นายศุภสิทธิ์ ยศศรี
นายเศกสรร ทองไทย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายเศรษฐพงษ หลักไชย
นายสกล กันนะราช
นายสกล ทับทิมทอง
นายสกล ศรีแกวกุล
นายสกล ศักดิ์สุริยผดุง
นายสกล สามหาดไทย
นายสกลชัย เกสรกติกา
นายสกุล เจริญศรี
นายสกุลชาติ นาเมืองรักษ
นายสกุลเลิศ บัวซอน
ดาบตํารวจ สงกรานต ปญญาศิริ
นายสงกรานต แปงแกว
นายสงกรานต ไพบูลย
นายสงกรานต มณีเล็ก
นายสงกรานต เหลือธีรกุล
นายสงกรานต อวมอาบ
นายสงคราม สายติ่ง
นายสงบ คงไทย
นายสงบ ลาภปญญา
นายสงบ หัสนันท
นายสงวน จันทรสีดา
นายสงวน ใจมัง
นายสงวน ตรีสกุล
นายสงวน บังแสง
นายสงวน พลอยกิติกูล
นายสงวน รักบุญ

๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสงวน รินชัย
นายสงัด กาวิชัย
นายสงัด ศรีชนะ
นายสงัด ณ วิชัย
นายสงา กันทะ
นายสงา เดชคุณมาก
นายสงา ปนตา
นายสงา ศรีพนามนอย
นายสฐิรพงษ เครือวงค
นายสถวน ขุมทอง
นายสถิต แทนทอง
นายสถิตย จันทรอุดม
นายสถิตย จําปาศิลป
นายสถิตย ทองผิว
นายสถิตย แทนชาลี
นายสถิตย พิลาเลิศ
นายสถิตย แกวสุข
นายสน ไมฉําฉา
นายสนกิมหลี ไพรพฤกษ
นายสนม แกวมั่น
นายสนอง โคกศรีอํานวย
นายสนอง นิ่งนึก
นายสนอง นิ่มนวล
นายสนอง พวงบุบผา
นายสนอง ศรประสิทธิ์
นายสนั่น เกาจอหอ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖

นายสนั่น คารมชิต
นายสนั่น คําพิมพ
นายสนั่น เชื้อเมืองพาน
นายสนั่น บุญมาเครือ
นายสนั่น บุญเมือง
นายสนั่น บุตะเขียว
นายสนั่น พุมพฤกษ
นายสนั่น วีระชน
นายสนั่น หมอประกอบ
นายสนั่น อุนผาง
นายสนั่น คําแกว
นายสนาม ไตถาม
นายสนิท แกวมรกต
นายสนิท จันโสดา
นายสนิท จิตเย็น
นายสนิท ทศดะวงษ
นายสนิท พลทองวิจิตร
นายสบสรรค ธรรมวรรณกุล
นายสมกิจ ดิฐภักดีธนา
นายสมเกียรติ์ หวายคํา
นายสมเกียรติ คําใจวัง
นายสมเกียรติ คําตัน
นายสมเกียรติ คุมนุน
นายสมเกียรติ ฐาปนาพงษ
นายสมเกียรติ บุญเลิศลพ
นายสมเกียรติ เลื่อนสุขสันต

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
ดาบตํารวจ สมเกียรติ สนธิวรชัย
นายสมเกียรติ หิรัญรังษี
นายสมเกียรติ อุตรหงษ
นายสมควร ขวัญเมือง
นายสมควร นิลนามะ
นายสมควร บัวแบน
นายสมควร ปดตะคุ
นายสมควร พลพวก
นายสมควร มั่งโงน
นายสมควร ฤกษดี
นายสมควร วงละคร
นายสมควร แสนศักดา
นายสมควร หอยสันต
นายสมคิด คําศรี
นายสมคิด จุยนุม
นายสมคิด ชมสวาง
นายสมคิด ทัศเกตุ
นายสมคิด นอยแมว
นายสมคิด บุตรบาล
นายสมคิด พงษเมน
นายสมคิด พงษวัฒนโรจน
นายสมคิด สงศรี
นายสมคิด สนิทวรรณะ
นายสมคิด สุทธิตานนท
นายสมคิด หยกสกุล
นายสมคิด อุตมโน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘

นายสมจิต เทพประสิทธิ์
นายสมจิต มังกาย
นายสมจิต ศรีตงกิม
นายสมจิตร คุรุวาศรี
นายสมจิตร จะเชิญรัมย
นายสมจิตร ใจรักษ
นายสมจิตร ตาเถิง
นายสมจิตร บัวบุตร
นายสมจิตร บุญดวง
นายสมจิตร ปญญารัตน
นายสมจิตร แปงสาย
นายสมจิตร โภคทวีทรัพย
นายสมจิตร อัตรา
นายสมเจต พรหมเช็ก
นายสมเจตน สุขบรรณ
นายสมใจ เกษรินทร
นายสมใจ ดีเจริญ
นายสมใจ ทองจํารูญ
นายสมใจ โพธิ์วงศไพรเลิศ
นายสมใจ ไสลรัตน
นายสมใจ หวานสง
นายสมชัย ชวยหาร
นายสมชัย บํารุงทรัพย
นายสมชัย ศรีจาด
นายสมชัย สนแยม
นายสมชัย สิงหศักดิ์ดา

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมชาติ
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย

ชั้นรัศมี
กลาศึก
กิมสรอย
เกษเพชร
แกวคง
คําจันทร
เงาภูทอง
จันทนา
จําเริญ
เจนรบ
เจริญวงค
โฉมฉิน
ชมภูนาค
ไชยทวีวงศสกุล
ฐานทองอรุณ
ดํารงสิน
ทองหยิบ
ทะสังขา
เทียนธวัช
นิลมูล
นุชพุก
บํารุงศิลป
บุญชื่น
บุญศรี
แปนสุข
ระเริงจิตร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐

นายสมชาย รัตนแพร
นายสมชาย ลอมวงษ
นายสมชาย ลาภใหญ
นายสมชาย วารินกุฎ
นายสมชาย วินัยพานิช
นายสมชาย เวทยานนท
นายสมชาย สําราญสุช
นายสมชาย เหลามูล
นายสมชาย ใหมแกว
นายสมชาย อยูยืนยง
นายสมชาย ออนเหล
นายสมชาย เอี่ยมเรือง
นายสมชาย โอภาสสมานมิตร
นายสมชาย เฮงเส็ง
นายสมชาย ขวัญชัย
นายสมชิต แกวบุตร
นายสมเชษฐ มุงเจริญ
นายสมโชค ประชานิมิตชีวิน
นายสมโชค สําเภาแกว
นายสมญา กาญจนสดุง
นายสมเด็จ สนจุย
นายสมเดช กสิการ
นายสมเดช เที่ยงธรรม
นายสมเดช ศรีไชยโยรักษ
นายสมเดช เห็นประจักษ
นายสมเดช สมณะ

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมทบ ตวนเอี่ยม
นายสมทบ ทองอังกฤษ
นายสมทรง บุญเกตุ
นายสมทรง มุงพันธกลาง
นายสมทรง ยวงเพชร
นายสมนึก เกิดชวย
นายสมนึก ตันชุม
นายสมนึก นอยเอี่ยม
นายสมนึก พุทธกิจ
นายสมนึก เพิ่มบุญ
นายสมนึก วัฒนะบุญ
นายสมนึก ศิริสุขโภคา
นายสมนึก สุขอยู
นายสมนึก สุภศร
นายสมบัติ จันทรตรี
นายสมบัติ เจริญเสียง
นายสมบัติ แซลี้
นายสมบัติ ดีลอม
นายสมบัติ เต็มจิตต
นายสมบัติ ทองใบ
นายสมบัติ ปุยงาม
นายสมบัติ มั่นกุง
นายสมบัติ มากจันทร
นายสมบัติ มีทองแสน
นายสมบัติ ยันจะโปะ
นายสมบัติ วรรณจําป

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒

นายสมบัติ ศรีคําอาย
นายสมบัติ สงวนทรัพย
นายสมบัติ อุมาพิริยะกุล
นายสมบุญ ชํานาญไพร
นายสมบุญ พูลผล
นายสมบูรณ คงเนียม
นายสมบูรณ เงินลาด
นายสมบูรณ ชมภูศรี
นายสมบูรณ ไชยสัจ
นายสมบูรณ ตรีกลาง
นายสมบูรณ ทักษิณาพิทักษ
นายสมบูรณ บุญชวย
นายสมบูรณ ประกอบธรรม
นายสมบูรณ ปญญาชัย
นายสมบูรณ สวางดี
นายสมบูรณ เสรีกําธร
นายสมบูรณ อายุโย
นายสมบูรณ อ่ําแจง
นายสมบูรณ คําติ๊บ
นายสมบูรณ อินทรวงค
นายสมบูรณสุทัด พูลนิน
นายสมปอง ขาวกา
นายสมปอง ทองลอม
นายสมปอง ทันถากิจ
นายสมปอง อินนิล
นายสมพงค สุขสวัสดิ์

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมพงศ ปานเพชร
นายสมพงษ กีไสย
วาที่รอยตรี สมพงษ คําแกนคูณ
นายสมพงษ คํามะวัน
นายสมพงษ เครือวิทย
นายสมพงษ ชูศักดิ์
นายสมพงษ เดชปน
นายสมพงษ ธรรมวิเศษ
นายสมพงษ นาเสงี่ยม
นายสมพงษ เนื่องชมภู
นายสมพงษ พรมมงคุณ
นายสมพงษ พุมพวง
นายสมพงษ เพ็ชรเนียม
นายสมพงษ มากกุญชร
นายสมพงษ โรจนลาภ
นายสมพงษ ละใจมา
นายสมพงษ วงษแกว
นายสมพงษ ศรีจันทร
นายสมพงษ ศรีมวง
นายสมพงษ ศรีฤทธิเดช
นายสมพงษ ศรีสุข
นายสมพงษ สมปญญา
นายสมพงษ สระทองจุติ
นายสมพงษ สละชีพ
นายสมพงษ สอนทุย
นายสมพงษ สังขยิ้ม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔

นายสมพงษ สุจริตรักธรรม
นายสมพงษ หนูวงค
นายสมพงษ เหล็กสัก
นายสมพงษ อินทปญญา
นายสมพบ มณีคํา
นายสมพร แกวยะ
นายสมพร ตันประเสริฐ
นายสมพร เตชภานุวัฒน
นายสมพร บุตรเต
นายสมพร บูทอง
นายสมพร ประทับทอง
นายสมพร ปุกคํา
นายสมพร พรหมสอน
นายสมพร พันธุสวัสดิ์
นายสมพร พิบูลย
นายสมพร ลาภกระโทก
นายสมพร วังคีรี
นายสมพร สายปน
นายสมพร สุดฝาย
นายสมพร อูพิมาย
นายสมพล เครือสาร
นายสมพล ตั้งพัฒนากูล
นายสมพล ศรีฝน
นายสมพล แสงวงค
นายสมพันธ ปงยอง
นายสมพิศ จิตสุข

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙
๓๐๖๐

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมพิศ เถียรอ่ํา
นายสมเพชร สละตัน
นายสมเพ็ชร บุญงาม
นายสมภพ โตสุวรรณ
นายสมภพ แทงทอง
นายสมโภช พงษเจริญวรรณ
นายสมโภชน กะวิ
นายสมโภชน งามขํา
นายสมโภชน ภาคสมบัติ
นายสมโภชน รักสนิท
นายสมมาด รินดา
นายสมมาตร ราษฎรเริงฤทธิ์
นายสมมาศน โชคศิริวรรณา
นายสมยงค ไกยราช
นายสมยศ กลอมฤทธิ์
นายสมยศ คําตานิตย
นายสมยศ ชวยนาเขต
นายสมยศ ชํานาญ
นายสมยศ นาคะ
นายสมยศ พลอยเอี่ยม
นายสมยศ ราชนิยม
นายสมยศ เรืองศรี
นายสมยศ ศักดารักษ
นายสมยศ หยั่งทะเล
นายสมยศ อาบสุวรรณ
นายสมวงค คงออน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖

นายสมศรี จันทรเพ็ง
นายสมศรี เสนเพ็ง
นายสมศักดิ์ กรพัฒนเมธากุล
นายสมศักดิ์ กลิ่นขจร
นายสมศักดิ์ กิจวัฒนไพบูลย
นายสมศักดิ์ กิติ
นายสมศักดิ์ จรูญผล
นายสมศักดิ์ จันทรภิบาล
นายสมศักดิ์ แซฉั่ว
นายสมศักดิ์ ดวงวะนา
นายสมศักดิ์ ดีโพธิ์กลาง
นายสมศักดิ์ ดีรอด
นายสมศักดิ์ ตรวจมรรคา
นายสมศักดิ์ แตงเพ็ง
นายสมศักดิ์ ปอมพรม
นายสมศักดิ์ ปญเจริญ
นายสมศักดิ์ ผลสุข
นายสมศักดิ์ พรหมศิริ
นายสมศักดิ์ พุทธสิงห
นายสมศักดิ์ แพรสมบูรณ
นายสมศักดิ์ มีปน
นายสมศักดิ์ เมืองแกว
นายสมศักดิ์ ยศถามี
นายสมศักดิ์ เวชสุวรรณ
นายสมศักดิ์ สังขทอง
นายสมศักดิ์ สําฤทธิ์

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมศักดิ์ หยัดน้ํา
นายสมศักดิ์ หลอมทอง
นายสมศักดิ์ หวงตุน
นายสมศักดิ์ อนันต
นายสมศักดิ์ อารีรักษ
นายสมศักดิ์ อินตะงาม
นายสมศักดิ์ อิ่มอุไร
นายสมหมาย ปลูกไมดี
นายสมหมาย มณีนวม
นายสมหมาย โยธานนท
นายสมหมาย สังขเงิน
นายสมหมาย สีนารี
นายสมหมาย สุวรรณเพ็ชร
นายสมหมาย เสลา
นายสมหมาย เสือสิงห
นายสมหวัง แกวเขียว
นายสมหวัง ดวงแสง
นายสมหวัง พุฒวันดี
นายสมหวัง สิทธิธรรม
นายสมอง ปุมสิม
นายสมอน เกตุสุวรรณ
นายสมอาจ คํามะยอม
นายสมัย ชัยภูมิ
รอยตํารวจตรี สมัย นารินทรรักษ
นายสมัย บุญมี
นายสมัย พรมมา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘

นายสมัย มากลน
นายสมัย สดใส
นายสมาน กองโพธิ์
นายสมาน กะโหทอง
นายสมาน จันทา
นายสมาน แจงเปลา
นายสมาน ไตถาม
นายสมาน ทองลือ
นายสมาน เทียมผล
นายสมาน ธิลานันท
นายสมาน บรรดาลพร
นายสมาน บุญมา
นายสมาน เปลี่ยนวิรัตน
นายสมาน พรามพิทักษ
นายสมาน เพื่อวงษ
นายสมาน โพธิ์มี
นายสมาน ภูขะมา
นายสมาน รานิง
นายสมาน รินสาร
นายสมาน หลาหวัน
นายสมาน อุดทา
นายสมิง ศรีเลศิลป
นายสยาม มงคลรัตน
นายสยาม เหลานภาพร
นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์
นายสรนภัส มากระนิตย

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสรพล พิมพสกุล
นายสรร วีระวงษ
นายสรรเสริญ ชลอํานวย
นายสรศักดิ์ ศิริสวัสดิ์
นายสรศักดิ์ หะสิตะ
นายสรสินธุ คณาวัลย
นายสราชัย คงชํานาญ
นายสรายุทธ กรุดเงิน
นายสรายุทธ เนียมละมูล
นายสรายุทธ อุทัยฉาย
นายสราวุธ คาน
นายสราวุธ เพ็ญพิมพ
นายสราวุธ รุงโรจน
นายสราวุธ สิริชัยเจริญกล
นายสราวุธ สุวรัตน
นายสราวุธ อุทัยรัตนกิจ
นายสฤษดิ์ ศรีศักดา
นายสวงค เกิดบัวทอง
นายสวงค จันทนะ
นายสวงค ภคเลิศพาณิชย
นายสวรรค อุดม
นายสวัสดิ์ จอมแปง
นายสวัสดิ์ ชูสุวรรณ
นายสวัสดิ์ ตากไธสง
นายสวัสดิ์ บุตะเขียว
นายสวัสดิ์ ละมายพันธ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐

นายสวัสดิ์ สายชนะ
นายสวัสดิ์ สุธรรมนอย
นายสวัสดิ์ สุบรรณ
นายสวัสดิ์ หาสุข
นายสวัสดิ์ ออนละมูล
นายสวัสดิ์ แปงชิด
นายสวาง กามะ
นายสวาง คํามี
นายสวาง จูบาง
นายสวาง พรมประเทศ
นายสวาง ฟองมูล
นายสวาง เมืองมา
นายสวาง เรือนคํา
นายสวาง อุนคํา
นายสวาท ทองบอ
นายสวาท พูลคลาย
นายสวาท ภูมิโยชน
นายสวาท ศรีวิชา
นายสวาท สุดหา
นายสวาน เชื้อไพบูลย
นายสวิก สาระเกตุ
นายสวิง ตาละโชติ
นายสหพัฒน ออนศรี
นายสหัส อินทรสุวรรณ
นายสอน เกตุสุวรรณ
นายสอน อยูยัง

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗
๓๒๐๘
๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔
๓๒๑๕
๓๒๑๖

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสอนศักดิ์ วงศเขื่อนแกว
นายสอย ศรีจันทร
นายสอาด แววเพ็ชร
นายสอาด ไวงาน
นายสอาด นาวา
นายสะอรัด พลอยดี
นายสะอาด ทําคลอง
นายสะอาด ปานเพ็ชร
นายสะอาด ศรีนาดี
นายสังเกต โอภาสฐิติยศ
นายสังขชล วังศรีราช
นายสังขทอง อยูคง
นายสังวาลย มังวงค
นายสังวาลย สกุลพราหมณ
นายสังเวียน มลามาตย
นายสังเวียน วราโพธิ์
นายสังเวียน อินอราม
นายสัจจา กอนคํา
นายสัญญา ปามา
นายสัญญา ศรีประเสริฐ
นายสันติ กุณาใหม
นายสันติ จุลภักดิ์
นายสันติ แจงสนาม
นายสันติ โทจําปา
นายสันติ บุษบาศรี
นายสันติ ปนคํา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๒๑๗
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓
๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑
๓๒๔๒

นายสันติ มิ่งนิคม
นายสันติ สฤษดิ์กุล
นายสันติ แสงจันทร
นายสันติ โสะเบ็ญอาหลี
นายสันติสุข วงคประดิษฐ
นายสันทัด เกิดกุล
นายสันทัด โภคสมบัติ
นายสันทัศน แพรญาติ
นายสันทัศน ภาแกดํา
นายสัมพันธ สุวรรณเดช
นายสัมพันธ หญาปรัง
นายสัมพันธ อาชา
นายสัมภาษณ พรหมรัตน
นายสัมฤทธิ์ ธาตุชัย
นายสัมฤทธิ์ มูลสาร
นายสัมฤทธิ์ ศิลาฤทธิ์
นายสัมฤทธิ์ โสมเมาร
นายสา โยธาญาติ
นายสากล ปทุมานนท
นายสาการียา ยะหริ่ง
นายสากาเรีย แดงนุย
นายสาคร เครือเอียด
นายสาคร เพชรเหลี่ยม
นายสาคร ลาแอน
นายสาดล น้ําหวาน
นายสาทร สมคิด

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๔๓
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙
๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖
๓๒๖๗
๓๒๖๘

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสาธร ยาชมภู
นายสาธิต คงอรุณ
นายสาธิต สอนพา
นายสานนท พิริยอมร
นายสานนท อินทรัตน
นายสามารถ โกสมุทร
นายสามารถ โตแยม
นายสามารถ ทับทวี
นายสามารถ โพธิ์คลี่
นายสามารถ เมฆมาก
นายสามารถ ราชโยธา
นายสามารถ ลิ้มอยูสวัสดิ์
นายสามารถ สุดใจ
นายสามารถ เอี่ยมภูมิ
นายสามิตร จํานงคสังข
นายสาย แตงกระโทก
นายสาย ธะศรีโพธิ์
นายสายชม สามารถ
นายสายชล น้ําคาง
นายสายชล ไผสมบูรณ
นายสายยัณต ปุยวงศ
นายสายรุง ธรรมจันทร
นายสายัณ โพธิ์ศรี
นายสายัณห เงินขาว
นายสายัณห นามวงศ
นายสายัณห พิมพิลา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๒๖๙
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑
๓๒๙๒
๓๒๙๓
๓๒๙๔

นายสายัณห มวงเกษม
นายสายัณห มุงแสง
นายสายัน แสงไทย
นายสายันต ดอนไพรฮวบ
นายสายันต รัตนรักษ
นายสายันห กาวีเปบ
นายสายันห พรมเจียม
นายสารัตน เสนบัว
นายสาโรจน เกษมศรี
นายสาโรจน แกวสุข
นายสาโรจน ปยะเดช
นายสาโรจน มาลยาภรณ
นายสาโรจน มีลนนท
นายสาโรจน ศรีรุงเรือง
นายสาโรจน เอียดขาว
นายสําแดง พลเสน
นายสํานาน คนหาญ
นายสําเนา มูลสุวรรณ
นายสําเนาว พึ่งสวสดิ์
นายสําเนียง ทองบานทุม
นายสําเนียง โยหาเคน
นายสําเภา จํารูญบวรรัตน
นายสําเภา ลาเลี้ยง
นายสําเภา วงศพิมล
นายสํารวย ทันประโยชน
นายสํารวย ปลั่งกลาง

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๙๕
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑
๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗
๓๓๑๘
๓๓๑๙
๓๓๒๐

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสํารวย ศรีกลัด
นายสํารวย สวัสดิ์นะที
นายสํารวย เสร็จกิจ
นายสํารอง สีขาว
นายสําราญ กองแกว
นายสําราญ ชัยบุตรดี
นายสําราญ เทพนอก
นายสําราญ บรรทา
นายสําราญ บุญลือ
นายสําราญ พวงอางทอง
นายสําราญ มัยวงศ
นายสําราญ สายัณห
นายสําราญ แสนใจ
นายสําราญ หนุนดี
นายสําราญ หมุดธรรม
นายสําเร็จ ทองมั่น
นายสําเร็จ เพชรมณี
นายสําเร็จ วิเศษฤทธิ์
นายสําเร็จ หาผล
นายสําเริง นวลเดช
นายสําเรียง ประสงคทรัพย
นายสําฤทธิ์ สุพรรณ
นายสําลี บุญชัย
นายสําลี มะลาศรี
นายสําลี เหลากลม
นายสําอางค คําประเทศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๓๒๑
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓
๓๓๔๔
๓๓๔๕
๓๓๔๖

นายสําอางค เพิ่มผล
นายสิง วิชัยตะ
นายสิงห ปฏิทิน
นายสิงหแกว เจริญมูล
นายสิงหคํา มโนหาญ
นายสิงหคํา อริวรรณา
นายสิงหหา อารียรอบ
นายสิทธิ์ พุมพริก
นายสิทธิชัย ชื่อตรง
นายสิทธิชัย บุญรักษา
นายสิทธิชัย อักษรพิมพ
นายสิทธิชัย อังคพินิจ
นายสิทธิพงษ สมทรัพย
นายสิทธิพร ธิชากรณ
นายสิทธิพร บัวชื่น
นายสิทธิพล อินถา
นายสิทธิราษฎร ณ นคร
นายสิทธิศักดิ์ ฤทฺธิ์เดช
นายสิทธิสันต ประเสริฐสุข
นายสิน สีสุด
นายสิน อุณวงค
นายสินธุชัย พงษปรีชา
นายสินสมุทร พงษพาณิช
นายสิรภพ บุตรโยธี
นายสิรภพ ภิรมยชาติ
นายสีทน ปงรังสี

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๔๗
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓
๓๓๖๔
๓๓๖๕
๓๓๖๖
๓๓๖๗
๓๓๖๘
๓๓๖๙
๓๓๗๐
๓๓๗๑
๓๓๗๒

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสีทอง วงษธรรมศักดิ์
นายสีทา กินรีวงศ
นายสีทา ปญญาวุฒิ
นายสีมา ไชยศรี
นายสีลา โพธิ์ศรี
นายสีอัมพร จําปา
นายสุ พรมบุตร
นายสุกรี สนธิญาติ
นายสุขเกษม ยอดทองเลิศ
นายสุขคํา แกวมาลา
นายสุขสันต ผาสุก
นายสุขสันต ศรีสะอาด
นายสุขสันต สุวรรณพงศ
นายสุขสันต อึ่งปา
นายสุคน เกียรติเสรีกุล
นายสุคํา วินัน
นายสุคํา สุวรรณ
นายสุชัย ปานเจริญ
นายสุชาติ เกลี้ยงสง
นายสุชาติ ขําเขวา
นายสุชาติ ชูสุทธิ์
นายสุชาติ เณรแขก
นายสุชาติ ตะนา
นายสุชาติ เตชะเตย
นายสุชาติ เต็มปรีชา
นายสุชาติ ทองแกมแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๓๗๓
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒
๓๓๘๓
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐
๓๓๙๑
๓๓๙๒
๓๓๙๓
๓๓๙๔
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗
๓๓๙๘

นายสุชาติ ทุยาวัตร
นายสุชาติ นาสารีย
นายสุชาติ พงษรัตน
นายสุชาติ ไพบูลย
นายสุชาติ ภูสีทอง
จาสิบเอก สุชาติ มวงเขม
นายสุชาติ ยอนใจทัน
นายสุชาติ วรรณกลัด
นายสุชาติ สังขเอี่ยม
นายสุชาติ สีนวลจันทร
นายสุชาติ สุโยธีธนรัตน
นายสุชาติ หลาเบอะ
นายสุชาติ อมรพรรณพงศ
นายสุชาติ เอมวงษ
นายสุชิน ชาติชาตรี
นายสุชิน ผิวละออ
นายสุชิน เผือกคํา
นายสุชิน อินทรวงค
นายสุเชษฐ รุงถาวรวงศ
นายสุดใจ โครตหลง
นายสุดใจ ชาตาดี
นายสุดใจ ทัพดี
นายสุดใจ นาวายนต
นายสุดใจ เพชรหนูเสด
นายสุดใจ วิชัยดิษฐ
นายสุดใจ แกนคําเปก

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๙๙
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖
๓๔๑๗
๓๔๑๘
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุทธิชัย หลอดเข็ม
นายสุทธิยา จันทรพิมพ
นายสุทธิระ โพธิเศษ
นายสุทธิวัชร เอี้ยวรัตนวดี
นายสุทธิวุฒิ ไถวสินธุ
นายสุทธิศักดิ์ มีมั่ง
นายสุทน จันตะรังษี
นายสุทัศน กิจประสงค
นายสุทัศน โคตรธรรม
นายสุทัศน ชาญประเสริฐ
นายสุทัศน ซื่อหลาย
นายสุทัศน พัฒนขจร
นายสุทัศน อนุการ
นายสุทิน ซุงรัมย
นายสุทิน โพธิ์ทอง
นายสุทิน สุขเกษม
นายสุทิน แสงสิทธิ์
นายสุทิน อินทรแกว
นายสุทิน อุนสนิท
นายสุเทน พึ่งสุข
นายสุเทพ คุณกิตติ
นายสุเทพ จุลสุภา
นายสุเทพ นาคะรัตนวิจิตร
นายสุเทพ บุญกอบ
นายสุเทพ พงศพญา
นายสุเทพ มั่งมูล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑
๓๔๔๒
๓๔๔๓
๓๔๔๔
๓๔๔๕
๓๔๔๖
๓๔๔๗
๓๔๔๘
๓๔๔๙
๓๔๕๐

นายสุเทพ ศรีวิชัย
นายสุเทพ สอนสา
นายสุเทพ สํารวมใจ
นายสุเทพ สุวรรละโพลง
นายสุเทพ อะทาโส
นายสุธรรม เจริญผิว
นายสุธรรม พงษรักษ
นายสุธิชัย กุณฑลทอง
นายสุธิศักดิ์ ดังชัยภูมิ
นายสุธี ชะนะชู
นายสุธี ธรรมชูเชาวรัตน
นายสุธีร บรรตานึก
จาสิบเอก สุน สลีวงศ
นายสุนตอน หมัดอะดัม
นายสุนทร เกตุทอง
นายสุนทร เกิดศรีเหล็ก
นายสุนทร แกวกาวิล
นายสุนทร จอมจันยวง
นายสุนทร ดีสุข
นายสุนทร แดงสกุล
นายสุนทร นาใจเย็น
นายสุนทร รอดเขียว
นายสุนทร รัตนานุกูล
นายสุนทร วิกรานตกุล
นายสุนทร สายหมอก
นายสุนทร อินนุย

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๕๑
๓๔๕๒
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖
๓๔๕๗
๓๔๕๘
๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑
๓๔๖๒
๓๔๖๓
๓๔๖๔
๓๔๖๕
๓๔๖๖
๓๔๖๗
๓๔๖๘
๓๔๖๙
๓๔๗๐
๓๔๗๑
๓๔๗๒
๓๔๗๓
๓๔๗๔
๓๔๗๕
๓๔๗๖

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุนทร อุปลา
นายสุนทอน ประสังคะเต
นายสุนันท เกษณา
นายสุนันท งาประดิษฐ
นายสุนันท ปนบัว
นายสุนันท ภูลายดอก
นายสุนันท มวลเมืองสอง
นายสุนันท มาเสริฐศรี
นายสุนันท วงศจักร
นายสุนันท สุขแกว
นายสุนา ธรรมลังกา
นายสุนิตย ทองเพณี
นายสุบรรณ บุญเปรม
นายสุบรรณ ศรีเจริญ
นายสุบรรณ สองสี
นายสุบิณ วุฒิรัตน
นายสุบิน ทรัพยสมบูรณ
นายสุบิน แลลา
นายสุบิน สินทร
นายสุปรีชา งามผิว
นายสุพจน คําสิงห
นายสุพจน ทองพัฒน
นายสุพจน เทพวงสา
นายสุพจน พวกภะรับ
นายสุพจน พวงกระสินธุ
นายสุพจน มะติยะภักดิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๔๗๗
๓๔๗๘
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑
๓๔๘๒
๓๔๘๓
๓๔๘๔
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓
๓๔๙๔
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐
๓๕๐๑
๓๕๐๒

นายสุพจน เสร็จสวัสดิ์
นายสุพจน หงษชัย
นายสุพรชัย ชุมแวงวาป
นายสุพรชัย ผานเมือง
นายสุพรชัย ยี่เก็งเอี่ยม
นายสุพรรณ ชาวลี้แสน
นายสุพรรณ แกวดวง
นายสุพรรณ ผาจําปา
นายสุพรรณ วงศกันทะ
นายสุพรรณ ศิลารักษ
นายสุพรรณ ไสว
นายสุพล เครือบุญ
นายสุพล จันทรศรี
นายสุพล ไชยแสน
นายสุพล โนใหม
นายสุพล สอนสุภาพ
นายสุพักษ แข็งสงา
นายสุพัฒน เกรียงกฤติกา
นายสุพัฒน สมตา
นายสุพัฒน สายทอง
นายสุพัฒนเกษม ถึกกวย
นายสุพันธ สิงหวิบูลย
นายสุภักดิ์ นิลใย
นายสุภัทร เฮงยศมาก
นายสุภาพ คอนกําลัง
วาที่พันตรี สุภาพ พงษสุภาพ

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๐๓
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘
๓๕๑๙
๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒
๓๕๒๓
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖
๓๕๒๗
๓๕๒๘

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุภาพ อินทรจันทร
นายสุภิญ มณีอินทร
นายสุภิรักษ โกศาคาร
นายสุมงคล บุนนาค
นายสุเมธ คชาศักดิ์
นายสุเมธ สืบพงษ
นายสุเมธี ใจยาใหญ
นายสุรกร โพชนิกร
นายสุรกานต จันตั้งอัด
นายสุรกิจ หะสิตะ
นายสุรจิต ลีละพงศวัฒนา
นายสุรชัย ใจกระจาง
นายสุรชัย นาคเสวีวงศ
นายสุรชัย พุทธรรม
นายสุรชัย เสนหา
นายสุรชัย อุษณียเพชรรัตน
นายสุรชาติ พันธุราษฎร
นายสุรชาติ มะราฮิง
นายสุรชาติ ยุพจันทร
นายสุรชาติ เยาวลา
นายสุรเชษ วรอมรพันธุ
นายสุรพงษ วัฒนพงศ
นายสุรพล กิตติคุณ
นายสุรพล คนกลา
นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์
นายสุรพล ชัยชาญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๕๒๙
๓๕๓๐
๓๕๓๑
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓
๓๕๔๔
๓๕๔๕
๓๕๔๖
๓๕๔๗
๓๕๔๘
๓๕๔๙
๓๕๕๐
๓๕๕๑
๓๕๕๒
๓๕๕๓
๓๕๕๔

นายสุรพล เชื้อเมืองพาน
นายสุรพล นนทะภา
นายสุรพล นาออน
นายสุรพล บุญเลิศ
นายสุรพล บุพศิริ
นายสุรพล ปนจาด
นายสุรพล ผิวบาง
นายสุรพล ศิริพันธุ
ดาบตํารวจ สุรพล สุวรรณคุณ
นายสุรพล อินทรกําแหง
นายสุรพันธ บุญณะ
นายสุรยน เทียมสําโรง
นายสุรยุทธ บูรณา
นายสุรวิทย สุดตรง
นายสุรศักดิ์ กองขมิ้น
นายสุรศักดิ์ แกวแฝก
นายสุรศักดิ์ เขื่อนไชย
นายสุรศักดิ์ คฤหัสถ
นายสุรศักดิ์ จงประเสริฐ
นายสุรศักดิ์ บุริพา
นายสุรศักดิ์ ภูพันเวอ
นายสุรศักดิ์ วงศวิทยานันท
นายสุรศักดิ์ ศรีสวาง
นายสุรศักดิ์ สวัสดิวงศ
นายสุรสิงห บุรี
นายสุรสิทธิ์ โนนเสนา

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๕๕
๓๕๕๖
๓๕๕๗
๓๕๕๘
๓๕๕๙
๓๕๖๐
๓๕๖๑
๓๕๖๒
๓๕๖๓
๓๕๖๔
๓๕๖๕
๓๕๖๖
๓๕๖๗
๓๕๖๘
๓๕๖๙
๓๕๗๐
๓๕๗๑
๓๕๗๒
๓๕๗๓
๓๕๗๔
๓๕๗๕
๓๕๗๖
๓๕๗๗
๓๕๗๘
๓๕๗๙
๓๕๘๐

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุรสิทธิ์ ยุภาศ
นายสุรสิทธิ์ วิชินโรจนจรัล
นายสุรเสริฐ จารุสกุล
นายสุระ จักรศรี
นายสุระกัน วัยภา
นายสุระชัย แองดี
นายสุระชาติ พรหมเจริญ
นายสุระพันธ สุขสวัสดิ์
นายสุรัตน กาญจนวัฒน
นายสุรัตน เตมิยนันท
นายสุรัตน โพธิ์ดี
นายสุรินทร ดําชม
นายสุรินทร แดงมาลี
นายสุรินทร แถมตาน
นายสุรินทร ธรฤทธิ์
นายสุรินทร โยธี
นายสุรินทร หงษเส็ง
นายสุริยะ มีสติ
นายสุริยัณห สวางจิตต
นายสุริยันต สาเพ็ง
นายสุริยา แกวมาลา
นายสุริยา ทองศรี
นายสุริยา พลาดอินทร
นายสุริยา พุฒิเนาวรัตน
นายสุริยา สังขพงษ
นายสุริยา สีหัวโทน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๕๘๑
๓๕๘๒
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖
๓๕๘๗
๓๕๘๘
๓๕๘๙
๓๕๙๐
๓๕๙๑
๓๕๙๒
๓๕๙๓
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖
๓๕๙๗
๓๕๙๘
๓๕๙๙
๓๖๐๐
๓๖๐๑
๓๖๐๒
๓๖๐๓
๓๖๐๔
๓๖๐๕
๓๖๐๖

นายสุริยา หนูเนตร
นายสุริยาวุธ โลหะกาลก
นายสุริเยศ พันธุ
นายสุริโย เทพโพธา
นายสุไลมาน ยูโซะ
นายสุวรรณ ทรงโสด
นายสุวรรณ นนทคํา
นายสุวรรณ นรินทร
นายสุวรรณ บุญโกย
นายสุวรรณ ศรียารักษ
นายสุวัชชัย ขวัญเมือง
นายสุวัชชัย วังกอน
นายสุวัฒ บุตรนามดี
นายสุวัฒน พงศสิริจินดา
นายสุวัฒน อิทธิ์ประเสริฐ
ดาบตํารวจ สุวัฒน อินทรเทพ
นายสุวัฒนชัย หวานอม
นายสุวัตร ครุฑเกตุ
นายสุวัตร ตระกูลชมดง
นายสุวิช สิริจริยาพร
นายสุวิด ยิ้มแยม
นายสุวิทย จูแวน
นายสุวิทย ชัยทอง
นายสุวิทย เทียมฟก
นายสุวิทย พันธมุย
นายสุวิทย พันธุมัย

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๐๗
๓๖๐๘
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒
๓๖๒๓
๓๖๒๔
๓๖๒๕
๓๖๒๖
๓๖๒๗
๓๖๒๘
๓๖๒๙
๓๖๓๐
๓๖๓๑
๓๖๓๒

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุวิทย วงษสวัสดิ์
นายสุวิทย โสภาวรรณ
นายสุวิน คําวาท
นายสุวิวัฒน คงซาน
นายสุวิวัฒน ธรรมกิจ
นายสุวิศิษฏ รักสุนทรธรรม
นายสุวีระ สิงหทอง
นายสุเวช โคตสีสาย
นายสุเวช เชี่ยวชาญชัย
นายสุสัมพันธ สรอยทอง
นายเสกสรร คํามูลดี
นายเสกสรร ยศบรรดาศักดิ์
นายเสกสรรค สวัสดี
นายเสกสรรค สังเกตุใจ
นายเสกสันต แกวนํา
นายเสกสิทธิ์ ขึมจันทร
นายเสกสิน ไวยสุศรี
นายเสงี่ยม งวนสน
นายเสงี่ยม สุโข
นายเสงี่ยม หนูทิพย
นายเสถียร เขื่อนเพชร
นายเสถียร คําชมภู
นายเสถียร ทาเขียว
นายเสถียร ยาวิชัย
นายเสถียร วงษลคร
นายเสถียร ศาลาสุข

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๖๓๓
๓๖๓๔
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘
๓๖๓๙
๓๖๔๐
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓
๓๖๔๔
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗
๓๖๔๘
๓๖๔๙
๓๖๕๐
๓๖๕๑
๓๖๕๒
๓๖๕๓
๓๖๕๔
๓๖๕๕
๓๖๕๖
๓๖๕๗
๓๖๕๘

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายเสถียรศักดิ์ ธีระวัฒนประสิทธิ์
นายเสน พลซักซาย
นายเสนห แกวศรีงาม
นายเสนห ทาวแปง
นายเสนห รังสิยารมณ
นายเสนห ศรีระวิ
นายเสนอ ไชโย
นายเสนอ ทรงพินิจ
นายเสนอ หลอดแกว
นายเสนาะ โยมญาติ
นายเสนาะ สืบวงษดิษฐ
นายเสนีย ศรีนิล
นายเสนีย อนันตอัมพร
นายเสมอ แสงสีนิล
ดาบตํารวจ เสมา ดอกพุด
นายเสมียน เพชรนคร
นายเสย เจียสารัมย
นายเสริม บุญชื่น
นายเสริม บุญมาสูงทรง
นายเสริม มาเอียด
สิบโท เสริม ศรีมูล
นายเสริมมิตร โรจนพงศสถาพร
นายเสริมสุข พวงงาม
นายเสรี จันทรไพรพฤกษ
นายเสรี ไชยกาฬสินธุ
นายเสรี ซอยรัมย

๓๖๕๙
๓๖๖๐
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔
๓๖๖๕
๓๖๖๖
๓๖๖๗
๓๖๖๘
๓๖๖๙
๓๖๗๐
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔
๓๖๗๕
๓๖๗๖
๓๖๗๗
๓๖๗๘
๓๖๗๙
๓๖๘๐
๓๖๘๑
๓๖๘๒
๓๖๘๓
๓๖๘๔

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเสรี ถาปนา
นายเสรี ภูววิเชียรฉาย
นายเสรี อารินทร
นายเสรี อิ่นแกว
นายเสรีรัฐ สวิญญาณกทรัพย
นายเสวก จั่นเจริญ
นายเสวก รัสมี
นายเสวก วิทยาคุณ
นายเสาร เคนดา
นายเสาร เมืองวงค
นายเสารแกว เขงคา
นายเสารแกว แสนไชย
นายเสารแกว หลวงแกว
นายเสารคํา แกวโมง
นายเสารคํา ปญญากุล
นายเสียง คําแสน
นายแสง บุตรอามาตย
นายแสง วงคศรีแกว
นายแสงทอง สาสุทธิ์
นายแสน สมสนุก
นายแสวง คงเขามวง
นายแสวง เคนสุวรรณ
นายแสวง ปอกหลง
นายแสวง วันมาละ
นายแสวง สาทาวงศ
นายแสวง หมุดธรรม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๖๘๕
๓๖๘๖
๓๖๘๗
๓๖๘๘
๓๖๘๙
๓๖๙๐
๓๖๙๑
๓๖๙๒
๓๖๙๓
๓๖๙๔
๓๖๙๕
๓๖๙๖
๓๖๙๗
๓๖๙๘
๓๖๙๙
๓๗๐๐
๓๗๐๑
๓๗๐๒
๓๗๐๓
๓๗๐๔
๓๗๐๕
๓๗๐๖
๓๗๐๗
๓๗๐๘
๓๗๐๙
๓๗๑๐

นายโสบ หีมหมะ
นายโสพล ชุมทอง
นายโสภณ เมืองทรัพย
นายโสภณ หนูบูรณ
นายโสภณ อินทรัตน
นายโสภา อนันตะวัน
นายโสมนัส เสมอพิทักษ
นายไสว เขียวงาม
นายไสว จันทา
นายไสว ตามิ
นายไสว โทอิ้ง
นายไสว บํารุงสวัสดิ์
นายไสว พลดงนอก
นายไสว พินสุวรรณ
นายไสว สงวนพร
นายหงษ ถนอมสัตย
นายหนําใจ บุญประสพ
นายหนึ่ง เกาะลอย
นายหนึ้ง อิ่นแกว
นายหนูจันทร นนทะนํา
นายหนูดํา รอยเพลียร
นายหนูดี ขาวศรี
นายหนูนอย บุระพันธ
นายหนูพัด นินทราช
นายหนูลวน ยศมาว
นายหมัดแสละ สุขคติ

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๑๑
๓๗๑๒
๓๗๑๓
๓๗๑๔
๓๗๑๕
๓๗๑๖
๓๗๑๗
๓๗๑๘
๓๗๑๙
๓๗๒๐
๓๗๒๑
๓๗๒๒
๓๗๒๓
๓๗๒๔
๓๗๒๕
๓๗๒๖
๓๗๒๗
๓๗๒๘
๓๗๒๙
๓๗๓๐
๓๗๓๑
๓๗๓๒
๓๗๓๓
๓๗๓๔
๓๗๓๕
๓๗๓๖

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายหมี่ ชาวดร
นายหยวน ยามเลย
นายหยิบ หวันเจะ
นายหรั่ง สุดาวงค
นายหวง สินธุวงคสานนท
นายหวัน ไชยกระเชียง
นายหวิน ทองใส
นายหัสดิน สถานันท
เรืออากาศตรี หาญ กฤษณา
นายหาญ ไตรเจตน
นายหิรัญ ยูงศิริกาญจน
นายเหมือน สายกระสุน
นายเหมือย ศรีนะ
นายเหรียญ หมื่นยุทธ
นายเหลือง แจงหวย
นายเหลื่อม แสงเดือน
นายเหวียน แสนทอง
นายแหลง สมนอย
นายแหลม ชุมทอง
นายแหลม ราชพลแสน
นายใหม ฮาบพนม
นายไหวพริบ รัตนาภรณ
นายองอาจ แกวดวงตา
นายองอาจ เจริญสุข
นายองอาจ วรรณวิริยะ
นายอดินันท ลือบานะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๗๓๗
๓๗๓๘
๓๗๓๙
๓๗๔๐
๓๗๔๑
๓๗๔๒
๓๗๔๓
๓๗๔๔
๓๗๔๕
๓๗๔๖
๓๗๔๗
๓๗๔๘
๓๗๔๙
๓๗๕๐
๓๗๕๑
๓๗๕๒
๓๗๕๓
๓๗๕๔
๓๗๕๕
๓๗๕๖
๓๗๕๗
๓๗๕๘
๓๗๕๙
๓๗๖๐
๓๗๖๑
๓๗๖๒

นายอดิเรก แจมจรัส
นายอดิศร ชัยประเดิมศักดิ์
นายอดิศร อภัยพันธ
นายอดิศักดิ์ งะสงบ
นายอดิศักดิ์ วงโยธา
นายอดิศักดิ์ สุทธิอาจ
นายอดิสร ชัยศรี
นายอดิสร อนุสี
นายอดุล หนุดทอง
นายอดุลย ทวิสุวรรณ
นายอดุลย บุตรโกบ
นายอดุลย พรมชาติ
นายอดุลย พรหมประสิทธิ์
นายอดุลย วงษพันธุ
นายอดุลย สุนทวง
นายอดุลยศักดิ์ อาดํา
นายอติเทพ วิชัย
นายอธิวัฒน จันสุคต
นายอน มณีโชติ
นายอนวัช ภูละ
นายอนัน นามแสงจันทร
นายอนัน ศิริวรรณ
นายอนันต กาปญญา
นายอนันต กุลีชวย
นายอนันต เขียวสวาส
นายอนันต ชินหอม

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๖๓
๓๗๖๔
๓๗๖๕
๓๗๖๖
๓๗๖๗
๓๗๖๘
๓๗๖๙
๓๗๗๐
๓๗๗๑
๓๗๗๒
๓๗๗๓
๓๗๗๔
๓๗๗๕
๓๗๗๖
๓๗๗๗
๓๗๗๘
๓๗๗๙
๓๗๘๐
๓๗๘๑
๓๗๘๒
๓๗๘๓
๓๗๘๔
๓๗๘๕
๓๗๘๖
๓๗๘๗
๓๗๘๘

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอนันต ไชยวงค
จาสิบเอก อนันต ดอกกุหลาบ
นายอนันต ตั้งเนียรนาทชัย
นายอนันต นนทเสม
นายอนันต นวลสีใส
นายอนันต นิยมเดชา
นายอนันต ปานตุน
นายอนันต พลาหาญ
นายอนันต ภวันนา
นายอนันต ภูมิพันธ
นายอนันต มีมุสิก
นายอนันต ลวนแกว
นายอนันต สนทอง
นายอนันต หรุมรื่น
นายอนันตโชค รัตนการุณยพงศ
นายอนิรุทธ แวเตะ
นายอนุ กลาหาญ
นายอนุกูล ทิพยมณฑา
นายอนุกูล รุนหนุม
นายอนุชา จันกระ
นายอนุชา นิลวงษ
นายอนุชิต พื้นหินลาด
นายอนุพงค อินทะชัย
นายอนุพงษ วโรทัยอังกูร
นายอนุพงษ เหลาภักดี
นายอนุภาส มังสระคู

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๗๘๙
๓๗๙๐
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓
๓๘๐๔
๓๘๐๕
๓๘๐๖
๓๘๐๗
๓๘๐๘
๓๘๐๙
๓๘๑๐
๓๘๑๑
๓๘๑๒
๓๘๑๓
๓๘๑๔

นายอนุรักษ คํายัง
นายอนุลักษณ สุดสวาท
นายอนุวัฒน กิจสวาสดิ์
นายอนุวัฒน จักรปา
นายอนุวัต สุวรรณทา
นายอนุวัตร ธรรมอภิรักษ
นายอนุศักดิ์ ศรีสมัย
นายอนุสรณ ธรรมนารถสกุล
นายอนุสรณ ศรีตนทิพย
นายอภัย ชมภูมี
นายอภัย เตมีสุภาพ
นายอภัยภูมิ ศิลประสาร
นายอภิกิตย แกวน้ําคาง
นายอภิชัย ไวยกันมา
นายอภิชาติ กอบกิจวัฒนา
นายอภิชาติ ขุนพลชวย
วาที่รอยตรี อภิชาติ จอมงาม
นายอภิชาติ ใจสบาย
นายอภิชาติ ชัยวิรัตนนุกูล
นายอภิชาติ เชือกพรม
นายอภิชาติ วงศนุม
นายอภิชาติ วรรณการ
นายอภิชาติ สมคิด
นายอภิชาติ สวัสดี
นายอภิชาติ อาษาศรี
นายอภิชาติ ไชยชาย

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๑๕
๓๘๑๖
๓๘๑๗
๓๘๑๘
๓๘๑๙
๓๘๒๐
๓๘๒๑
๓๘๒๒
๓๘๒๓
๓๘๒๔
๓๘๒๕
๓๘๒๖
๓๘๒๗
๓๘๒๘
๓๘๒๙
๓๘๓๐
๓๘๓๑
๓๘๓๒
๓๘๓๓
๓๘๓๔
๓๘๓๕
๓๘๓๖
๓๘๓๗
๓๘๓๘
๓๘๓๙
๓๘๔๐

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
จาเอก อภิชาย ปานแพ
นายอภิเดช บุญพิทักษ
นายอภิเดช ยั่งยืนนาน
นายอภิทธิกร กาฬภักดี
นายอภินันท แทนรัตนวิจิตร
นายอภินันท ประเสริฐวิทย
นายอภินันท ฟุงเฟอง
นายอภินันท หินแกว
วาที่รอยตรี อภิพงค คงสัมพันธ
นายอภิรมย ปลื้มบุญ
นายอภิรักษ กฐินสมิตร
นายอภิวัฒน ออนศรีอุบล
นายอภิสิทธิ์ กังเจริญวัฒนา
นายอภิสิทธิ์ จิตรื่น
นายอภิสิทธิ์ เชื้ออาสา
นายอภิสิทธิ์ ธรรมดา
นายอภิสิทธิ์ ลบเมฆ
นายอมร จิตรจันทร
นายอมรเทพ บุญมาศ
นายอมรเทพ เล็กโลง
นายอมรรัตน ปานเจริญศักดิ์
นายอมรรัตน วรนิตย
นายอรรณพ ทองนพคุณ
นายอรรณพ ศรีธาราม
นายอรรถ จันทรกระจาง
นายอรรถพล ชมบุญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๘๔๑
๓๘๔๒
๓๘๔๓
๓๘๔๔
๓๘๔๕
๓๘๔๖
๓๘๔๗
๓๘๔๘
๓๘๔๙
๓๘๕๐
๓๘๕๑
๓๘๕๒
๓๘๕๓
๓๘๕๔
๓๘๕๕
๓๘๕๖
๓๘๕๗
๓๘๕๘
๓๘๕๙
๓๘๖๐
๓๘๖๑
๓๘๖๒
๓๘๖๓
๓๘๖๔
๓๘๖๕
๓๘๖๖

นายอรรถพล ศรพรหม
นายอรรถพล เหมือนศรี
นายอรัญ พูนผล
นายอริยธัช กองเกียรติชัย
นายอรุณ แกววิลัย
นายอรุณ นักตรีพงษ
นายอรุณ ศรีพงษ
นายอรุณ ศรีวิชัย
นายอรุณ สอนเพ็ง
นายอรุณ สาครเสถียร
นายอวยชัย กุณาวงค
นายอวยพร อิสโร
นายออด ตาเต็มดวง
นายออด แรจั่น
นายออน ชุมกระโทก
นายออน ยอดสนิท
นายออน นุสนทรา
นายออน รองเนียม
นายออนศรี ยศธแสน
นายออนสา ดอกแกว
นายออย ทรงประโคน
นายอัครเดช สังขทอง
นายอัครเดช หอยสังข
นายอัครเดช หะยีแวนอร
นายอัครนันท ศรีสุขพรอมสุข
นายอัครเนตร เงาทอง

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๖๗
๓๘๖๘
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑
๓๘๗๒
๓๘๗๓
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗
๓๘๗๘
๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑
๓๘๘๒
๓๘๘๓
๓๘๘๔
๓๘๘๕
๓๘๘๖
๓๘๘๗
๓๘๘๘
๓๘๘๙
๓๘๙๐
๓๘๙๑
๓๘๙๒

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอังกูร แกวจันทรเพชร
นายอับดุลมานะ เจะโกะ
นายอับดุลรอแม ราเยง
นายอับดุลละเล็ง เซะบิง
นายอับดุลเลาะ เจะนะ
นายอับดุลวอหะ ยีหวัง
นายอับโดรอฮิง กานา
นายอัมรินทร โรจนพิทยากร
นายอัมฤทธิ์ แสงสุวรรณ
ดาบตํารวจ อัศวิน บัวน้ําออม
นายอัศวิน สังขทอง
นายอัศวิน แสนสมบูรณ
นายอัษฏายุธ โชติเมธี
นายอัสมิง ตาเฮ
นายอัสมี ดาหะมิ
นายอัสอารี แลหะ
นายอาคม คงออน
นายอาคม จันทรสม
นายอาคม โยธา
นายอาคม สายนอย
นายอาคม หาวิเศษ
นายอาจ จันทรเพ็ชร
นายอาจหาญ บุญลอม
นายอาแซ ยูนุ
นายอาณัติ เดชานันทศิลป
นายอาณัติ ทวาเรศเรืองคาม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๘๙๓
๓๘๙๔
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓
๓๙๐๔
๓๙๐๕
๓๙๐๖
๓๙๐๗
๓๙๐๘
๓๙๐๙
๓๙๑๐
๓๙๑๑
๓๙๑๒
๓๙๑๓
๓๙๑๔
๓๙๑๕
๓๙๑๖
๓๙๑๗
๓๙๑๘

นายอาณัติ ทัศนทอง
นายอาณัติ ปงแลมาปุเลา
นายอาณัติ สุภาพ
นายอาทร ชางคํา
นายอาทิตย ศรีอินทร
นายอานนท ญานะ
นายอานนท ตั้นสวัสดิ์
นายอานนท มุขสง
นายอานนท เศวตกมล
นายอานนท เสือขํา
นายอานนท วงษารัตน
นายอาบูบากาศ นกหมุด
นายอารักษ ศรีพล
นายอารันญา ใจพิจิต
นายอารี การะเกตุ
นายอารี บินรินทร
นายอาหลี ชูจางหวาง
นายอํานวย ใจเบิกบาน
นายอํานวย เตจา
นายอํานวย ธิชาญ
นายอํานวย บุญฤทธิ์
นายอํานวย ปนงาม
นายอํานวย พราหมณแกว
นายอํานวย ภักดีนอก
นายอํานวย สนธิรักษ
นายอํานวย อยูเจริญ

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๑๙
๓๙๒๐
๓๙๒๑
๓๙๒๒
๓๙๒๓
๓๙๒๔
๓๙๒๕
๓๙๒๖
๓๙๒๗
๓๙๒๘
๓๙๒๙
๓๙๓๐
๓๙๓๑
๓๙๓๒
๓๙๓๓
๓๙๓๔
๓๙๓๕
๓๙๓๖
๓๙๓๗
๓๙๓๘
๓๙๓๙
๓๙๔๐
๓๙๔๑
๓๙๔๒
๓๙๔๓
๓๙๔๔

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอํานวยชัย กีรกมลชัย
นายอํานาจ ยอดปญญา
นายอําพร สุขกอ
นายอําพล ตายคํา
นายอําพล นิลกุล
นายอําไพ จิตรทศ
นายอิทธิ อินคําปา
นายอิทธิพล แสงสีบับ
นายอิทธิพล อุดโน
นายอิ่นแกว สุภา
นายอินตา สุวรรณการ
นายอินถา ดวงแสง
นายอินถา ปนตาติ๊บ
นายอินทร กาวิลา
นายอินทรจันทร วันดี
นายอินทรีย มีปญญา
นายอินทะนิล นํามะ
นายอินสม บุญเลา
นายอินสอน จันทะมงคล
นายอิบราเฮม กะแน
นายอิสดาเรส หะยีเด
นายอิสระ ศิวิลัย
นายอิสระพงศ ยงปญญา
นายอุกกฤษ ฉัตรศรีสุวรรณ
นายอุกฤษณ ผิวงาม
นายอุด นนทะภักดิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๙๔๕
๓๙๔๖
๓๙๔๗
๓๙๔๘
๓๙๔๙
๓๙๕๐
๓๙๕๑
๓๙๕๒
๓๙๕๓
๓๙๕๔
๓๙๕๕
๓๙๕๖
๓๙๕๗
๓๙๕๘
๓๙๕๙
๓๙๖๐
๓๙๖๑
๓๙๖๒
๓๙๖๓
๓๙๖๔
๓๙๖๕
๓๙๖๖
๓๙๖๗
๓๙๖๘
๓๙๖๙
๓๙๗๐

นายอุด มัดสยาลักษ
นายอุดม กาวิลเครือ
นายอุดม กิ่งพุดซา
นายอุดม แกวกวาง
นายอุดม ขนทอง
นายอุดม คําปวน
นายอุดม คําแสงดี
นายอุดม โงนรี
นายอุดม ไชยเหล็ก
นายอุดม ดําจํานงค
นายอุดม เมืองประทับ
นายอุดม รอดเคราะห
นายอุดม ลําดวล
นายอุดม เลียบสันเทียะ
นายอุดม เลื่อมศรี
นายอุดม สวงโท
นายอุดม อังกุรกวิน
นายอุดมเดช นวลเปยน
นายอุดมเดช หมายสมกลาง
นายอุดมพร อธิคมานนท
นายอุดมพล ตอพล
นายอุดมศักดิ์ ถวิลคํา
นายอุดร ขันภะกิจ
นายอุดร งามจริง
นายอุดร จงพรมราช
นายอุดร จําปหอม

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๗๑
๓๙๗๒
๓๙๗๓
๓๙๗๔
๓๙๗๕
๓๙๗๖
๓๙๗๗
๓๙๗๘
๓๙๗๙
๓๙๘๐
๓๙๘๑
๓๙๘๒
๓๙๘๓
๓๙๘๔
๓๙๘๕
๓๙๘๖
๓๙๘๗
๓๙๘๘
๓๙๘๙
๓๙๙๐
๓๙๙๑
๓๙๙๒
๓๙๙๓
๓๙๙๔
๓๙๙๕
๓๙๙๖

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอุดร จินดาวงค
นายอุดร พวงพั่ว
นายอุดร รัตนโชติ
นายอุดลย เจริญวานิช
นายอุทร พรอมมูล
นายอุทัย คําภา
นายอุทัย ชุมศรี
นายอุทัย เซมา
นายอุทัย ตินโย
นายอุทัย พวงขันแกว
นายอุทัย มูลสาร
นายอุทัย วงคฝน
นายอุทัย ศรีสวดโม
นายอุทัย สิงหวะราช
นายอุทัย เสกรัมย
นายอุทัย อุทยา
นายอุทัย อุประโจง
นายอุทิศ จันธํารง
นายอุทิศ จิตอารี
นายอุทิศ สุตะนุกะมัง
นายอุทิศ เหตุทอง
นายอุเท็ญ เขนย
นายอุเทน เบน ปุรินทราภิบาล
นายอุน โยธิกุล
นายอุนเรือน เรือนกูล
นายอุนหลา นานโพธิ์ศรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๙๙๗
๓๙๙๘
๓๙๙๙
๔๐๐๐
๔๐๐๑
๔๐๐๒
๔๐๐๓
๔๐๐๔
๔๐๐๕
๔๐๐๖
๔๐๐๗
๔๐๐๘
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๑
๔๐๑๒
๔๐๑๓
๔๐๑๔
๔๐๑๕
๔๐๑๖
๔๐๑๗
๔๐๑๘
๔๐๑๙
๔๐๒๐
๔๐๒๑
๔๐๒๒

นายอุบล วุฒิพรโสภณ
นายอุบล สุขสําราญ
นายอุบล สุขหรอง
นายอุบลปรีชา สุชัยยะ
นายอุรชาติ หาวหาญ
นายอุไร บุญนิติตระกูล
นายอุไร ประสานเนตร
นายอุไร ใยบัวเทศ
นายอุไร ศรีมุงคุล
นายอูมา ยือราน
นายเอกชัย นาคมงคล
นายเอกชัย ศรีพิทักษ
นายเอกนรินทร วัชนุภาพร
นายเอกนิรันดร จันทรงาม
นายเอกพล เมฆปน
นายเอกสยาม พันธุระ
นายเอนก งุนคํา
นายเอนก เงินอยู
นายเอนก นาวีวอง
นายเอนก ปญญาดี
นายเอนก วงคสุวรรณ
นายเอนก มูลคําหลา
นายเอื้ออังกูร มานะกิจไพศาล
นายโอ สาครขันธ
นายโอด สุภาภาค
นายโอภาส ศิริวงค

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๒๓
๔๐๒๔
๔๐๒๕
๔๐๒๖
๔๐๒๗
๔๐๒๘
๔๐๒๙
๔๐๓๐
๔๐๓๑
๔๐๓๒
๔๐๓๓
๔๐๓๔
๔๐๓๕
๔๐๓๖
๔๐๓๗
๔๐๓๘
๔๐๓๙
๔๐๔๐
๔๐๔๑
๔๐๔๒
๔๐๔๓
๔๐๔๔
๔๐๔๕
๔๐๔๖
๔๐๔๗
๔๐๔๘

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายโอฬาร ราชมณี
นายฮอ นุชประดิษฐ
นายฮาสมิง เจะบู
นายเฮ็ง สุมลทา
นายเฮา จุยกระโทก
นางกนกพร ปรัชญกุล
นางกมลวรรณ กลีบสัตบุตร
นางกมัยธร พันจันทร
นางกรกนก พิมพเงิน
นางสาวกรรณิการ คงวิวัฒนไพศาล
นางกรรณิพร จันทนากูล
นางกรองกาญ สาหรายทอง
นางกฤติมา วงศเจริญ
นางสาวกัญญพัสวี ประดิษฐคาย
นางกัญญริชา ทรงวัฒนา
นางกัญญา แกวกาศ
นางกัญญา ยกฉวี
นางกัญญาณัฐ ศรีใจ
นางกัญญาภัทร สุวรรณรัตนโอสถ
นางสาวกันยา ธรรมศิริ
นางกันยารัตน บุตรทิพยสกุล
นางกัลยกร สุวรรณกูฏ
นางกัลยา จีนขํา
นางกัลยา สุขสาธุ
นางสาวกาญจนา กันทา
นางสาวกาญจนา จันทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๐๔๙
๔๐๕๐
๔๐๕๑
๔๐๕๒
๔๐๕๓
๔๐๕๔
๔๐๕๕
๔๐๕๖
๔๐๕๗
๔๐๕๘
๔๐๕๙
๔๐๖๐
๔๐๖๑
๔๐๖๒
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕
๔๐๖๖
๔๐๖๗
๔๐๖๘
๔๐๖๙
๔๐๗๐
๔๐๗๑
๔๐๗๒
๔๐๗๓
๔๐๗๔

นางกาญจนา ตากองแกว
นางกาญจนา ทิพยสิงห
นางกาญจนา มงคลยุทธ
นางกาญจนา ยศอาลัย
นางกานตนภัส พับบํานาญ
นางกาหลง ทะมังกลาง
นางกาหลง แสวงศักดิ์
นางกําไร จันทรสิงห
นางกิ่งแกว แสงรุง
นางกิจจา เจียมประเสริฐ
นางสาวกุลจิรา สังขทอง
นางสาวเกตกร ตุนลํา
นางสาวเกลียว แซฉั่ว
นางเกศกมล ทองพูน
นางเกศนีย ตานะเศรษฐ
นางเกศมณี มารดาพิทักษ
นางสาวเกศวรินทร ดอนอินผล
นางแกวนภา รุจิเรขวัตร
นางขนาน เซี่ยงหลิว
นางขนิษฐา คงไทย
นางขนิษฐา พงษพันธ
นางขันเงิน โถตะบุตร
นางสาวคนึงนิตย พรมมินทร
นางคําพอง โกทา
นางคําศรี กองสุข
นางคําสอน หนุนไธสง

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๗๕
๔๐๗๖
๔๐๗๗
๔๐๗๘
๔๐๗๙
๔๐๘๐
๔๐๘๑
๔๐๘๒
๔๐๘๓
๔๐๘๔
๔๐๘๕
๔๐๘๖
๔๐๘๗
๔๐๘๘
๔๐๘๙
๔๐๙๐
๔๐๙๑
๔๐๙๒
๔๐๙๓
๔๐๙๔
๔๐๙๕
๔๐๙๖
๔๐๙๗
๔๐๙๘
๔๐๙๙
๔๑๐๐

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางคุม คลังกรณ
นางเครือวัน หงษแปลง
นางเครือวัลย รัตนมงคล
นางสาวแคทรียา หมวกศรี
นางงามตา อวมออ
นางจงกล หอมพิสัย
นางจรรยา สุวรรณวงศ
นางจริยา ชุมประยูร
นางสาวจรีย เย็นสุวรรณ
นางจรูญ นิลธร
นางจันใด บุติมาลย
นางจันทกานต นอยหมอ
นางจันทนา เชื้อเพชร
นางจันทนา ภูจอมจิตร
นางจันทนา วิวัฒนรัตนศักดิ์
นางจันทรจิรา ฉายากุล
นางสาวจันทรจิรา โชคพรมอนันต
นางสาวจันทรฉาย ยั่งยืนวณิชสกุล
นางสาวจันทรตรา ศรีสังขงาม
นางจันทรทา สังขศิริ
นางจันทรทิพย ตุนแกว
นางจันทรพร วงษแสงเงินออน
นางจันทรเพ็ญ ไกลถิ่น
นางจันทรเพ็ญ ฉิมชะนะ
นางจันทรเพ็ญ สุรินตะ
นางจันทรแสง จิตอารี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๑๐๑
๔๑๐๒
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๕
๔๑๐๖
๔๑๐๗
๔๑๐๘
๔๑๐๙
๔๑๑๐
๔๑๑๑
๔๑๑๒
๔๑๑๓
๔๑๑๔
๔๑๑๕
๔๑๑๖
๔๑๑๗
๔๑๑๘
๔๑๑๙
๔๑๒๐
๔๑๒๑
๔๑๒๒
๔๑๒๓
๔๑๒๔
๔๑๒๕
๔๑๒๖

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางจันทะนี คามะดา
นางจารี สิงหทอน
นางจารุนันท ปละอุด
นางจารุวรรณ เพื่อนประเสริฐ
นางจํานงค ชูประเสริฐ
นางจํานงค พึ่งสมศักดิ์
นางจํานงค สุเนย
นางจําเนียร ใจดี
นางจําเนียร สาระสุวรรณ
นางจําปา มณีวรรณ
นางจิดาภา สิทธิพล
นางสาวจิตตานาถ ปนใหว
นางจิตรวี พันธุโยศรี
นางจินดา ใจกวาง
นางจินดา ประภาศิริสุลี
นางจินตนา ไชยโสดา
นางจินตนา ทนงนวล
นางจินตนา สุวรรณอําไพ
นางจิรพรรณ ศรีอําไพ
นางจิรวดี มณีรัตน
นางจิรา แดงบรรจง
นางจิราพัชร บุญมหาผล
นางสาวจิราภรณ ศรีสุวรรณ
นางสาวจิราภรณ แสงกุดเลาะ
นางจุฑารัตน ทองขํา
นางสาวจุฑารัตน อนุรักษตระกูล

๔๑๒๗
๔๑๒๘
๔๑๒๙
๔๑๓๐
๔๑๓๑
๔๑๓๒
๔๑๓๓
๔๑๓๔
๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑
๔๑๔๒
๔๑๔๓
๔๑๔๔
๔๑๔๕
๔๑๔๖
๔๑๔๗
๔๑๔๘
๔๑๔๙
๔๑๕๐
๔๑๕๑
๔๑๕๒

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจุรี ชูสุวรรณ
นางจุรี หมัดงะ
นางจุรีรัตน อุนเรือน
นางสาวจุฬา ตระกูลชมดง
นางเจลจิลา สังขรัตน
นางแจม เดชะมารถ
นางฉวี โพธิสิทธิ์
นางฉวีวรรณ ฟุนเตย
นางสาวฉัตรนภา วงคไชยา
นางสาวฉัทธณา ทรนงค
นางเฉลา เมืองเหลือ
นางเฉลิมวรรณ วงศอิสเรส
นางเฉลียง กองสุข
นางเฉลียว ไสวอมร
นางสาวชญากร วงศอะถะ
นางชญาดา บุญเณร
นางชญานนัทช ศรีวิไลลักษณ
นางสาวชณิปทม สุธรรมรักษ
นางชนัดดา เจียรรัตนสวัสดิ์
นางสาวชนิดา อุดมศิลป
นางชมเพลิน ศิริทรัพยโภคา
นางสาวชลิดา คํามงคล
นางสาวชวนชม สุขนิตย
นางสาวชะลอม บุญเชื่อม
นางชะอุม ชนะพันธ
นางชะเอม ทองอุน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๑๕๓
๔๑๕๔
๔๑๕๕
๔๑๕๖
๔๑๕๗
๔๑๕๘
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑
๔๑๖๒
๔๑๖๓
๔๑๖๔
๔๑๖๕
๔๑๖๖
๔๑๖๗
๔๑๖๘
๔๑๖๙
๔๑๗๐
๔๑๗๑
๔๑๗๒
๔๑๗๓
๔๑๗๔
๔๑๗๕
๔๑๗๖
๔๑๗๗
๔๑๗๘

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวชัชฎา เต็มปติกุล
นางสาวชัชศรัณย ประภาสะวัต
นางชาติญา เมืองเกา
นางชุติมา วงษโสภา
นางสาวชุติมาพร วงษหลา
นางชุนาวรรณ สุทธิผุย
นางชุลีวรรณ เกตุบรรจง
นางชูฉาย จันทรเอี่ยม
นางชูศรี คําพันธุ
นางเชิด แกวฟอง
นางโชติกา แจมจํารัส
นางซุงฟา บุญมี
นางญัฐวดี จินดานิล
นางฐิติกานต เจริญวุฒิวนพันธ
นางณฐา เพชรรัตน
นางสาวณปภาณภรณ ชมภูนิช
นางสาวณัฎฐณิชา ธนภาคยโชคศิริ
นางสาวณัฐกานต โนนาค
นางณัฐธิดา ขอบทอง
นางณัฐนันท ศรีมอย
นางสาวณิชติณณ จําเริญวัตติ์
นางณิชาภัทร แพรญาติ
นางณิชาภา ออนเงิน
นางดรรชนี อุนคําเมือง
นางสาวดวงกมล สมบุญรอด
นางดวงใจ เวียงทอง

๔๑๗๙
๔๑๘๐
๔๑๘๑
๔๑๘๒
๔๑๘๓
๔๑๘๔
๔๑๘๕
๔๑๘๖
๔๑๘๗
๔๑๘๘
๔๑๘๙
๔๑๙๐
๔๑๙๑
๔๑๙๒
๔๑๙๓
๔๑๙๔
๔๑๙๕
๔๑๙๖
๔๑๙๗
๔๑๙๘
๔๑๙๙
๔๒๐๐
๔๒๐๑
๔๒๐๒
๔๒๐๓
๔๒๐๔

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางดวงพร นุมนวลศรี
นางดวงสมร ศรีหมากสุก
นางสาวดอกไม ทองประสาร
นางดอกรัง อินทิยา
นางดุษฎี สุภาพ
นางเดือนเพ็ญ พุฒิ
นางสาวตวงรัตน วะทิสา
นางสาวตอย ขําปรางค
นางตอย พุทธอารักษวงศ
นางเตียง ทองเชื้อ
นางแตงออน คงดอน
นางถนอมขวัญ พันธสนิท
นางถาวร นนทภายวัน
นางทรงศรี ถาวรวรานนท
นางทรงศรี สัตยมี
นางทองคํา พันธุขะวงษ
นางทองคูณ คอนเนลล
นางทองดี เทพวงษ
นางทองมวน เจนชัย
นางทองเมี้ยน ขําสนิท
นางทองยอย พานา
นางทองลวน ฤทธิ์สกุล
นางทองศรี ไชยาสิงห
นางทองศรี อมรพรหม
นางทองใส สายเพ็ง
นางทองเหลือง ฐานคร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๒๐๕
๔๒๐๖
๔๒๐๗
๔๒๐๘
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑
๔๒๒๒
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗
๔๒๒๘
๔๒๒๙
๔๒๓๐

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางทองใหม กวยทา
นางทัศนียา กองแกว
นางทิพยติมา จันทรเปลง
นางสาวทิพยสุณี สกุลศิริภิรมย
นางสาวทิพวรรณ เกกาฤทธิ์
นางสาวทิพาพรรณ ลิ้มกิติศุภสิน
นางสาวทิพาพรรณ วรปญญาสถิต
นางสาวทิวสุดา ศรีสุระพล
นางเทวี หลักชัย
นางสาวเทียนทอง สุดา
นางเทียมจันทร กอบไกร
นางสาวธชาษร ใจแสน
นางธนพร เมืองทรัพย
นางสาวธนพรรณ คชาชัย
นางธรรมญลักษณ ดอกตะเคียน
นางธัญชนก คงนาน
นางธัญชนก เปรมศรี
นางธัญญลักษณ ชุมใจ
นางสาวธัญญารัตน หรุมเรืองวงษ
นางธัญพร มีโพธิ์
นางธัญพร วงศอวน
นางธัญสินี บํารุง
นางธันยวัน มวงสุข
นางสาวธารนันท รัตนพันธุศรี
นางสาวธิติมา กลาวิเศษ
นางสาวธินันพร มวลชัยภูมิ

๔๒๓๑
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗
๔๒๔๘
๔๒๔๙
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒
๔๒๕๓
๔๒๕๔
๔๒๕๕
๔๒๕๖

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนกแกว อุทา
นางนกเล็ก รัตนบวรชัย
นางนงคนุช ดอกกระทุม
นางนงครัตน สุขใจ
นางนงคราญ คาบเพชร
นางนงนุช เทพวงศ
นางนงนุช แวนนันท
นางนงเยาว ปราโมทย
นางนงเยาว ศิริพยัคฆ
นางนงลักษณ ทานันท
นางนงลักษณ นวพรภักดี
นางสาวนงลักษณ มั่งคั่ง
นางนธภรณ จิรส
นางนนชพร ถึงเกื้อ
นางสาวนนทินันท ศิริศรี
นางนภัทร ดอนหมื่นศรี
นางสาวนภา ทองนอย
นางนภา สมอคร
นางนภาพร นาคทอง
นางนภาพร บุญชัยสุข
นางสาวนภาพร ลิมปะพันธุ
นางสาวนราภรณ สุขสุมิตร
นางนรินทรธร สงหผดุงศักดิ์
นางนริศรา หารยางนอก
นางนฤมล จริยภูมิ
นางนฤมล ตรียะเวชกุล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๒๕๗
๔๒๕๘
๔๒๕๙
๔๒๖๐
๔๒๖๑
๔๒๖๒
๔๒๖๓
๔๒๖๔
๔๒๖๕
๔๒๖๖
๔๒๖๗
๔๒๖๘
๔๒๖๙
๔๒๗๐
๔๒๗๑
๔๒๗๒
๔๒๗๓
๔๒๗๔
๔๒๗๕
๔๒๗๖
๔๒๗๗
๔๒๗๘
๔๒๗๙
๔๒๘๐
๔๒๘๑
๔๒๘๒

นางนวพร พัฒนเพ็ญ
นางนวลศรี พงษสุข
นางนอย สินเมือง
นางนัฐกานต บําเพ็ญวโรดม
นางนันทนา สาละ
นางนันทา เทิดรัตนพงศ
นางสาวนันทิยา สาระทูล
นางนัยนรัตน จินะวงศ
นางนัยนา ชอบเจริญ
นางนาฎยา ลิ้มจรูญ
นางนารินทร คํานึง
นางนาลี บุตรสุรินทร
นางสาวน้ําเงิน แสงใส
นางน้ําทิพย ปนนาค
นางนิดา ปนตาดง
นางสาวนิตยา ตรีพยัคฆ
นางนิตยา มีฉายี
นางนิพัทธ ชัยหมอน
นางนิภาธร นากระโทก
นางนิ่มนวล กองนอย
นางนิ่มนวล สุขีวัฒน
นางสาวนิยม โตโสภณ
นางนิยม สําเภาเงิน
นางนิยมพร พลเยี่ยม
นางนิลาวัลย พันธผง
นางนิวัฒน ไมทอง

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๘๓
๔๒๘๔
๔๒๘๕
๔๒๘๖
๔๒๘๗
๔๒๘๘
๔๒๘๙
๔๒๙๐
๔๒๙๑
๔๒๙๒
๔๒๙๓
๔๒๙๔
๔๒๙๕
๔๒๙๖
๔๒๙๗
๔๒๙๘
๔๒๙๙
๔๓๐๐
๔๓๐๑
๔๓๐๒
๔๓๐๓
๔๓๐๔
๔๓๐๕
๔๓๐๖
๔๓๐๗
๔๓๐๘

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนิเวส จันทรเมือง
นางสาวนุจรี ชวยคุม
นางนุชจรีย โดรณ
นางนุภา เรืองศรี
นางเนตรนภา ทบคลัง
นางเนาวรัตน ไวฉลาด
นางแนงนอย ลีประโคน
นางสาวแนงนอย สุขพอดี
นางบงกชรัตน บัวทอง
นางบังอร แตงกวา
นางบังอร มั่นปาน
นางบังอร รัตนเกต
นางสาวบังอร อยูในธรรม
นางบังเอิญ ใยเทศ
นางบัญญัติ เจริญพร
นางบัวทอง ชัยอาจ
นางบัวแยม มณีรัตน
นางบุญเจือ ฤทธิสิทธิ์
นางบุญชู บุญสวัสดิ์
นางบุญทา ไมยาง
นางบุญธรรม ดิษธรรม
นางบุญนอม สุทธศิลป
นางบุญปน เงินเย็น
นางบุญปน เหล็กกลา
นางสาวบุญเปรียบ แกวแกมคํา
นางสาวบุญแปง หาดกุวรรณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๓๐๙
๔๓๑๐
๔๓๑๑
๔๓๑๒
๔๓๑๓
๔๓๑๔
๔๓๑๕
๔๓๑๖
๔๓๑๗
๔๓๑๘
๔๓๑๙
๔๓๒๐
๔๓๒๑
๔๓๒๒
๔๓๒๓
๔๓๒๔
๔๓๒๕
๔๓๒๖
๔๓๒๗
๔๓๒๘
๔๓๒๙
๔๓๓๐
๔๓๓๑
๔๓๓๒
๔๓๓๓
๔๓๓๔

นางบุญมี กลาวิเศษ
นางบุญยวง บริคุต
นางบุญยืน ชัยคํา
นางบุญยืน ยุระวงศ
นางบุญรวม กรกุม
นางสาวบุญเรือน นิลสวัสดิ์
นางบุญสราง ทองทิม
นางบุญสิตา ศุภรัตนวนิชย
นางสาวบุญหลง จึงสงา
นางบุณฑริกา ปนเจริญ
นางบุปผา พานเงิน
นางบุศรินทร โกมลไส
นางสาวบุษบา ใจบริสุทธิ์
นางบุษบา พิมพบุญมา
นางบุษบา วันสืบ
นางสาวบุษยาภรณ วิเชียรมณี
นางบุษราภรณ วาสนสมบูรณ
นางสาวเบญจมาศ อุนใจ
นางสาวเบ็ญจมาศ เหมาะมาศ
นางเบญจวรรณ คําเสน
นางเบญจวรรณ สวัสดิ์อารีย
นางเบ็ญจางค รัศมีเพ็ญ
นางสาวใบออย แกวชาติ
นางปภากร อินทรสนิท
นางประกาย ณ ไธสง
นางประดิษฐา การะเกตุ

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๓๕
๔๓๓๖
๔๓๓๗
๔๓๓๘
๔๓๓๙
๔๓๔๐
๔๓๔๑
๔๓๔๒
๔๓๔๓
๔๓๔๔
๔๓๔๕
๔๓๔๖
๔๓๔๗
๔๓๔๘
๔๓๔๙
๔๓๕๐
๔๓๕๑
๔๓๕๒
๔๓๕๓
๔๓๕๔
๔๓๕๕
๔๓๕๖
๔๓๕๗
๔๓๕๘
๔๓๕๙
๔๓๖๐

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางประทวน เนียมทอง
นางประทีป สิงหลอ
นางประทุม ภาชนะ
นางประทุม หลวงพิทักษชุมพล
นางประเทือง กิตติณรงคกุล
นางประนอม ขันลา
นางประนอม ชูวงษ
นางประนอม มัตนาวี
นางประไพศรี นามพลกรัง
นางประภาพร มหาวัน
นางประภาศรี ศรีแกว
นางสาวประยูร พิมพสงวน
นางประเสริฐ เพ็ญจันทร
นางสาวปรัศนีย คลายนิล
นางปราณี ครุธาโรจน
นางสาวปราณี จักรเวช
นางปราณี เชี่ยวพานิช
นางปราณี ยังแหยม
นางสาวปราณีต แทนทอง
นางสาวปรารถนา นาปลอง
นางปริศนา อุดมรัตน
นางปรีญาภรณ ซอนกลิ่น
นางปรียา เสวกมาศ
นางสาวปารวี อมตสกุล
นางปนศิริน ผิวเผื่อน
นางปยภัทร พรมเศษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๓๖๑
๔๓๖๒
๔๓๖๓
๔๓๖๔
๔๓๖๕
๔๓๖๖
๔๓๖๗
๔๓๖๘
๔๓๖๙
๔๓๗๐
๔๓๗๑
๔๓๗๒
๔๓๗๓
๔๓๗๔
๔๓๗๕
๔๓๗๖
๔๓๗๗
๔๓๗๘
๔๓๗๙
๔๓๘๐
๔๓๘๑
๔๓๘๒
๔๓๘๓
๔๓๘๔
๔๓๘๕
๔๓๘๖

นางปยวรรณ เพ็ญนุกูล
นางปลันชนา โภคทรัพย
นางแปงลุย นามสิงหษา
นางผกากอง วัชรรัศมี
นางผองพรรณ แสงคํา
นางผองศรี หลาทอง
นางสาวผาสุข บุญสายออ
นางพจนา แสงทอง
นางพจนา เอี่ยมพินพันธ
นางพจนีย รัตพนัส
นางพนมพร แซตั้ง
นางสาวพเยาว เสวกวิหารี
นางสาวพรชุลี ศักดิ์ถาวรเลิศ
นางพรทิพย ทองปอง
นางพรทิพย เปลงปลั่ง
นางพรทิพย มาสีจันทร
นางพรทิพย วองเชิงคา
นางพรทิพย อุทัยชาติ
นางพรเทพ เพิ่มหรรษา
นางสาวพรประภา ผดุงกลิ่น
นางสาวพรพรรณ หลักทอง
นางพรรณนา จินดาธรรม
นางพรรณนิภา คนไว
นางสาวพรรณอร สารสืบ
นางสาวพรรณา แลสันกลาง
นางพรรณี บัวศรี

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๘๗
๔๓๘๘
๔๓๘๙
๔๓๙๐
๔๓๙๑
๔๓๙๒
๔๓๙๓
๔๓๙๔
๔๓๙๕
๔๓๙๖
๔๓๙๗
๔๓๙๘
๔๓๙๙
๔๔๐๐
๔๔๐๑
๔๔๐๒
๔๔๐๓
๔๔๐๔
๔๔๐๕
๔๔๐๖
๔๔๐๗
๔๔๐๘
๔๔๐๙
๔๔๑๐
๔๔๑๑
๔๔๑๒

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพรรณี ปญญาศรี
นางพรรณี แสนวัง
นางสาวพรรษชล จันทราสกุล
นางพรวิไล เลิศอุดมโชค
นางพรศรี มะโนธรรม
นางพรศรี เหลาจันตา
นางพรศิลป จิ๋วเมฆ
นางพรสวรรค สุกทน
นางพวงทอง วรรณีเวชศิลป
นางสาวพวงเพ็ญ นันทิยเภรี
นางพะนอ มากสวาท
นางสาวพัชรณัฐ อนุปญญาวัฒน
นางพัฒนี หยัดน้ํา
นางพัฒสอน ดอนพิมพา
นางพิน ทาประโคน
นางพิภัทรา ชนะบวรบุตร
นางพิมแกว รัตนวิจิตร
นางพิมโพธิ์ กรมธรรมมา
นางสาวพิมลรัตน แซลี้
นางพิมลรัตน ศุขพงษ
นางพิลา สาสิมมา
นางพิศมัย ขันแกว
นางพิศมัย คําภักดีล
นางพิสมัย จันทรอัมพร
นางพิสมัย ใจวัง
นางพิสมัย ศิริลักษณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๔๑๓
๔๔๑๔
๔๔๑๕
๔๔๑๖
๔๔๑๗
๔๔๑๘
๔๔๑๙
๔๔๒๐
๔๔๒๑
๔๔๒๒
๔๔๒๓
๔๔๒๔
๔๔๒๕
๔๔๒๖
๔๔๒๗
๔๔๒๘
๔๔๒๙
๔๔๓๐
๔๔๓๑
๔๔๓๒
๔๔๓๓
๔๔๓๔
๔๔๓๕
๔๔๓๖
๔๔๓๗
๔๔๓๘

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางพีรยานันท ชัยสิทธิ์
นางพีระพรรณ ศิริกุล
นางพุฒชาติ นิถากรณ
นางพุดตาล ชอลัดดา
นางพุทธชิตา แจงกระจาง
นางเพชรรัตน ชัชวาลย
นางสาวเพชรรุง เรืองแสวง
นางเพชรา กูลรมย
นางเพชรา ปทุมพงษ
นางเพ็ญแข วรแสน
นางเพ็ญจันทร ชื่นใจ
นางเพ็ญพยงค ประสงคหิงษ
นางสาวเพ็ญวิภา ปงกา
นางเพ็ญศรี กันทะวัง
นางเพ็ญศรี ประวัตินภา
นางเพ็ญศรี เรือนคํา
นางเพ็ญโสภา โผภูเขียว
นางสาวเพียงจันทร จารุวรวิรัตน
นางเพียงใจ หนูพัฒน
นางไพบูลย หมากผิน
นางไพรรัตน คําดี
นางไพวัลย บุญชิต
นางไพศรี ไพจิตร
นางสาวไพสงค สืบวงษ
นางฟองจันทร วันออน
นางภรณพิมล สุมา

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๔๔๓๙ นางสาวภรภาดา ศรียาวงค
๔๔๔๐ นางสาวภัทรชวนันท
พัฒนธัญธนธรณ
๔๔๔๑ นางสาวภัทรภร เนตรสุวรรณ
๔๔๔๒ นางสาวภัทรภร สีสวย
๔๔๔๓ นางภัทรศรี คําภิบาล
๔๔๔๔ นางสาวภัทราภร แสงบุญ
๔๔๔๕ นางภัทราภรณ กัลยา
๔๔๔๖ นางภัสชลสรณ วิวรรธนาสิน
๔๔๔๗ นางสาวภัสธนาฒย มั่นศรี
๔๔๔๘ นางภาริณี พีระพันธ
๔๔๔๙ นางภาวิณี วิสุทธิรัตน
๔๔๕๐ นางสาวมณฑาทิพย แจมไทย
๔๔๕๑ นางมณีจันทร สิงหอาจ
๔๔๕๒ นางมณีรัตน กลอนจะโปะ
๔๔๕๓ นางมนฑา ทับทัน
๔๔๕๔ นางมนฤดี เมณฑกูล
๔๔๕๕ นางมนัสชนก แสนโอฬาร
๔๔๕๖ นางมนัสนันท โชคมูลเมือง
๔๔๕๗ นางสาวมยุรี สายสุวรรณ
๔๔๕๘ นางมยุลี ลิ้นทอง
๔๔๕๙ นางมลิ โกมลวาทิน
๔๔๖๐ นางมลิวรรณ ทุมประสิทธิ์
๔๔๖๑ นางสาวมลิวัลย ชัยเรียบ
๔๔๖๒ นางมะลิวัลย กันทะหลั่น
๔๔๖๓ นางมะลิวัลย รัตนเสถียร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๔๖๔
๔๔๖๕
๔๔๖๖
๔๔๖๗
๔๔๖๘
๔๔๖๙
๔๔๗๐
๔๔๗๑
๔๔๗๒
๔๔๗๓
๔๔๗๔
๔๔๗๕
๔๔๗๖
๔๔๗๗
๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐
๔๔๘๑
๔๔๘๒
๔๔๘๓
๔๔๘๔
๔๔๘๕
๔๔๘๖
๔๔๘๗
๔๔๘๘
๔๔๘๙

นางสาวมัณฑนา เศาจกุล
นางมาตยา หนานเจียง
นางมาลินี ปานปู
นางมาลี ชลสาคร
นางมาลี ชางหลอ
นางมาลี ปนตะ
นางมาลีพันธ เฉลิมลาภอนันต
นางยอด สติราษฎร
นางยิ่งลักษณ แดงทองดี
นางยุพิน ทองกุล
นางสาวยุพิน มีมาก
นางยุพิน วุฒิการณ
นางยุพิน สงทับ
นางยุพิน สายทอง
นางยุพิน สินสุข
นางยุพินธุ นันตากาศ
นางสาวยุวดี บงแกว
นางยุวรี ทองเรือง
นางเย็น คบทองหลาง
นางสาวเยาวภา ภูมิมาโนช
นางเยาวภา สุขเสวตร
นางเยาวเรศ สนั่นวงศ
นางสาวเยาวเรศ แหยมแกว
นางเยาวลักษณ ไพรขจรเดช
นางใย เมืองมูล
นางรชนีกร มุสิกะสาร

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๙๐
๔๔๙๑
๔๔๙๒
๔๔๙๓
๔๔๙๔
๔๔๙๕
๔๔๙๖
๔๔๙๗
๔๔๙๘
๔๔๙๙
๔๕๐๐
๔๕๐๑
๔๕๐๒
๔๕๐๓
๔๕๐๔
๔๕๐๕
๔๕๐๖
๔๕๐๗
๔๕๐๘
๔๕๐๙
๔๕๑๐
๔๕๑๑
๔๕๑๒
๔๕๑๓
๔๕๑๔
๔๕๑๕

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวรมิดา กลิ่นเมือง
นางรวมรัตน ทองคํา
นางสาวรวีวรรณ โพธิ์ทอง
นางสาวรอหะนี เจะหะหมะ
นางระทม เผาพันธุ
นางระเบียบ ดวงจันทร
นางระเบียบ สืบนาคะ
นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม
นางสาวรังษการ บูรณะชีพ
นางสาวรัชชนก แกวศรีงาม
นางรัชนิศ พวงทอง
นางรัชนี โคตรชมภู
นางรัชนี ชูกลิ่น
นางรัชนี โพธิ์นิ่ม
นางรัตตนา บุญสิทธิ์
นางรัตติกาล พยานใจ
นางรัตนพร โคตรบรรเทา
นางรัตนา กันทายาง
นางรัตนา เจริญรมย
นางสาวรัตนา ชางพลายงาม
นางรัตนา ฤทธิ์ประเสริฐ
นางสาวรัตนาภรณ อุทุมโภค
นางสาวรัตนาวดี สุนทรพันธุ
นางรัมภา จรูญผล
นางราตรี บรรณศรี
นางราตรี รัศมี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๕๑๖
๔๕๑๗
๔๕๑๘
๔๕๑๙
๔๕๒๐
๔๕๒๑
๔๕๒๒
๔๕๒๓
๔๕๒๔
๔๕๒๕
๔๕๒๖
๔๕๒๗
๔๕๒๘
๔๕๒๙
๔๕๓๐
๔๕๓๑
๔๕๓๒
๔๕๓๓
๔๕๓๔
๔๕๓๕
๔๕๓๖
๔๕๓๗
๔๕๓๘
๔๕๓๙
๔๕๔๐
๔๕๔๑

นางราตรี ศรีกุญชร
นางราวรรณ ประเสริฐสิน
นางรําพรรณ กิตติวิริยไพศาล
นางรําไพ สิงหาคร
นางรําภา บุญญาพงษพันธ
นางรุงทิพย อูแสนขัน
นางสาวรุงนภา กลมกลอม
นางรุงนภา ทัดชอมวง
นางรุงฤดี รุงฉัตร
นางรุจาภา พลเยี่ยม
นางเรณู คําเผือก
นางเรณู ธรรมจุฒา
นางเรณู บัวสิงคํา
นางละมัย สืบศักดิ์
นางละออ บุญอยู
นางละออง บุราณสุข
นางลักขณา รักเงิน
นางลักษมี ทวมชุมพร
นางลักษมี ผลประเสริฐศรี
นางลัดดา จันทราช
นางลัดดา พึ่งกลั่น
นางลัดดาวัลย ชวยแดง
นางลําดวน เจริญผล
นางลําดวน ภักดียุทธ
นางลําดวน ลาดโลศรี
นางลําไพ ศุภมาศ

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๔๒
๔๕๔๓
๔๕๔๔
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒
๔๕๕๓
๔๕๕๔
๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙
๔๕๖๐
๔๕๖๑
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔
๔๕๖๕
๔๕๖๖
๔๕๖๗

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางลําใย คมขํา
นางลิ่มรัตน หลักศรี
นางลี่ คงนิล
นางลูกคิด จินาพันธ
นางสาวเลิศจันฑา สีเหลืองสวัสดิ์
นางวงษเดือน บุญศิริ
นางสาววชิรา ฮกยินดี
นางสาววชิราภรณ งวนเฮง
นางวดีภัทร ศรีปราชญ
นางวนิดา กองนาง
นางวนิดา แพงโพนทอง
นางสาววนิดา มุขธรโกษา
นางวนิดา วรยศ
นางวนิดา สุริยะวรรณากูล
นางวรนุช มวงมั่งมี
นางวรภมร ปนทอง
นางสาววรรณทณีย กวยทา
นางวรรณพร สวางศรี
นางสาววรรณรดา เลิศลบ
นางวรรณวิภา ราชอาจ
นางวรรณวิมล แซตั้ง
นางสาววรรณวี ประไพ
นางวรรณา เต็มธนกิจไพศาล
นางวรรณา เลิศสุวรรณชัย
นางวรรณา อนวัช
นางวรรณี ดวงดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๕๖๘
๔๕๖๙
๔๕๗๐
๔๕๗๑
๔๕๗๒
๔๕๗๓
๔๕๗๔
๔๕๗๕
๔๕๗๖
๔๕๗๗
๔๕๗๘
๔๕๗๙
๔๕๘๐
๔๕๘๑
๔๕๘๒
๔๕๘๓
๔๕๘๔
๔๕๘๕
๔๕๘๖
๔๕๘๗
๔๕๘๘
๔๕๘๙
๔๕๙๐
๔๕๙๑
๔๕๙๒
๔๕๙๓

นางวรรณี โพธิ์นิล
นางสาววรรณี วันบุญ
นางสาววราภรณ เกื้อกูล
นางสาววราภรณ แกวคําแสน
นางวราภรณ ละเหมาะ
นางวศิณี วนาพิทักษกุล
นางวัจนนันท จตุนราพิทย
นางวัจนี สุทธานี
นางวันดี ปนตุมมา
นางวันทนา วรรณโชติ
นางวันนี เจริญผล
นางวันเพ็ญ แจมใจรัตน
นางวันเพ็ญ ใจแสน
นางวันเพ็ญ ไชยเมือง
นางวันเพ็ญ ธรรมเทศน
นางวันเพ็ญ สะงา
นางสาววัลภา จันทรวิทัน
นางวัลภา พุฒประเสริฐ
นางวัลลภา ชํานิประเสริฐกุล
นางวาริน จันทา
นางสาววารี ผาภูมิเกริก
นางวารุณี เทียนแกว
นางวารุณี หวานแกว
นางวาสนา คํารินทร
นางสาววาสนา ดีนุช
นางวาสนา สุดดี

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๙๔
๔๕๙๕
๔๕๙๖
๔๕๙๗
๔๕๙๘
๔๕๙๙
๔๖๐๐
๔๖๐๑
๔๖๐๒
๔๖๐๓
๔๖๐๔
๔๖๐๕
๔๖๐๖
๔๖๐๗
๔๖๐๘
๔๖๐๙
๔๖๑๐
๔๖๑๑
๔๖๑๒
๔๖๑๓
๔๖๑๔
๔๖๑๕
๔๖๑๖
๔๖๑๗
๔๖๑๘
๔๖๑๙

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวิจิตรี จันทรอินทร
นางวิภา เมธีพงษ
นางสาววิภาพร แกวสุตัน
นางวิภาวรรณ ครุธทิน
นางวิมลทอง ทูลคําเตย
นางวิมลรัตน เรืองเที่ยง
นางวิรัช เหลาเกิ้มหุง
นางวิรัลพัชร ไชยคําหลา
นางวิลัย ชัยจันทร
นางวิไล จัตตุรัตน
นางวิไล ชาวไชย
นางสาววิไล พงษเสาร
นางสาววิไลวรรณ ทนุพงษ
นางวิไลวรรณ นานรัมย
นางวิไลวรรณ บุตตะวัง
นางวิไลวรรณ มานะศิลป
นางวิสุทธิณี โพธิ์เมือง
นางสาวแววตา ยุวกาฬกุล
นางแวเอเสาะ มูซา
นางศนิ ศรีจันทรเฟอ
นางศรันญา มะณี
นางศริญญาลักษณ ธรรมสอน
นางศรีนวล เกตุบรรลุ
นางศรีนวล บําเรอสงฆ
นางศรีพรรรณ แสนเสร็จ
นางศรีมัย สายัญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๖๒๐
๔๖๒๑
๔๖๒๒
๔๖๒๓
๔๖๒๔
๔๖๒๕
๔๖๒๖
๔๖๒๗
๔๖๒๘
๔๖๒๙
๔๖๓๐
๔๖๓๑
๔๖๓๒
๔๖๓๓
๔๖๓๔
๔๖๓๕
๔๖๓๖
๔๖๓๗
๔๖๓๘
๔๖๓๙
๔๖๔๐
๔๖๔๑
๔๖๔๒
๔๖๔๓
๔๖๔๔
๔๖๔๕

นางศรีรุง พุทธวงค
นางศรีละออ ตันตระเสนียรัตน
นางสาวศรีวรรณ พรหมปน
นางศรีวรรณ สมบูรณ
นางศรีวิมล เถลิงศรี
นางศรีสมบัติ อภิวัฒนชัชวาลย
นางศรีสุดา เขียวเมน
นางศรีสุลักษณ ผลมา
นางศศิธร งานดี
นางสาวศศิธร บุณโยดม
นางศศินฤกาญจน ภูพูนทรัพย
นางสาวศิริกัญญา ทรัพยโภคา
นางสาวศิรินทร ทุเรียนทอง
นางศิริพร โกสุมภ
นางสาวศิริพร ประสงคทรัพย
นางศิริพันธ บัวระวงศ
นางศิริรัตน พงษสิทธิ์ศักดิ์
นางศิริโสภา หนูชู
นางสาวศุพัตรา เลิศเชาวนะ
นางศุภชัย เพียรธัญกิจ
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล
นางสาวษุภากร สวัสดิชัย
นางสถาพร ยะรินทร
นางสถาพร สําลีราช
นางสถิต วิจิตทาดา
นางสาวสนั่น ชัยจันทร

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๔๖
๔๖๔๗
๔๖๔๘
๔๖๔๙
๔๖๕๐
๔๖๕๑
๔๖๕๒
๔๖๕๓
๔๖๕๔
๔๖๕๕
๔๖๕๖
๔๖๕๗
๔๖๕๘
๔๖๕๙
๔๖๖๐
๔๖๖๑
๔๖๖๒
๔๖๖๓
๔๖๖๔
๔๖๖๕
๔๖๖๖
๔๖๖๗
๔๖๖๘
๔๖๖๙
๔๖๗๐
๔๖๗๑

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสมคิด ตันตระกูล
นางสมจิต ตุมทอง
นางสมจิตร อาจสําอาง
นางสมจิตร แมนไธสง
นางสมใจ ตางจงใจ
นางสาวสมใจ เทียนสันต
นางสมทรง นาคมั่น
นางสมทรง แปนเขียว
นางสมทรง พิมพทอง
นางสมทรง รัตนวิภาคกุล
นางสมทรง ศิระสิริกุล
นางสมทรง สุขุมมะสวัสดิ์
นางสมนอย ศรีสมวงศ
นางสมนึก แกวแดง
นางสมนึก จํานงคการ
นางสมนึก ปญญะ
นางสาวสมบัติ นกเกตุ
นางสมบัติ อิ่มอรชร
นางสาวสมบูรณ ธรรมเจริญ
นางสมบูรณ พลกลาง
นางสมปอง ขันทอง
นางสมปอง ผองใส
นางสมปอง สินจิตร
นางสมพร กอนทอง
นางสมพร ชัยสงคราม
นางสมพร พรมลา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๖๗๒
๔๖๗๓
๔๖๗๔
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘
๔๖๘๙
๔๖๙๐
๔๖๙๑
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕
๔๖๙๖
๔๖๙๗

นางสมพร พันธุ
นางสมพร สีเขียว
นางสมพร อุนใจ
นางสมพร เฮงสวัสดิ์
นางสมพินธุ กิติยศ
นางสมยง บัวสี
นางสมฤดี ตอเงิน
นางสาวสมฤทัย กิจจารุวงษ
นางสมฤทัย จงประโคน
นางสมศรี กองสุข
นางสมศรี ชุมพลศรี
นางสมศรี เทพสืบ
นางสมศรี บุญมา
นางสมศิริ ดานวัฒนาพงษ
นางสมสวน ธูปทอง
นางสาวสมสวย บุญสง
นางสมหมาย เกสทอง
นางสมหมาย บัวชุมพล
นางสมหมาย อําพันธุ
นางสมหวัง วันทนะ
นางสมัคร แดงแกว
นางสาวสรอยเพชร เนตรนิยม
นางสาวสรัญญา จันทรเศธร
นางสรินยา แสงศรี
นางสาวสวย จันทรเพ็ง
นางสวางจิต ประเสริฐหลา

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๙๘
๔๖๙๙
๔๗๐๐
๔๗๐๑
๔๗๐๒
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
๔๗๑๐
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓
๔๗๑๔
๔๗๑๕
๔๗๑๖
๔๗๑๗
๔๗๑๘
๔๗๑๙
๔๗๒๐
๔๗๒๑
๔๗๒๒
๔๗๒๓

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสหรัตน เกียรติบัวใหญ
นางสังวาลย จันทวาล
นางสาวสังเวียน น้ําเพชร
นางสันตฤทัย ฉัตรบูรณพิมพ
นางสัมพล ฤทธิวุธ
นางสาคร เถื่อนเครื่อวัลย
นางสาคร เนื้อไม
นางสาวสาคร เหลืองออน
นางสายใจ ศรีจํานงค
นางสายชล ทองสุขงาม
นางสายทอง ทองขจร
นางสายพิณ มูลรัตน
นางสายพิน ตันกุล
นางสายพิน นวมเขียน
นางสายสุรีย ทิพยอาย
นางสาวสายหยุด ศรีมาเจริญ
นางสาวสารินทร อยูศรีเจริญ
นางสาลี คงเกียรติกอง
นางสําเนียง สังขทอง
นางสํารวย คดสระนอย
นางสํารวย มานะชีพ
นางสําราญ จันทโชติ
นางสําราญ ซามา
นางสําอาง ทองบอ
นางสาวสิริภรณ นอยเพิ่ม
นางสีไพร สุเพ็ญภาค

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๗๒๔
๔๗๒๕
๔๗๒๖
๔๗๒๗
๔๗๒๘
๔๗๒๙
๔๗๓๐
๔๗๓๑
๔๗๓๒
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖
๔๗๓๗
๔๗๓๘
๔๗๓๙
๔๗๔๐
๔๗๔๑
๔๗๔๒
๔๗๔๓
๔๗๔๔
๔๗๔๕
๔๗๔๖
๔๗๔๗
๔๗๔๘
๔๗๔๙

นางสาวสุกัญญา คุณยศยิ่ง
นางสุจิตรา สดงาม
นางสุจิรา ชื่นวิเศษ
นางสุณี เขมนกิจ
นางสาวสุดฟา สําเภาทอง
นางสุดา แยมกลีบ
นางสุธรรม นีวันกุล
นางสุธิษา วารินทรสะอาด
นางสุนทร หนอกกระโทก
นางสุนทรา พรหมเถาว
นางสาวสุนทรี เลิศสุวรรณ
นางสุนันท ดาราษี
นางสาวสุนันท มลคล้ํา
นางสุนันท สัมฤทธิ์
นางสุนันทา แกวเพ็ง
นางสาวสุนิสสา ทองศรี
นางสุนีย เกตุมะยูร
นางสุนีย ขวัญทอง
นางสุนีย ถี่ปอม
นางสุพร เจริญเลิศ
นางสุพรรณี กันทะดี
นางสุพรรณี จันทรมูล
นางสุพัฒนา พัฒนเศรษฐานนท
นางสุพัตร เชดสุพรรณ
นางสาวสุพิชฌาย ปานผดุง
นางสุภัทรา เทพธรณี

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๕๐
๔๗๕๑
๔๗๕๒
๔๗๕๓
๔๗๕๔
๔๗๕๕
๔๗๕๖
๔๗๕๗
๔๗๕๘
๔๗๕๙
๔๗๖๐
๔๗๖๑
๔๗๖๒
๔๗๖๓
๔๗๖๔
๔๗๖๕
๔๗๖๖
๔๗๖๗
๔๗๖๘
๔๗๖๙
๔๗๗๐
๔๗๗๑
๔๗๗๒
๔๗๗๓
๔๗๗๔
๔๗๗๕

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุภา ภูมิคอนสาร
นางสุภาพ ศรีภูธร
นางสาวสุภาพร กิตติชาติสกุล
นางสุภาพร รามศิริ
นางสุภาพรรณ จันทรคง
นางสาวสุภาพรรณ อริยวณิชย
นางสุภาภรณ ไทยวงศ
นางสุภาภรณ นันทพันธ
นางสาวสุภาภรณ ศุภผลา
นางสาวสุภาวดี พันธุระ
นางสาวสุภาวดี อินทรกุย
นางสาวสุภิญญา ศรีทองกุล
นางสุมาลี ชื่นเมือง
นางสาวสุมาลี สุนทรารักษ
นางสุมาลี โสมมีชัย
นางสาวสุมาลี อินทับ
นางสาวสุรัญชนา พึ่งพัก
นางสุรินทร กาลัญญตานนท
นางสุรินทร บุญเสริม
นางสุรินทร หะหวัง
นางสุรีพร พุฒเกิด
นางสุรีพร เอี่ยมสกุล
นางสาวสุรีรัตน รุจิพงษ
นางสุวดี รัตนสังข
นางสุวปรียา จันตะ
นางสุวิชาดา เจริญศรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๗๗๖
๔๗๗๗
๔๗๗๘
๔๗๗๙
๔๗๘๐
๔๗๘๑
๔๗๘๒
๔๗๘๓
๔๗๘๔
๔๗๘๕
๔๗๘๖
๔๗๘๗
๔๗๘๘
๔๗๘๙
๔๗๙๐
๔๗๙๑
๔๗๙๒
๔๗๙๓
๔๗๙๔
๔๗๙๕
๔๗๙๖
๔๗๙๗
๔๗๙๘
๔๗๙๙
๔๘๐๐
๔๘๐๑

นางสุวิทย โพธิสาร
นางเสนียม เทียรฆนิธิกูล
นางเสริมศรี เสาวภาณี
นางสาวเสาวณีย เผาเมือง
นางโสภี จันทรัมพร
นางไสว พลเยี่ยม
นางสาวหนึ่งฤทัย ฤทธิเดช
นางหนูแกว ดวงมณี
นางหนูแดง แปลนพิมาย
นางหรรษา นวลวัน
นางหอมจิตร แกวดวงใหญ
นางเหรียญ ปวงเมา
นางเหรียญทอง สารแปง
นางเหรียญทอง อุตมะ
นางองุน ยิ้มออน
นางอนงลักษณ โขงแกว
นางสาวอนัญญา ศรีสะมา
นางอนุตตรีย เสนอินทร
นางอโนชา คูคูสมุทร
นางอโนทัย รัตนโนทัย
นางอภิชญา วรรณไสย
นางอมรรัตน คะริบรัมย
นางอรณิช ดาราพาณิชย
นางอรทัย กมลคร
นางอรทัย บุญโพธิ์
นางอรพรรณ ปนปูนทราย

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๐๒
๔๘๐๓
๔๘๐๔
๔๘๐๕
๔๘๐๖
๔๘๐๗
๔๘๐๘
๔๘๐๙
๔๘๑๐
๔๘๑๑
๔๘๑๒
๔๘๑๓
๔๘๑๔
๔๘๑๕
๔๘๑๖
๔๘๑๗
๔๘๑๘
๔๘๑๙
๔๘๒๐
๔๘๒๑
๔๘๒๒
๔๘๒๓
๔๘๒๔
๔๘๒๕
๔๘๒๖
๔๘๒๗

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
นางอรวรรณ มีบุญมาก
นางสาวอรวรรณ เศรษฐพงษ
นางอรสา ทองขาว
นางอรอุมา เลาหวณิช
นางสาวอริสา อินสวาง
นางอรุณทิพย พุมดียิ่ง
นางสาวอรุณรัตน รังสีพงศธรณ
นางสาวอรุณี มีศิริ
นางสาวอวยพร จูงทรัพย
นางสาวอังคณา ลี้โชติกุล
นางสาวอัจจนา ทวมละมูล
นางสาวอัจฉรา คําแสน
นางอัจฉรา ไชยลา
นางสาวอัจฉรา เทพกมล
นางสาวอัจฉริยา บายอยู
นางสาวอัจฉรียา นารีรักษ
นางอัชนา เดนออส
นางอัญชนา นิสัยมั่น
นางอัญชลี โชติรัศมีพันธ
นางอัญชลี รอดนิกร
นางอัญญาภรณ สุทธิจันทร
นางอัมพร ทองใบ
นางอัมพวา เลิศหัสดีรัตน
นางสาวอาณดา หวงประโคน
นางอานัญญา สะดาแนน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๘๒๘
๔๘๒๙
๔๘๓๐
๔๘๓๑
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖
๔๘๓๗
๔๘๓๘
๔๘๓๙
๔๘๔๐
๔๘๔๑
๔๘๔๒

นางอาภรณ เทพทุงหลวง
นางอาภัสรา บุญอุน
นางอาภัสรา มาสดใส
นางอาภาพร เหล็กนิ่ม
นางอาภาศรี คงไทย
นางอารมณ จินดาชื่น
นางอารี กลิ่นหอม
นางอารี อินทกูล
นางอารีย ปนนาค
นางอารีย มณีกันตา
นางสาวอาลอน คําศรี
นางอําพร ปกกังเวสัง
นางอําไพ พั้วชวย
นางอําไพ อินการะเกตุ
นางอุดมทรัพย แสนรัตน

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๔๓
๔๘๔๔
๔๘๔๕
๔๘๔๖
๔๘๔๗
๔๘๔๘
๔๘๔๙
๔๘๕๐
๔๘๕๑
๔๘๕๒
๔๘๕๓
๔๘๕๔
๔๘๕๕
๔๘๕๖

(เลมที่ ๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอุดมลักษณ ยังตรง
นางอุทัย ดีสดใส
นางอุทุมพร จอมใจ
นางสาวอุบล นพกุล
นางอุบล บุญมาก
นางอุบล เสริมนา
นางสาวอุบลรัตน สุขเกื้อ
นางอุไร ชื่นขํา
นางสาวอุไรรัตน เสถียรพานิช
นางอุไรลักษณ รุงโรจนอุดมผล
นางอุไรวรรณ แกวเขียว
นางอุไรวรรณ ธนะสาร
นางอุษา ธรรมวรรณา
นางเอมอร ธีระพัฒนา

