เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๖๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย ชั้ น ต่ํ า กว า สายสะพาย เนื่ อ งในโอกาส
พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมทั้ ง สิ้ น ๗๗๑,๗๓๐ ราย
ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

ขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๒๒,๓๖๒ ราย)
นายกงจักร กองน้ํา
๒๔ จาเอก กมล สงวนญาติ
นายกชพงศ วงศตา
๒๕ นายกมล สุดจิตร
นายกชพร เที่ยงอินทร
๒๖ นายกมล โอดคง
นายกชภชมษ บุญนาค
๒๗ นายกมลพงษ หิรัญเพิ่ม
นายกณวรรธน พัฒนวาณิชย
๒๘ นายกมลศักดิ์ บุญแกว
นายกณวรรธน เพชรกอน
๒๙ นายกรกช ยีอาร
นายกตัณณกิตติ์ บุญมา
๓๐ นายกรกช อุนเรือน
นายกนก สิงหชัย
๓๑ นายกรกฎ ปญสังกา
นายกนกพร ไขดอน
๓๒ นายกรกฏ มนตประสิทธิ์
นายกนกพล ถาวรสาร
๓๓ นายกรกฤต อินธิโส
นายกนกรัตน จิ๋วแหยม
๓๔ นายกรกวรรษ มวงเนียม
นายกนกศักดิ์ บัวทอง
๓๕ จาเอก กรชาล แสงสวาง
นายกนกศักดิ์ พิเนตรเสถียร
๓๖ นายกรพันธ วันสุพงศ
นายกนกศักดิ์ แสงศรีคํา
๓๗ นายกรพิพัฒน จิ๋วสวัสดิ์
นายกนธชาติ ศรัทธาธรรม
๓๘ นายกรรตชนนท นามวงศา
นายกนิษฐ สุดสังข
๓๙ นายกรรธนต นภาโชติ
นายกมนทัต วชิรนิมิต
๔๐ นายกรวิชญ ภูกัน
นายกมล กิจจานนท
๔๑ นายกรวิชญ ศิริบรรณ
นายกมล ชัยรัตน
๔๒ นายกรวิทย พรหมพูล
นายกมล นิ่มยี่สุน
๔๓ นายกรวุฒิ รุงเชา
นายกมล พันธปน
๔๔ นายกรเอก แสงสวาง
นายกมล มั่นอน
๔๕ นายกรัณ หวงปฐมวงษ
นายกมล เวชศรี
๔๖ นายกรัณกร ใหญวงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

นายกรันต อริยะสกุลสุข
นายกริช เตะชะธีรกุล
นายกริช ทูลยอดพันธ
นายกริชชาญ สังเวียนวงษ
นายกริชเพชร แตงสกุล
นายกรีฑา จริตรัมย
นายกรีฑา มุขตา
นายกรีรัตน อุปลา
หมอมหลวงกฤชกร ศรีธวัช
นายกฤชกําภู ชัยศิริ
นายกฤชชนชน วิชิตกุลบุตร
นายกฤชดา บุษปวรรธนะ
นายกฤชพิจักษณ ประทุมทอง
นายกฤชรงค ทับบุญมี
นายกฤชวัชร กุลรัตน
นายกฤดิทัต บุตรโพธิ์
นายกฤต โกบแกว
นายกฤต สุวรรณคีรี
นายกฤตชัย กลาอาสากิจ
นายกฤตชัย สนธิศรี
นายกฤตนัน ธนโชคคุณาสิน
นายกฤตพล ตรีนารถ
นายกฤตภาส จงเจริญ
นายกฤตเมธ วชิราคม
นายกฤตยา บุญยศ
นายกฤตยา มรรคนันท

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายกฤตศิลป อินทชัย
นายกฤตัชญ รัตนพันธ
นายกฤตัชญ สุวรรณโณ
นายกฤตานน การสมทรัพย
นายกฤติ ศิริกาญจนพงศ
นายกฤติคุณ บุญฤทธิ์
นายกฤติเดช แกวสุภรัตน
นายกฤติเดช ชัยยภักดิ์
นายกฤติเดช พรมรัตน
นายกฤติเดช พลรักษา
นายกฤติเดช รักษาศรี
นายกฤติเดช แสงสวาง
นายกฤติน แนมพลกรัง
นายกฤติพล ทองแสน
นายกฤติภัทร ภิญโญชุติวัต
พันจาเอก กฤติยา จิตตตรง
นายกฤศ รักษแกว
นายกฤศ สรอยสนธิ์
พันจาอากาศเอก กฤษ กรกฤติเดช
นายกฤษกร บุษบงก
นายกฤษกร พบคีรี
นายกฤษกร ยุนแกว
นายกฤษฎพงษ พระไตรยะ
นายกฤษฎา กุศล
นายกฤษฎา เงาศิลปชัย
นายกฤษฎา จุลพรรค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายกฤษฎา ใจหลา
นายกฤษฎา ฉันทานุมัติ
นายกฤษฎา ชูศรี
นายกฤษฎา ทองวิเศษ
นายกฤษฎา นาโสก
นายกฤษฎา บุตรผา
นายกฤษฎา ปกปงเมือง
นายกฤษฎา ประไพพานิช
นายกฤษฎา เปงสา
นายกฤษฎา วัตรชวย
นายกฤษฎา สิงหเสริมวงษ
นายกฤษฎา สุมมาตย
นายกฤษฎา เอมเจริญ
นายกฤษฎากรณ ปวงคําไหล
นายกฤษฎากรณ พุทธวีวรรณ
นายกฤษฎิ์ทัพพ พรหมศิริ
นายกฤษฎิน เปงเมืองลอง
นายกฤษฎิพัช รัฐวร
วาที่รอยตรี กฤษฎีกา ราษฎรวงศศรี
นายกฤษฏา จินดาเหม
นายกฤษฏา รุจิวรากรกุล
นายกฤษฏิ์ ศรีพูน
นายกฤษณ คําลือชัย
นายกฤษณ ประเสริฐหลา
นายกฤษณ ลอยเกตุ
นายกฤษณ ศกุนตนาค

๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายกฤษณ สมคิด
นายกฤษณ สมรมิตร
นายกฤษณ ทาวบรรพต
นายกฤษณ ทุมกิ่ง
นายกฤษณณรงค สุทธหลวง
นายกฤษณดนัย กลิ่นโสภณ
นายกฤษณธิชัย หวยจันทร
นายกฤษณพงศ โพธิ์ศรี
นายกฤษณพงษ แกนเสน
นายกฤษณะ แกวอยู
นายกฤษณะ นวลจันทร
นายกฤษณะ บุญเสือ
นายกฤษณะ พิกุลทอง
นายกฤษณะ โพธิ์มีศิริ
นายกฤษณะ มูลทองชุน
นายกฤษณะ เรืองฤทธิ์
นายกฤษณะ เสถียร
นายกฤษณะ แสงนวล
นายกฤษณะ แสวงศิลป
นายกฤษณะ อิ่มเจือ
นายกฤษณะพงษ นอยชา
นายกฤษณายุทธ ใจละออ
นายกฤษดา เกษมญาติ
นายกฤษดา เจริญสุข
นายกฤษดา แจงเศรษฐ
นายกฤษดา ตอพล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖

นายกฤษดา ธิวะโต
นายกฤษดา พรรณหาญ
นายกฤษดา สุวรรณ
นายกฤษดา โสภา
นายกฤษดา อาจยิ่ง
นายกฤษดาพร ชูติกุลัง
นายกฤษนัย ณ นคร
นายกฤษเรศ วัฒนาอุดม
นายกฤษวัจน คุมวงษ
สิบเอก กล โกยชัย
นายกลวัชร มังธิสานต
นายกลวัชร สุขศรีใส
นายกลวิชญ ชวยประสิทธิ์
นายกลาณรงค ดิษฐวิเศษ
นายกวิน วันหลัง
จาเอก กวี จันดี
นายกวี ภูมาลี
นายกวี ศิริชาติวาป
นายกษิดิศ ธรรมบัวชา
นายกษิดิศ แสงไสย
นายกษิติกานต ปาจุวัง
นายกษิภัท ทรงประกอบ
นายกษิภัท อยางบุญ
นายกสิวัฒน ไลทองคํา
นายกอเกียรติ กลับนอย
นายกอเกียรติ พุฒหอม

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายกองเกียรติ ขอบเวศน
นายกองเกียรติ มณีวงศ
นายกองทัพ พันธเถระ
นายกองพศ ธรรมรังษี
พันจาเอก กองภพ รอดทิม
นายกองภพ ศรีสุวรรณ
นายกองศักดิ์ ธรรมโณ
นายกอบกิจ ลิ่มกุล
จาเอก กอบชนม ดวงเล็ก
นายกอบชัย มณีแดง
นายกอบศักดิ์ คณโฑเงิน
นายกอฝาด ผุดผอง
นายกะวีระ พรมสังข
นายกังวาลไพร นามมุงคุณ
นายกัญจนพันธ วรพัฒนผดุง
นายกัญจนพิทักษ นามศิลป
นายกัณฑอเนก ปุเรนเต
นายกัณทลารัตน คนซื่อ
นายกัน กาดนอก
นายกันชิต ชิดชื่น
นายกันตกวี วะจิดี
นายกันตชาติ สอนใจ
นายกันตพัฒน เรือนอินทร
จาเอก กันตภณ เดื่อกระโทก
นายกันตภณ นอยลา
นายกันตภณ เรืองเดช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗

นายกันทราภร นาคจันทร
นายกันนดิษฐ ชลสินธุ
นายกันยะสูติ เกิดทวี
นายกันยา บัวเคน
นายกันยา สงฆคลัง
นายกัมปนาท นุมหอม
นายกัมปนาท บุญสา
นายกัมปนาท แพงถิ่น
นายกัมปนาท ฤทธิญาติ
นายกัมพล การะเกษ
นายกัมพล แกวเชียงทอง
นายกัมพล บุญทอง
นายกัมพล ผลมี
นายกัมพล หอมอบ
นายกัมพล หาญสุริย
นายกัษมัน วงษพานิช
นายกาญจน วันนุประธรรม
นายกาณฑ หมื่นผอง
นายกาดาฟ หะยีเด
นายกานดิศ รถสูงเนิน
นายกานต คําทรัพย
นายกานต ชัยเลิศ
วาที่รอยโท กานต พิศวงปราการ
นายกานต สุระกําแหง
จาสิบตํารวจ กานตพงศ
เกษมสิทธิพงศา

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๕๓

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายกามเทพ กานิล
นายกามเทพ มิ่งสําแดง
นายกามนิต แกวประดิษฐ
นายกายสิทธิ์ ยศปญญา
นายกายสิทธิ์ ศรีแกวทุม
นายการุณ ชวยสุวรรณ
สิบตํารวจเอก การุณย ทองยิ่ง
นายกาลสิษฐ เพชรคง
จาสิบเอก กาวหนา พรมโชติ
จาสิบตรี กาศิก พวงพรอม
พันจาตรี กําธร จินารักษ
นายกําธร ผลกล่ํา
นายกําพล คฤหบดี
นายกําพล จะปะกิยา
นายกําพล เชาวนะปญจะ
นายกําพล นาคสุข
นายกําพล ปุพเพตะนันท
นายกําพล ศรีพันธ
นายกําพล สงฆปรีดา
นายกําพลศักดิ์ สารฤทธิ์
นายกิจจา ชูสุทธิ์
นายกิจพัฒน ยศชาติ
นายกิจศดาภณ หรรษา
นายกิจสังคม วิชัย
นายกิตติ กุลธนานพเดช
นายกิตติ แกวนํามา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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
๒๗๙

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายกิตติ แกวมณีวัฒน
นายกิตติ เจนประภาพงศ
นายกิตติ ตวนกูเปย
นายกิตติ ทองชวย
นายกิตติ ทองดวง
นายกิตติ ทิพยพิบูลย
นายกิตติ ปานเกศรินทร
นายกิตติ พงศพัฒนศิริ
พันจาเอก กิตติ พลติ๊บ
นายกิตติ พึ่งพิทยานนท
นายกิตติ มิลินทร
นายกิตติ เย็นยอดวิชัย
นายกิตติ ลีวิริยะพันธุ
นายกิตติ ศิริวรรณดี
นายกิตติ สีสุข
นายกิตติกร กันทะเนตร
นายกิตติกร เย็นกล่ํา
สิบตํารวจเอก กิตติกรณ ตุสังวรณ
นายกิตติเกียรติ หงษศรี
นายกิตติคุณ เหลาสีนาท
นายกิตติชัย ใจทัน
นายกิตติชัย ใจบุญ
นายกิตติโชค ปานจินดา
นายกิตติโชค หวางพัฒน
นายกิตติณัฐ บุษปฤกษ
จาสิบเอก กิตติ์ธเนศ พูมดีสิทธินนท

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
๓๐๕

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายกิตติ์ธเนศ สายพรอมญาติ
นายกิตตินันท โพธิสาร
นายกิตติบูรณ ชาทองยศ
วาที่รอยตรี กิตติพงศ ทาจี
นายกิตติพงศ ภักดีวานิช
นายกิตติพงษ กวีวัจน
นายกิตติพงษ กอนฝาย
นายกิตติพงษ กัลยาณวัตร
นายกิตติพงษ ชื่นใจ
นายกิตติพงษ ดลภักดี
นายกิตติพงษ โพธารากุล
นายกิตติพงษ โพธิ์มาตย
นายกิตติพงษ วิเชียรสมุทร
นายกิตติพร เสียงเพราะ
จาเอก กิตติพล บัวทะลา
นายกิตติภพ ไชยปญหา
นายกิตติภพ ไทยเล็ก
นายกิตติภพ ธุระงาน
นายกิตติภพ ผานพินิจ
นายกิตติภัต รวมคุณธรรม
นายกิตติภูมิ ขําเทศเจริญ
นายกิตติภูมิ ธนูมาศ
นายกิตติภูมิ มงมล
นายกิตติภูมิ สวาสดิ์ญาติ
นายกิตติเมศร วโรภาสเรืองฤทธิ์
นายกิตติวัฒน กลิ่นสุคนธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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
๓๓๑

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายกิตติวัฒน ไทยโส
นายกิตติวัฒน ปติเรืองสิทธิ์
นายกิตติวัฒน ศิริธร
นายกิตติศักดิ์ กลอมเกลา
นายกิตติศักดิ์ ไกรเนตร
นายกิตติศักดิ์ คงเกิด
นายกิตติศักดิ์ คงทวี
นายกิตติศักดิ์ ควรอาจ
นายกิตติศักดิ์ คําสิลา
นายกิตติศักดิ์ จริยาปรีชานนท
นายกิตติศักดิ์ เจษฎาธนบดี
นายกิตติศักดิ์ ดวงแกว
นายกิตติศักดิ์ ตุมสูงเนิน
นายกิตติศักดิ์ ทองเกตุ
นายกิตติศักดิ์ ทองธนเศรฐ
พันจาอากาศเอก กิตติศักดิ์ ปนแกว
จาเอก กิตติศักดิ์ พลไชย
นายกิตติศักดิ์ พละ
วาที่รอยตรี กิตติศักดิ์ พันธุโพธิ์
นายกิตติศักดิ์ พิมพเครือ
นายกิตติศักดิ์ โพธิ์ทอง
นายกิตติศักดิ์ ภิรมย
นายกิตติศักดิ์ โมราศิลป
นายกิตติศักดิ์ เยาวใจ
นายกิตติศักดิ์ รัตนคช
นายกิตติศักดิ์ วชิรวิทยา

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
๓๕๗

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายกิตติศักดิ์ วันทองสุข
นายกิตติศักดิ์ สักขะกิจ
พันจาเอก กิตติศักดิ์ สังขชัย
นายกิตติศักดิ์ สายแกวดี
นายกิตติศักดิ์ สิงคะจันทร
นายกิตติศักดิ์ แฮดดี
นายกิติกุล หยุดยั้ง
นายกิติพงค ธุระกิจ
นายกิติพงศ ไชยชวย
นายกิติพงษ ชัยประสาน
นายกิติพร ทองอรุณศรี
นายกิติพล ประวิง
นายกิติพัฒน ไชยศิริ
นายกิติวร แยมกลิ่น
นายกิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์
จาเอก กีตา มาตยวังแสง
นายกีรติ คุณวโรตม
นายกีรติ ฉัตรเท
นายกีรติ ทองแปน
นายกีรตินนท สํานักโนน
นายกีรยุทธ โตพิทักษ
นายกุฏิญาน พูดเพราะ
นายกุลธวัช รักพงษ
นายกุศล ขุนเพ็ชร
นายกุศล ชูคง
นายกุศล เรืองออง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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
๓๘๓

นายกุศล ศิริรักษ
นายกูอารือมิง ตูแวดอเลาะ
นายเกงกลา เกตุแกว
นายเกงกลา จาดปลื้ม
นายเกชัย หัตถพนม
นายเกชา เอี่ยมเกิด
นายเกตุแกว บริหาร
นายเกริกเกียรติ เจริญสุข
นายเกรียงไกร เกตุแกว
นายเกรียงไกร ไกรพินิจ
นายเกรียงไกร จอมแปง
นายเกรียงไกร จันทป
นายเกรียงไกร จําปาแกน
นายเกรียงไกร ใจวงศ
นายเกรียงไกร ปาปะไพ
นายเกรียงไกร ปมแปง
นายเกรียงไกร แผวพลสง
นายเกรียงไกร มุสิกา
นายเกรียงไกร ราวิชัย
นายเกรียงไกร วิไลสิทธิ์
นายเกรียงไกร วีรพิพัฒน
นายเกรียงไกร แสนทองสุข
นายเกรียงไกร เหลือนอย
นายเกรียงไกร องอาจ
นายเกรียงไกร อินทิสอน
นายเกรียงศักดิ์ เข็มแกว

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๐๙

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเกรียงศักดิ์ ณ ราช
นายเกรียงศักดิ์ ทําสวน
นายเกรียงศักดิ์ ไทยประเสริฐ
นายเกรียงศักดิ์ เพชรดี
นายเกรียงศักดิ์ วงศสุกฤต
นายเกรียงศักดิ์ วิเศษ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีมงคล
นายเกรียงศักดิ์ สงฤทธิ์
นายเกรียงศักดิ์ สิงหลพ
นายเกรียงศักดิ์ สุขมี
นายเกรียงศักดิ์ สุภาวงศ
นายเกรียงศักดิ์ โสวรรณา
วาที่รอยตรี เกษม จี้ปุด
นายเกษม ชัยเพชร
นายเกษม เพ็งผล
นายเกษม เพ็ชรเลิศ
นายเกษม เรืองโพธิ์
นายเกษม วงศฝน
นายเกษม สังสีแกว
จาเอก เกษม สีชมภู
นายเกษม สุวรรณเลขา
นายเกษม แสงทองดี
นายเกษม หมกทอง
นายเกษม หระสิทธิ์
นายเกษมศักดิ์ ปานทอง
นายเกษมศักดิ์ สงผอม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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
๔๓๕

นายเกษมสันต งามขํา
นายเกียรติกรณ รงควราโรจน
นายเกียรติกุล กิจภิญโญ
นายเกียรติเกรียงไกร ดอกอินทร
นายเกียรติคุณ ไตรรักษ
นายเกียรติคุณ ศรีโนนมวง
นายเกียรติชัย พรมมา
สิบเอก เกียรติชาย นารี
นายเกียรติบัณฑิต สาระพัฒน
นายเกียรติพฃษ พันธุปาล
นายเกียรติภูมิ จันเต
นายเกียรติยศ ฤทธิยงค
นายเกียรติรัตน ชาวเมือง
นายเกียรติศักดิ์ กองจันทึก
นายเกียรติศักดิ์ ขันคํานันตะ
นายเกียรติศักดิ์ คลายอุดม
วาที่รอยตรี เกียรติศักดิ์ ใจดี
นายเกียรติศักดิ์ ชูรัตน
นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง
นายเกียรติศักดิ์ เดชเดชะ
นายเกียรติศักดิ์ นาทีชัยชนะ
นายเกียรติศักดิ์ บุญปน
นายเกียรติศักดิ์ บุญแสน
นายเกียรติศักดิ์ มวงเทศ
นายเกียรติศักดิ์ วีระวงค
นายเกียรติศักดิ์ สังขดวง

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๖๑

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเกียรติศักดิ์ สาคะศุภฤกษ
นายเกียรติศักดิ์ สุขกมล
นายเกียรติศักดิ์ เหมะรักษ
นายเกื้อ แพงเมือง
นายแกน ดังสีสัตย
นายแกว เจนถูกใจ
นายแกวอลงกรณ สามนคร
นายโกมินท ภูสมบุญ
นายโกเมท ธนรัตนพิศาล
พันจาเอก โกเมนทร ซารัมย
นายโกเมนทร ดาตา
นายโกเมนทร นามวงษ
นายโกเมศร ปานมา
นายโกวิท ไชยสัจ
นายโกวิท ลีฬหวรงค
นายโกวิท ศรีแกว
นายโกวิทย เจริญพจน
นายโกวิทย ดอกจันทร
นายโกวิทย มูลแปล
นายโกศล ใจเอ็นดู
นายโกศล ศรีสุขใส
นายโกศล อําพันทอง
นายโกสินทร สุขทองสา
นายโกสินล ชี้ทางดี
นายโกเสก สมอฝาก
นายไกรเชษฐ ทองบุตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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
๔๘๗

นายไกรทอง ดอนอินผล
นายไกรภพ ทองระยา
นายไกรยง ทวีชีพ
นายไกรยศ คํามูล
นายไกรยุทธ ไชยพรม
นายไกรรัตน ชัยมูล
นายไกรราช ดาวงค
นายไกรลาศ บัณฑิตศิละศักดิ์
นายไกรวิชท ทองมา
นายไกรวิทย มงมาตร
นายไกรวิทย รากแกว
นายไกรวุฒิ แกวใหม
นายไกรสร เจริญจิตร
นายไกรสร นวมภา
นายไกรสร ภูสวาด
จาเอก ไกรสร วิชาคูณ
นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ
นายขจร กระจาง
นายขจร ทอนศรี
นายขจร หมายเมฆ
นายขจรเกษ ขันตี
นายขจรเกียรติ ทองสุวรรณ
นายขจรเกียรติ รุงศิริมงคลชัย
นายขจรชัย มุงหมาย
นายขจรศักดิ์ ทองสุข
นายขจรศักดิ์ สุขเจริญ

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๑๓

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายขจรศักดิ์ อินไรขิง
นายขนบ หวานชื่น
นายขรรคชัย ทวีธนวาณิชย
นายขวัญ ชาทอง
นายขวัญชนะ กิจนุกร
นายขวัญชัย แกวอัมพร
นายขวัญชัย จันเพชร
นายขวัญชัย นองเนือง
นายขวัญชัย พยัฆโค
นายขวัญชัย พะยอม
นายขวัญชัย ศิริ
นายขวัญชัย สังขทอง
นายขวัญชัย สายเครือคํา
นายขวัญชัย หายหัตถี
นายขวัญตา นาถมทอง
จาเอก ขวัญปรีชา จีนประโคน
พันจาเอก ขวัญพนา พัฒสังวาล
นายขวัญเมือง ชางเกวียนดี
นายขวัญเมือง เย็นบุญธรรม
นายขวัญสุระ อินธิบาล
นายขันติ เตมินทร
นายขันติ เมฆไธสง
นายขาหรีม หมัดหมัน
นายขุนศักดิ์ ละลี
จาเอก เขตรัฐ ตาคํา
นายเขตรัฐ อินทรธนู

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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
๕๓๙

นายเขมกร วังทะพันธ
วาที่รอยตรี เขมชาติ จอมพรมมิล
จาเอก เขมพงศ ทองแกว
นายเข็มพร ปานนิล
นายเขมรัฐ วิเชียร
นายเขมรัฐ สินุธก
นายเขมวันต สุวรรณเทวะคุปต
นายเขมานันท รัตนานิคม
นายคงเดช คําสุข
นายคงเดช บุญแปง
นายคงเดช ปอมจัตุรัส
นายคงพันธ มีโพธิ์
นายคงฤทธิ์ ผองใส
นายคงศักดิ์ ทองภู
วาที่รอยตรี คณาธิป สนทิม
นายคณาวุฒิ นามมอง
นายคณาวุฒิ เบญจาภาธนพัต
พันจาเอก คณาสิทธิ์ เข็มทอง
นายคณิต ทิพยชาติ
นายคณิต มีเถื่อน
นายคณินท ศรีสวัสดิ์
นายคณิศร มนเทียรทอง
นายคณุตม ไชยแกว
นายคทายุทธ ยงยันต
นายคธากร สาหลา
นายคธาวุฒิ พันธเอี่ยม

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๖๕

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายคนอง พังแพร
นายคนึง จินดาวงศ
นายคนึง ชัยทอง
นายคนึง ดาวดึงษ
นายคมกริช ธงยศ
นายคมกริช สายชมภู
นาวาอากาศตรี คมกฤช คัมภีระ
นายคมกฤช ชูเซง
นายคมกฤช พุมทอง
นายคมกฤษ ไชยชนะ
นายคมกฤษ เทียมโคกกรวด
นายคมกฤษ นนทวัน
นายคมกฤษ นิยมจิตร
นายคมคาย นะราช
นายคมพล พันธยาง
นายคมพสิษฐ คิดการ
นายคมเพชร คุมอยู
นายคมเพชร โนแกว
นายคมวิทย เพิ่มศรี
นายคมวุฒิ นวลมุสิต
นายคมศักดิ์ นาละออง
นายคมศักดิ์ รัตนทิพย
นายคมศิลป ปญสวัสดิ์
นายคมสัน ชยันฐมพันธ
นายคมสัน วรรณทอง
นายคมสัน ศรีวัง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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
๕๙๑

นายคมสันณ เปรี่ยมหมื่นไวย
นายคมสันต จันทะคาม
นายคมสันต ชมภูใส
นายคมสันต เชื้อกุดรู
นายคมสันต บุญสิทธิ์
นายคมสันต อินทรงาม
นายคมสันติ์ จันทวงค
นายคมสันติ์ เทียนศิริ
สิบตํารวจเอก คมสินธุ ประสมพืช
นายครรชนะ ทัลวัลลิ์
นายครรชิต คุมไพรี
นายครรชิต บรรลุผล
พันจาเอก ครรชิต บุญทานัง
นายครรชิต ศรีสวาง
จาเอก ครรชิต สุขสวัสดิ์
นายครรชิต หวีเกตุ
นายครองศักดิ์ พากเพียร
นายครินา ลุมวงษ
นายคริส เชิดสุริยา
นายคอเลด เจะเล็ม
นายคัชเชล จีนวงค
นายคันศร แสงศรีจันทร
จาเอก คัมภีร เกิดศรีทอง
นายคัมภีร ดาแนแม
จาเอก คัมมี แวงวรรณ
นายคําขวัญ ขวากภูเขียว

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๑๗

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายคําดี ทาสีเพชร
นายคําตัน หลุบเลา
นายคํานวน หงสสิงห
นายคํานวล ชูจันทร
นายคํานึง เจริญคุณ
นายคํานึง รุงเรือง
นายคําพันธ ภูมิเพ็ง
นายคําเพียร แกวพระ
จาสิบตํารวจ คํารณ พงศถวิล
นายคํารณ พรมออน
จาสิบเอก คํารณ ภูหอมหวน
พันจาเอก คํารณ ศรีสุรักษ
นายคํารณ อนอินทร
นายคําสิงห โภคทรัพย
นายคินกรณ บุตรวัง
นายคิมหันต ศรีศักดิ์
นายคิรินทร คีรินทรนนท
นายคีตา ศรียางนอก
นายคีรินทร ไกรนรา
นายคุณัญญา แชมชอย
นายคุณากร กระจางอาจ
นายคุณากร ชางพันธุ
นายคุณาสิน ชัยชนะ
นายฆองคมน พลอินทร
พันจาเอก โฆษิต พุมยงค
นายโฆษิต ศรีปญญา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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
๖๔๓

นายเงิน เทียวประสงค
นายจงกล ทองเทพ
นายจงรักษ บุญตั้ง
นายจงรักษ วิถาทานัง
นายจงศักดิ์ พุทธวงษ
นายจงศักดิ์ รักศรี
นายจเด็ด ปลื้มสุดใจ
นายจตุพงษ ไพดีพะเนาว
นายจตุพร พูลสวัสดิ์
นายจตุพร เย็นสุข
นายจตุพร รักบํารุง
นายจตุพล ทาวบุญยืน
นายจตุพล ภักดี
นายจตุพล วิสุทธิ
นายจตุพล เวชพันธุ
นายจตุพล สายงาม
นายจตุพล อินตะสงค
วาที่รอยเอก จตุรงค กระจงกลาง
นายจตุรงค กานตกําพล
นายจตุรงค เจริญภาพ
นายจตุรพร สมหอม
นายจตุรภัทร สุวรรณวิเศษ
นายจตุรวัฒน ผลเกิด
นายจตุรวิทย รอบรู
นายจตุรัฐชัย จินตนาสิทธิคุณ
นายจตุรานนท เจียรนัย

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๖๙

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายจรงค หอมหวล
นายจรรยา ไกรจันทร
จาเอก จรัญ เกตุสุริวงค
นายจรัญ คงสังข
พันจาเอก จรัญ ชางเกวียน
นายจรัญ เทียมเมือง
นายจรัญ บุตรดี
นายจรัญ ยอดกุศล
นายจรัญ วรรณศิริ
นายจรัญ สารารัตน
นายจรัญ สุทธิมาส
นายจรัล แกลวทนงค
นายจรัล ขาวนวล
นายจรัล คําวิชัย
วาที่รอยตรี จรัล ภิญวัย
นายจรัล สุขเกษม
นายจรัส ที่รัก
นายจรัส แปนดวง
นายจรัส แผนเจริญ
วาที่รอยโท จรัสเพ็ง อุตธรรม
นายจรัสสรรค นพจินดา
สิบเอก จรายุทธ เสนปญจะ
นายจราวุธ กาญจนการไกร
นายจริ บุญแกว
นายจรินทร ไทยยานันท
วาที่รอยตรี จรินทร ยัสสระ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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
๖๙๕

นายจรินทร รอดสงค
นายจรินทร เรืองสังข
จาเอก จรินทร ออมทรัพยวัฒนา
นายจริยะ พัฒนธารา
นายจรุงคศักดิ์ ศรีหะโคตร
นายจรุงวิทย แกวขอมดี
นายจรุณ แกวคํา
นายจรูญ จันทรมณี
นายจรูญ แจงสามสี
นายจรูญ โชติวรรธกวณิช
นายจรูญ ตังอํานวย
นายจรูญ ธนสูตร
นายจรูญ นิตยาวงศ
จาเอก จรูญ เรืองเทพ
นายจรูญ ศรีสืบวงค
นายจรูญ เอิบอิ่ม
นายจรูญพัฒน สุบินเกษมสิริ
นายจรูญพันธ ศุขะพันธุ
นายจรูญโรจน บุตรตา
นายจรูญโรจน สุทธะนะ
นายจรูญศักดิ์ วงษลี
นายจเร เกษรสกุล
นายจเร แกลววาที
นายจเร นวลจันทร
นายจเร พิมพคงคา
นายจเร ยอดเกลี้ยง

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๗๒๑

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายจเรค คลายแกว
นายจอมภพ คิ้วแดง
นายจะเด็ด ไชยเสน
นายจักกฤษณ รัตรุง
นายจักณรินทร โจมหาร
นายจักรกริช เพ็ญจันทร
นายจักรกริช สุวรรณกูล
นายจักรกริช เอมโอษฐ
นายจักรกฤช ดิษฐบรรจง
นายจักรกฤษ การประชิต
นายจักรกฤษณ แกวธรรมมา
นายจักรกฤษณ จันที
นายจักรกฤษณ ถินคําเชิด
นายจักรกฤษณ แปนเกิด
นายจักรกฤษณ พิมพเทพ
นายจักรกฤษณ ยศปญญา
วาที่รอยตรี จักรกฤษณ ยั่งยืนยง
นายจักรกฤษณ วงษบุญ
นายจักรกฤษณ ศิริกัณหา
นายจักรกฤษณ สังฆพรหม
นายจักรกฤษณ หาญกลับ
นายจักรกิตร กอเกิด
นายจักรชัย จูธารี
นายจักรพงศ คําอักษร
นายจักรพงศ พานิช
นายจักรพงศ พิมล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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
๗๔๗

นายจักรพงศ สุริยัน
นายจักรพงษ ใจเย็น
นายจักรพงษ ชางปลูก
นายจักรพงษ โชคชัย
นายจักรพงษ ทองเกษม
นายจักรพงษ ทิพยปญญา
นายจักรพงษ พุมไม
นายจักรพงษ โรจนรัต
นายจักรพงษ แสงบุญ
นายจักรพร พวงนอย
นายจักรพร พันหลอมโส
นายจักรพล กรุงแสนเมือง
นายจักรพล อยูสวัสดิ์
นายจักรพันธ คงคลาย
นายจักรพันธ คงทอง
นายจักรพันธ คาดสนิท
นายจักรพันธ จํานงพิศ
นายจักรพันธ ณ นคร
นายจักรพันธ ทองผาย
นายจักรพันธ พันธุพัฒน
นายจักรพันธ รัตนศรี
นายจักรพันธ รัศมียุงทอง
นายจักรพันธ ศรีสุข
นายจักรพันธ เศษสรรพ
นายจักรพันธุ จําปาวัลย
นายจักรเพชร กลุมกลาง

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๗๗๓

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายจักรภพ เดชสุขพงษ
พันจาเอก จักรภพ นามปากดี
นายจักรภพ นาวงศหา
นายจักรภพ สินศิริ
นายจักรภัทร ศรีสุริยะธาดา
นายจักรรินทร เพ็ชรรมณ
นายจักรฤษ วันเชียง
นายจักรวรรดิ์ จิตธํารงสิริกุล
นายจักรวัฒน ติดรักษ
วาที่รอยตรี จักรวาล บริบูรณ
นายจักรวาล ยุตสธรรม
นายจักรวาลย จิตตรง
นายจักรวาฬ จันทรหลา
นายจักรสาน จึงรัศมีพานิช
นายจักรา ศิริพร
นายจักราวุธ ชาสงวน
นายจักริน งานไว
นายจักรินทร ชินณรงค
นายจักรินทร นิลแพทย
นายจักรินทร บออินทร
นายจักรินทร วิสุทธารมณ
นายจักรี เกษเดช
นายจักรี ชุมพล
นายจักรี ทองประดิษฐ
นายจักรี ฦาชา
นายจักรี สิงหบํารุง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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
๗๙๙

นายจักรี สีดาตม
นายจักฤทธิ์ สงศรีจันทร
นายจักษ บุญปน
นายจัตตุรงค สกุณี
นายจัตุรงค ธูปบูชา
นายจัตุรงค รูปไธสง
นายจันทกร วงษเทพา
นายจันทกานต กําแซง
นายจันทรวุฒิ มวงนอก
นายจันทวิทย สัตยซื่อ
นายจาตุรนต กสิพันธ
นายจามร บุญรุง
นายจามรฤทธิ์ วิรัตนเกษม
นายจารึก กาญจนวิจิตร
นายจารึก นันทราช
นายจารึก บํารุงหมู
นายจารึก มากมณี
นายจารุพงศ ผลศรัทธา
นายจารุพงษ มหาวงศนันท
จาสิบเอก จารุพัฒน ไทรยอย
นายจารุภัทร บุญปถัมภ
วาที่รอยตรี จารุภาส หมอมูล
นายจารุวัฒ เต็มไพโรจน
นายจารุวัฒน กายแกว
นายจารุวัฒน จันทาคีรี
นายจารุวัฒน วันเลี้ยง

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายจํานงค แกวผนึก
นายจํานงค จันทรพงศ
จาเอก จํานงค มากมี
นายจํานงค เมรี
นายจํานงค เลขะวัฒนะ
วาที่รอยตรี จํานงค ศิริไชยจํานงค
นายจํานงค หวยหงษทอง
นายจํานงค อารพล
นายจํานอง ปองดอง
นายจํานัน ธนนา
นายจํารอง คูณมา
นายจํารอง ลาโภ
นายจํารัส กันทะสัก
นายจํารัส ชุมแกว
นายจํารัส ชูปาน
จาเอก จํารัส บุญนาค
พันจาเอก จํารัส ฤทธิ์รอด
นายจํารัส วรชินา
นายจํารัส สุขศิริ
นายจํารัส แหลมทอง
นายจํารูญ เขียวนาค
นายจํารูญ พิศาลเอก
นายจําเริญ ธัญญะ
นายจําเริญ ภูผิวเดือน
นายจําลอง โคตรพัฒน
นายจําลอง บุญเล็ก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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
๘๕๑

นายจําลอง ผองใส
พันจาโท จําลอง พันธุดี
นายจําลอง แสงสวาง
นายจําลองกิจ สุขเพิ่ม
นายจิตกร แกวนุย
นายจิตกร แซตัน
นายจิตกร อภัย
นายจิตติ ศรีสุวรรณ
นายจิตติ ศุภจิตรานนท
นายจิตติกร สันแหลม
นายจิตติชัย ศรีแกว
นายจิตติพงศ หอมอม
นายจิตติพร โนนสินชัย
นายจิตติภัส ขวัญสง
นายจิตติศักดิ์ บุญทัน
นายจิตนุพงศ อยูครอบ
นายจิตรกร กัลยา
นายจิตรกร จุติ
สิบโท จิตรกร พิทองจา
จาเอก จิตรกร ศรีโนนซี
นายจินดา ขันติวงษ
นายจินดา เจเถื่อน
นายจินดา ภูมีเขตต
นายจินดาพร เลาวพงศ
นายจินตวัฒน เกตุพันธ
นายจิรชัย รัตนา

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๘๗๗

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายจิรเดช ขําประดิษฐ
นายจิรเดช ศรีโสภา
นายจิรพงศ พิทยารัตน
นายจิรพงษ พัฒนพันธ
นายจิรพงษ ยุระพันธ
นายจิรพล บุญลือ
นายจิรพัฒน หงษทอง
นายจิรพันธ จรัสพันธ
นายจิรพันธ มุงเจริญ
นายจิรภัทร จันทรทับ
นายจิรภัทร แยมชัย
นายจิรเมท สุกรี
นายจิรเมธวน คลังทอง
นายจิรยุทธ ทาแกว
นายจิรยุทธ กันทาสุวรรณ
พันจาเอก จิรยุทธ พุมพวง
นายจิรยุทธ เพชรแกว
นายจิรวัฒน แกวทรัพย
นายจิรวัฒน เข็มรัมย
นายจิรวัฒน เขียวสอาด
นายจิรวัฒน เชื้อตานาม
นายจิรวัฒน ดํารงกูล
นายจิรวัฒน ตันกุระ
นายจิรวัฒน ปานชาติ
นายจิรวัฒน พุทธศิริ
นายจิรวัฒน โพธารส

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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
๙๐๓

นายจิรวัฒน ศรสูง
นายจิรวัฒน สงศรี
นายจิรวัฒน สินบรรดาศักดิ์
รอยโท จิรเวชณ มีวาสนา
นายจิรศักดิ์ แกวขาว
นายจิรศักดิ์ แกวคุมภัย
นายจิรศักดิ์ แกววังปา
จาสิบเอก จิรศักดิ์ บุญนาค
จาเอก จิรศักดิ์ ศรีใส
นายจิรศักดิ์ สันโดษ
นายจิรศักดิ์ สุภารส
นายจิรศักดิ์ แสวงผล
นายจิระชัย บุญสิงห
นายจิระนันต คะสีทอง
นายจิระพงษ แปลงแดง
นายจิระวัฒน นันททิพรักษ
นายจิระวัฒน ยะแสง
นายจิระวุฒิ์ สิริกุลธวัช
นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
นายจิระศักดิ์ ตั้งใจดี
นายจิรัชปวิธ โสบุญ
นายจิรัฎฐ โชควิวัฒนวนิช
พันจาเอก จิรัฏฐ สุจริตจันทร
นายจิรันธนิน บุญนาม
นายจิรานุวัฒน บัวสําลี
นายจิรานุวัฒน ภูคงน้ํา

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๙๒๙

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายจิรายุ ทะวะลัย
นายจิรายุทธ เที่ยงสันเทียะ
นายจิรายุทธ หงษสิบเจ็ด
นายจิรายุทธ บุญแลบ
นายจิรายุทธ ยิ้มละมัย
นายจิรายุส รักคง
นายจิราวัฒน จุยเดช
นายจิราวัฒน วณิชศรีโรจน
นายจิราวัฒน สุขคํานา
นายจิราวุธ จิตใจฉ่ํา
นายจิโรจ คําหอม
นายจีรจิตร สามหาดไทย
นายจีรนัย สืบโสตร
นายจีรพันธ ธรรมาภิมุข
นายจีรยุทธ เกตุรวรัตน
นายจีรยุทธ ปาเตียง
นายจีรวัชร หลานวงศ
นายจีรวุธ ทองทศ
นายจีระชาติ งามทวี
นายจีระพงษ คําพัน
นายจีระพงษ โคตรชมภู
จาเอก จีระพันธ พรมจันทร
นายจีระพันธ อุนไพร
นายจีระวัชร เบญจพงศ
นายจีระวัฒน จันทรสุข
นายจีระวุฒิ ปฏิสัมภิทาวุฒิ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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
๙๕๕

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายจีระศักดิ์ จันทรังษี
นายจีระศักดิ์ เทพธรรมรักษ
นายจีระศักดิ์ วงคเหลา
นายจีระศักดิ์ เสนาปา
นายจีระศักดิ์ แหมงปง
นายจุมพล เสียมสกุล
นายจุฬารัตน ฤทธิ์กลาง
นายเจตน แกวยศกุล
นายเจตน จันทรเสนา
นายเจตนตระการ บุญประสิทธิ์
นายเจตนธํารงค ธํารงคทิพยคุณ
นายเจตนา มั่นจินตพันธุ
นายเจตนา สุนะศักดิ์
นายเจตพล ศรมณี
นายเจน ลือโฮง
วาที่รอยตรี เจนณรงค พุทธาอามาตย
นายเจนรบ แกวดี
นายเจนวิชญ ลอยหา
นายเจนวิทย เจนนาวิน
นายเจนวิทย สิริวุฒิ
นายเจริญ กองไชย
นายเจริญ เกิดทอง
นายเจริญ ขําวารี
นายเจริญ ชุมพระวงศ
นายเจริญ ตะโพธิ์
นายเจริญ ทองไหม

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
๙๘๑

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเจริญ ทัพเจริญ
วาที่รอยตรี เจริญ นามวงค
นายเจริญ บุญทิพย
นายเจริญ ปานเกิด
นายเจริญ ปดแกว
นายเจริญ ภานุมาตย
นายเจริญ ยอดแกว
นายเจริญ รัตนมาลัย
นายเจริญ ไวยสูงเนิน
นายเจริญ สงขํา
นายเจริญ สิทธิศร
นายเจริญ โสพันธ
นายเจริญ อินนุรักษ
นายเจริญเกียรติ เพชรแกว
นายเจริญจิตร ศศิธร
วาที่รอยตรี เจริญศักดิ์ บุญเหลือ
นายเจริญศักดิ์ วงศจามจุรี
นายเจริญศักดิ์ เวียงนนท
นายเจริญศักดิ์ สุวรรณศิลป
นายเจริญสุข ผาพันธ
นายเจษฎา กัสนุกา
นายเจษฎา คงพันธ
พันจาเอก เจษฎา ครองยุติ
นายเจษฎา จุฬาพล
นายเจษฎา ชากิจดี
นายเจษฎา แซอึ้ง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

นายเจษฎา เตียงนิล
นายเจษฎา ทองรวง
นายเจษฎา เทียนนอย
จาสิบโท เจษฎา นพพิบูลย
นายเจษฎา แพงอนันต
นายเจษฎา โพธิสัตยา
นายเจษฎา มาชิด
นายเจษฎา รุงชวง
นายเจษฎา แวมามะ
นายเจษฎา สรนุวัตร
นายเจษฎา สินมาก
นายเจษฎา สุวรรณเจริญ
จาสิบตรี เจษฎา สุวรรณทิพย
วาที่รอยตรี เจษฎา หมอมูล
นายเจษฎา หุนเจริญ
นายเจษฎากร โทจําปา
วาที่รอยตรี เจษฎาพงศ
เพชรปานกัน
นายเจษฎาพงษ ธนสมิทธิเวสน
นายเจษฎาพันธ ธรรมสุ
นายเจษฏวัฒน แกลวทะนงค
นายเจษฏา คําเครือ
นายเจษฏา ชาวปลายนา
นายเจะมูหามัดสัน เจะอูมา
นายเจะอารง เจะอุมา
นายเจียง กลั่นกลาง

หนา ๒๑
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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายฉกาจ เพ็งศรีโคตร
นายฉนวน แสนอินตะ
นายฉลอง กองอังกาบ
นายฉลอง กิ่งแกว
นายฉลอง ชมเส็ง
นายฉลอง บัวกระโทก
นายฉลอง โสทัน
นายฉลอง อาสา
นายฉลองชัย ปริติวิชกานต
นายฉลองชัย ภาษิต
นายฉลองนพ อัมพรัตน
นายฉลองวุฒิ ศรีทองบริบูรณ
วาที่รอยโท ฉลาด ศุภลักษณ
นายฉลาด สายสินธุ
นายฉลาด อุนกรม
นายฉวี วงคชาลี
นายฉัตรชนก รักขพันธ
นายฉัตรชัย แหมวงศ
นายฉัตรชัย ชัยชโลธร
นายฉัตรชัย ชัยยา
นายฉัตรชัย ชูผอม
นายฉัตรชัย ตําแหนงจีน
นายฉัตรชัย ทองทวี
นายฉัตรชัย ทาโยธี
นายฉัตรชัย บุญเอก
นายฉัตรชัย พวงมณี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

นายฉัตรชัย ภัทรพงศพันธ
นายฉัตรชัย ภูอาง
นายฉัตรชัย มธุรศิลป
นายฉัตรชัย เวชสุกรรม
นายฉัตรชัย ศรกาญจน
นายฉัตรชัย สุขแกว
นายฉัตรชัย สุธาวัฒน
นายฉัตรชัย สุนนท
นายฉัตรชัย สุวรรณการียกุล
วาที่รอยโท ฉัตรชัย แสนสุข
นายฉัตรชัย อภิรัตนานุสรณ
นายฉัตรชาย ดีดนอย
นายฉัตรดนัย เจริญยิ่ง
นายฉัตรบุตร ลอมเมตตา
นายฉัตรพร เจริญเวช
นายฉัตรพล โพธิ์ศรี
นายฉัตรมงคล หอมเลิศนลิน
นายฉันชาติ พิมพะเลีย
พันจาเอก ฉิมาชัย ชาเบาะ
นายเฉลิม กอธวัช
นายเฉลิม โคตรรัตน
นายเฉลิม โพธิ์ไพร
นายเฉลิม วิรุณรัตน
พันจาเอก เฉลิม สําเนากลาง
นายเฉลิม สุขเกษม
นายเฉลิมเกียรติ ใจแกว

หนา ๒๒
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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเฉลิมเกียรติ ไชยแกว
นายเฉลิมเกียรติ เถาถวิล
นายเฉลิมเกียรติ เทียนหอม
นายเฉลิมเกียรติ บุญคํา
นายเฉลิมเกียรติ พิทักษ
นายเฉลิมเกียรติ ภูดวงจิตร
นายเฉลิมชัย ขุนทอง
นายเฉลิมชัย คงชุม
นายเฉลิมชัย พิชญเวทยวงศา
นายเฉลิมชัย ศรีตระกูล
จาสิบเอก เฉลิมชัย ศิลปศาสตร
นายเฉลิมชัย สังขสนิท
พันจาเอก เฉลิมชัย โสพันธ
นายเฉลิมพงค ชูรัตน
นายเฉลิมพงศ เจริญศรี
นายเฉลิมพล โกศลสมบูรณ
นายเฉลิมพล ทิมบํารุง
นายเฉลิมพล บุรินทรพงษ
นายเฉลิมพล เปดคีรี
นายเฉลิมพล มวยมั่น
นายเฉลิมพล ศรีทอง
นายเฉลิมพล สมสุข
นายเฉลิมพล สีหมื่น
นายเฉลิมพล หล่ําวรัตน
นายเฉลิมพล เหลือถนอม
นายเฉลิมพันธ กลิ่นลั่นทม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

นายเฉลิมพันธุ เงินพุม
นายเฉลิมภพ คงกุทอง
สิบเอก เฉลิมภพ หนูในน้ํา
นายเฉลิมวัฒน ชูเกลี้ยง
นายเฉลิมวุฒิ อาสวาง
นายเฉลิมวุธ บุตรประโคน
นายเฉลิมศักดิ์ ปญญามี
นายเฉลิมศักดิ์ พิลึกดีเดช
นายเฉลิมศักดิ์ ภารดิลก
นายเฉลิมศักดิ์ มูสิกะเจริญ
นายเฉลิมศักดิ์ สุขรัตน
นายเฉลียว เครือเนตร
นายเฉลียว ภูดอนตอง
นายโฉลม คะเณมา
นายไฉน รัตนภักดี
นายชญานนท ชุมปถัมภ
นายชฎิล คลองแคลว
นายชณชล สุขสะบาย
นายชนฑีฆา พรหมมา
นายชนธัญ กลั่นสุวรรณ
นายชนธีร แกนจักร
นายชนพิชญ นิลสุวรรณ
นายชนมชัย แซลิ่ม
นายชนสิทธิ์ แกวกล่ํา
นายชนสิษฎ จิตตรง
นายชนะ จันทรเครือ

หนา ๒๓
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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชนะ บุญมณี
นายชนะชัย โสมณวัฒน
นายชนะพล ไชยประเสริฐ
นายชนะภัย สุขเสริฐ
นายชนะศักดิ์ หงษทอง
นายชนะศึก ดีสม
นายชนันธร อาจเอื้อม
นายชนาธิป เรืองกลิ่น
นายชนาภัทร เกิดประกอบ
นายชนินทร ดีอาษา
นายชนินทร ตันติสุข
นายชนินทร พรหมจรรย
นายชนินทร พุมแกว
นายชนินทร ยิ้มยอง
นายชนินทร วงษโพธิ์ดี
นายชเนศวร แหวเพ็ชร
นายชม รุจิชากูร
นายชม หีบแกว
นายชมภู กอนสีลา
วาที่รอยตรี ชมภู สมโมรา
นายชยกฤต รัตนะ
นายชยกฤต สิริผิวเงิน
นายชยเดช เนียมวีระ
นายชยธร ศิริลิขิต
นายชยพงศ ดอกสวย
นายชยพล เกงชัยภูมิ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒

นายชยพล โคตรประดา
นายชยพล จุลบุษรา
นายชยพล ฉิมพลี
นายชยพล นอยแสง
นายชยพล ปานเพ็ชร
นายชยพล พชรวิทยกุล
นายชยพล พูลทอง
นายชยพล มีชัย
สิบเอก ชยพล มูลราช
นายชยพล ยศพล
นายชยพล สุกิจยา
นายชยภัทฒ เทสินทโชติ
นายชยันต อภิวงคงาม
นายชยันตวุฒิ แสนธรรมยุทธ
นายชยากร เรือชัย
นายชยาคม ชาระวัน
นายชยุต จิตรานนท
นายชยุต ทิพวัน
นายชยุต ภาชี้เชียร
นายชยุต หนองหาร
นายชยุตพงศ ถิรศักดิ์โกศล
นายชยุตม กระตายทอง
นายชรัณ คงคาหลวง
นายชริน มวงสิงห
นายชรินทร จินตนา
วาที่รอยตรี ชรินทร ประหา

หนา ๒๔
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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชรินทร พวงสกุลสุข
นายชรินทร เยาวธานี
นายชรินทร เวชโอสถ
นายชรินทร สินธสงวน
นายชรินทร แสนบรรดิษฐ
นายชรินทร อินทานนท
นายชรินทร ทองเสมอ
นายชรินโรจน วิชัยดิษฐ
นายชฤทธิ์ พงษพระเกตุ
นายชลวัฒน พลมาศ
พันจาเอก ชลวัท อินทรเสวก
นายชลอ เพชรมณี
นายชลัท แสนศาลา
นายชลันธร จันทรขาว
นายชลากร พฤกษตรากุล
นายชลากร อภิชาติชาญชัย
นายชลาทร ตางพันธ
วาที่รอยตรี ชลิต ศรีจันทรแกว
นายชโลธร เฉยสะอาด
นายชวกร จันทรทอง
นายชวกิจ ธรรมรักษ
นายชวดล ทองเดือน
นายชวนินทร ภูจรัส
นายชวโรจน นพคุณ
นายชวลิต กองมาก
นายชวลิต คิดอาน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจโท ชวลิต ชัยวี
นายชวลิต พลประเสริฐ
นายชวลิต พุธเจริญ
นายชวลิต เฟองเหล็ก
นายชวลิต รอบรู
นายชวลิต รูปกลม
นายชวลิต ฤทธิพันธ
นายชวลิต สุกิมานิน
นายชวลิต สุขเจริญ
นายชวลิต หงษยนต
นายชวัลวิทย จุลเสฏฐพานิช
นายชวัลวิทย เพ็ชรรัตน
พันจาโท ชวินโรจน ธรรมโชติธนาศิริ
นายชเวงศักดิ์ มากชลบท
นายชะออน สถิตยอยู
นายชะโอสถ สังขรอด
นายชัชชัย กวางเจริญกิจ
นายชัชชัย อัศเวก
นายชัชชัยวุธ กระจายเกียรติ
นายชัชนัย อุดทา
นายชัชพงศ กองมูล
นายชัชพงศ มหายศนันท
นายชัชพงษ ทัตราคม
นายชัชพงษ พิมพระลับ
นายชัชพนต ปุณยปรีชาศิริ
พันจาเอก ชัชพล แสงชมภู

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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชัชวาล จักรศิลป
นายชัชวาล พันชมภู
นายชัชวาล ไพจิตร
นายชัชวาล วะหา
นายชัชวาล วัฒนบรรจง
นายชัชวาล ศรีสอน
นายชัชวาล สังขประเสริฐ
นายชัชวาล สิงหแกว
นายชัชวาลย กฤตพรกุล
นายชัชวาลย จันทรหอม
นายชัชวาลย ตั้งศักดาดิษฐ
นายชัชวาลย ติณมาศ
นายชัชวาลย บุญสวัสดิ์
นายชัชวาลย ภูกองไชย
นายชัชวาลย เมาตากนอย
นายชัชวาลย วงศสวรรค
นายชัชวาลย อองเพ็ง
นายชัย การสราง
นายชัย หมายแกวกลาง
พันจาเอก ชัยกฤต คําซาว
นายชัยกิจ ตื้อยศ
นายชัยกุลพัฒน สุขเสถียร
นายชัยเฉลิม วัฒนอัมพร
นายชัยชนะ แกวปญญา
นายชัยชนะ คนการ
จาสิบเอก ชัยชนะ คําบอน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

นายชัยชนะ พิริยะธนกุล
นายชัยชนะ ไพโรจน
นายชัยชาญ ปะละใจ
นายชัยชาญ พิมพชารี
นายชัยชาติ เคาโคน
นายชัยณรงค กลมประโคน
นายชัยณรงค ขาวละมูล
นายชัยณรงค ใจแปง
นายชัยณรงค ลือโฮง
นายชัยณรงค ศรีมิ่งวงค
นายชัยณรงศ เรืองรอด
นายชัยณิวัฒน สายสุวรรณ
นายชัยเดช วัฒนวิไลกุล
วาที่รอยเอก ชัยทัศน ศรีนันชัย
นายชัยธัช สมใจแสน
นายชัยนิวัตน ชุมปญญา
นายชัยประเสริฐ ขันทา
นายชัยพงษ พันธุพรหม
นายชัยพร กางถิ่น
นายชัยพร คําแกว
สิบตํารวจโท ชัยพร ภูถี่ถวน
นายชัยพร ศรลัมพ
นายชัยพันธุ สุขประเสริฐชัย
นายชัยพิทักษ ศิริโส
นายชัยพิวัฒน ตรีรัตน
นายชัยภัคฐ มั่นคงเศวตวงศ

หนา ๒๖
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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชัยภาดิษฐ โฉมไสว
นายชัยมงคล มะเสนา
นายชัยมงคล อํานวย
นายชัยยศ เต็งคิว
นายชัยยศ ทองทิพย
นายชัยยศ แบงลาภ
นายชัยยะ มณฑาสุวรรณ
นายชัยยะ มหาปราบ
นายชัยยะ โอเจริญ
นายชัยยะวิชญ ศรีอักษร
นายชัยยัญชน ดีพรมกุล
นายชัยยัณต ไพศาลฤทธิ์
นายชัยยันต ชัยโม
นายชัยยันต สามสูงเนิน
นายชัยยันต แสงจันทร
นายชัยยา นาถาดทอง
นายชัยยา อินทรทอง
นายชัยยุทธ สามเสาร
นายชัยยุทธ จันตะราชา
นายชัยยุทธ เจริญสุข
นายชัยยุทธ ชื่นอุรา
นายชัยยุทธ ทาชมภู
นายชัยยุทธ วิลัยพันธ
นายชัยโย พลแกว
นายชัยรัชต สุวรรณวัฒนากุล
นายชัยรัตน ทองอวม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘

นายชัยรัตน นาทะชัย
นายชัยรัตน บุญมาก
นายชัยรัตน เรืองเวชวิทยา
นายชัยรัตน เสนาะพล
นายชัยโรจน สาชํานาญ
นายชัยฤทธิ์ คลายเพ็ง
นายชัยวัช เกษรสมบัติ
นายชัยวัฒน กลิ่นหอม
นายชัยวัฒน ขาดรัมย
นายชัยวัฒน เครือกนก
นายชัยวัฒน จรูญธวัชชัย
นายชัยวัฒน ฉิมวิหค
นายชัยวัฒน โตล่ํา
นายชัยวัฒน บัวคลาย
นายชัยวัฒน บุญมูล
นายชัยวัฒน พลรัฐธนาสิทธิ์
นายชัยวัฒน พัชรวัฒนศรี
นายชัยวัฒน ฟกเขียว
นายชัยวัฒน มิตรรัญญา
นายชัยวัฒน รักเจียม
นายชัยวัฒน แวงหินกอง
นายชัยวัฒน ศรีจันทร
นายชัยวัฒน ศรีวันทา
นายชัยวัฒน สุเมธอมรรัตน
นายชัยวัฒน หมวดมณี
นายชัยวัฒน อุทธา

หนา ๒๗
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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชัยวัตร มีทรัพยหลาย
นายชัยวัสน ลภัสบวรสกุล
นายชัยวิชญ ชัยประดิษฐ
นายชัยวุฒิ จันตะนาเขต
นายชัยวุฒิ ปานะวุธิ์
นายชัยวุฒิ สมุดความ
นายชัยศักดิ์ ดิษฐอั๊ง
วาที่รอยตรี ชัยศิลป คําปาแฝง
นายชัยศิลป ปญญาบุตร
นายชัยสิทธิ์ ชัยมณี
นายชัยสิทธิ์ พลวรรณ
นายชัยสิทธิ์ อําเคน
นายชัยแสง เจนอารีวงศ
นายชัยอนันต คําแปง
นายชัยอนันต ปองกัน
นายชาคริต ศรียะวงษ
นายชาครินทร ยั่งยืน
นายชาคริส ทองศรี
นายชาญ นพคุณ
นายชาญ ยุวพรม
นายชาญ วาสิการ
นายชาญขณา แขวงอินทร
นายชาญชัย ใครบุตร
นายชาญชัย จารุเผา
นายชาญชัย ทองดอนนอย
จาสิบเอก ชาญชัย ทองพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐

นายชาญชัย ผาตยานนท
นายชาญชัย เมฆตรง
นายชาญชัย วีรปญญานนท
นายชาญชัย ศิริวัฒน
นายชาญชัย สังขศิลชัย
นายชาญชัย สําราญจิตร
นายชาญชัย หนูชัยแกว
นายชาญชัย แหลปอง
นายชาญไชย มุตตาหารัช
นายชาญณรงค กายแกว
นายชาญณรงค คําหุง
นายชาญณรงค เพ็งโนนยาง
นายชาญณรงค ราเริงยิ่ง
นายชาญณรงค สันติภราภพ
พันจาโท ชาญณรงค แสนแพง
นายชาญเดช พิมใจ
นายชาญยุทธ โนนบุ
นายชาญยุทธ ประเสริฐสังข
นายชาญยุทธ มิ่งมูล
นายชาญวิทย สัจเดช
นายชาญศักดิ์ ทุรันไธสง
นายชาญศักดิ์ พาลารัตน
สิบเอก ชาญศักดิ์ มีแหยม
นายชาญศักดิ์ ราชโยธา
นายชาตรี แกนพันธ
นายชาตรี แกวเขียว

หนา ๒๘
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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชาตรี จําปาทอง
นายชาตรี จําปทอง
นายชาตรี ใจฟอง
นายชาตรี ธูปผุดผอง
นายชาตรี นามวงศ
นายชาตรี นิศยันต
นายชาตรี พานแกว
นายชาตรี เมฆตรง
นายชาตรี ริศนันท
นายชาตรี วิริยจารี
นายชาตรี ศรีเรือง
นายชาตรี ศรีสังวรณ
นายชาตรี สัมมาทิตย
สิบเอก ชาตรี สุคนธชาติ
นายชาตรี เหนือกฤตสกุล
นายชาตรี อุไลโคตร
นายชาตเวท พุมชะเอม
นายชาติ ชมชื่น
นายชาติชาย แกวเมฆ
นายชาติชาย จินดาวณิชย
นายชาติชาย ชูชวย
จาสิบเอก ชาติชาย ดีดวงพันธ
นายชาติชาย เต็มชื่น
นายชาติชาย มงคลเดช
นายชาติชาย มุสิกชาติ
นายชาติชาย เมืองหลัก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

พันจาเอก ชาติชาย ศรีคงรักษ
นายชาติชาย สวัสศรี
นายชาติเชื้อ หลาดา
วาที่รอยตรี ชาติไทย สุวิเชียร
นายชาติสยาม เวียงคํา
นายชานน แกวมีศรี
นายชานน ฮุยสกุล
นายชานนท กกสันเทียะ
นายชานนท มีธรรม
นายชานันทร รักสิน
นายชาย วงศจอม
วาที่รอยตรี ชายชาตรี โพธิ์ศรี
นายชายแดน เสถียร
นายชาลี จิระนคร
นายชาลี เต็มปรีชา
นายชาลี ทองยอย
นายชาลี บัวแกว
นายชาลีชัย ตือมาแด
นายชํานาญ แกนสุวรรณ
นายชํานาญ ชุมผักแวน
นายชํานาญ ทองดํา
นายชํานาญ ธนานุกิจ
วาที่พันตรี ชํานาญ เพิ่มขึ้น
นายชํานาญ ภาระจา
จาสิบเอก ชํานาญ มั่นดี
นายชํานาญ วิเศษ

หนา ๒๙
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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาเอก ชํานาญ ศรีทํานา
นายชํานาญ สนธิ
นายชํานาญ สีหโคตร
จาเอก ชําเลือง ศรีวิไล
นายชิงชัย ภูวิชัย
นายชิดชัย จรรยาภิสัณห
นายชิดชัย ตั้งเกียรติกําธร
นายชิดชัย โพธิ์สุวรรณ
นายชิดพล ชมภูบุตร
นายชิต อึ้งปติมานะ
นายชิตโชค ศักดิ์แกว
นายชิติสรรค ทองสอาด
นายชิติสรรค บางศิริ
นายชิน ไชยหมาน
นายชินกร กระดังงา
วาที่รอยตรี ชินกร สักการะ
นายชินกฤต นรมาตร
นายชินเชษฎ แสนวันดี
นายชินโชติ มณีโชติ
นายชินโชติ สายคุณากร
นายชินดนัย สายโรจน
นายชินดิษฐ ตันติพันธุวดี
นายชินธรรม พรหมมณี
นายชินนุวัฒน วงศอริยโสภณ
นายชินโยวิทย อัฐนาค
นายชินราช พลอินทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

นายชินวิช มั่นสกุล
นายชิษณุ เชื้อวงศ
นายชิษณุพงศ อุดคํามี
นายชิษณุพันธ ทาสมบูรณ
นายชิษนุพงศ โพธิ์สุวรรณพร
นายชีวณวรรธน กลางสวัสดิ์
นายชีวันธร แผลงฤทธิ์กวิน
วาที่รอยตรี ชีวิน กรีธาทรัพย
นายชุติพนธ ปรีคง
นายชุติพล คงวิเชียร
นายชุติมันต ปานเพชร
นายชุมพต สุวรรณกาศ
นายชุมพล จันทรเพ็ญ
นายชุมพล จึงพิทักษอุดม
นายชุมพล แดนสีแกว
นายชุมพล ตระกูลวงศ
นายชุมพล ทองระอา
พันจาเอก ชุมพล เที่ยงธรรมดี
นายชุมพล ผลผลา
นายชุมพล แพลูกอินทร
นายชุมพล รักเพ็ง
นายชุมพล ศิลแสน
นายชุรนันท หิรัญโญภาส
นายชูเกียรติ์ พันธเกิด
นายชูเกียรติ กังแฮ
นายชูเกียรติ กันธิยะ

หนา ๓๐
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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชูเกียรติ นันทราช
นายชูเกียรติ มณีฉาย
นายชูเกียรติ เมืองกรุง
นายชูเกียรติ สังขศร
นายชูฉัตร สิทธิวงศ
นายชูชัย แวสุหลง
นายชูชาติ กําจร
วาที่รอยโท ชูชาติ จันทรแกว
นายชูชาติ ตันใจ
นายชูชาติ ตูนิ่ม
นายชูชาติ เถาวัลยา
นายชูชาติ เที่ยงธรรม
นายชูชาติ บุญชู
นายชูชาติ ผดุงชัย
นายชูชาติ เมาพิมพา
นายชูชีพ ศิริ
นายชูชีพ สัมพันธ
นายชูทวีป สุวรรณทา
นายชูพงษ เพชรราช
นายชูพงษ ศรีโคตร
นายชูยศ กุลสุวรรณ
วาที่รอยตรี ชูรศักดิ์ แสนธิวัง
นายชูวงศ เจริญสวัสดิ์
นายชูศักดิ์ กุดหอม
นายชูศักดิ์ คงเกิด
นายชูศักดิ์ คําครุฑ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

นายชูศักดิ์ ไชยพรม
นายชูศักดิ์ ธนทรัพยสิริกุล
นายชูศักดิ์ รัตนวงษ
นายชูศิลป เสนาวงศ
นายเชฎฐ เชาวนพิทักษ
นายเชน วิชาภรณ
นายเชษฐพงศ พันธุชื่น
นายเชษฐา ใกลแกว
นายเชษฐา เงินคีรี
นายเชษฐา พวงดอกไม
นายเชษฐา ศรีปดตา
นายเชษฐา ศรีพลเมือง
นายเชษฐา สมุทรจักร
นายเชาว ตุยนะ
นายเชาวนวัศ นิลพันธ
นายเชาวรัตน จันทรตรีย
นายเชาวฤทธิ์ เทาธุรี
นายเชาวลิต สุดวังยาง
วาที่เรือโท เชาวลิต จันมณี
นายเชาวลิต ทมเจริญ
นายเชาวลิต ฝายขันธ
นายเชาวลิต เภาประเสริฐ
นายเชาวลิต สมแวง
นายเชาวลิตร ทองรักษ
นายเชาวัฒน จอมไพรศรี
นายเชิงชาย ตุนแกว

หนา ๓๑
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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเชิด โพธิ์ไพจิตร
นายเชิดชัย เจริญดี
นายเชิดชัย บุรีวงศ
นายเชิดชัย พุทธบูชา
นายเชิดชัย ยาใจ
นายเชิดชาย โตจันทึก
นายเชิดพงค อัมพุธ
นายเชิดพันธุ รวมสนิท
นายเชิดศักดิ์ เซนเครือ
นายเชิดศักดิ์ ดอกพิกุล
นายเชี่ยวชาญ ชูไชย
นายโชคชัย กายา
นายโชคชัย แกวดิลก
นายโชคชัย จันทรแจมศรี
วาที่รอยตรี โชคชัย ปานทอง
นายโชคชัย รอดรักษา
นายโชคชัย สุวรรณประดิษฐ
นายโชคชัย เหลาอริยะ
นายโชคดี ทาวสาย
นายโชคดี ภูเตาทอง
นายโชคดี สกุลกวีพร
นายโชคประดิษฐ สายวาริน
นายโชคมนตรี เรืองแสน
นายโชต ชํานิไพบูลย
นายโชติชัย มากู
นายไชยชนะ อินทรทัต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

นายไชยณรงค คงมั่นกลาง
นายไชยประกาศ แกวลังกา
นายไชยพร สมเหมือน
สิบตํารวจโท ไชยพร อนันต
นายไชยยศ บานกลวย
นายไชยยศ ศักดิ์ศรีศิริสกุล
นายไชยยศ เหมรัตน
นายไชยยันต เกมกลาง
สิบเอก ไชยยันต บริสุทธิ์
นายไชยยันต บุญเจริญ
นายไชยยันต รมซาย
นายไชยยันต สุขสบาย
นายไชยรัตน จันทรอินทร
นายไชยวัฒน เจริญชัย
นายไชยวัฒน ทาเชาว
นายไชยวัฒน บุญวาล
นายไชยวัฒน พัฒนพานิชย
นายไชยวัฒน รักษากุล
นายไชยวัฒน สุทธิกรม
นายไชยวุฒิ เพ็ชรสังหาร
นายไชยวุษณ นระแสน
นายไชยศักดิ์ ตั้งประจักษ
นายไชยเสถียร ชํานิพร
นายไชยะ ไกรสิงหสม
นายไชยันต จันทนะ
นายไชยา กลิ่นหอม

หนา ๓๒
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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายไชยา ทองสา
นายไชยา เวียงสมุทร
พันจาเอก ไชยา สุทธิโภชน
นายไชยา สุวรรณลิขิต
จาเอก ไชโย อินอุนโชติ
นายซอฮิรีย หลําหลี
นายซูการนอ มะตีมัน
นายซูทองคํา เอียสกุล
นายไซฟุดดีน ดาราแม
นายฌานนพ มะณีพราว
นายญาณกิตติ์ กันยาพงษ
นายญาณวัฒน ไวยวงค
นายญาณวุฒิ เครือยศ
นายญาณเวทย ปญญาฟอง
นายญาณาฤทธิ์ หนสมสุข
นายญาตพัฒน จิตรประสงค
นายฐกร พันระกา
นายฐกร ศิริเดชเมธา
นายฐณารัท หอมแกว
นายฐติวัฒน ธีระอกนิษฐ
จาเอก ฐนโรจน ทาสีดานิธิโรจน
พันจาเอก ฐปนพงศ เวียงคํา
นายฐฬส จันทะเปลิน
นายฐากูร อาศิรเมธี
นายฐากูล เตจะวัน
นายฐานณัฏฐ คุมสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

นายฐานทัต ไชยขาว
นายฐานวัฒน เพ็ชรลอง
นายฐานุพงศ โพธิ์สาร
นายฐิติ สุภโตษะ
นายฐิติกร จิ้วไมแดง
นายฐิติกร บุญชวลิต
นายฐิติกร มณีทองคํา
นายฐิติพงศ ทองธรรมมา
จาเอก ฐิติพงศ หมั่นอุตสาห
นายฐิติพงศ เหลืองสุวรรณ
นายฐิติพงษ จริยฐิตินันท
นายฐิติพงษ ชาวดร
นายฐิติพันธ ทัพกฤษณ
นายฐิติวัชร ไลศิริพันธุ
นายฐิติวัฒน นวลละออง
นายฐิติวิชญ ภักดี
นายฐิติศักดิ์ กัญจนกษิดิส
นายฐิติศักดิ์ วรรณพงษ
นายฐิติศานต ชนะศุภบัญญัติ
นายฑวัตพงษ สารีศรี
นายฑีรพล หนูทา
นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม
นายณฐณน วัฒนอุษา
นายณฐพร ถนอมวงษ
นายณฐภณ ปราบโรค
นายณฐภัทร เขียวมา

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายณฐมนัส จีนพัฒน
นายณฐาภพ ขวัญคง
นายณฐาภพ จิตรภักดี
นายณตฤณ เพ็ชรมี
นายณธกฤษ เปรื่องเมธา
นายณธพรหม วงศราษฎร
นายณธรรศ เสนาใจ
นายณธัชพงศ ยะเชษฐา
นายณพกนก เพ็ชรสุวรรณ
วาที่พันตรี ณพกฤษณ จันตราชู
นายณพชร ชุณหโอภาส
นายณพวัศกช เดชชาตรี
นายณภัทร ผุดมี
นายณภัทร พิมพา
นายณภัทรพงศ ไกรวงศ
นายณภูผา โพธิมา
นายณรงค กลั่นพจน
นายณรงค เกิดกอบ
นายณรงค ขูรูรักษ
สิบเอก ณรงค ควรสมาคม
นายณรงค คําเจริญ
นายณรงค จันทะธรรม
นายณรงค จุยเส็ง
นายณรงค ชวยกูล
นายณรงค ดาศรี
นายณรงค ดีพลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

นายณรงค ถาวรบรรจบ
นายณรงค ทวีเขตรกิจ
นายณรงค ทองนา
นายณรงค ทองเพ็ชร
นายณรงค นีละกาญจน
นายณรงค บัวจันทร
พันจาเอก ณรงค บุญโสม
นายณรงค ปญญาคง
นายณรงค พานิชกิจ
นายณรงค พูนสังข
จาเอก ณรงค มวงจีบ
นายณรงค มากบาง
สิบตํารวจโท ณรงค มาศาสตร
นายณรงค เย็นใจมา
นายณรงค วงศพูลทรัพย
นายณรงค สุรินทร
นายณรงค เสนาคํา
นายณรงค เสี่ยงบุญ
นายณรงค อัตตสัมพันธ
นายณรงค อินตะผัด
นายณรงคกร เอี่ยมจันทร
นายณรงคกรณ แสนสุข
จาเอก ณรงคชัย ทองลาย
นายณรงคชัย นนทชิต
นายณรงคชัย ปลื้มชัย
นายณรงคชัย สัมพันธ

หนา ๓๔
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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายณรงคชัย หลักเมือง
นายณรงคเดช ปองวัฒนกุล
นายณรงคทัศ ทองสุข
จาเอก ณรงคธร สวัสดิ์มี
นายณรงคพล ผองสุวรรณ
นายณรงคพล อินทรสูต
นายณรงคฤทธิ์ กั้วพงษ
พันจาโท ณรงคฤทธิ์ สกลนคร
นายณรงควิทย ไชยกลางเมือง
นายณรงคศักดิ์ กลิ่นกุสุม
นายณรงคศักดิ์ เจริญธรรม
นายณรงคศักดิ์ ใจอาจ
นายณรงคศักดิ์ เชื้อรอด
นายณรงคศักดิ์ แซทั่ง
นายณรงคศักดิ์ นิลสนธิ
นายณรงคศักดิ์ ภูภักดี
นายณรงคศักดิ์ รินรส
นายณรงคศักดิ์ สิงหชัย
จาสิบเอก ณรงคศักดิ์ อัคฮาด
นายณรงศักดิ์ ไชยวารินทร
นายณรงศักดิ์ นิธิจิรวัฒน
นายณรงศักดิ์ แยมเกษร
นายณรัฐ ทองจรัส
จาเอก ณรัตน รอดอาต
จาสิบเอก ณราวุฒิ มีสอาด
นายณรินทร อาวรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายณรุธ เมืองโครตดี
นายณเรศ คิดชัย
นายณฤชา จารุรัตนชัย
นายณวรรษ ตะติยะ
นายณวัสห ประกอบสุข
นายณวี จันทะวงษศรี
นายณัชชุกร นิธิบุญธรรม
นายณัชญพิสิษฐ สาระลัย
วาที่รอยตรี ณัชพล สังวร
จาเอก ณัฎฐ เกตุกันท
นายณัฎฐ สุเมธโสภณ
นายณัฎฐธพัส ประชุมพล
นายณัฎฐพล ถวนถวิน
จาสิบเอก ณัฎฐพสิษฐ สําราญ
นายณัฏฐ ตะวัน
วาที่รอยเอก ณัฏฐกรณ แบงรัมย
นายณัฏฐกิตติ์ กรวยรัมย
นายณัฏฐกิตติ์ ขวางนกขุม
นายณัฏฐกิตติ์ ลับเหลี่ยม
นายณัฏฐชัย รามสูต
นายณัฏฐชัย โสตาราช
นายณัฏฐณภัทร ตะถะวิบูลย
นายณัฏฐนันท ไตรสุรัตน
นายณัฏฐพล คงเพชร
นายณัฏฐวัฒน ศรีสังวาลย
นายณัฏฐวัฒน จันทรมณี

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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายณัฏฐวีร สรวงทาไม
พันจาเอก ณัฏฐศรันย อินแสนสืบ
นายณัฏฐอุรุยศ สามเมืองปก
นายณัฐ รองสวัสดิ์
นายณัฐ อุทธิยัง
นายณัฐกร พรหมรัตน
นายณัฐกฤตย ทรัพยสุข
นายณัฐกฤตย เภาสามมุข
นายณัฐกานต เตชะวรรณโต
จาเอก ณัฐกิจ ไชยรังษี
นายณัฐกิจ นิลพัตร
นายณัฐกิตติ์ พรหมมา
นายณัฐกิตติ์ สุทธหลวง
วาที่รอยตรี ณัฐชัย คนมั่น
นายณัฐณรงค พิมพามาเจริญ
นายณัฐดนัย บัวนาค
นายณัฐดนัย รอยแกว
นายณัฐดล สวัสดี
สิบเอก ณัฐตนนท กอสกุล
นายณัฐทวุฒิ ธรรมชัยภูมิ
นายณัฐทศักดิ์ ชวยดวง
นายณัฐธยาน วัฒนา
นายณัฐธัญพงศ แสงเมือง
นายณัฐธีร อัครโชคกุลพัชร
นายณัฐนนท ผัดแสน
นายณัฐนันท ไชยเชต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาโท ณัฐนันท รัตนโรจน
จาสิบเอก ณัฐปคัลภ ศรีใจ
นายณัฐปราโมทย ทรัพยธาราศิริ
นายณัฐพงศ กมลศิลป
นายณัฐพงศ จงแจมฟา
นายณัฐพงศ ไชยยศ
นายณัฐพงศ เทียมเพ็ง
นายณัฐพงศ บัวผา
นายณัฐพงศ พลศรี
นายณัฐพงศ มณีนวล
นายณัฐพงศ วงคศรีจันทร
นายณัฐพงศ ศรีสวาง
นายณัฐพงศ สุวรรณศิลป
นายณัฐพงศ อภิวัฒนเสวี
นายณัฐพงษ จาตุรนต
นายณัฐพงษ ใจเฉพาะ
นายณัฐพงษ ชุมแกว
นายณัฐพงษ ธรรมสุธีร
นายณัฐพงษ เมตตา
นายณัฐพงษ วงคศิริ
นายณัฐพงษ หิริโอตัปปะ
นายณัฐพงษ อุดมทรัพย
นายณัฐพงษ ฮดมาลี
นายณัฐพนธ ไชยกิจ
นายณัฐพนธ ปญจพรผล
นายณัฐพร ไชยจักร

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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายณัฐพร สุขสุวรรณ
นายณัฐพร อธิราช
นายณัฐพล เครือสุคนธ
นายณัฐพล โตะโยะ
นายณัฐพล ไตรนาค
สิบเอก ณัฐพล ถมทอง
นายณัฐพล นันทะสุธา
นายณัฐพล เนียมพุมพวง
นายณัฐพล ปนพิลา
นายณัฐพล พักตรจันทร
นายณัฐพล พิทักษ
นายณัฐพล สัปรุณรังษี
นายณัฐพล สุทธศิลป
นายณัฐพล สุโนธร
นายณัฐพันธุ รักชื่อ
นายณัฐเมธินทร พุทธัสสะ
นายณัฐยศ วงศกอม
นายณัฐยุทธ เตนปกษี
นายณัฐรุทธิ์ สุขสัมพันธ
จาเอก ณัฐวรรธน พรมมินทร
นายณัฐวัชต ศิริสวัสดิ์
นายณัฐวัฒน เภาหิงษ
นายณัฐวัตร เกิดทรัพย
นายณัฐวิทย บุญวงศ
นายณัฐวีณ กันณรงค
นายณัฐวีร ศรีสวัสดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

นายณัฐวุฒิ กันคํา
นายณัฐวุฒิ กิงวาจา
นายณัฐวุฒิ กุหลาบ
นายณัฐวุฒิ เข็มทิศ
นายณัฐวุฒิ คําปูน
นายณัฐวุฒิ จีนมหันต
นายณัฐวุฒิ ทรงงาม
นายณัฐวุฒิ ทีดี
นายณัฐวุฒิ ทุดปอ
นายณัฐวุฒิ ธนัญชัย
นายณัฐวุฒิ บุญบรรลุ
นายณัฐวุฒิ บุญมาศ
นายณัฐวุฒิ เผือกทอง
นายณัฐวุฒิ แพงจันทร
นายณัฐวุฒิ มณีกุล
นายณัฐวุฒิ มากสุริยวงศ
นายณัฐวุฒิ ยามเย็น
นายณัฐวุฒิ ยิ้มเจริญ
จาเอก ณัฐวุฒิ วรรณสุข
นายณัฐวุฒิ วิเศษวงษา
นายณัฐวุฒิ สะกิจ
นายณัฐวุฒิ ไสยวิจิตร
นายณัฐวุฒิ หลอธาน
นายณัฐวุฒิ ออนสลุง
นายณัฐวุฒิ อัตโน
นายณัฐวุธ บุศเนตร

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายณัฐวุธ มัฆนาโส
นายณัฐศิษฏ ลิขิตบัณฑูร
นายณัฐเศรษฐ ประดับศรี
นายณัฐเศรษฐ มาศจันทร
นายณัฐสันต อุตสาสาร
นายณัฐสิทธิ์ กันยะ
นายณัฐสิทธิ์ ตอซอน
นายณัฐักร คําริแง
นายณัทกฤช รัตนศิริดําริ
นายณัทธพงษ จันยอด
พันจาเอก ณัทพงศ ประทุมพิทักษ
นายณัทพล บุญจันทร
นายณิชกฤช สุขสําราญ
นายดณุปจักษ คงพรมไทย
นายดนรีด หวังขวัญ
นายดนัย เชื่อมประไพ
นายดนัย วิชัยวัฒนา
นายดนัย วิริโย
นายดนัย ศรีวงค
นายดนัย สินธุพันธุประทุม
นายดนัย เหมนุกูล
จาเอก ดนัยณัฐ รัตนภูมี
นายดนุพล อุนไพร
นายดนุพัฒน ชมภูภาร
นายดนุพิทย เทวิน
นายดนุวัศ นันตา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

นายดนูทัศน วัดคํา
นายดนูวัส ออนขํา
นายดร ศรีสวัสดิ์
นายดร หรีกประโคน
นายดลวัฒน เล็กศิริรัมย
นายดวงเนตร วงคจักร
นายดาวลอย พิมพิบาล
นายดําเกลิง ยังมี
นายดําเกิง บุญมา
นายดําเนิน เมฆสวาง
นายดําเนิน เสนาะสําเนียง
นายดํารง ตากิ่มนอก
นายดํารง ยงบรรทม
นายดํารง ยศหลา
นายดํารง รุงวรรณรัตน
นายดํารง ศิริมาลา
นายดํารงค จันทรเขียว
นายดํารงค จันทรดํา
นายดํารงค บรรเลง
นายดํารงค บุญกลาง
นายดํารงค ประเสริฐสังข
นายดํารงค มหาวงศ
นายดํารงค สังวาลยเพ็ชร
นายดํารงค สารมะโน
นายดํารงค อองยิ้ม
นายดํารงคชัย ไชยมงคล

หนา ๓๘
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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายดํารงคชัย วนาวัลย
นายดํารงครักษ กิจปานนท
นายดํารงคฤทธิ์ เยี่ยมราษฎร
พันจาตรี ดํารงไชย สมฤทธิ์
นายดํารงพล แกวมณี
นายดํารงพันธ เพชรคง
วาที่รอยเอก ดํารงฤทธิ์ ทัตเศษ
นายดํารงฤทธิ์ หลอมทอง
นายดํารงศักดิ์ กลัดออน
สิบเอก ดํารงศักดิ์ ทองดีนอก
นายดํารงศักดิ์ ประสังสิต
นายดําริ ลักษิตานนท
นายดิถี เหมือนแมน
นายดิเรก บุญฤกษ
นายดิเรก พงษธนานุวัฒน
นายดิเรก พัดเปรม
นายดิเรก วันมี
นายดิเรก สุขเกษม
นายดิเรก อาบนาค
นายดิลกรัฐ สงวนสัตย
นายดิษยพรรธน ศรีมนตริภักดี
นายดิษยพันช พรหมจักร
นายดุลยสิทธิ์ งามราชจักร
นายดุษฎี อุนเมือง
นายดุสิต คงปาน
นายดุสิต จูฑะวนิช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

นายดุสิต ชูโตศรี
นายดุสิต ยอดแกว
นายดุสิต สุวรรณฉวี
นายเดช วองไว
นายเดชกชัย นวลวัฒน
นายเดชมงคล เดินพยอม
นายเดชรชต โพธิสัตย
นายเดชฤทธิ์ ขมอาวุธ
นายเดชะ หนูสง
นายเดชา กองแกว
นายเดชา กัตติยะ
นายเดชา แกวสองดวง
นายเดชา ตรีภพ
นายเดชา ทิพยทิฆัมพร
นายเดชา พุมพวง
นายเดชา โพธิกุล
นายเดชา ภักดีโชติ
จาเอก เดชา มหาโพธิ์
นายเดชา แหวนวงษ
นายเดชาชัย ศรีโซง
นายเดชาธน บุญฤทธิ์
นายเดชาวุฒิ เขื่อนรอบ
นายเดโช ทองแพรว
นายเดน วงคคํา
นายเดนชัย พรมสอน
นายเดนชัย พันธเจริญ

หนา ๓๙
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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเดวนันต เจริญพรภักดี
นายเดวิท แจมจิตต
นายเดวิทย ไกยผาย
นายแดง อิสริยวงศปรีดี
นายแดนชัย ขัดคํา
นายโดม โวสุนทรยุทธ
นายตนตะวัน ทองภักดี
นายตระการ เงินดี
จาเอก ตระกูล เอี่ยมศิริ
นายตรีชาติ ชูเวทย
นายตรีชาวัชร ทวีสุขคณาสิทธิ์
นายตรีเทพ จรัลโภค
นายตรีนพ ชื่นชม
นายตรีเนตร กากูล
นายตรีระศักดิ์ โบกขระณีย
นายตฤณ ธนเจริญไผท
นายตฤณ สุวรรณพัฒน
นายตฤณกร อินใจ
นายตฤณภพ ประเสริฐ
นายตฤน แกวละมุล
นายตอพงศ จันทรพวง
นายตอพงษ เทียนประเสริฐ
รอยโท ตอพงษ บุญศิริ
นายตอศักดิ์ ขุนจินดา
นายตอศักดิ์ บุญชุม
นายตอศักดิ์ หรสาตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

นายตะวัน แกวหนัก
นายตะวัน โดงดัง
นายตันติกร แกวเขียว
นายตันติกร ตันเจริญ
นายติณณภพ ระยาแกว
นายติละถาพร เทียมเทศ
นายตุลกิตย ชีกวาง
นายตุลารัฐ วงศอํามาตย
นายตูแวรอมือลี รายอหะมะ
นายเตชิต กลิ้งทะเล
นายเต็มใจ เศิกศิริ
นายไตรทศ แผนใหญ
นายไตรภพ ปกรณรัตน
นายไตรภพ ปนจินดา
นายไตรภูมิ มาลาแดง
นายไตรรงค มณีคํา
นายไตรวัฒน ตรีสัตยพันธุ
นายไตรวุฒิ ชาติดร
นายไตรวุฒิ อนุกานนท
นายถนอม คงเพชร
นายถนอม ปญโญ
นายถนอม สุขตาม
นายถนอมศักดิ์ แปววัง
นายถนอมศักดิ์ รวมธรรม
นายถนัด เหลาพรม
นายถนัดชัย ธนะสูตร

หนา ๔๐
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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายถนิต โดรณ
นายถวัล โพสาวัง
นายถวัลย ทมไพร
นายถวัลย บุญกลั่นสอน
พันจาเอก ถวัลย พวงบุบผา
นายถวัลย โลมรัตน
นายถวัลยรัชต ภูสวาสดิ์
นายถวิล เมืองแทน
นายถวิล ยังมี
นายถวิล สุวรรณรัตน
นายถานันดร ขันคลาย
นายถานันทร ไกรทอง
นายถาปตย ณสีหาโต
นายถามพัฒน นุชทาโพ
นายถาวร ขวัญกะโผะ
นายถาวร จองสางปน
นายถาวร จันทะชํานิ
พันจาเอก ถาวร ชาติมนตรี
นายถาวร ดีงาม
นายถาวร บุญวิสูตร
นายถาวร พิเนตร
จาสิบตํารวจ ถาวร รอดระกํา
นายถาวร รักปลอด
นายถาวร ละอองเอก
นายถาวร สุขเกษม
นายถิรวัฒน โลมเมือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายเถกิง ลมูลศิลป
นายเถลิงเกียรติ หวังประสพกลาง
นายเถาวัลย บุญหนา
นายทนง งามลาภ
นายทนง ชางคิด
นายทนงชัย กาญจนภิษพงศ
นายทนงเดช สิงหสุวรรณ
พันจาเอก ทนงศักดิ์ แกวกอง
จาเอก ทนงศักดิ์ คงทอง
นายทนงศักดิ์ จันทรสุข
นายทนงศักดิ์ จิตรภักดี
นายทนงศักดิ์ ทองจันทร
จาเอก ทนงศักดิ์ แทนประเสริฐ
นายทนงศักดิ์ ปนแตง
นายทนงศักดิ์ ปานสีดา
วาที่รอยตรี ทนงศักดิ์ พวงนอย
นายทนงศักดิ์ รักษาภัย
พันจาเอก ทนงศักดิ์ สุทธิ
นายทนงศักดิ์ สุภิมารส
นายทนงศักดิ์ หวานกระโทก
นายทนงศักดิ์ ออนอก
นายทนงศักดิ์ อึ้งไชยพร
นายทนงศักดิ์ ฮวบสวรรค
นายทนาศักดิ์ โทปญจา
นายทนุรัฐ ดาบเขียว
นายทยากร รุจนวรางกูร

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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาเอก ทรงกรด ซุยไกร
นายทรงกรด ทองตะนุนาม
นายทรงกลด อาธิเวช
นายทรงเกียรติ จันทรสามารถ
นายทรงเกียรติ ดํางาม
นายทรงเกียรติ ศรีกันไชย
นายทรงเกียรติ ศรีภิรมย
นายทรงเกียรติ หาอาษา
นายทรงชัย นาคแปน
นายทรงชัย บุญรัตน
นายทรงชัย ราชภักดี
นายทรงพร งามขํา
นายทรงพล โคตรพันธ
นายทรงพล จันทะสอน
นายทรงพล จีนวงศ
นายทรงพล ทรงสุภา
นายทรงพล ยันตรกิจ
นายทรงพล สารบัญ
นายทรงภพ ไตรสุวรรณ
นายทรงภพ พันธุวิชาติกุล
นายทรงยศ ขวัญเมือง
นายทรงยศ นนทพละ
นายทรงยศ พงษเพ็ง
นายทรงยศ วันเพ็ญ
นายทรงยุทธ แกวนาง
นายทรงยุทธ เสารเพ็ง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

จาสิบโท ทรงราชย นอยแนม
นายทรงวัฒน เชื้อสกล
นายทรงวิทย แกวศรีนวม
นายทรงวิทย อัคพิน
นายทรงวิรัตน สุดงาม
นายทรงวุฒิ เกื้อสกุล
นายทรงวุฒิ เงาศรี
นายทรงวุฒิ ชนะชัย
นายทรงวุฒิ ชมนาวัง
นายทรงวุฒิ สุขกําเนิด
นายทรงวุธ อาจสัญจร
นายทรงศักดิ์ แกวดา
นายทรงศักดิ์ ดวงสีแกว
นายทรงศักดิ์ ทีคอโงน
นายทรงศักดิ์ บุญที่สุด
นายทรงศักดิ์ มีชนะ
นายทรงศักดิ์ ลครขวา
นายทรงศักดิ์ สุภาวหา
นายทรงศักดิ์ เสสูงเนิน
นายทรงศักดิ์ หลาบมาลา
นายทรรศนเธียร ณัฐภาสรณ
นายทรรศสรัชฎ สุวรรณศรี
เรือเอก ทรัพยตพล เอี่ยมเจริญ
นายทรัพยมงคล ธนาวุฒิพรกุล
นายทวน บุญมี
นายทวนทอง จาดนอก

หนา ๔๒
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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายทวิช จําปาวัน
นายทวิช ดีอินทร
ดาบตํารวจ ทวิช แพงไธสง
นายทวิชากร หลวงวงศ
นายทวี เกตุพันธ
พันจาเอก ทวี แตงแดน
นายทวี ธรรมจักร
นายทวี ปุย
นายทวี แปงปน
นายทวี รักษา
นายทวี วงษศิริ
นายทวี ศรียง
นายทวี สิงหสัตย
นายทวี สีลาเม
นายทวีจักร สิงเหาะ
นายทวีชัย จินะใจ
นายทวีชัย โพธิ์หยวก
นายทวีทรัพย ธรรมประชา
นายทวีป เกิดลาภ
พันจาเอก ทวีป เชี่ยวสุวรรณ
นายทวีป สุริยันต
นายทวีพงศ เซ็นทองหลาง
วาที่รอยตรี ทวีพงศ บุญถนอม
นายทวีวัฒน แกวคะตา
นายทวีศักดิ์ กัวพานิช
นายทวีศักดิ์ ไกวาสัง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐

นายทวีศักดิ์ ขวัญหวาน
นายทวีศักดิ์ ขันธวิธิ
นายทวีศักดิ์ ไขวพันธ
นายทวีศักดิ์ ครุฑมาส
นายทวีศักดิ์ ครูเรืองปญญา
นายทวีศักดิ์ คําโต
นายทวีศักดิ์ ชอบธรรม
นายทวีศักดิ์ ชาวนา
นายทวีศักดิ์ ดีสวาสดิ์
นายทวีศักดิ์ เติมทรัพยทวี
นายทวีศักดิ์ ทองรวง
นายทวีศักดิ์ นิ่มกระโทก
นายทวีศักดิ์ ประเคนแกว
นายทวีศักดิ์ พรมมงคล
นายทวีศักดิ์ พรสุวรรณวงศ
นายทวีศักดิ์ ภิรมยใจ
นายทวีศักดิ์ เล็กสุด
นายทวีศักดิ์ เวชกามา
นายทวีศักดิ์ ศรีสุธัญญาวงศ
นายทวีศักดิ์ ศิลปพรหมมาศ
นายทวีศักดิ์ สงลา
วาที่รอยตรี ทวีศักดิ์ สาแกว
นายทวีศักดิ์ สารีแกว
นายทวีศักดิ์ สุเมธโสภณ
นายทวีศักดิ์ หนูปลอด
นายทวีศักดิ์ หนูเอียด

หนา ๔๓
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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายทวีศักดิ์ อุมเกตุ
นายทวีสิทธิ์ ศรีภัทรภาสน
นายทเวศท อุปนันท
นายทศพร กล่ําถมยา
วาที่รอยตรี ทศพร ขุนมธุรส
นายทศพร ดานนอก
นายทศพร ทุมดี
นายทศพร บุษบงค
นายทศพร บูรณเจริญ
นายทศพร พูนสุข
นายทศพร แสนแกว
นายทศพล ตาปราบ
นายทศพล มั่นเขตกรณ
นายทศพล มุงประสงคธนา
นายทศพล วงศอาษา
นายทศพล หิรัญวงศ
นายทศพล อะทาโส
นายทสพร บุญญะทวีวัฒน
นายทสิวัฒน ศรีเผือด
นายทหาร หงษประพันธ
นายทองเขียน กันนุลา
นายทองจันทร มั่นยืน
นายทองเจริญ ศรีดาหลง
นายทองเดน ลายเมฆ
จาเอก ทองพูล เขียนดี
จาเอก ทองสุข เนตรวงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

วาที่รอยตรี ทองสุข วันทอง
นายทองสุข หวานแหลม
วาที่พันตรี ทองเสริม พูนเทกอง
นายทองไสย บุญคงที่
นายทองหลอ พวงสุข
นายทองหลอ รัตนพลที
นายทองออน บุตรใจ
นายทะนงค สุขเกษฒ
นายทักษศิลป ดาบพิมพศรี
นายทักษิณ สุทธิเจริญ
นายทัชชนัจ อนุเคราะห
นายทัตเทพ อภิเดชาชัย
นายทัตธน ศิริจันทร
นายทันนพ มินทร
นายทัย สมโภชน
นายทัยเทพ ธูปทอง
นายทัศนะ ทวีทรัพย
นายทัศนะ นะบุญ
นายทัศนะ ประทุมวรรณ
นายทัศนัย ไมแปน
นายทัศนัย สิงหโตทอง
นายทัศพล ลุสีดา
นายทํานุ ตายเมือง
นายทํารงศักดิ์ บุญเรืองรอด
วาที่รอยโท ทิฆัมพร คุมวงศ
พันจาเอก ทิน มีมาก

หนา ๔๔
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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายทินกร ดอนมูล
นายทินกร แทนเกษม
นายทินกร บุญภูงา
นายทินกร บุญราศรี
นายทินกร บุญรินทร
นายทินกร พวงแกว
นายทินกร สีลาโคตร
นายทินทิวากรณ ดอกเกี๋ยง
นายทินัณประชัน ผกาแดง
นายทิพยอําพร คําศรี
นายทิพรัตน จีนปาน
นายทิพากร เดชพิชัย
นายทิวา ปาลดี
นายทิวากรณ พันธธัญกิจ
นายทิวานนท สุทธิเกิด
นายทีปต ทองเทพ
นายทีรเดช พันทนพิเชฐ
นายที่รัก ประเทพ
นายเทคนิค เกษทองมา
นายเทพณรงค เรือนจันทึก
นายเทพเทวา คงมะกล่ํา
นายเทพนรินทร ทองสัมฤทธิ์
นายเทพนิมิตร โพธิกุล
นายเทพประทาน ทานะมัย
นายเทพพนม สีสด
นายเทพพร พรมสอน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

นายเทพพร สงวนพงษ
นายเทพพิทักษ เครือชัย
นายเทพรส ตุลารักษ
นายเทพรังสรร พันอุไร
นายเทพฤทธิ์ เชื้อคํา
นายเทพฤทธิ์ มงคล
นายเทพลักษ โสดา
นายเทพวิรุฬห แกวมณีรัตน
นายเทมธนที เกตุสอาด
พันจาเอก เทวเทพ โปะเงิน
นายเทวฤทธิ์ คุณสวัสดิ์
นายเทวฤทธิ์ เรืองชัยภูมิ
นายเทวฤทธิ์ หนูทอง
นายเทวัญ คงทวี
สิบเอก เทวัญ เชาววัลลิ์
นายเทวัต งอกวงษ
นายเทวันณ ขันเนียง
นายเทวา แสนเสนาะ
นายเทวิน ศรีริวัฒน
นายเทเวศน เข็มจริยา
นายเทเวศร อัฐนาค
นายเทอดพงษ นันตา
นายเทอดพงษ วงคจิตติมา
นายเทอดศักดิ์ จริยานุกูล
จาสิบเอก เทอดศักดิ์ ชนะบํารุง
นายเทอดศักดิ์ พลอาสา

หนา ๔๕
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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเทิด นาคพิพัฒน
นายเทิดพงศ มีศิลป
นายเทิดศักดิ์ เที่ยงจิตต
นายเทิดศักดิ์ อบสุวรรณ
นายเทิดศักดิ์ อุนปวง
พันจาเอก เที่ยง ลอมตะคุ
นายเทียนชัย พวงสุดรัก
นายเทียนชัย วัชรพงศอนันต
นายเทียนชัย สุขชู
นายเทียม ชอบทดกลาง
นายแทนฤทธิ์ ทองเสน
นายไทพัทธ วัชรอธิพัฒน
นายไทยรัตน กันธะหมื่น
นายไทยรัตน กําเนิดพิลา
วาที่รอยตรี ไทยวัฒน วงษการคา
นายธกร นรินทร
นายธงชัย กสิพรอง
นายธงชัย กันทะใจ
นายธงชัย ขวัญงอน
นายธงชัย จันทสิทธิ์
นายธงชัย แจวจันทึก
จาสิบเอก ธงชัย ใจดอนมูล
นายธงชัย ชินชูศักดิ์
นายธงชัย แดงดีมาก
นายธงชัย ทบงอม
นายธงชัย เที่ยงตรง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

นายธงชัย นนทสี
นายธงชัย ยุติมิตร
นายธงชัย วิริยาธิบดี
นายธงชัย สินธุทอง
จาเอก ธงชัย อาจแดง
นายธงธวัช ลูกรักษ
นายธงธวัช ศรีบุญเรือง
จาเอก ธงเอก เจริญสุข
นายธณกร วัฒนาพงษากุล
นายธณพัฒน รักษาพล
นายธณวรรธณ พรหมมา
จาเอก ธณัช สังขแกว
นายธณัชฐพรหม ชราชิต
นายธนกร ขรรควิไลกุล
นายธนกร คงเพชร
นายธนกร คลองรัฐ
นายธนกร ทาริน
นายธนกร ธนนิติกุล
นายธนกร นวลมัย
นายธนกร บุญเวศน
นายธนกร พวงอก
นายธนกร รัตตัญู
นายธนกร สุวุฒิกุล
นายธนกร หอมหวล
นายธนกรณ พรพิริยจินดา
นายธนกฤต แกวมณี

หนา ๔๖
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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธนกฤต ขินหนองจอก
นายธนกฤต คุมครอง
นายธนกฤต ชะนางวัลย
นายธนกฤต ชัยภิวัฒนกุล
นายธนกฤต ตลับนิล
นายธนกฤต ทองสุขดี
นายธนกฤต บูลยประมุข
นายธนกฤต พิมพจักร
นายธนกฤต มาปอง
นายธนกฤต รมพฤกษา
นายธนกฤต ศิริธรรมจักร
นายธนกฤต ศุภลักษณ
นายธนกฤต สีแปงวงค
สิบตํารวจโท ธนกฤต แสงหิรัญ
สิบตํารวจโท ธนกฤตเนติธร คุมแกว
นายธนกฤติ นวลมี
นายธนจักร ธนันคุณธร
สิบเอก ธนชัย อัตถาพร
นายธนชาติ เตจะยวง
นายธนชาติ บุญญาวิเศษ
นายธนเดช โคตรแสนลี
นายธนเดช ภูหินกอง
นายธนเดช สุทธิวัฒนาการ
นายธนทรัพย ขบวนงาม
นายธนธรณ จันแปงเงิน
นายธนธรณ ภูสดสูง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

นายธนธัญ โครธาสุวรรณ
นายธนน พุทธรักษ
นายธนบดี อะนันต
นายธนบูลย มาทอง
นายธนพงศ คําตุย
นายธนพงศ แจงเจริญ
นายธนพงษ แซเฮง
นายธนพงษ สิริพรวิทยา
นายธนพนธ พินิจทรัพยสิน
นายธนพนธ ฟุงตระการพันธุ
นายธนพร งามทองตรา
นายธนพล พลโยธา
นายธนพล ศรีใจวงค
นายธนพล ศรีบัว
นายธนพล อูขาวอูน้ํา
นายธนพัฒน จันทะผิว
นายธนพัต จุฑาคุปต
สิบเอก ธนภณ คลี่บาน
นายธนภณ สงศรี
นายธนภพ เริงโอสถ
นายธนภัทร จันทรประสูตร
นายธนภัทร ใจภักดี
นายธนภัทร ทวยจัด
พันจาเอก ธนภัทร ธัญทัศพร
นายธนภัทร ประพัศรางค
นายธนภัทร ปลอดจินดา

หนา ๔๗
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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธนภัทร ภูวเดชชญานันท
จาเอก ธนภัทร สนธนอย
นายธนภูมิ ศิริวงศ
นายธนยศ ธนเดชากุล
นายธนยศ ยิ่งเจริญ
จาเอก ธนวรรธน จันตอ
นายธนวรรธน วรรณภักดิ์
นายธนวัฒน กรรไกร
นายธนวัฒน โชติชวง
นายธนวัฒน ตาลทอง
นายธนวัฒน เทวเดช
นายธนวัฒน นรขุน
นายธนวัฒน บุญชาโด
นายธนวัฒน บุญทวี
นายธนวัฒน วัชรบุตร
นายธนวัฒน ศาลางาม
นายธนวัฒน สนธิ
นายธนวัฒน เสาองค
นายธนวัสส รวมโพธิ์รี
นายธนวิทย ตี้ภู
จาเอก ธนศักดิ์ บัวทอง
นายธนศักดิ์ รัตรีพันธ
นายธนสิทธิ์ สัจจาธรรม
นายธนสิทธิ์ แองสาย
นายธนเสฏฐ ชินพันธุนุช
วาที่รอยตรี ธนเสฏฐ ธนัชพุทธิพงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายธนเสฏฐ ภีมธนารัชต
นายธนะชัย คนไวย
นายธนะวิชช สายเทพ
นายธนะศักดิ์ ผายวัฒน
นายธนะสิทธิ์ ณัฐไตรสิทธิ์
นายธนัช ขวัญเขมสรณ
นายธนัช ศรีแกว
นายธนัชกฤศ บํารุงธนรัชต
วาที่รอยโท ธนัญชัย คงมานนท
นายธนัญชัย สารบรรณ
นายธนัฐชัย จําปางาม
นายธนัฐพงค ปวงดี
นาวาอากาศโท ธนัท พรมสุบรรณ
นายธนัท อธิภัทรกุล
นายธนัน ยุทธอาจ
นายธนันต ถิระวุฒิ
นายธนันสิน อวิโรธนานนท
นายธนา ตราชู
นายธนากร ตวนศิริ
นายธนากร ธนวัฒนวรากร
นายธนากร ธีรวิโรจน
นายธนากร บุญกอก
นายธนากร มโนธรรม
นายธนากร หนูเอียด
นายธนากรณ หาไชย
นายธนากฤต คลายหะนา

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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธนากฤต ยกกลิ่น
นายธนาคาร คําสอน
นายธนาชัย ดวงเกษ
นายธนาธาร อุระเพ็ญ
จาสิบเอก ธนาธิป ไทยภักดี
สิบตํารวจเอก ธนานันต เภาโพนงาม
นายธนาพงศ บัวขาว
นายธนาพัจน เอี่ยมสะอาด
นายธนายุ ศรีอําภรณ
นายธนาวุฒ ทุยเวียง
จาเอก ธนาวุธ พรมเปลว
นายธนาศักดิ์ อาสาสู
นายธนาศาล บุญศิริ
นายธนาเศรษฐ วริศนราโรจน
นายธนิต ณ เชียงใหม
นายธนิต ดวงสรอยทอง
นายธนิตชัย ปาลอนันตกุล
นายธนินพัชร ทองธนาวัฒน
นายธนิศร สุกทอง
นายธนิษฐ วงษคํา
นายธนู ศิริจันทพันธุ
นายธนู อินทมาตย
นายธนู อินมาตย
นายธนูชัย บุตรเต
นายธนูเดช ขาทิพยพาที
นายธนูฤทธิ์ แกวมณีชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

นายธเนตร จิรสุภากุล
นายธเนศ ปราบพยัคฆา
นายธเนศ สาธร
นายธเนศพงศ ทับแกว
นายธเนศร เยาวภักดิ์
นายธเนศวร อุตมะแกว
นายธรณธันย ธนโชติโภคินกุล
นายธรดล หมวดรุง
นายธรนิศ ณ.จันทร
นายธรปรีชา ปกเขตานัง
นายธรรณพ นิลสลับ
นายธรรพณธร แกวโพรงใหญ
นายธรรมนูญ บุญปลูก
นายธรรมบาล ฉิมพลี
นายธรรมรงคศักดิ์ ไทรฟก
นายธรรมรณ แกวจําปาวิจิตร
นายธรรมรักษ เอี่ยมสําอางค
นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์
นายธรรมรัตน ไชยทา
นายธรรมรัตน ทนคง
นายธรรมรัตน บับภาเสน
นายธรรมรัตน อนนท
นายธรรมศักดิ์ แกวนิ่ม
นายธรรมศักดิ์ ธรรมกีรติ
นายธรรมศักดิ์ พัฒนะมนตรี
นายธรรมศักดิ์ รัตนวิโรจน

หนา ๔๙
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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธรรมสรณ สุวรรณมงคล
นายธรรมสาคร ทะนันชัย
จาเอก ธรวุฒิ พึ่งกุศล
นายธรากรณ ใจฟู
นายธราธร จั่นเงิน
นายธราธร มิตรวิเชียร
นายธราธาร ราชคําสุข
นายธราพงษ เกษเจริญคุณ
นายธราพงษ ถวิลการ
นายธราพงษ ศรีสวัสดิ์
นายธรายุทธ ถิ่นกาแบง
นายธฤต นิติวัฒนรัชกิจ
นายธฤต บุญมี
นายธฤต ศรีเพชร
นายธฤตบุพกร ปาลี
นายธวัช กาตาสาย
นายธวัช ขาวผอง
นายธวัช ครองศิล
จาสิบโท ธวัช จันทาพูน
นายธวัช จิตณรงค
นายธวัช ไทรงาม
นายธวัช นิลวานิช
นายธวัช ปานสาคร
นายธวัช เพชรเรือนทอง
นายธวัช วงคสุวรรณ
นายธวัช วัฒนพิทักษพงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

นายธวัช วาสิกานนท
นายธวัช ศรีธรรมวงศ
นายธวัช ศรีสุวรรณ
นายธวัช สดศรี
นายธวัช สายวงคเปย
นายธวัช สิงหโต
นายธวัช ออนละมุล
นายธวัช อินเกตุ
นายธวัชชัย แกวประภา
นายธวัชชัย จิตบรรจง
นายธวัชชัย ฉกรรจศิลป
นายธวัชชัย ฉิมพาลี
นายธวัชชัย ชัยภูมิ
นายธวัชชัย ชัยวงค
นายธวัชชัย ชัยวุฒิ
นายธวัชชัย ชาติดา
นายธวัชชัย โตสาระเดช
นายธวัชชัย ทะนัน
นายธวัชชัย ธัญพิชชา
นายธวัชชัย นันตาเวียง
นายธวัชชัย บาตรงูเหลือม
นายธวัชชัย บุญญาอรุณเนตร
นายธวัชชัย ประเสริฐศิลป
พันจาเอก ธวัชชัย ปานใจนาม
นายธวัชชัย ผิวออน
นายธวัชชัย พิมัยรัมย

หนา ๕๐
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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธวัชชัย โพธิ์ทอง
นายธวัชชัย ฟองออน
นายธวัชชัย ภูพาดสี
นายธวัชชัย มณีรอด
นายธวัชชัย ยอดราช
จาสิบเอก ธวัชชัย ศรีดารา
นายธวัชชัย ศรีพล
นายธวัชชัย ศรีสวาสดิ์
นายธวัชชัย สุวรรณรักษ
นายธวัชชัย เสือคง
นายธวัชชัย แสงมณี
นายธวัชชัย อรนอม
นายธวัชชัย อิ่มทอง
พันจาเอก ธวัฒชัย ชาญชํานิ
นายธวัฒน ออนวงษ
นายธวัฒนชัย บุญเพ็ง
นายธวัธชัย ผายม
นายธวิทย จาดเมือง
นายธัชชัย คงวิรุฬ
นายธัชชัย ใจกุศล
นายธัชนะ โตวิยานนท
นายธัชพงศ มัจฉิม
นายธัชพล ปรีเปรม
นายธัชพล ศรีวิชัย
นายธัชเศรษฐ ไทรสุวรรณ
นายธัญชณัท พรพิมานเดชา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายธัญญพล สุคันธรส
นายธัญญา เกียรติไพศาล
นายธัญญา ซอมแกว
นายธัญญา ผลไสว
นายธัญญา แสนมโนวงค
จาเอก ธัญนพ บุญคุม
นายธัญพิสิษฐ แตงแกว
นายธัญยศวัฒน สายพิน
นายธันฐกรณ คุระแกว
นายธันยบูรณ ละมาย
นายธันยา รวมชัย
นายธันวพล พิณเขียว
นายธันวา คําแทง
วาที่รอยเอก ธันวา เปรมศิริ
นายธาดา จันทโร
นายธาตรี เปรมวิเชียร
นายธาตรี พรหมมา
นายธานนทอิชย เกตุชู
นายธานัท ทับทวี
สิบตํารวจเอก ธานินทร คลองแคลว
นายธานินทร บัวชุม
นายธานินทร พินธิราช
นายธานินทร พิลึก
นายธานินทร พุฒยอด
วาที่รอยตรี ธานินทร เพ็งมีศรี
นายธานินทร สักลอ

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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธานินทร สุขวรรณโณ
นายธานินทร อุยยะพัฒน
นายธานี เพิ่มพูน
นายธานี เสือสา
นายธานี อินเทียน
นายธานุวัตต ทักษธนิกกุล
นายธามน เต็มสงสัย
นายธารณุพัฒส ปงอุดม
นายธารศักดิ์ ขุนแกว
นายธารแสงทอง อําเคน
นายธารา สมพงษ
นายธารินทร งาหัตถี
นายธาวิน ธงทอง
นายธํารง คงอาษา
นายธํารง ประธานราษฎร
จาสิบโท ธํารงยุทธ พรหมพร
นายธํารงศักดิ์ คลองแคลว
นายธิติ เชื้อหงษทอง
นายธิติ พงษชุบ
นายธิติ มุสิกนาม
นายธิติ เอี่ยมอุไร
นายธิติพล มณีนิล
นายธิติพันธ บูรสินสถาพร
นายธิติพันธ ปญเศษ
จาเอก ธิติพันธ มิตรชู
นายธินกร เชื้อในเขา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘

วาที่รอยเอก ธิปกรณ บุญทัน
นายธีภพ สงวนใจ
นายธีรฉัตร ฉัตรทอง
วาที่รอยตรี ธีรชน กาญบุตร
นายธีรชัย พวงศร
นายธีรเดช จันทคัต
นายธีรเดช นันทะมีชัย
นายธีรเดช พวงพันธ
นายธีรเดช สมบัติมี
นายธีรเดช อนันตชัยกุล
นายธีรธวัช ตันธนะวรกุล
นายธีรนันต ปราบราย
จาสิบเอก ธีรนันท กิ่งโก
นายธีรนันท วัฒนาคานนท
นายธีรพงค จินดาวัลย
นายธีรพงค สัพโส
นายธีรพงศ ปงสุแสน
นายธีรพงศ หาญรักษ
นายธีรพงษ จันทรโสภณ
นายธีรพงษ พุทธขาว
นายธีรพงษ ลิ่มพันธ
นายธีรพงษ ศรีพรม
นายธีรพร รอดแกว
นายธีรพล คงมีผล
สิบเอก ธีรพล เงกสอนอ
นายธีรพล ทรายขาว

หนา ๕๒
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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธีรพล มูนเมืองแสน
นายธีรพัฒน ศรีบุบ
นายธีรพัฒน สีอาษา
นายธีรพัฒน สุวรรณเกตุ
นายธีรพันธุ คฤหบดี
นายธีรภัทร ชวพงศ
จาเอก ธีรภัทร เอี่ยมสม
นายธีรเมธ นิลวรรณ
นายธีรยุทธ จักรัส
นายธีรยุทธ ทองโอภาส
นายธีรยุทธ แสงหมี
นายธีรยุทธ วิวัฒนาชาง
นายธีรยุทธ ศรีวัฒนปรีดา
นายธีรยุทธ อุนสุข
นายธีรวัฒน แตงพันธ
นายธีรวัฒน ทุดปอ
นายธีรวัฒน นิราศโศก
นายธีรวัฒน บุญมาปะ
นายธีรวัฒน บุรวิศิษฐ
นายธีรวัฒน ปลัดกองวัน
นายธีรวัฒน ปนตา
นายธีรวัฒน พรามสุข
นายธีรวัฒน สมเพาะ
นายธีรวัฒน สรางลิ้ม
นายธีรวัตถ เหลาสุภาพ
นายธีรวิทย กลิ่นขํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐

นายธีรวิทย นิลสุก
นายธีรวีร อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายธีรวุฒิ กางกรณ
นายธีรวุฒิ ไชยตนเทือก
นายธีรวุฒิ ดวงแกว
นายธีรวุฒิ พัฒนแกว
นายธีรวุธ มาลีวัด
จาเอก ธีรศักดิ์ กิตติอุดมพันธ
นายธีรศักดิ์ จันทรส
นายธีรศักดิ์ บุนนท
นายธีรศักดิ์ มีเผา
นายธีรศักดิ์ วรชัย
นายธีรศักดิ์ สานุสันต
นายธีรศักดิ์ สุขพรหม
นายธีรศานต ฉันธรอาภรณ
นายธีระ จูสิงห
นายธีระ ชางไม
นายธีระ ปฐมวงษ
นายธีระ รมพุดตาล
นายธีระ วัฒนชัยศิลป
นายธีระ ศรีเจริญ
นายธีระ อรทัย
นายธีระเดช แกวใสย
นายธีระทัศน รอดสําอางค
นายธีระนัน พิรุณสุนทร
นายธีระพงษ จันทบูรณ

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธีระพงษ จันโทมา
นายธีระพงษ มนัสตรง
นายธีระพงษ วงศสุพรรณ
สิบตํารวจตรี ธีระพงษ สวนดี
นายธีระพงษ สุมมาตย
นายธีระพร เพชรหนองชุม
นายธีระพล เถระพันธ
นายธีระพันธ พรรสุวรรณ
นายธีระพันธ สุขสวาง
นายธีระยุทธ ดําสงา
นายธีระยุทธ ศรีสุทะ
นายธีระยุทธ คงสงค
นายธีระยุทธ คงใหม
นายธีระยุทธ ดวงดี
นายธีระยุทธ พิมพคงคา
นายธีระยุทธ สุรา
นายธีระวัช เชื้อพราหมณ
นายธีระวัฒน ทองวรรณ
นายธีระวัฒน มะธิปะ
นายธีระวัฒน วงพล
นายธีระวัฒน อนทองทิม
นายธีระวัฒน อินทรกง
นายธีระวิทย ศรีจันทร
นายธีระวุฒิ วาสนะ
นายธีระวุฒิ แสงศรี
นายธีระเวธน กิจจารุวัฒน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายธีระศักดิ์ กระจางฉาย
นายธีระศักดิ์ พิกากัน
นายธีระศักดิ์ ศรีนัครินทร
สิบตํารวจโท ธีระศักดิ์ ไสยวิจิตร
นายธีระสันต ชวยรักษา
นายธีรากร หอมแกว
นายธีราเมท พิหูสูตร
นายธีรุตม บุญมณี
นายธุต นิตยสมบัติ
นายธุทธ โคตรบรรเทา
นายเธียรชัย คํามณี
นายเธียรวิสุทธิ์ ลี้สกุลธรรม
นายนก ลาภเงิน
นายนคร ชอบดี
นายนคร ชื่นฤทัย
นายนคร ตาคํา
นายนคร นันทิ
นายนคร พิบูลธรรม
นายนคร ภูนิคม
นายนครินทร กลิ่นซอน
นายนครินทร จันทรวงศกช
นายนครินทร ประสพสุข
นายนครินทร เลิศชุณหะเกียรติ
นายนครินทร วินทะวุธ
นายนที จิตกําเนิด
นายนที ดวงดี

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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศตรี นที โมกสกุล
นายนที ออนนอม
นายนนทธวัช ผลาผล
นายนนทนันท ยงขามปอม
นายนพกร ผลขาว
นายนพคุณ เดชเสน
นายนพคุณ โยคุณ
นายนพดล เกตุมณี
นายนพดล แกวกาศ
นายนพดล แกวมหิทธิ์
นายนพดล จรชื่น
นายนพดล จอมทองทวี
นายนพดล ชัยหาทับ
นายนพดล ชูแสง
นายนพดล เชียงจันทร
นายนพดล ญาณภาพ
นายนพดล โตอดิเทพย
นายนพดล ทนโนนแดง
พันจาเอก นพดล ทวีศรีศักดิ์
นายนพดล ทองสุข
นายนพดล ทะนิตะ
นายนพดล ธนูศิลป
นายนพดล นวลเลื่อน
นายนพดล บัวขจร
นายนพดล บุญมา
นายนพดล บุญอํารุง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

นายนพดล ปนทรัพย
พันจาเอก นพดล พรมรักษา
นายนพดล ฟองกําแหง
นายนพดล ภูบุญรอด
วาที่พันตรี นพดล ภูมิเนาวนิล
นายนพดล มุสิกะปาน
นายนพดล มูลหลา
จาสิบเอก นพดล ฤทธิมนตรี
นายนพดล ละใบมัด
นายนพดล ลุนาวัน
นายนพดล วิริยะ
จาสิบตรี นพดล เวียงนาค
นายนพดล โวหาร
นายนพดล ศรีเมือง
นายนพดล สมจีนเทศ
นายนพดล สมพงษ
นายนพดล สวามิชัย
นายนพดล สิทธิเดช
นายนพดล หมื่นรอด
นายนพดล อนันติ
นายนพดล อินทรกล่ํา
นายนพนคร ศิริสวัสดิ์
จาสิบตํารวจ นพปฎล ทวีทรัพย
นายนพปวีย กัลยา
นายนพพงศ กองไธสง
นายนพพร โฉมนาค

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนพพร แผวชนะ
นายนพพร ละอองนวล
นายนพพร วัฒนานิล
นายนพพร สุขเลิศ
พันจาเอก นพพรรณ เทพประสาร
นายนพพล พิมพิวาล
นายนพรธีธรรม ชวยรัมย
วาที่รอยตรี นพรัตน โคตรภูเขียว
นายนพรัตน ตันหยงทอง
นายนพรัตน ทรวง
นายนพรัตน ทัดรอง
นายนพรัตน ทิพยเลิศ
วาที่รอยตรี นพรัตน ประเสริฐ
นายนพรัตน เพชรกลอง
จาเอก นพรัตน โยธานันท
นายนพรัตน ไวยเวทย
นายนพรัตน ศรีวิเศษ
นายนพรัตน เสริมเหลา
นายนพรุจ บุตรชาลี
นายนพวงศ มงชู
วาที่รอยตรี นพสิทธิ์ กังวาลตันติวงศ
นายนภดล เกวี
นายนภดล ใจนันท
นายนภดล เปลี่ยนศิริ
นายนภดล พลประถม
จาเอก นภมลฑล แดงแกวเล็ก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายนภศูล เบญจมปริญญากูล
นายนภสินธ ทองอวมใหญ
นายนภัสกร อันทรง
นายนรงคฤทธิ์ ทองหวั่น
นายนรภัทร บุญพา
นายนรภัทรบวรพล อินทรเกษตร
นายนรศักดิ์ ภูริภัทรพันธุ
นายนรเศรษฐ ผาวิชัย
สิบตํารวจตรี นรเสฏฐ
เจริญฤทธิ์ศักดิ์
นายนรากร แคลวคลอง
นายนราขัย ดีเขียวดํารง
นายนราดล อินทรเชิง
พันจาเอก นราธร คําสอน
พันจาเอก นราธรณ กลิ่นดวง
นายนราธิป สินโน
นายนรานนท กุลวงษ
นายนราวุธ หมัดอะดัม
นายนรินทร นาจอมทอง
นายนรินทร พรหมรัตน
นายนรินทร ตุมเบ็ญ
นายนริศ ขาวผอง
นายนริศ จันทรประทีป
นายนริศ จิตตรักเกียรติ
นายนริศ นิลประสิทธิ์
นายนริศ พวงเพ็ชร

๒๘๒๖
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

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนริศร ลัคนากาล
นายนริศร ณ ลําปาง
นายนเรนทร ผดุงทอง
นายนเรศ คําแกว
นายนเรศ ทองออน
นายนเรศ เทพรักษ
นายนเรศ ผิวออน
นายนเรศ รังพงษ
นายนเรศ วงษแหวน
นายนเรศ อินตัน
นายนเรศน รัตนวราหะ
นายนฤชิต ไชยพิมพ
นายนฤชิต มีศรี
นายนฤดม องคไชย
นายนฤทธิ์ จันทรเที่ยง
นายนฤทธิ์ รังษิมาศ
นายนฤทธิ์ธนิน พิมพพระพรหม
นายนฤเทพ กวางไพร
นายนฤเทพ กอบเกื้อ
นายนฤเทพ พรหมอินทร
นายนฤเบศ ปองขันธ
นายนฤเบศ วงศราษฎร
นายนฤปนาท บุญณยิ่ง
นายนฤปเวศม ปะสังขีณี
นายนฤพร มีมงคล
นายนฤพล อิ่มสุด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๕๒
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

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายนฤศร สําราญ
นายนวคม ขัดศรี
นายนวพล ณ นคร
นายนวพล แวมามะ
นายนวรัฐ ตอสกุล
นายนวรัฐ โสตถิถาวร
นายนวลจันทร จันปญญา
นายนักรบ เดชเดชะ
นายนัครินทร แสงมณี
นายนัคเรศ วองไว
นายนัชอานันท งามการ
นายนัฐกิจ จิตจักร
นายนัฐพงศ ปฏิภาณอําไพ
นายนัฐพงศ สุดโต
นายนัฐพงษ จันธิมา
นายนัฐพงษ มาลัย
นายนัฐพล ผายเงิน
นายนัฐพล มวงทอง
นายนัฐพันธ บุตรตา
นายนัฐวุฒิ อุดรรัตน
นายนัณทธวัตร แดงกัลยาณวัจน
นายนัตพล พลายบัว
นายนัทธนนท บงกช สุทธิมาศมงคล
นายนัทธพงศ เสาวโค
นายนัทธี สมทอง
นายนัทพล อินทะมาตร

๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนัทวุฒิ รอยศรี
นายนัทวุฒิ โอชารส
นายนัธทวัฒน สุรขจร
นายนันทชัย ชาญวารินทร
นายนันทชัย ทองคุณ
นายนันทเชษฐ หมายเกื้อ
นายนันทพจน บุญประสิทธิ์
นายนันทพล สะมะแอ
นายนันทพิณ บุญจีน
นายนันทภพ แจงไข
สิบเอก นันทภพ น้ําทิพย
นายนันทวัฒน จรัสแสงเจริญ
นายนันทวิทย รัตนะ
จาเอก นันทวุฒิ ปองขันธ
นายนันทวุฒิ อุทโท
วาที่รอยเอก นันทศักดิ์
ประดิษฐศิลป
นายนัมชัย รอดชู
นายนัสรุดดีน วารีสมาน
นายนาซีฟย อัลตอฮัรย
นายนามศักดิ์ คํานวนน
นายนาวิน โครงเซ็น
นายนาวิน ผดุลยศิลป
นายนาวิน แฝงจันดา
นายนาวิน ภูประเสริฐ
นายนาวิน เหลาอินทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘

จาเอก นาวี ดีผาย
นายนาวี พูดขุนทด
นายนาวี วิเศษ
นายนาวี ศิริทหาร
นายนาวี สินธุเดชะ
นายนําชัย ปดชาสุวรรณ
นายนําชัย ปุริโสตะโย
นายนําโชค เจริญภักดี
นายนําโชค ใจทาน
นายนําพล ชูทอง
นายนําพล ไชยชาญ
นายนิกร คําปน
นายนิกร ทองทิพย
นายนิกร สุนทรนนท
นายนิกร สุริโย
นายนิกร แสนวา
นายนิกร ฮะเจริญ
นายนิกรณ กองทุงมน
นายนิกุล มุงดี
นายนิกุล หรูประเสริฐรัตน
นายนิกูล ยิ้มศิลป
นายนิคม จิตใจ
นายนิคม ชางเกวียน
นายนิคม ตั่นหุย
นายนิคม ตุนวัน
นายนิคม ทองอินทร

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนิคม บัวดก
นายนิคม ปลอดคง
จาเอก นิคม เภาพาน
นายนิคม เรือนไทย
นายนิคม วงษลุน
นายนิคม วรรณภิระ
นายนิคม วุฒิยา
นายนิคม ศรีลาหอย
นายนิชวัฒน ขวัญแกว
นายนิดติพราว ลวนวิเศษ
นายนิตารมีซี แวดาโอะ
นายนิติกร ทรงเจริญ
นายนิติกร วงศหาบุศย
นายนิติชาติ สายทองสุข
นายนิติธร ดารากรณ
จาเอก นิติธร พรมดี
นายนิติธร สังขจันทร
นายนิติธรรม แกลวกลา
นายนิตินันท เชื้อสนิท
นายนิติพงษ ปะดุลัง
นายนิติพัฒน จันทรคํา
นายนิติพัฒน โพธิ์สิทธิพันธุ
นายนิติรัฐ คํามะณี
นายนิติรัฐ คีรีวรรณ
นายนิติศักดิ์ ศรีสินธ
นายนิทัศน ถวิลเวทิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐

นายนิทัศน ศุภดล
นายนิทาน จันทรตะ
นายนิเทศ ชาญประเสริฐ
นายนิเทศ ถาวงศ
นายนิเทศก สุขสมบูรณ
นายนิธาน ปราบอมิตร
นายนิธิ กุดตุม
นายนิธิคมน ลบแยม
นายนิธิภูมิ นองสินธุ
นายนิธิโรจน เกษมีฤทธิ์ขจร
นายนิธิโรจน ธนะเดชวงศวนิช
นายนิธิโรจน วัฒนาบัวยิ้ม
นายนิธิวัตต ออนอินทร
นายนิธิศ อิ่มสมบัติ
นายนิพนธ กันทาใจ
นายนิพนธ คุณเศวตกุล
นายนิพนธ จันโทภาส
นายนิพนธ แซกวน
นายนิพนธ ฐิตสกุล
นายนิพนธ แดนดอกเอื้อง
นายนิพนธ บุญยิ่งเหลือ
นายนิพนธ ปญญา
นายนิพนธ ผลทวี
นายนิพนธ เพชรกําเนิด
นายนิพนธ แยมแฟง
นายนิพนธ รัดมูล

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนิพนธ เรืองรอง
นายนิพนธ หมายสุข
นายนิพล ขัติยะวงศ
นายนิพล คําภาค
นายนิพล พรหมชวย
นายนิพล สวยงาม
นายนิพิฐ เจริญการ
นายนิพิฐพนธ ฤกษรุจิพิมล
นายนิพิฐพนธ โสภา
นายนิมิต เจียมตน
นายนิมิตร แกวนิล
นายนิมิตร ณัฐวรพงศ
นายนิมิตร เพ็งอุดม
นายนิมิตร มากอินทร
นายนิมิตร สุขดี
นายนิยม โพธิมาศ
นายนิยม มูลไธสง
จาเอก นิยม ศรีชะตา
นายนิยม สาลี
นายนิยม แสนพันนา
นายนิรัตน ทองพูล
นายนิรัตน สดสี
นายนิรัตนชัย โคตพงษ
นายนิรัน ทิพโชติ
นายนิรันชัย เศษฤทธิ์
นายนิรันด ทวีกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายนิรันดร กิยะแพทย
นายนิรันดร แกวหวาน
นายนิรันดร จันทรชัย
นายนิรันดร จันทรไพสิษฐ
นายนิรันดร ชัยศิรินิรันดร
สิบตํารวจโท นิรันดร นอมแนบ
นายนิรันดร เนตรภักดี
นายนิรันดร ปญญาธีระสกุล
นายนิรันดร ปาปะโข
นายนิรันดร เปริบรัมย
นายนิรันดร เปดชั้น
นายนิรันดร พงศพิทยาภรณ
นายนิรันดร พงษประเสริฐ
นายนิรันดร พิทักษมงคล
นายนิรันดร พูลแกว
จาสิบตรี นิรันดร สิงหคํา
นายนิรันดร พันธุโยศรี
นายนิราช สมสวย
นายนิราศ มูละสีวะ
พันจาเอก นิรุจน เฉลียวชาติ
นายนิรุจน ประโลม
นายนิรุช แกวเลิศดิลก
นายนิรุตติ์ เชี่ยวิทย
นายนิรุตติ์ มีมะแม
นายนิรุตติ์ ยงพันธ
จาสิบตํารวจ นิรุธ แขวงเมืองณรงค

๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนิรุธ วอแพง
นายนิโรธ ดีคล้ํา
นายนิวัชชัย แกวนอย
นายนิวัฒ ราชปงกี
นายนิวัฒน กูลณรงค
นายนิวัฒน คริสตรักษา
นายนิวัฒน ไชยยาว
นายนิวัฒน ธนานนทนิวาส
นายนิวัฒน ศรีลาศักดิ์
จาสิบเอก นิวัฒน สาททอง
นายนิวัฒน สําอาง
นายนิวัฒน อินสอาด
นายนิวัฒนา เจริญวงษ
นายนิวัต สุขดี
นายนิวัต สุวรรณศรี
นายนิวัตต คงเหล
พันจาเอก นิวัตร ภูสากล
นายนิวัติ ตราชู
นายนิวัติ บุญเสริม
นายนิวัติ รอบบุตร
นายนิเวศ นาใจ
นายนิเวศร ปานดวง
นายนิศิษย ไกรยราช
นายนิสสัย สุขขาว
วาที่รอยตรี นิสันต ศรีเสนพิลา
นายนิสิต พิมเพ็ง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายนิสิต มากมี
นายนิสิต ศรีสวาท
นายนิสิต สงศรี
นายนิอาหะมะ หะยีแวสามะ
นายนิอิสกาดา นิเดร
นายนีระวัฒน โหระสุวรรณ
นายนุกานต สุธรรม
นายนุกุล กาญจนานุกูล
นายนุกุล สนธิ
นายนุกูล ประทุมทิพย
พันจาเอก นุกูล โพธิ์ศรี
นายนุกูล ศรีงาม
นายนุโรม นาคสกุล
นายนุวัฒน ธรรมสาร
นายเนตร สุรําไพ
นายเนติกร อินนอย
นายเนติภัทร ปรุงชัยภูมิ
นายเนติวัฒน กิจบรรทัด
นายเนรมิตร จิตจํานงค
นายเนวิน สุรวิทย
นายบดินทร แกวรักษา
นายบดินทร ชินะจิตร
นายบดินทร ดลสุข
พันจาโท บดินทร ภูวิทูรวัฒนเมธี
นายบดินทรนาท ไชยสงคราม
นายบพิต เสาวรส

๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายบพิตร อรัญสาร
นายบพิธ ทิพยศรี
นายบรพิษ วงษมั่น
นายบรรจง เกลี้ยงประดิษฐ
นายบรรจง คําแดง
นายบรรจง ตะตองใจ
นายบรรจง ถานี
สิบตํารวจโท บรรจง ผอนผัน
นายบรรจง พวงเพ็ชร
นายบรรจง สอนศรี
นายบรรจง สุกหอม
นายบรรจง เสาะสืบงาม
นายบรรจง แสงเขียว
จาเอก บรรจง แสงสุกวาว
นายบรรจบ หาราช
นายบรรเจิด กาลเจริญ
นายบรรเจิด เจริญฉาย
นายบรรเจิด พิมาลัย
นายบรรเจิด มีกุล
นายบรรเจิด สีเอง
นายบรรเจิด หงษทอง
นายบรรชา แขกเพ็ง
นายบรรชา ชัยสีหา
จาสิบตํารวจ บรรชา ศรีสุวอ
นายบรรญชา พันธุทอง
จาเอก บรรณ นามเคน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖

นายบรรณวิทย รัตนพิมล
นายบรรณศาสตร สุขตระกูล
สิบเอก บรรดล เทพสมบัติ
นายบรรดาศักดิ์ บุญยศิริ
นายบรรดิษ ครโสภา
นายบรรดิษฐ มะลิรส
นายบรรทด ภาชะนนท
สิบเอก บรรพต กิ่งกาน
นายบรรพต พรมสุวรรณ
นายบรรพต โพธิ์ศรี
นายบรรพต สีมาปทุม
นายบรรพต สุระการณ
นายบรรพต อาจหาญ
นายบรรพต อินทรธิราช
นายบรรยง ทองเสริม
นายบรรยงค มาตรโสภา
นายบรรยงค สิทธิแกว
นายบรรยวัสถ สถิรเมธากุล
พันจาตรี บรรลุกาล เวียงคํา
จาสิบโท บรรหาญ บําเพ็ญรัตน
นายบรรหาญ วงษาพรหม
นายบรรหาร รัตนวรรณี
นายบริพงษ รัตนศิลป
นายบวงสวง นอมเศียร
นายบวร ไชยวรรณ
นายบวร วิบูลยธนทรัพย

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายบวร เอมเสม
นายบัญชา แกววิเศษ
นายบัญชา แขงขัน
นายบัญชา คารวะ
นายบัญชา จันทะเสน
นายบัญชา ชินคําหาญ
นายบัญชา ชูบาล
นายบัญชา บํารุงธรรม
นายบัญชา บุญเมตตา
นายบัญชา พลพิทักษ
นายบัญชา พันธจําปา
นายบัญชา พุทธรักษ
นายบัญชา เพชรอนันต
นายบัญชา ยังสบาย
นายบัญชา โสภาวงค
นายบัญชา โสรมรรค
นายบัญชา เห็นสุข
นายบัญชา อิสริยภานันท
นายบัญชา อุทาโย
นายบัญญัติ ชมชื่นดี
นายบัญญัติ เตียวัฒนานนท
นายบัญญัติ โนรี
นายบัญญัติ บุตรนอก
นายบัญญัติ ใยดี
จาเอก บัญญัติ ศรีทอง
นายบัญญัติ อูศิริ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘

นายบัญดล เสารแบน
นายบัญหยัด พาทอน
นายบัณฑิต กมลวิบูลย
วาที่รอยโท บัณฑิต แกวตา
นายบัณฑิต ขวัญเมือง
นายบัณฑิต ตั้งเจริญดี
นายบัณฑิต นิลกําเนิด
นายบัณฑิต บุญพิทักษ
นายบัณฑิต พุทธโศภิษฐ
นายบัณฑิต โพธิ์กิ่ง
นายบัณฑิต ภิลัยวรรณ
นายบัณฑิต มะลิวัลย
วาที่รอยตรี บัณฑิต รักการดี
นายบัณฑิต ศิริภักดิ์
นายบัณฑิต หุตะวัฒนะ
นายบัณฑิตย ขันธแกว
นายบัณฑิตย ธานมาศ
นายบัณฑูร ชูชีพ
สิบเอก บันดิฐ เพียรภายลุน
นายบันดิษฐ มุณีแนม
นายบันเทิง ลองจันทร
นายบันลือ ทุมกลาง
นายบัลลังก ดําปก
นายบัลลังก พึ่งกิจ
นายบัวเรียน คํานกขุม
นายบาหรน ดะเล็ง

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗
๓๒๐๘
๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายบํารุง นิลเทียน
นายบํารุง ปองนาทราย
วาที่รอยตรี บํารุง วัชรเทศ
นายบํารุง สุพรรณกลาง
นายบํารุง อาคะมา
นายบุญเกต แสงอรุณ
นายบุญเกิด สระสี
พันจาโท บุญเกื้อ เจริญสุข
พันจาเอก บุญคง จันทราคา
นายบุญจันทร จันทะสงเคราะห
นายบุญจันทร ฝายสูน
นายบุญจันทร พลแกว
นายบุญเจตร เลิศจันทร
นายบุญชวน เพ็ชรหิน
นายบุญชวน ภูกิ่งเงิน
นายบุญชวย แกวไชย
นายบุญชวย คําทาง
นายบุญชวย นนทศิริ
นายบุญชวย นิยมสัตย
นายบุญชวย ศรีคําเวียง
นายบุญชวย อึ้งประสูตร
นายบุญชอบ จรจังหรีด
นายบุญชั้น ลําพองชาติ
นายบุญชัย บุญโสภณ
นายบุญชัย ปะละใจ
นายบุญชัย สารีอาจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๑๕
๓๒๑๖
๓๒๑๗
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓
๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐

นายบุญชีพ สุลินทาบูรณ
จาสิบเอก บุญชู ถนอมกลอม
นายบุญชู บัวสด
นายบุญชู ประภากรณ
จาเอก บุญโชค ผูเลื่องลือ
นายบุญโชค อินทอง
นายบุญโชด ดวงจันทร
นายบุญญฤทธิ์ พรมแดน
นายบุญญฤทธิ์ พรหมสารา
วาที่รอยตรี บุญญฤทธิ์ อายุยืน
นายบุญญา ไชยนาพันธ
นายบุญตา นามมนตรี
นายบุญถม สนรอย
นายบุญทวี บุญให
นายบุญทวี เมืองสุวรรณ
นายบุญธรรม ขอนทอง
นายบุญธรรม ทศพิมพ
นายบุญธรรม ทับทิมออน
นายบุญธรรม สําลี
นายบุญนํา เกษรินทร
นายบุญพันธ รัตนมณี
นายบุญพา ไชยมุติ
นายบุญเพ็ง หลักพรม
นายบุญภาศ ทองฤทธิ์นุน
นายบุญมา ฑีฆา
นายบุญมี เครืองรัมย

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๔๑
๓๒๔๒
๓๒๔๓
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙
๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายบุญมี จําปาจีน
นายบุญมี พุทธประเสริฐสิน
นายบุญยง ศรชัย
นายบุญยรัตน ฤทธิ์กลาง
นายบุญยืน พันธุผาน
วาที่รอยตรี บุญเยี่ยม งามทวี
พันจาโท บุญรวม คะชะนา
นายบุญรอด สุโภภาค
นายบุญเรศ หนูขาว
นายบุญเริ่ม นิลโชติ
นายบุญเรือน คะเซ็นแกว
นายบุญฤทธิ์ จันทรศรี
นายบุญฤทธิ์ ธรรมสุทธิไพศาล
นายบุญฤทธิ์ ภายชิต
นายบุญฤทธิ์ สิงหศรี
นายบุญฤทธิ์ หนูหอ
นายบุญลือ เชื้อสมุทร
จาสิบโท บุญเลิศ จันทะบับภาศรี
นายบุญเลิศ ชูบุญศรี
นายบุญเลิศ เยี่ยมสวัสดิ์
พันจาเอก บุญเลิศ รักเพชร
นายบุญเลิศ สุดวิลัย
นายบุญวัฒน สิงหตาแกว
นายบุญศก ธนภูติพันธ
นายบุญศิลป ตากาศ
นายบุญศิลป วงศทองจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๖๗
๓๒๖๘
๓๒๖๙
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑
๓๒๙๒

นายบุญสง กอนคําตัน
นายบุญสง แกนทาว
นายบุญสง จงจิตร
นายบุญสง จันทรจํารัสศรี
นายบุญสง ไชยเชษฐ
นายบุญสง แดงดํารงค
นายบุญสง นาสมสรอย
นายบุญสง ปทมพงศพร
นายบุญสง ปานทอง
นายบุญสง มีเดช
นายบุญสง สานไธสง
นายบุญสง แสงทอง
นายบุญสม จันทรอูทอง
จาสิบเอก บุญสม สังขทอง
นายบุญสัง บุญโพธิ์
นายบุญสาย สมศักดิ์
นายบุญสืบ ภักตรา
นายบุญเสริม อุทาทอง
สิบเอก บุญเหลือ จิตดี
นายบุญเหลือ สมพงษ
พันจาเอก บุญเอี่ยม มูลสวัสดิ์
นายบุญเอี่ยม สมวงษ
นายบุญเอื้อ ทัพสัพ
นายบุณชนะ เกิดความสุข
นายบุณยกร บุญโพธิ์
นายบุณยากร แกนจักร

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๙๓
๓๒๙๔
๓๒๙๕
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑
๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗
๓๓๑๘

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายบุดดี มะเทศ
นายบุรชัย อินทระชัย
นายบุรินทร คําไว
นายบุรินทร นิเลิศรัมย
นายบุรินทร สุนทรนันท
นายบุรีรักษ นามบุรี
นายเบญจพล บุตรเวียงพันธ
นายเบิกชัย นิลปานันท
นายเบียบ เพชรมะดัน
นายปกครอง สิงหโอภาส
นายปกปอง นิติลัคนา
นายปกรณ พิบูลยผล
นายปกรณ มณฑลอมรสุข
นายปกรณ โสมเกษตรินทร
นายปกาศิต บัวฉุน
นายปกาศิต เอี่ยมสะอาด
นายปกาสิต มณีลังกา
นายปชารักษ อิ่มแชม
นายปฏิคม คมชัย
นายปฏิญญา ชุลีกร
นายปฏิพัฒน ไกรสุทธิ์
นายปฏิพัทธ โคตรภูเขียว
นายปฏิภาณ จันทรใจดี
นายปฏิภาณ เจริญใจ
นายปฏิวัติ แปลงมาลย
จาเอก ปฏิวัติ มณีล้ํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๑๙
๓๓๒๐
๓๓๒๑
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายปฏิวัติ โสดารัตน
นายปฏิเวธ ยกสง
นายปฏิสนธิ์ เดชศรี
นายปฐพล ศรีสวัสดิ์
นายปฐพี เจริญสุข
นายปฐพี เนตรสิงแสง
นายปฐม ปญญา
นายปฐม วงคโต
นายปฐมฌาน จงประเสริฐ
นายปฐมพงศ กามนต
นายปฐมพงศ ตุมสุวรรณ
วาที่รอยตรี ปฐมพงษ ปวนปนมา
นายปฐมพงษ สัตยสม
นายปณชัย พลยงค
นายปณิธาน ศิริสถิตย
นายปพณ ชัยวิมล
พันจาเอก ปภังกร กันอยู
วาที่รอยตรี ปภาวิน ไชยพลี
นายปภาวิน นาควิจิตร
นายปรมินทร แสงศักดิ์สิทธารถ
นายปรเมนทร แขะตะคุ
นายปรเมศร ธานีรัตน
วาที่รอยตรี ปรเมศวร
ราชพรหมมินทร
๓๓๔๒ นายปรเมศวร สุขกาย
๓๓๔๓ นายปรเมศวร โสเมือง

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

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายปรเมษฐ ศรีโยทัย
นายปรเมษฐ สังขวรรณะ
นายประกอบ จําวงคลา
นายประกอบ ไชยณรงค
จาเอก ประกอบ บุญเพ็ชร
นายประกอบ มาละ
นายประกาศ แจงถิ่นปา
นายประกาศ แสนนา
สิบตํารวจตรี ประกาศสิทธิ์
บูรณสรรค
นายประกาศิต งามเถื่อน
สิบตรี ประกาศิต แปลนพิมาย
นายประกิจ จารุภัทรชัย
นายประกิจ ปยะศรี
นายประกิจ พงษพิทักษ
นายประกิจ รุณแสง
นายประกิจ ออนแจง
นายประกิจน อุทโท
นายประกิต รักษศรีทอง
พันจาเอก ประคม วงศตะมะ
นายประจบ กาหล
นายประจวน ขันใหญ
นายประจวบ กุมรัตน
นายประจวบ พงษปยะมิตร
นายประจวบ โพธิ์งาม
นายประจวบ สรรพสมบูรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๖๙
๓๓๗๐
๓๓๗๑
๓๓๗๒
๓๓๗๓
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒
๓๓๘๓
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐
๓๓๙๑
๓๓๙๒
๓๓๙๓
๓๓๙๔

นายประจวบ หนอศักดิ์
นายประจวบ หินแกว
นายประจักษ คงประเสริฐ
นายประจักษ เชษฐขุนทด
นายประจักษ โชตินิคม
นายประจักษ บรรยง
นายประจักษ ปญญสุทธิ์
นายประจักษ ปดครบุรี
นายประจักษ พงษไพร
นายประจักษ พัฒนพงษศักดิ์
นายประจักษ มากมูล
วาที่รอยตรี ประจักษ วันดี
นายประจักษ วิเชียรสาร
นายประจันทร อินทวงศ
นายประจิม ถั่วทอง
นายประจิม ศรีสุวรรณ
นายประเจตน จุลพันธ
นายประเจียด รักดี
นายประชัน ทองแกว
นายประชัน หาญจริง
นายประชา ชูดี
นายประชา ทุนใจ
นายประชา บริรักษตังกุล
นายประชา วงศใหญ
นายประชา สถิตอินทาพร
นายประชา สามาน

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗
๓๓๙๘
๓๓๙๙
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖
๓๔๑๗
๓๔๑๘
๓๔๑๙
๓๔๒๐

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายประชา หิรัญเนตร
นายประชุม คงสมบูรณ
นายประชุม แสงสินธุ
นายประเชน มณฑาทอง
นายประดับ แกวเกลี้ยง
นายประดิฐพงษ อภิรัชติกุล
นายประดิษฐ กอนกลมเปรี้ยว
นายประดิษฐ ขยันดี
นายประดิษฐ ดิลกลาภ
นายประดิษฐ ทองยอย
นายประดิษฐ นาวี
นายประดิษฐ ปรียวาณิชย
นายประดิษฐ ปญญาวงค
สิบตํารวจโท ประดิษฐ พันธสีมา
นายประดิษฐ มูลราช
นายประดิษฐ ยศศรี
นายประดิษฐ ไวยพันธ
นายประดิษฐ สุภาวงค
นายประดิษฐ แสนสุข
นายประดิษฐ ปดฐามัย
นายประเดิม แพทยรังษี
นายประทวน ใยไหม
จาสิบตรี ประทวน แสนสม
นายประทักษ วันจันทร
นายประทิญญา ทองดี
นายประทิน นันทานนท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑
๓๔๔๒
๓๔๔๓
๓๔๔๔
๓๔๔๕
๓๔๔๖

พันจาโท ประทิน นาคมี
นายประทีป กลิ่นหวล
นายประทีป กังวลงาน
นายประทีป คําบรรลือ
นายประทีป ชัยศรี
นายประทีป ทัดเทียม
นายประทีป เนตรวิเชียร
นายประทีป ประทุมทอง
สิบเอก ประทีป ปริเวสังข
นายประทีป พลเสน
นายประทีป วัฒนสุข
นายประทีป สายรัตน
นายประทีป หอมชาลี
นายประทุม จันทรหอม
นายประทุม ธาระพิษ
นายประเทือง จันทรแดง
นายประเทือง นาถมทอง
นายประเทือง ปองดอง
นายประเทือง เสนรังษี
นายประธาน ดวงคํา
นายประธาน ศรีพิกุล
นายประธาน สงวนรัตน
นายประธาน สุคนธปฏิภาค
นายประเนตร พระสวาง
นายประพจน อินตา
นายประพนธ เฟองฟู

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๔๗
๓๔๔๘
๓๔๔๙
๓๔๕๐
๓๔๕๑
๓๔๕๒
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖
๓๔๕๗
๓๔๕๘
๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑
๓๔๖๒
๓๔๖๓
๓๔๖๔
๓๔๖๕
๓๔๖๖
๓๔๖๗
๓๔๖๘
๓๔๖๙
๓๔๗๐
๓๔๗๑
๓๔๗๒

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายประพนธ มุงหมาย
นายประพนธ สุทธิประภา
สิบตํารวจโท ประพล มีสติ
นายประพล อินตะมูล
นายประพัทธ กอนแกว
นายประพันธ จงประเสริฐ
นายประพันธ จุลเพ็ชร
นายประพันธ ชางแกว
นายประพันธ เชื้อเมืองพาน
นายประพันธ พลมณี
นายประพันธ โพธิ์แกว
นายประพันธ ยุวดีรักษา
นายประพันธ ศรีนาทม
นายประพันธ หวังทวยทิพย
นายประพันธ อระบุตร
นายประพันธ อินทรัตน
นายประพันธศักดิ์ แมนศิริ
นายประพาส แกวผล
นายประพิศ วันหนา
นายประภัสร นัคเร
นายประภัสสร บุญชุม
นายประภัสสร ผลวงษ
นายประภาส การินไชย
สิบเอก ประภาส ไกรสิงห
นายประภาส คงเทียมศรี
นายประภาส จันทรังษี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๗๓
๓๔๗๔
๓๔๗๕
๓๔๗๖
๓๔๗๗
๓๔๗๘
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑
๓๔๘๒
๓๔๘๓
๓๔๘๔
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓
๓๔๙๔
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘

นายประภาส พงษพิพัฒน
นายประภาส พลาศรัย
นายประภาส พุฒซอน
นายประมง วงศสาย
นายประมวล ทิพยโภชน
สิบเอก ประมวล นันทภูมิ
พันจาตรี ประมวล มีหา
พันจาโท ประมวล สุขพอ
นายประมวล สุรินทะ
นายประมาณ นาคบาตร
นายประมาร เปยนอย
นายประมินทร เนาวกาญจน
นายประมุข จันสุพรม
นายประมุข เมืองโคตร
นายประเมิน นิลบุตร
นายประเมิน วังพิมูล
นายประยงค กิ่งจันทร
นายประยงค กึ่งเลี่ยน
นายประยงค แกววงษ
นายประยงค ฉิมออย
นายประยงค ชัยนามเดช
นายประยงค ตงเทง
นายประยงค บัวทัน
นายประยงค เพชรยัง
สิบเอก ประยงค อําไพทอง
นายประยุกต สุดดวง

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๙๙
๓๕๐๐
๓๕๐๑
๓๕๐๒
๓๕๐๓
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘
๓๕๑๙
๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒
๓๕๒๓
๓๕๒๔

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายประยุติ จิ๋วนอต
นายประยุทธ จันทรพิทักษกุล
นายประยุทธ ศรีโยธา
นายประยุทธ สุภาคาร
นายประยูร เดชไชย
นายประยูร ถันลานันท
จาสิบตํารวจ ประยูร เพ็ชรรัตน
นายประยูร สิขิวัฒน
นายประยูร อุปญญ
นายประยูรชัย จิตจักร
สิบเอก ประรัชต กสิผล
นายประลองยุทธ เขาพระจันทร
นายประวิช โพธิ์แสง
นายประวิตร ธรรมคุณ
นายประวิตร สีหะธรางกูร
นายประวิทย การินทร
นายประวิทย กิติศรีวรพันธุ
นายประวิทย แกวทอง
นายประวิทย ดีคํา
นายประวิทย ธรรมพิทักษ
นายประวิทย ปนทะวงศ
นายประวิทย ผองใส
นายประวิทย ฟองสุวรรณ
นายประวิทย สามคุมพิมพ
นายประวิทย สุริโย
นายประวิทย มองฤทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๒๕
๓๕๒๖
๓๕๒๗
๓๕๒๘
๓๕๒๙
๓๕๓๐
๓๕๓๑
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓
๓๕๔๔
๓๕๔๕
๓๕๔๖
๓๕๔๗
๓๕๔๘
๓๕๔๙
๓๕๕๐

นายประเวช นอยเสนา
นายประเวช วัชรวิวรรณ
นายประเวศ เถียรทศศิริ
นายประเวศ สุนทรวิภาต
นายประเวศน ดีเพ็ชร
นายประเวศน ศิลประดิษฐ
นายประสงค คงนวม
นายประสงค คําปน
นายประสงค บั้นบูรณ
นายประสงค ปุกคํา
นายประสงค ยุติมิตร
นายประสงค วงษศร
นายประสงค สุภาวัฒนพันธ
นายประสงค สุภาษี
นายประสงค สุวรรณ
นายประสบพร ชูชื่น
นายประสพ ดวงชาง
นายประสพโชค บุญกอบ
นายประสพสุข แสไพศาล
นายประสาท ศรีสวัสดิ์
นายประสาน เชียงกา
นายประสาน บุษราคัม
นายประสาน รัตนบุบผา
นายประสาน วงศเรือง
นายประสาน ศรีแกว
นายประสาน สันตระกูล

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๕๑
๓๕๕๒
๓๕๕๓
๓๕๕๔
๓๕๕๕
๓๕๕๖
๓๕๕๗
๓๕๕๘
๓๕๕๙
๓๕๖๐
๓๕๖๑
๓๕๖๒
๓๕๖๓
๓๕๖๔
๓๕๖๕
๓๕๖๖
๓๕๖๗
๓๕๖๘
๓๕๖๙
๓๕๗๐
๓๕๗๑
๓๕๗๒
๓๕๗๓
๓๕๗๔
๓๕๗๕
๓๕๗๖

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายประสาน เหลืองสมานกุล
นายประสาน อเนกเวียง
นายประสาน ฮวดเพ็ง
นายประสาร ชัยภูมิ
นายประสาร รัตติ
นายประสารณ สรอยตะคุ
นายประสิทธ กันคํา
นายประสิทธิ์ แขกทอง
นายประสิทธิ์ งามเจริญ
นายประสิทธิ์ จันทรสุข
นายประสิทธิ์ ฉิมเกื้อ
นายประสิทธิ์ ชุษณะวัคคีย
นายประสิทธิ์ ไชยหาวงค
นายประสิทธิ์ ดีจันทรหอม
นายประสิทธิ์ เนียมสูงเนิน
นายประสิทธิ์ พันธสุข
นายประสิทธิ์ พานศรี
นายประสิทธิ์ มาออน
นายประสิทธิ์ ยอดบุดดี
นายประสิทธิ์ รักสัตย
จาสิบเอก ประสิทธิ์ เวียงสมุทร
นายประสิทธิ์ ศรีสุข
จาเอก ประสิทธิ์ สายแกว
นายประสิทธิ์ สุขทิพย
นายประสิทธิ์ สุทธะนะ
นายประสิทธิ์ เหลาแหลม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๗๗
๓๕๗๘
๓๕๗๙
๓๕๘๐
๓๕๘๑
๓๕๘๒
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖
๓๕๘๗
๓๕๘๘
๓๕๘๙
๓๕๙๐
๓๕๙๑
๓๕๙๒
๓๕๙๓
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖
๓๕๙๗
๓๕๙๘
๓๕๙๙
๓๖๐๐
๓๖๐๑
๓๖๐๒

นายประสิทธิ์ อรามเรือง
นายประสิทธิ ยอดพรหม
นายประสิทธิ ลิมานิ
นายประสิทธิชัย นางาม
นายประสิทธิชัย สุขมณี
นายประสิทธื รัศมี
นายประสูตร ศรีกอง
นายประเสริฐ แกวมะ
นายประเสริฐ เงาทอง
นายประเสริฐ จําปาแดง
นายประเสริฐ จินตนา
นายประเสริฐ จีบสันเทียะ
นายประเสริฐ ชอผูก
นายประเสริฐ ไชยเขียว
นายประเสริฐ ตั้งอุปละ
นายประเสริฐ ทองสุขนอก
นายประเสริฐ เทียนลํา
นายประเสริฐ นาทองบอ
นายประเสริฐ บุตรโส
นายประเสริฐ ปยะพันธ
นายประเสริฐ พืชผล
นายประเสริฐ พุมกําพล
นายประเสริฐ ภิญโญ
นายประเสริฐ รอดพิเศษ
นายประเสริฐ รักศรีนวล
นายประเสริฐ รัตนรัตน

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๐๓
๓๖๐๔
๓๖๐๕
๓๖๐๖
๓๖๐๗
๓๖๐๘
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒
๓๖๒๓
๓๖๒๔
๓๖๒๕
๓๖๒๖
๓๖๒๗
๓๖๒๘

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายประเสริฐ สะภา
นายประเสริฐ สายงาม
พันจาเอก ประเสริฐ สิงหพร
นายประเสริฐ สินสุข
นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร
นายประเสริฐ เสริมสุข
นายประเสริฐ หกขุนทด
นายประเสริฐ หนูมาก
นายประเสริฐ องคทอง
นายประเสริฐศักดิ์ ทัตสอย
นายประเสริฐศักดิ์ ภวภูตานนท
นายประหยัด เจริญสลุง
นายประหยัด พิกุลทอง
นายปรัชญพลวีร ทองยินดี
นายปรัชญา กลิ่นผล
นายปรัชญา กะระกล
นายปรัชญา จาริอุต
นายปรัชญา ดวงนางรอง
นายปรัชญา ภูอาษา
นายปรัชญา วัฒนานนท
วาที่รอยโท ปรัชญา ศรีเสนพิลา
นายปรัชญา สุขราช
วาที่รอยตรี ปรัชญา อุนละออ
นายปรัชนันท นาคชุมนุม
นายปรัญญา เอ็ดอินทร
นายปรัตถกร ปลองไหม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๒๙
๓๖๓๐
๓๖๓๑
๓๖๓๒
๓๖๓๓
๓๖๓๔
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘
๓๖๓๙
๓๖๔๐
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓
๓๖๔๔
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗
๓๖๔๘
๓๖๔๙
๓๖๕๐
๓๖๕๑
๓๖๕๒
๓๖๕๓

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายปราการ ดงกลาง
นายปราการ สุคันโธ
นายปราชญวิชญ ลิ้มฉุน
นายปราชญา เหมหาชาติ
นายปรามล สุทธศิริ
พันจาเอก ปราโมทย แกวปานกัน
นายปราโมทย ฆารชม
นายปราโมทย ฟุงสุข
นายปราโมทย ภักดีการ
นายปราโมทย รักกิ้มหอย
นายปราโมทย รับพร
นายปราโมทย สุริยะโชติ
จาเอก ปราโมทย อุปพงษ
พันจาโท ปราสาทไชย เกล็ดงูเหลือม
นายปริชญ รัฐอินทร
นายปริเชษฐ เทพบุญศรี
นายปริญญา การคุณี
นายปริญญา คลายสุวรรณ
นายปริญญา งวนทอง
นายปริญญา จริยหัตถะกิจ
พันจาเอก ปริญญา จันทรขจร
นายปริญญา จันทรชุม
นายปริญญา ฉ่ํามณี
วาที่รอยเอก ปริญญา ไชยพัฒน
พันจาอากาศเอก ปริญญา
ตรีอินทอง

๓๖๕๔
๓๖๕๕
๓๖๕๖
๓๖๕๗
๓๖๕๘
๓๖๕๙
๓๖๖๐
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔
๓๖๖๕
๓๖๖๖
๓๖๖๗
๓๖๖๘
๓๖๖๙
๓๖๗๐
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔
๓๖๗๕
๓๖๗๖
๓๖๗๗
๓๖๗๘
๓๖๗๙

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายปริญญา ทองนาค
นายปริญญา บุญมานพ
นายปริญญา ผกานนท
นายปริญญา มีทอง
นายปริญญา รัตนวรรณนี
นายปริญญา แลลอม
นายปริญญา สุขรมย
นายปริณยวัฒน วิเศษคงเพชร
นายปริตตะ ปานวุน
นายปริยวิศว สิงหสุดี
นายปริวัตร สงเสริม
จาสิบเอก ปรีชา เขียวชะอุมงาม
นายปรีชา คําชุม
วาที่รอยตรี ปรีชา คํามา
นายปรีชา จันทบูรณ
นายปรีชา จันทโร
นายปรีชา ตะเหย็บ
สิบเอก ปรีชา ทาโพธิ์
นายปรีชา ทุมแกว
นายปรีชา บริสุทธิ์
นายปรีชา บุญเนตร
นายปรีชา บุญรักษา
นายปรีชา ปาสาวัน
นายปรีชา พันยา
นายปรีชา พูนลาภ
นายปรีชา มั่นระวัง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๘๐
๓๖๘๑
๓๖๘๒
๓๖๘๓
๓๖๘๔
๓๖๘๕
๓๖๘๖
๓๖๘๗
๓๖๘๘
๓๖๘๙
๓๖๙๐
๓๖๙๑
๓๖๙๒
๓๖๙๓
๓๖๙๔
๓๖๙๕
๓๖๙๖
๓๖๙๗
๓๖๙๘
๓๖๙๙
๓๗๐๐
๓๗๐๑
๓๗๐๒
๓๗๐๓
๓๗๐๔
๓๗๐๕

นายปรีชา มีพลงาม
นายปรีชา มุงกุง
วาที่รอยตรี ปรีชา มูลมาตย
นายปรีชา วงคมูล
นายปรีชา วิเศษราษฎร
วาที่รอยตรี ปรีชา วิเศษอานนท
จาสิบเอก ปรีชา เวียงนนท
วาที่รอยตรี ปรีชา ศรีสวาง
นายปรีชา สมประสงค
นายปรีชา สมสีสัย
นายปรีชา สอนบุญทอง
นายปรีชา สังขสัญญา
นายปรีชา สายทน
นายปรีชา สายวรณ
นายปรีชา สายแวว
นายปรีชา สาลี
วาที่รอยตรี ปรีชา สีแสง
นายปรีชา เส็งหะพันธ
นายปรีชา แสงเนียม
นายปรีชา หมีทอง
นายปรีชา หลาบสีดา
นายปรีชา หลูคํา
นายปรีชา หาญรบ
นายปรีชา อยูละออ
นายปรีชากร นามแสงผา
นายปรีชาชาญ มหาธนไพศาล

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๐๖
๓๗๐๗
๓๗๐๘
๓๗๐๙
๓๗๑๐
๓๗๑๑
๓๗๑๒
๓๗๑๓
๓๗๑๔
๓๗๑๕
๓๗๑๖
๓๗๑๗
๓๗๑๘
๓๗๑๙
๓๗๒๐
๓๗๒๑
๓๗๒๒
๓๗๒๓
๓๗๒๔
๓๗๒๕
๓๗๒๖
๓๗๒๗
๓๗๒๘
๓๗๒๙
๓๗๓๐
๓๗๓๑

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายปรีชาชาติ พุมโพธิ์
นายปรีชาพล ศิริพร
นายปรีชาวัฒน บรรถะ
นายปรีดา ขันธเดช
นายปรีดา เจริญชัย
นายปรีดา แซะจอหอ
นายปรีดา พุทธไทยรัช
นายปรีดา โพธิ์ศรี
นายปรีดา รักษทอง
นายปรีดา รัศมี
นายปรีดา ศิลาโชติ
นายปรีดา อินคง
นายปรีมล เชิดชู
นายปฤทธา บุญตามชวย
นายปฤษฎางค โรจนบุญถึง
นายปลายฟา จันทรัตน
นายปวีณวัชร โคตรคํา
นายปวีร แกลวกลา
นายปอ ใจกลา
นายปองพล ทองเหลือ
นายปองภพ หมื่นสา
นายปอม ปลอดภัย
นายปอลต จรเกษ
นายปญจงรักษ บุญยืน
นายปญจรัช เพียพิมเพิ่ม
นายปญญกิจ มณีโชติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๓๒
๓๗๓๓
๓๗๓๔
๓๗๓๕
๓๗๓๖
๓๗๓๗
๓๗๓๘
๓๗๓๙
๓๗๔๐
๓๗๔๑
๓๗๔๒
๓๗๔๓
๓๗๔๔
๓๗๔๕
๓๗๔๖
๓๗๔๗
๓๗๔๘
๓๗๔๙
๓๗๕๐
๓๗๕๑
๓๗๕๒
๓๗๕๓
๓๗๕๔
๓๗๕๕
๓๗๕๖
๓๗๕๗

นายปญญา เขียมสุวรรณ
นายปญญา ชมนิกร
นายปญญา ชัยนามล
นายปญญา ไชยแสน
นายปญญา แดหวา
นายปญญา บุญประคม
นายปญญา ปกกาโต
นายปญญา ปญญาธิ
นายปญญา พรยา
นายปญญา มุขดารา
นายปญญา วรรณบุตร
นายปญญา วัฒนาพร
นายปญญา ศรีใจปอ
พันจาตรี ปญญา สุริยแสง
นายปญญา หมั่นผดุง
นายปญญาวุธ โยธาวุธ
นายปฐพงศ พัฒนวิบูลย
นายปณณทัต กาจญจนอุดม
นายปณณทัต จันทอนธิมุก
นายปณณทัต พฤกษศรีรัตน
นายปณณธร ตันแดง
นายปณณธร เลงเจริญ
สิบเอก ปณณวรรธ ใจสวาง
จาสิบเอก ปณณวิชญ กุลสุข
นายปณณวิชญ ณรงค
นายปานเทพ จันทรเกตุ

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๕๘
๓๗๕๙
๓๗๖๐
๓๗๖๑
๓๗๖๒
๓๗๖๓
๓๗๖๔
๓๗๖๕
๓๗๖๖
๓๗๖๗
๓๗๖๘
๓๗๖๙
๓๗๗๐
๓๗๗๑
๓๗๗๒
๓๗๗๓
๓๗๗๔
๓๗๗๕
๓๗๗๖
๓๗๗๗
๓๗๗๘
๓๗๗๙
๓๗๘๐
๓๗๘๑
๓๗๘๒
๓๗๘๓

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายปารเมศ ศรีรัตนกุล
นายปาริชาติ จันเจก
นายปาริชาติ สังคานาคิน
สิบเอก ปติพงษ วิเศษวงษา
นายปติพัฒน ทองหลอ
นายปติพัฒน เพ็ชรศรีวงค
นายปติวงษ ศรีสุระ
จาเอก ปยชาติ เนียมสุวรรณ
นายปยบุตร อยูคง
พันจาเอก ปยปราชญ สิทธิโยธี
นายปยพงศ มีสะอาด
พันจาเอก ปยพงษ กุนอก
นายปยพงษ มั่นคง
นายปยวัฒน บัวเกิด
นายปยวิทย จันทรประดิษฐ
นายปยะ กาญจนะวสิต
นายปยะ ทองพันธ
นายปยะ ทุมมาไว
นายปยะ ประสพแสง
นายปยะ พวงพันธ
นายปยะ สมวงศ
พันจาอากาศเอก ปยะ สันธนะโยธิน
นายปยะ สินธุนาวา
นายปยะ แสงรัตน
นายปยะฉัตร แพทยพงษ
นายปยะเนตร ปราบพินาศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๘๔
๓๗๘๕
๓๗๘๖
๓๗๘๗
๓๗๘๘
๓๗๘๙
๓๗๙๐
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓
๓๘๐๔
๓๘๐๕
๓๘๐๖
๓๘๐๗
๓๘๐๘
๓๘๐๙

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายปยะพงศ ประกอบเสริม
นายปยะพงษ บุญทันเสน
นายปยะศักดิ์ สมบัติ
นายปุญญพัฒน นาคลําภา
นายปุญญาธร เกษมกุลพณิช
วาที่รอยตรี ปุณณภพ บุญศรีสุวรรณ
นายปุณณเมธ บุญลือ
นายปุณยรัตน ธนีรมย
นายปุณยวิชญ ยืนยาว
นายปุณวิพัชร อธิพัชระวงศ
นายปุรินทร ทองศิริ
นายเปนหนึ่ง ศิริสุวรรณ
นายเปรม บุญยืน
นายเปรม ปุสวิโร
นายเปรม เปรมชัยฤทธิ์
นายเปรมชัย ชาติประเสริฐ
นายเปรมปรีดา กงนะ
นายเปรมมินทร เทพอาจ
นายเปาซี เลาะแม
นายเปยมศักดิ์ แกนจันทร
นายผจญ แกวมาก
นายผจญ พวงจํา
นายผดุง บุญชุม
นายผดุงชาติ ประทุมมาลย
นายผดุงศักดิ์ จันทรดอน
นายผดุงศักดิ์ ชูสวัสดิ์

๓๘๑๐
๓๘๑๑
๓๘๑๒
๓๘๑๓
๓๘๑๔
๓๘๑๕
๓๘๑๖
๓๘๑๗
๓๘๑๘
๓๘๑๙
๓๘๒๐
๓๘๒๑
๓๘๒๒
๓๘๒๓
๓๘๒๔
๓๘๒๕
๓๘๒๖
๓๘๒๗
๓๘๒๘
๓๘๒๙
๓๘๓๐
๓๘๓๑
๓๘๓๒
๓๘๓๓
๓๘๓๔

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายผดุงศักดิ์ ลิ่มพาณิชย
นายเผด็จ ขอบรูป
นายพงฐธร ทองแสน
นายพงพันธุ บัตรศรี
จาเอก พงภทิพย บุญมี
นายพงศกร ควรรูดี
นายพงศกร พันธุระ
นายพงศกร พิพัฒนเดชา
จาสิบตํารวจ พงศกร
สถาพรบํารุงเผา
นายพงศกร สมพงษ
นายพงศกร หาญใจ
นายพงศกรณ บูลยประมุข
นายพงศณภัทร ดีวาจา
วาที่รอยตรี พงศเทพ ทับทิม
นายพงศเทพ พัดศรีเรือง
นายพงศธร ขายสุวรรณ
นายพงศธร ทาใหญ
นายพงศธร ผาสิงห
นายพงศธร สิ่งสําราญ
นายพงศธร เหมแดง
นายพงศนรินทร จอยปาน
นายพงศประพันธุ ทับวัฒน
นายพงศพัฒน พยอมยนต
นายพงศพันธุ เพ็ชรอินทร
จาเอก พงศภัค พูนผล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๓๕
๓๘๓๖
๓๘๓๗
๓๘๓๘
๓๘๓๙
๓๘๔๐
๓๘๔๑
๓๘๔๒
๓๘๔๓
๓๘๔๔
๓๘๔๕
๓๘๔๖
๓๘๔๗
๓๘๔๘
๓๘๔๙
๓๘๕๐
๓๘๕๑
๓๘๕๒
๓๘๕๓
๓๘๕๔
๓๘๕๕
๓๘๕๖
๓๘๕๗
๓๘๕๘
๓๘๕๙
๓๘๖๐

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายพงศภูชิชย เพ็งขุนทด
สิบตํารวจโท พงศวัฒน เนตินิยม
นายพงศวิชญ เขียนวงศ
นายพงศศักดิ์ เลิศประกาหงส
นายพงศศักดิ์ ศรีจริยา
นายพงศศักดิ์ หนูเสน
นายพงศศิริ พุทธิสมสถิตย
นายพงศศิริ มิตรอมรธรรม
รอยตรี พงศสิริ สุจริตธรรม
นายพงศอมร ปรากฏ
นายพงษเจริญ ตุมทอง
นายพงษเดช เนตรวิศุทธ
นายพงษทวี พงษพันธุชัชวาล
นายพงษทิพย ชวยแทน
นายพงษเทพ ชัยปลัด
นายพงษเทพ พงษพิทักษเสรี
นายพงษเทพ โสธรวัฒน
นายพงษธรณ ศิริปรุ
จาเอก พงษธวัช บํารุง
นายพงษพัฒน ถีระพงษ
จาเอก พงษพันธ ชนะดี
นายพงษพันธ ชูสุวรรณ
นายพงษพันธ เตมียนันท
นายพงษพันธุ ยองใย
นายพงษพิพัฒน ดอกจือ
นายพงษภัทร ผิวชัย

๓๘๖๑
๓๘๖๒
๓๘๖๓
๓๘๖๔
๓๘๖๕
๓๘๖๖
๓๘๖๗
๓๘๖๘
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑
๓๘๗๒
๓๘๗๓
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗
๓๘๗๘
๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑
๓๘๘๒
๓๘๘๓
๓๘๘๔
๓๘๘๕
๓๘๘๖

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพงษยศ บัวศรี
นายพงษฤทธิ์ ธารสวิง
นายพงษศักดิ์ เกียรตินอก
นายพงษศักดิ์ แกวคํา
นายพงษศักดิ์ คชาธาร
พันจาเอก พงษศักดิ์ คุณธรรม
นายพงษศักดิ์ เงินสันเทียะ
นายพงษศักดิ์ ตรีแสน
นายพงษศักดิ์ ถุงอนันติกานนท
นายพงษศักดิ์ พลโสภา
นายพงษศักดิ์ พาวินัย
นายพงษศักดิ์ รินทะลึก
นายพงษศักดิ์ ศรีสวาง
จาเอก พงษศักดิ์ ศักดิ์พงษ
นายพงษศักดิ์ ศิรพัชรางกูร
นายพงษศักดิ์ อินทรสอน
นายพงษศิริ เกื้อทาน
นายพงษศิริ สงเคราะหราษฎร
นายพงษศิวะ แสนพิมล
นายพงษสรรค ปูยอดเครือ
นายพงษสวัสดิ์ ทิพยวัน
นายพงษสวัสดิ์ รักษคิด
นายพงษอนันต พรหมสูงยาง
นายพจน พิบูลย
นายพจนันทน สุริยเกตุ
นายพชร จินตนสรรค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๘๗
๓๘๘๘
๓๘๘๙
๓๘๙๐
๓๘๙๑
๓๘๙๒
๓๘๙๓
๓๘๙๔
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓
๓๙๐๔
๓๙๐๕
๓๙๐๖
๓๙๐๗
๓๙๐๘
๓๙๐๙
๓๙๑๐
๓๙๑๑
๓๙๑๒

นายพชรพงศ สรอยเพ็ชร
นายพชรวัฒน พัดจีบ
นายพชระ วราโภค
นายพทยา พิชญอนัญญา
นายพนม จตุรลาวัลย
นายพนม เทียนเครือ
นายพนม พรหมจักร
นายพนม พรหมมา
นายพนม วิใจคํา
นายพนม สกุณี
นายพนม สาธุจรัญ
สิบเอก พนม สุราษฎร
นายพนม แสนหาญ
นายพนม อุดคํามี
นายพนม ฮวดศรี
นายพนมกร กาฬภักดี
นายพนมไพร พิมพที
นายพนมไพร อินทรติยะ
นายพนัส กลาหาญ
วาที่รอยตรี พนาดร บัวหลวง
นายพนานตพงษ คําศิริรักษ
นายพเน เพ็ญพิมูล
นายพบ เปลี่ยววิญญา
นายพยัคฆเพชร แสนคํา
นายพยุการ จิรกรประดิษฐ
นายพยุงศักดิ์ ใจตรง

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๑๓
๓๙๑๔
๓๙๑๕
๓๙๑๖
๓๙๑๗
๓๙๑๘
๓๙๑๙
๓๙๒๐
๓๙๒๑
๓๙๒๒
๓๙๒๓
๓๙๒๔
๓๙๒๕
๓๙๒๖
๓๙๒๗
๓๙๒๘
๓๙๒๙
๓๙๓๐
๓๙๓๑
๓๙๓๒
๓๙๓๓
๓๙๓๔
๓๙๓๕
๓๙๓๖
๓๙๓๗
๓๙๓๘

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพยุงศักดิ์ บุญมี
นายพยุงศักดิ์ รักสัตย
นายพยุงศักดิ์ สมจริง
นายพยูร สุนทรนอย
นายพร กองแกว
นายพรเฉลิม ฤกษสําราญ
นายพรชัย เกื้อภักดิ์
นายพรชัย แกวบังวัน
นายพรชัย แกวบัณฑิตย
นายพรชัย ชุวานนท
นายพรชัย ไชยประภา
นายพรชัย ดีดวงพันธ
นายพรชัย ตรีรัตน
นายพรชัย นาใจนึก
นายพรชัย ประดิษฐคาย
นายพรชัย ผดุงสุข
นายพรชัย มั่งประสิทธิ์
นายพรชัย มาลาศรี
นายพรชัย สุขสําราญ
นายพรชัย สุวรรณชาตรี
นายพรชัย เสือสิงห
นายพรชัย แสนเส็ง
นายพรชัย หรั่งแจม
นายพรณรงค เถาเล็ก
นายพรณรงค มิเถาวัลย
นายพรณรงค หอกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๓๙
๓๙๔๐
๓๙๔๑
๓๙๔๒
๓๙๔๓
๓๙๔๔
๓๙๔๕
๓๙๔๖
๓๙๔๗
๓๙๔๘
๓๙๔๙
๓๙๕๐
๓๙๕๑
๓๙๕๒
๓๙๕๓
๓๙๕๔
๓๙๕๕
๓๙๕๖
๓๙๕๗
๓๙๕๘
๓๙๕๙
๓๙๖๐
๓๙๖๑
๓๙๖๒
๓๙๖๓
๓๙๖๔

นายพรทวี สุจินพรหม
นายพรเทพ เจริญศิริ
นายพรเทพ ชมชู
นายพรเทพ นวลละออง
นายพรเทพ เพชรอนันต
นายพรเทพ เหมทานนท
นายพรเทพ อังโชติพันธุ
นายพรนิมิตร พิลาเดช
นายพรนิรันดร จัยสิน
จาเอก พรประสิทธิ์ ปะนะรัตน
นายพรประเสริฐ หันดี
นายพรพจน เขียวศิริ
นายพรพจน ระบอบ
นายพรพนม ศรีสุวรรณ
นายพรพล พันนาม
นายพรพิชัย ไชยรักษา
นายพรพิทักษ พรมกาวงค
นายพรพิทักษ สาเสน
นายพรภิรมย เสือแดง
นายพรมมา ขวัญงอน
นายพรรณศักดิ์ ศรีทองกุล
นายพรรณากร ลูกรัก
นายพรรษา จุดาบุตร
พันจาโท พรรษา ประชุมรัตน
วาที่รอยตรี พรรุง เหมือนพงษ
นายพรเลิศ สุขวงค

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๖๕
๓๙๖๖
๓๙๖๗
๓๙๖๘
๓๙๖๙
๓๙๗๐
๓๙๗๑
๓๙๗๒
๓๙๗๓
๓๙๗๔
๓๙๗๕
๓๙๗๖
๓๙๗๗
๓๙๗๘
๓๙๗๙
๓๙๘๐
๓๙๘๑
๓๙๘๒
๓๙๘๓
๓๙๘๔
๓๙๘๕
๓๙๘๖
๓๙๘๗
๓๙๘๘
๓๙๘๙
๓๙๙๐

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพรศักดิ์ แกววิจิตร
นายพรศักดิ์ คําเอียด
นายพรศักดิ์ ทวีโคตร
จาเอก พรศักดิ์ ทับทิม
นายพรศักดิ์ เอโกบล
นายพรสวรรค วงคกาฬสินธุ
นายพรสวัสดิ์ ควรรณสุ
นายพรสิน จูเทศ
นายพรหมพชร เกตดี
นายพรอนันต สาพิมพ
นายพรอมศักย ชูกิจ
นายพฤฒชน พิมพบุตร
นายพฤฒินันท ไชยบุญเรือง
นายพฤฒิพงศ แยมเกษร
นายพฤติพงษ เจริญทรัพย
นายพฤหัส แกวหลา
วาที่รอยตรี พฤหัส มูลเมือง
นายพล พลราชม
วาที่รอยตรี พลกฤต แกวคํา
นายพลกฤต ธนศุภวณิชชากุล
นายพลกฤต วงศักดา
นายพลกฤต หาบุญมี
จาเอก พลกฤตย พงษพลรัชต
นายพลกฤติ พัตรปาล
นายพลกฤษณ บุญชวย
นายพลชัย โยศรีคุณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๙๑
๓๙๙๒
๓๙๙๓
๓๙๙๔
๓๙๙๕
๓๙๙๖
๓๙๙๗
๓๙๙๘
๓๙๙๙
๔๐๐๐
๔๐๐๑
๔๐๐๒
๔๐๐๓
๔๐๐๔
๔๐๐๕
๔๐๐๖
๔๐๐๗
๔๐๐๘
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๑
๔๐๑๒
๔๐๑๓
๔๐๑๔
๔๐๑๕
๔๐๑๖

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายพลณัฏฐ บรรจงพินิจ
นายพลเดช แกวประจบ
นายพลเดช พิชญประเสริฐ
นายพลพบ เพชรนิล
นายพลพรรธน ภูสีดวง
นายพลภัทร แซนา
นายพลรัตน คูสมบัติ
นายพลวัฒน ศาระสาลิน
นายพลวัฒน สะอาดศรีวีรเดช
นายพลศักดิ์ สามารถ
นายพลสิทธิ์ ทองบอ
นายพลากร เรืองฤทธิ์
นายพวง กาศสมบูรณ
นายพศวีร ศรีคราม
นายพศวีร ศรีฉ่ํา
นายพศิณ สุวรรณ
สิบเอก พศิน นิยมาคม
นายพสิษฐ กอมณี
นายพสิษฐ วิทยาขาว
นายพสิษฐ ศรีกรณียกิจ
นายพอสายชล แดงดี
นายพักรบ หิรัณยรัศมี
นายพัชรพล นิลศิริ
นายพัชรพล ประทุมวัน
นายพัชรวัฒน ศิริมงคลกุลฐิติพงศ
นายพัชระ วรธิพรหมมา

๔๐๑๗
๔๐๑๘
๔๐๑๙
๔๐๒๐
๔๐๒๑
๔๐๒๒
๔๐๒๓
๔๐๒๔
๔๐๒๕
๔๐๒๖
๔๐๒๗
๔๐๒๘
๔๐๒๙
๔๐๓๐
๔๐๓๑
๔๐๓๒
๔๐๓๓
๔๐๓๔
๔๐๓๕
๔๐๓๖
๔๐๓๗
๔๐๓๘
๔๐๓๙
๔๐๔๐
๔๐๔๑
๔๐๔๒

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพัฒนชัย เชื้อสุภา
นายพัฒนชัย ไชยพันธุ
นายพัฒนชัย ศีลกุล
นายพัฒนพงค ทิพยวงค
นายพัฒนพงศ ชูไทย
นายพัฒนพงศ พาระพัฒน
นายพัฒนพงศ รักชวย
นายพัฒนพงษ ยอดวันดี
นายพัฒนพงษ สีเสือ
นายพัฒนพงษ แสงสุพรรณ
นายพัฒนพงษ คงถือมั่น
นายพัฒนพงษ เทศะ
นายพัฒนพงษ ผุยมูลตรี
นายพัฒนพงษ ภาณุพรพงษ
นายพัฒนพงษ ศรีวิเศษ
นายพัฒนพงษ อุทัยผล
นายพัฒนศักดิ์ พนทุกข
นายพัฒนศักดิ์ พรหมศรี
นายพัฒนศักดิ์ มั่นดี
นายพัฒนะพล มาลัยวงษ
นายพัฒนา กันออง
นายพัฒนา บรรพจันทร
นายพัฒนา พิมพะสาลี
นายพัฒนา พุมชูแสง
วาที่รอยตรี พัฒนายุทธ เพ็งบุญ
นายพัฒยะ หิมลาภ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๐๔๓
๔๐๔๔
๔๐๔๕
๔๐๔๖
๔๐๔๗
๔๐๔๘
๔๐๔๙
๔๐๕๐
๔๐๕๑
๔๐๕๒
๔๐๕๓
๔๐๕๔
๔๐๕๕
๔๐๕๖
๔๐๕๗
๔๐๕๘
๔๐๕๙
๔๐๖๐
๔๐๖๑
๔๐๖๒
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕
๔๐๖๖
๔๐๖๗
๔๐๖๘

นายพัทธรินทร นารินทร
นายพัทรศักดิ์ ขวัญถาวร
นายพันธกร สุกดํา
นายพันธกานต อาสาสรรพกิจ
นายพันธนา สุขเลี้ยง
นายพันธมิตร สันปาแกว
นายพันธยุทธ ปนตาพรม
นายพันธวัฒน บุญมา
นายพันธศกร โสรกนิษฐ
นายพันธศรี ศรีไชย
นายพันธศักดิ์ ไชยเวช
นายพันธุธัช ปาวงคสรอย
นายพันธุธัช ศรีหาพล
นายพันธุวุฒิ รอดประเสริฐ
นายพันวัต จันทรสัมพันธ
นายพัลลภ คงไทย
นายพัลลภ ไชยเลิศ
นายพัลลภ ถึงนาค
นายพัลลภ ภูริวรางคกูล
นายพัลลภ มีเพียร
นายพัลลภ วัฒนะชาติ
นายพัศวัส บุญชู
นายพัสกร ภุชชงค
นายพากเพียร ศิริพงษ
จาเอก พาณิช จันทคาม
นายพาณิช ไชยมะโณ

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๖๙
๔๐๗๐
๔๐๗๑
๔๐๗๒
๔๐๗๓
๔๐๗๔
๔๐๗๕
๔๐๗๖
๔๐๗๗
๔๐๗๘
๔๐๗๙
๔๐๘๐
๔๐๘๑
๔๐๘๒
๔๐๘๓
๔๐๘๔
๔๐๘๕
๔๐๘๖
๔๐๘๗
๔๐๘๘
๔๐๘๙
๔๐๙๐
๔๐๙๑
๔๐๙๒
๔๐๙๓
๔๐๙๔

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพายุ วรรัตน
นายพายุพล เสประโคน
นายพาริ คอลออาแซ
นายพิกุล แสนเมือง
นายพิคเนต แสนสุริวงค
นายพิฆเนศวร บุระมาศ
นายพิชญ พรหมอินทร
นายพิชญ เพิ่มพูล
นายพิชญชาพงศ ลภัสภาสธาดา
นายพิชญะกฤษฎิ์ บอกลาง
นายพิชุตม ธัญญวิศิษฎ
นายพิชุตม เสริมพงษ
จาสิบโท พิชุตย แสนแกว
นายพิชัย งามนุช
นายพิชัย จาอาบาล
นายพิชัย ใจหอม
นายพิชัย ชุติธนธีระกุล
นายพิชัย แตรประสิทธิ์
จาเอก พิชัย ศรีพุฒ
นายพิชัย หนูกลาง
นายพิชัยยุทธ ขอเพิ่มกลาง
นายพิชาญเมธ ชาวเวียง
จาเอก พิชาติ ไพรพยอม
นายพิชิต คงไทย
นายพิชิต คุมครอง
นายพิชิต แสงสวาง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๐๙๕
๔๐๙๖
๔๐๙๗
๔๐๙๘
๔๐๙๙
๔๑๐๐
๔๑๐๑
๔๑๐๒
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๕
๔๑๐๖
๔๑๐๗
๔๑๐๘
๔๑๐๙
๔๑๑๐
๔๑๑๑
๔๑๑๒
๔๑๑๓
๔๑๑๔
๔๑๑๕
๔๑๑๖
๔๑๑๗
๔๑๑๘
๔๑๑๙
๔๑๒๐

นายพิชิต หมูศิริ
นายพิชิตชัย ภูริปญญาวรกุล
นายพิชิตพงษ ทองบํารุง
นายพิชิตพล มิ่งรอด
นายพิเชฎ พรมพิมพ
นายพิเชฎฐ พานเผือก
นายพิเชฐ สยามรัฐ
นายพิเชฐ สุมาลย
นายพิเชฐ สุวรรณรินทร
นายพิเชฐ อุทธามาตย
นายพิเชฐพงศ ชนิสราพันธุ
พันจาตรี พิเชต พาหวล
นายพิเชตร ศรีเมือง
นายพิเชษฐ กานตานนท
นายพิเชษฐ จันทะศิลา
นายพิเชษฐ นนทะภา
นายพิเชษฐ นาชัยฤทธิ์
นายพิเชษฐ พรหมเช็ก
นายพิเชษฐ โพดาพล
นายพิเชษฐ มากเปรมบุญ
นายพิเชษฐ รมศรี
นายพิเชษฐ ศรีวะรมย
นายพิเชษฐ สงสุข
นายพิเชษฐ หงษทอง
นายพิเชษฐ ไหวติง
นายพิเชษฐ คามจังหาร

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๒๑
๔๑๒๒
๔๑๒๓
๔๑๒๔
๔๑๒๕
๔๑๒๖
๔๑๒๗
๔๑๒๘
๔๑๒๙
๔๑๓๐
๔๑๓๑
๔๑๓๒
๔๑๓๓
๔๑๓๔
๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑
๔๑๔๒
๔๑๔๓
๔๑๔๔
๔๑๔๕
๔๑๔๖

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพิเชษฐ ชุมเรืองศรี
นายพิเชษฐ ไชยแปน
นายพิเชษฐ บงแกว
นายพิเชษฐ มีสวัสดิ์
นายพิเชษฐ แวดลอม
นายพิเชษฐพงศ อายุนันท
นายพิเชษฐพล ไชยโพธิ์
นายพิเชิด กองบุญเรือง
นายพิโชติ ศรีมะณี
นายพิฑูรย ทองยัง
นายพิเดช ระภักดี
นายพิตร ฉัตรสุวรรณ
นายพิตรพิบูล ธนาพรกนกรัตน
นายพิทธญาณ สุขสําราญ
นายพิทยา ออนเกตุพล
นายพิทยา อังศุโรจนกุล
นายพิทยาพัฒน ทัศนวิสุทธิ์
นายพิทักษ จานเขื่อง
นายพิทักษ เจิมทา
นายพิทักษ เดชปอง
นายพิทักษ ทองพิเศษ
วาที่รอยตรี พิทักษ เทพฝน
นายพิทักษ พิมพทอง
นายพิทักษ พูลศิลป
นายพิทักษ ฟกประไพ
พันจาตรี พิทักษ ราชโส

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑๔๗
๔๑๔๘
๔๑๔๙
๔๑๕๐
๔๑๕๑
๔๑๕๒
๔๑๕๓
๔๑๕๔
๔๑๕๕
๔๑๕๖
๔๑๕๗
๔๑๕๘
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑
๔๑๖๒
๔๑๖๓
๔๑๖๔
๔๑๖๕
๔๑๖๖
๔๑๖๗
๔๑๖๘
๔๑๖๙
๔๑๗๐
๔๑๗๑
๔๑๗๒

วาที่รอยตรี พิทักษ วงศคํา
นายพิทักษ วรรณวงค
จาเอก พิทักษ ศรีสวัสดิ์
นายพิทักษ สุวรรณธนะ
นายพิทักษ แสนลือชา
นายพิทักษ เหลืองมณี
นายพิทักษณรงค ศรีคําแท
นายพิธาน บวรกุลวัฒน
นายพินโญ กลัดสันเทียะ
นายพินิจ จันทรงาม
นายพินิจ บุญชวย
นายพินิจ มีคําทอง
นายพินิจ วรโยธา
นายพินิจ ศรีหุน
นายพินิจ สมหาร
นายพินิจ สรวงศิริ
จาเอก พินิจ สินนาง
นายพินิจ อัครอํานวย
นายพินิตย รอดชวย
ดาบตํารวจ พิเนต มากวิจิตร
นายพิเนตร โคติเวทย
นายพิบูลย พลีใส
นายพิพัฒน จันทรอุปรี
นายพิพัฒน ชัยกิจธนาภรณ
นายพิพัฒน โชตินอก
นายพิพัฒน ตะอุน

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๗๓
๔๑๗๔
๔๑๗๕
๔๑๗๖
๔๑๗๗
๔๑๗๘
๔๑๗๙
๔๑๘๐
๔๑๘๑
๔๑๘๒
๔๑๘๓
๔๑๘๔
๔๑๘๕
๔๑๘๖
๔๑๘๗
๔๑๘๘
๔๑๘๙
๔๑๙๐
๔๑๙๑
๔๑๙๒
๔๑๙๓
๔๑๙๔
๔๑๙๕
๔๑๙๖
๔๑๙๗
๔๑๙๘

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพิพัฒน ศรีหานารถ
นายพิพัฒน สมพงษพานิช
นายพิพัฒน เหมือนหมด
นายพิพัฒน ออนเทศ
นายพิพัฒนพงศ ละมุลมอญ
นายพิพัฒนะ ซาวคําเขต
นายพิพัฒพงศ เพ็งภาค
นายพิพิธธนวัฒน ขันธิวัตร
นายพิภพ ชื่นใจ
นายพิภพ เนียมพา
นายพิมล จงรักษ
นายพิรชนม เกษตรสุนทร
นายพิรพล สุขสําราญ
พันจาเอก พิรภพ แสงเพชร
นายพิรวัชร อ่ําสกุล
นายพิรัฐ กันคํา
นายพิรัตน กองริม
นายพิริยะ วองไวฤทธิ์
นายพิรุณ ชุติพงษวิเวท
จาเอก พิรุณ ตุทาโน
นายพิรุฬห บุญเปา
นายพิศ กูลเกื้อ
นายพิศสมัย เพ็ญธิสาร
นายพิศาล พันธุเสนีย
นายพิศาล ฟองนิ้ว
นายพิศาล ภูมาศวิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑๙๙
๔๒๐๐
๔๒๐๑
๔๒๐๒
๔๒๐๓
๔๒๐๔
๔๒๐๕
๔๒๐๖
๔๒๐๗
๔๒๐๘
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑
๔๒๒๒
๔๒๒๓
๔๒๒๔

นายพิศาล สิงหโตวรรณ
นายพิศาลศักดิ์ ทีบุตร
นายพิศิษฎ ศรีวิเศษ
นายพิศิษฏพงค ปญญาศิริพันธุ
นายพิศิษฐ ธีรพนาศาสตร
นายพิศิษฐ หนูชม
นายพิเศษ ลิ้มประเสริฐ
นายพิเศษ ศิลปชัย
นายพิษณุ การเพียร
นายพิษณุ คลังสิน
นายพิษณุ ตุนหรัด
นายพิษณุ นามวงศ
นายพิษณุ บุญเพ็ญ
นายพิษณุ เพชรพลอย
นายพิษณุ อวมทิพย
นายพิษณุวัฒน ศรีเทพ
นายพิสันติ จันทรังษี
นายพิสิฐ ชัยวงศสุรฤทธิ์
นายพิสิฐ มาลา
นายพิสิฐ หาบหา
นายพิสิทธิ์ เจือละออง
นายพิสิทธิ์ แจมศรี
จาเอก พิสิทธิ์ นัทธี
นายพิสิทธิ์ ปติตานัง
นายพิสิทธิ์ พูลลาภ
นายพิสิทธิ์ ศรีจันทร

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗
๔๒๒๘
๔๒๒๙
๔๒๓๐
๔๒๓๑
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗
๔๒๔๘
๔๒๔๙
๔๒๕๐

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพิสิษฐ เชษฐศุภสกุล
นายพิสิษฐ ดอนจอมไพร
นายพิสิษฐ เปรมปรีดี
นายพิสิษฐ ลอกไธสง
นายพิสิษฐ ศรีกุล
นายพิสิษฐ สรอยวิทยา
นายพิสิษฐ โสมรักษ
นายพิสิษฐ คงเมือง
นายพิสิษฐศักดิ์ วัฒนานุสิทธิ์
นายพีรกิตต นาครัตน
นายพีรชา ญัตติพร
นายพีรเดช ลําพูน
นายพีรพงษ ชาญพล
นายพีรพงษ ธรรมรักษา
นายพีรพงษ รุงสวาง
พันจาอากาศเอก พีรพงษ เวชบุตร
นายพีรพล แกวทอง
นายพีรพล โสภาภรณ
นายพีรพัฒน เนตรพิทูร
นายพีรพัฒน บุญหลา
นายพีรพัฒน รุงเรือง
นายพีรพัฒน สังสีแกว
นายพีรพันธุ กุหลาบแกว
นายพีรเพชร ดาวเศรษฐ
นายพีรยุทธ ศรีศัย
นายพีรยุทธ อุปพลเถียร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๒๕๑
๔๒๕๒
๔๒๕๓
๔๒๕๔
๔๒๕๕
๔๒๕๖
๔๒๕๗
๔๒๕๘
๔๒๕๙
๔๒๖๐
๔๒๖๑
๔๒๖๒
๔๒๖๓
๔๒๖๔
๔๒๖๕
๔๒๖๖
๔๒๖๗
๔๒๖๘
๔๒๖๙
๔๒๗๐
๔๒๗๑
๔๒๗๒
๔๒๗๓
๔๒๗๔
๔๒๗๕
๔๒๗๖

นายพีรวัฒน พรมดวงดี
นายพีรวัส ฉิมกูล
นายพีรวัส มะโนมัย
นายพีรศักดิ์ สายศิริธภัทร
นายพีรสัณฑ โสภา
นายพีระ จงกลรัตน
นายพีระ ยุกตะทัต
นายพีระ ศรีโยธี
นายพีระ โหมดเครือ
นายพีระชัย มงคลวัจน
นายพีระชาติ บุญเรือง
นายพีระพงศ เทพบัญชา
นายพีระพงศ ปวะภูโต
นายพีระพงศ พวงสุวรรณ
นายพีระพงษ ชอบมิตร
นายพีระพงษ แดนประกรณ
นายพีระพงษ สงกลาง
นายพีระพล ดอนอินผล
นายพีระพล พระกระนวน
นายพีระภัทร ประสงค
นายพีระยุทธ วัฒนาสกุลเจริญ
นายพีระวัฒน เจริญกุล
นายพีระวัฒน ตระกูลคุณจักร
นายพีระศักดิ์ โชติจําลอง
นายพีระศักดิ์ นิลทะสิน
นายพีระศักดิ์ พูนสวัสดิ์

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๗๗
๔๒๗๘
๔๒๗๙
๔๒๘๐
๔๒๘๑
๔๒๘๒
๔๒๘๓
๔๒๘๔
๔๒๘๕
๔๒๘๖
๔๒๘๗
๔๒๘๘
๔๒๘๙
๔๒๙๐
๔๒๙๑
๔๒๙๒
๔๒๙๓
๔๒๙๔
๔๒๙๕
๔๒๙๖
๔๒๙๗
๔๒๙๘
๔๒๙๙
๔๓๐๐
๔๓๐๑
๔๓๐๒

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพีระศักดิ์ อินทรสกุล
นายพีรันธร ทาวคํา
นายพุฒิกัณฐก มนตเลี้ยง
นายพุฒิธร ชุมนิตย
นายพุฒิพงษ จําปาทิ
นายพุฒิพงษ พุทธศรี
นายพุฒิพงษ วงแหวน
นายพุฒิพัฒน ภิญโญกุลพัฒน
นายพุทธชาติ ทองดี
จาเอก พุทธพงศ ผางจันทรดา
นายพุทธพงศ สุขสบาย
นายพุทธรัตน พวงสมบัติ
วาที่รอยโท พูนทรัพย ไชยสลี
จาเอก พูนธรัตน โพนทา
นายพูนพิพัฒน ปตตาเทสัง
นายพูลศักดิ์ รัตนชีวพงศ
นายเพชร ทองบุตร
นายเพชร โพสาราช
นายเพ็ชร อูเมืองคํา
นายเพชรนภา โสภาจร
นายเพชรบุรี เชื้อบริหาร
นายเพชรยันต พนมวนาภิรัต
นายเพชรรัตน วิชิตแยม
นายเพ็ชรสยาม โคตรปจจิม
นายเพชรัตน ลานเกษบุษย
นายเพิก พึ่งปญญา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๓๐๓
๔๓๐๔
๔๓๐๕
๔๓๐๖
๔๓๐๗
๔๓๐๘
๔๓๐๙
๔๓๑๐
๔๓๑๑
๔๓๑๒
๔๓๑๓
๔๓๑๔
๔๓๑๕
๔๓๑๖
๔๓๑๗
๔๓๑๘
๔๓๑๙
๔๓๒๐
๔๓๒๑
๔๓๒๒
๔๓๒๓
๔๓๒๔
๔๓๒๕
๔๓๒๖
๔๓๒๗
๔๓๒๘

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายเพิ่มพูน พูลรักษ
นายเพิ่มพูล ปนเหนงเพชร
นายเพิ่มพูล ยาสมุทร
นายเพิ่มยศ ติ๋วโวหาร
นายเพียรถนอม ศรบุญทอง
นายไพจิต ชัยปราณี
นายไพจิตร กองสมบัติ
นายไพฑูรย ขันทอง
นายไพฑูรย จันทรณรงค
นายไพฑูรย ตรากูล
นายไพฑูรย นาทิพย
วาที่พันตรี ไพฑูรย ปริญญาธรรมกุล
นายไพฑูรย ปญญาอินทร
นายไพฑูรย พันโนลาด
พันจาเอก ไพฑูรย มีมาก
จาสิบเอก ไพฑูรย วราพรม
นายไพฑูรย วิญญาณ
นายไพฑูรย เอี่ยมธรรม
นายไพฑูล มานพพันธ
นายไพฑูลย ปญญาเดชานนท
นายไพฑูลย อาจแกว
นายไพทัน โนใจปง
นายไพทูรย กุดตะแสง
นายไพทูล เอี่ยมกี่
นายไพทูลย วรพล
นายไพบูรณ โพธิ์คํา

๔๓๒๙
๔๓๓๐
๔๓๓๑
๔๓๓๒
๔๓๓๓
๔๓๓๔
๔๓๓๕
๔๓๓๖
๔๓๓๗
๔๓๓๘
๔๓๓๙
๔๓๔๐
๔๓๔๑
๔๓๔๒
๔๓๔๓
๔๓๔๔
๔๓๔๕
๔๓๔๖
๔๓๔๗
๔๓๔๘
๔๓๔๙
๔๓๕๐
๔๓๕๑
๔๓๕๒
๔๓๕๓
๔๓๕๔

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายไพบูรณ มีสง
นายไพบูล จันทะวงศ
นายไพบูลย จิตตมั่น
นายไพบูลย ใจปกษ
นายไพบูลย ตระกูลสัมพันธ
นายไพบูลย บุญโยธา
นายไพบูลย ผาลิชัย
นายไพบูลย พรหมเผา
นายไพบูลย พันทะลา
พันจาเอก ไพบูลย พิตะพันธ
พันจาเอก ไพบูลย เรืองประยูร
นายไพบูลย ลิ้มฉุน
นายไพบูลย เลิศภัทรนิติ
นายไพบูลย วงศรักษ
จาเอก ไพบูลย สอนดงบัง
นายไพบูลย สัมพันธอภัย
นายไพบูลย หวยทราย
นายไพบูลย อินทรกําแพง
สิบเอก ไพรจิต คําคุณา
นายไพรจิต ใจหาญ
พันจาเอก ไพรรินทร ถกลประจักษ
นายไพรโรจน นิ่มเรือง
นายไพรวัลย คําเกิด
นายไพรวัลย พันธุเดช
นายไพรวัลย สถิตชัย
พันจาตรี ไพรสน โสที

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๓๕๕
๔๓๕๖
๔๓๕๗
๔๓๕๘
๔๓๕๙
๔๓๖๐
๔๓๖๑
๔๓๖๒
๔๓๖๓
๔๓๖๔
๔๓๖๕
๔๓๖๖
๔๓๖๗
๔๓๖๘
๔๓๖๙
๔๓๗๐
๔๓๗๑
๔๓๗๒
๔๓๗๓
๔๓๗๔
๔๓๗๕
๔๓๗๖
๔๓๗๗
๔๓๗๘
๔๓๗๙
๔๓๘๐

นายไพรสันต โภชนา
นายไพรัช ชิตเชื้อ
นายไพรัช โภคบูรณ
นายไพรัช มหาวงศนันท
นายไพรัช ศรีโฉม
นายไพรัช สระคง
นายไพรัช สุทธิชลสกุล
นายไพรัช หาญเมืองใจ
นายไพรัชช ศิริฐาน
นายไพรัชต โกศล
นายไพรัตน กาญจนาภรณ
นายไพรัตน การะเกตุ
นายไพรัตน จันทินมาธร
นายไพรัตน บูรณศิลป
จาเอก ไพรัตน ภักดี
นายไพรัตน ศิริสม
นายไพรัตน สงสุกแก
นายไพรัตน สาวงษ
จาเอก ไพรัตน เหมพลชม
นายไพเราะ วิเศษสิงห
นายไพโรจน กําลังมาก
นายไพโรจน รัศมี
จาเอก ไพโรจน ศรีรอด
นายไพโรจน สุตันคํา
นายไพโรจน เส็นเกลี้ยง
นายไพโรจน แสนคํา

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๘๑
๔๓๘๒
๔๓๘๓
๔๓๘๔
๔๓๘๕
๔๓๘๖
๔๓๘๗
๔๓๘๘
๔๓๘๙
๔๓๙๐
๔๓๙๑
๔๓๙๒
๔๓๙๓
๔๓๙๔
๔๓๙๕
๔๓๙๖
๔๓๙๗
๔๓๙๘
๔๓๙๙
๔๔๐๐
๔๔๐๑
๔๔๐๒
๔๔๐๓
๔๔๐๔
๔๔๐๕
๔๔๐๖

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายไพโรจน หัตถปนิตย
นายไพโรจน หาญเชิงชัย
นายไพโรจน อินทิม
นายไพโรจน อุดมผล
นายไพเลิศ วงษสุวรรณ
นายไพวรรณ กลมเกลียว
นายไพวรรณ ลุสมบัติ
นายไพวรรณ สุภะดี
นายไพวัลย บุตรศรี
นายไพศาล กุชโร
นายไพศาล ตั้งสุวรรณมณี
นายไพศาล พรหมณี
นายไพศาล พวงพิศ
นายไพศาล พิทักษพิเศษ
นายไพศาล มณีขวัญ
นายไพศาล มณีนิล
นายไพศาล ยอดมูลดี
นายไพศาล วิลัยรัตน
วาที่รอยเอก ไพศาล ศรีศิริ
นายไพศาล หอมเกตุ
นายไพศาล อ่ําทอง
นายไพศาล เอี่ยมพันธ
นายไพสิทธิ์ สุวรรณฤทธิ์
นายฟโรสคานร กุลาม
นายภคพล นอยแสง
นายภคพล สงเสริม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๔๐๗
๔๔๐๘
๔๔๐๙
๔๔๑๐
๔๔๑๑
๔๔๑๒
๔๔๑๓
๔๔๑๔
๔๔๑๕
๔๔๑๖
๔๔๑๗
๔๔๑๘
๔๔๑๙
๔๔๒๐
๔๔๒๑
๔๔๒๒
๔๔๒๓
๔๔๒๔
๔๔๒๕
๔๔๒๖
๔๔๒๗
๔๔๒๘
๔๔๒๙
๔๔๓๐
๔๔๓๑
๔๔๓๒

นายภคพล สุชนภิรมย
นายภควัต พึ่งตัว
นายภควันต บุญประสิทธิ์
นายภคินทร แพงวิเศษ
นายภฑิล แกวหินเจริญ
นายภณ ทิพยเสน
นายภณ อัพกาญจน
นายภณวัต อุนศิริ
นายภนัยน สระเกิด
นายภพธนภัต คําสุรันทร
นายภพพิสุทธิ์ สุทธิพงษ
นายภมร สุขการณ
นายภรัญู เพ็งธีรภัทร
นายภรัณยู ประสิทธิสาร
นายภราดร กาญจนกาศ
นายภราดร พงษสุวรรณ
นายภราดร พานเงิน
นายภราดร แหสูงเนิน
นายภวิตร ชัยวิชิต
นายภักดี ณรงคกุลภักดี
นายภักดี นิเต็ม
นายภักดี แปนถนอม
นายภักดี เรียนสุด
นายภักดี ฤทธิ์โชติ
นายภักดี ศิริพรรณ
นายภักดี หนูทอง

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๓๓
๔๔๓๔
๔๔๓๕
๔๔๓๖
๔๔๓๗
๔๔๓๘
๔๔๓๙
๔๔๔๐
๔๔๔๑
๔๔๔๒
๔๔๔๓
๔๔๔๔
๔๔๔๕
๔๔๔๖
๔๔๔๗
๔๔๔๘
๔๔๔๙
๔๔๕๐
๔๔๕๑
๔๔๕๒
๔๔๕๓
๔๔๕๔
๔๔๕๕
๔๔๕๖
๔๔๕๗
๔๔๕๘

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายภัคพงศ ปญจศุภวงศ
นายภัคภณ ศุภวาร
นายภัณกร ชัยวงษ
นายภัททภูมิ ภูมิบาลล
นายภัทรชัย จอยสอดดง
นายภัทรชัย ภักดีแกว
นายภัทรดนัย วงศจิตราทร
นายภัทรเดช ทองแปน
นายภัทรพงศ เถายศ
นายภัทรพงศ สีแดง
นายภัทรพงษ เสตะกันณณะ
นายภัทรพล นามมนตรี
นายภัทรพล มีศิริ
นายภัทรพล เมฆอากาศ
นายภัทรสรรพพร สุวรรณคํา
นายภัยทัศน เจริญสมบัติ
นายภัสวัชร ใบแยม
นายภากร แกวพิมล
นายภาคภูมิ พุทธิรานนท
นายภาคภูมิ เพ็ชรหนู
นายภาคภูมิ ภูมิวัฒนะ
นายภาคภูมิ ยอดกิตติ
นายภาคภูมิ ราชสุนทร
นายภาคภูมิ วังแจม
นายภาคภูมิ สิงหโทราช
วาที่รอยตรี ภาคภูมิ สุวรรณชมภู

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๔๕๙
๔๔๖๐
๔๔๖๑
๔๔๖๒
๔๔๖๓
๔๔๖๔
๔๔๖๕
๔๔๖๖
๔๔๖๗
๔๔๖๘
๔๔๖๙
๔๔๗๐
๔๔๗๑
๔๔๗๒
๔๔๗๓
๔๔๗๔
๔๔๗๕
๔๔๗๖
๔๔๗๗
๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐
๔๔๘๑
๔๔๘๒
๔๔๘๓
๔๔๘๔

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายภาคภูมิ สุวรรณโชติ
นายภาคิน ศีรษะพล
นายภาคิน สติรักษ
นายภาคิน สารวิถี
นายภาคิม เอี่ยมเพชร
วาที่พันตรี ภาณุพงศ ผดุงวงศ
นายภาณุพงศ เมืองแกว
นายภาณุพงษ เนียมหอม
นายภาณุพงษ บุญชวย
วาที่รอยเอก ภาณุพงษ มั่นนุช
นายภาณุพันธุ พันธุรัตน
จาเอก ภาณุภาส วราธนกาญจน
วาที่รอยตรี ภาณุมาศ เบ็ญอาลี
นายภาณุมาศ พานิชสรรพ
นายภาณุมาศ ภาคสีดา
นายภาณุวัฒน คํามีสวาง
นายภาณุวัฒน ดิษเทศ
นายภาณุวัฒน โสคําภา
นายภานุพงศ ดินอะ
นายภานุพงษ ชุมนวน
นายภานุพงษ พิศรูป
นายภานุพันธ บริสุทธิ์
นายภานุพันธ พิศวง
นายภานุมาศ สมเขียวหวาน
นายภานุรัตน นันตา
นายภานุวัฒน กําพวน

๔๔๘๕
๔๔๘๖
๔๔๘๗
๔๔๘๘
๔๔๘๙
๔๔๙๐
๔๔๙๑
๔๔๙๒
๔๔๙๓
๔๔๙๔
๔๔๙๕
๔๔๙๖
๔๔๙๗
๔๔๙๘
๔๔๙๙
๔๕๐๐
๔๕๐๑
๔๕๐๒
๔๕๐๓
๔๕๐๔
๔๕๐๕
๔๕๐๖
๔๕๐๗
๔๕๐๘
๔๕๐๙
๔๕๑๐

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายภานุวัฒน จําปารอด
นายภานุวัฒน พละสินธุ
นายภานุวัฒน แวงสุข
นายภานุวัฒน สมวงศ
นายภานุวัฒน เหล็มขุน
นายภาวิต สุวรรณกิจ
นายภาสกร ไขษรศักดิ์
นายภาสกร เจียงสงวน
นายภาสกร พรอมมูล
นายภาสกร ยงมงคล
นายภาสพงศ ขาวกระจาง
นายภาสพิชญ พิมพทรัพย
นายภิญโญ จันทรสาคร
นายภิญโญ ประเที่ยง
นายภิญโญ ประพันธ
นายภิญโญ พุมจําปา
นายภิญโญ ฟกเอี่ยม
จาเอก ภิญโญ ศรีสวัสดิ์
นายภิญโญ สงวนสัตย
พันจาเอก ภิญโญ สุโข
นายภิญโญ แสนทวีสุข
นายภิญโญ หงษทอง
นายภิญโญ เอี่ยมมา
นายภินันท รัชตาจาย
นายภิมล ยั่งยืน
นายภิรมย จัตตามาศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕๑๑
๔๕๑๒
๔๕๑๓
๔๕๑๔
๔๕๑๕
๔๕๑๖
๔๕๑๗
๔๕๑๘
๔๕๑๙
๔๕๒๐
๔๕๒๑
๔๕๒๒
๔๕๒๓
๔๕๒๔
๔๕๒๕
๔๕๒๖
๔๕๒๗
๔๕๒๘
๔๕๒๙
๔๕๓๐
๔๕๓๑
๔๕๓๒
๔๕๓๓
๔๕๓๔
๔๕๓๕
๔๕๓๖

นายภิรมย ธรรมมา
นายภิวัฒน ประเสริฐ
นายภีรพงษ สินธุชัย
นายภีระพัฒณ กลิ่นจันทร
นายภีระวัฒน แสนวัง
นายภุชงค แกวมะดัน
นายภุชพงษ ภักดีสุวรรณ
นายภูดิศ ประกอบการ
จาเอก ภูดิศ พงศเดชวัฒนา
นายภูทัย จุติ
นายภูทัย เผือกเงิน
นายภูเบศ จัมปะโสม
นายภูมิ แพงมี
นายภูมิชาย สําราญใจ
นายภูมินทร ฟาสวาง
นายภูมินทร อุตสม
นายภูมินันท ชาติชํานาญ
นายภูมินันท นนทนิตยนันท
นายภูมิพัฒน แกวเกตุ
นายภูมิพัฒน ปกษานนท
นายภูมิพัฒน ปาดอน
นายภูมิพันธ กุดสระนอย
นายภูมิพิพัฒน ไชยภูมิ
นายภูมิไพรัตน อนุพันธ
นายภูมิราช โลเจริญรัตน
วาที่รอยตรี ภูริ สุทัศน

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๓๗
๔๕๓๘
๔๕๓๙
๔๕๔๐
๔๕๔๑
๔๕๔๒
๔๕๔๓
๔๕๔๔
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒
๔๕๕๓
๔๕๕๔
๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙
๔๕๖๐
๔๕๖๑
๔๕๖๒

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายภูริคุณ สมพันธ
นายภูรินท ศรีสนิท
นายภูรินทร กอทรัพยอนันต
นายภูว ปานสมบัติ
นายภูวดล ชมชวยธานี
นายภูวดล รัตนเพชร
นายภูวเดช ไลไธสง
นายภูวนัย ทองดี
นายภูวนัย นิสยันท
นายภูวนัย หัสสา
นายภูวนาถ ทีฆะ
นายภูวนาถ พิริเยศยางกูร
นายภูวเนศวร ศิริพงศาวลี
นายภูวไนย เขื่อนแกว
นายภูวภัท พิมพิลา
นายภูเวียง โปธิตา
นายภูศิษฐ ศาลา
นายภูษิต กิจพิทักษ
นายภูษิต โชคศรัณทิพย
นายภูษิต บุณยายน
นายภูษิต พัชรมุสิก
นายภูษิต พิมพเสน
นายภูษิต วัยวัฒน
นายภูสิญจ สีกา
นายภูสิทธิ์ มังสาทอง
นายไภทัศน สงหมด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕๖๓
๔๕๖๔
๔๕๖๕
๔๕๖๖
๔๕๖๗
๔๕๖๘
๔๕๖๙
๔๕๗๐
๔๕๗๑
๔๕๗๒
๔๕๗๓
๔๕๗๔
๔๕๗๕
๔๕๗๖
๔๕๗๗
๔๕๗๘
๔๕๗๙
๔๕๘๐
๔๕๘๑
๔๕๘๒
๔๕๘๓
๔๕๘๔
๔๕๘๕
๔๕๘๖
๔๕๘๗
๔๕๘๘

นายมกรา ยาวาป
นายมงกฎ ตรีเงินกุล
นายมงคล กึกกองสวัสดิ์
วาที่รอยโท มงคล เกษประทุม
นายมงคล โกทะโน
นายมงคล แคนดา
นายมงคล จันทร
จาเอก มงคล จันทะศรี
จาสิบเอก มงคล ชุมวงศ
นายมงคล ดิษฐสุนนท
นายมงคล ตัณฑชน
นายมงคล ทิพวัน
นายมงคล บุญรัตน
นายมงคล ผลไม
นายมงคล เมืองทา
นายมงคล โยธะพันธ
นายมงคล ศรีธิ
นายมงคล สมานรักษ
นายมงคล สุระกมลเลิศ
นายมงคล หกกระโทก
นายมงคล อ่ําเพียร
นายมงคล เอกอัศดร
นายมงคล เฮียงกอ
นายมงคลกิตติ์ เอื้อประเสริฐ
นายมงคลชัย โปยขุนทด
นายมงคลชัย พินิจมนตรี

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๘๙
๔๕๙๐
๔๕๙๑
๔๕๙๒
๔๕๙๓
๔๕๙๔
๔๕๙๕
๔๕๙๖
๔๕๙๗
๔๕๙๘
๔๕๙๙
๔๖๐๐
๔๖๐๑
๔๖๐๒
๔๖๐๓
๔๖๐๔
๔๖๐๕
๔๖๐๖
๔๖๐๗
๔๖๐๘
๔๖๐๙
๔๖๑๐
๔๖๑๑
๔๖๑๒
๔๖๑๓
๔๖๑๔

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายมณฑล ดีบุก
นายมณฑล ถาวรยิ่ง
นายมณฑล ภูทอง
นายมณฑล ศรนารายณ
นายมณเฑียร ถาโถม
นายมณเฑียร ยารังษี
นายมณี พาระวงษ
นายมณีเทพ กําเหนิดมณี
นายมณู ออนแปน
นายมนฑล ทวนธง
จาเอก มนตชัย จันทรไข
นายมนตชัย พัสถาน
นายมนตชัย วีระวุธ
นายมนตตรา พิชวงศ
นายมนตทวี วรรณพงษ
นายมนตรี กูดอั้ว
นายมนตรี แกวจารนัย
นายมนตรี แกวสําโรง
นายมนตรี คงพันธ
นายมนตรี คําสอน
นายมนตรี งามขํา
นายมนตรี จอมศรี
นายมนตรี จันทรคงวงษ
นายมนตรี จันทรนอย
นายมนตรี จินดาพงษ
นายมนตรี ดอนชารี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๖๑๕
๔๖๑๖
๔๖๑๗
๔๖๑๘
๔๖๑๙
๔๖๒๐
๔๖๒๑
๔๖๒๒
๔๖๒๓
๔๖๒๔
๔๖๒๕
๔๖๒๖
๔๖๒๗
๔๖๒๘
๔๖๒๙
๔๖๓๐
๔๖๓๑
๔๖๓๒
๔๖๓๓
๔๖๓๔
๔๖๓๕
๔๖๓๖
๔๖๓๗
๔๖๓๘
๔๖๓๙
๔๖๔๐

สิบเอก มนตรี โตะแอ
นายมนตรี ทอนมาตย
นายมนตรี บุตรเสือ
นายมนตรี ประไพศิลป
นายมนตรี ปรีชามงคล
จาเอก มนตรี ผาวงษา
นายมนตรี ฟูคํา
นายมนตรี มณีวงษ
นายมนตรี มวงคําหมื่น
นายมนตรี มหาเทียน
นายมนตรี มานะกุล
นายมนตรี ยานะนวล
จาเอก มนตรี รักน้ําเที่ยง
นายมนตรี รื่นสุข
นายมนตรี รุงอินทร
นายมนตรี ศกุนตะประเสริฐ
นายมนตรี ศรีมงคล
นายมนตรี ศรีสมบูรณ
นายมนตรี สงพัฒน
นายมนตรี สังขกุล
นายมนตรี สีนาค
นายมนตรี สุขสุนิตย
จาสิบเอก มนตรี สุวรรณสิงห
นายมนตรี หมื่นศรี
นายมนตรี หอพัฒนาวุฒิวงศ
นายมนเทียร เสริมไทยสงค

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๔๑
๔๖๔๒
๔๖๔๓
๔๖๔๔
๔๖๔๕
๔๖๔๖
๔๖๔๗
๔๖๔๘
๔๖๔๙
๔๖๕๐
๔๖๕๑
๔๖๕๒
๔๖๕๓
๔๖๕๔
๔๖๕๕
๔๖๕๖
๔๖๕๗
๔๖๕๘
๔๖๕๙
๔๖๖๐
๔๖๖๑
๔๖๖๒
๔๖๖๓
๔๖๖๔
๔๖๖๕
๔๖๖๖

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายมนรัตน แสงสวาง
นายมนะ โสสนุย
นายมนัส ขุนราม
วาที่รอยโท มนัส คณโทมุข
นายมนัส ชนะมาร
นายมนัส ป.ปาน
นายมนัส ไสสีสูบ
นายมนิต นิลโมจน
นายมนู น้ําเหนือ
นายมนูญ ชัยเวทย
นายมนูญ ชานไชย
นายมนูญ บุญทิก
นายมนูญ สงบุตร
นายมนูญ สุขยิ่ง
นายมนูศักดิ์ ใจไหว
นายมโน พรหมดี
นายมโนชญ โชติรักษ
นายมโนชา จงหมื่นไวย
นายมโนรส มีไชยา
นายมรกต จันทรดาสุด
นายมรุตม รักษาธรรม
พันจาเอก มวงทํา มวงทํา
นายมหศักดิ์ ฆองคํา
นายมฮํามัดไซเอก เจะยา
นายมะซอบรี หะยีซะ
นายมะซาวาวี เยะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๖๖๗
๔๖๖๘
๔๖๖๙
๔๖๗๐
๔๖๗๑
๔๖๗๒
๔๖๗๓
๔๖๗๔
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘
๔๖๘๙
๔๖๙๐
๔๖๙๑
๔๖๙๒

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายมะมูซอ แมเราะ
นายมะยากี เจะเลาะ
นายมะยากี ดอแม
นายมะรอซีดัง สะตา
นายมะรอวี ดือราแม
นายมะรีเปง มะสง
นายมะอูโซะ ดือเระ
นายมังกร นอยเมล
นายมัชการ ยะอนันต
นายมัธยศักดิ์ ตุลยนิษก
นายมันโซะ กาหลง
นายมาณพ นุมเกลี้ยง
นายมาณพ ผุยมอง
นายมาณพ ฤทธิเดช
จาเอก มานพ เกษประทุม
นายมานพ คําผง
นายมานพ จันทะคุณ
นายมานพ จิตแมน
พันจาเอก มานพ ใจมณี
นายมานพ ฉวีรักษ
จาสิบเอก มานพ ชัยจันทึก
จาสิบตํารวจ มานพ ชํานาญกิจจา
นายมานพ นะเที่ยง
นายมานพ แบนไทย
นายมานพ ภัทรวัตรวรกมล
นายมานพ รอดสม

๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕
๔๖๙๖
๔๖๙๗
๔๖๙๘
๔๖๙๙
๔๗๐๐
๔๗๐๑
๔๗๐๒
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
๔๗๑๐
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓
๔๗๑๔
๔๗๑๕
๔๗๑๖
๔๗๑๗
๔๗๑๘

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายมานพ รัตนเวฬุ
นายมานพ เรืองเกิด
นายมานพ วิยาสิงห
นายมานพ เวฬุวณารักษ
นายมานพ ศรีกูกา
นายมานพ ศรีมวง
นายมานพ สวัสดี
นายมานพ สุขเกษม
นายมานพ หมอปา
นายมานะ ชื่นบาน
นายมานะ พิมพดี
นายมานะ พุฒรัตนา
นายมานะ ยุวศิริกุลชัย
นายมานะ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นายมานะ สมนวล
นายมานะ สลับสี
นายมานะ สวางศรี
นายมานะ อินทศิลา
นายมานะ อุบล
นายมานะพงษ ชางไมงาม
นายมานัส มาตรา
นายมานัส อวมปลั่ง
นายมานิด ศรีสุวรรณ
นายมานิต ตั้งประเสริฐ
นายมานิตย แจงชัด
นายมานิตย ชุมหอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗๑๙
๔๗๒๐
๔๗๒๑
๔๗๒๒
๔๗๒๓
๔๗๒๔
๔๗๒๕
๔๗๒๖
๔๗๒๗
๔๗๒๘
๔๗๒๙
๔๗๓๐
๔๗๓๑
๔๗๓๒
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖
๔๗๓๗
๔๗๓๘
๔๗๓๙
๔๗๔๐
๔๗๔๑
๔๗๔๒
๔๗๔๓
๔๗๔๔

นายมานิตย สมทรง
นายมานิตย เสวียงชัย
นายมาโนช คูหา
นายมาโนช ธัญญเจริญ
นายมาโนช บุญทับ
นายมาโนช ปยนันทจรัสศรี
นายมาโนช ศรีกิ้ม
นายมาโนช ศรีสุวรรณ
นายมาโนช หมดมลทิน
นายมาโนชญ แสนตระกูล
นายมารุต ชาวสวน
เรือโท มารุต สมวงศ
นายมารุต สากลวารี
นายมาเละรีดือวัณ บินสอเลาะ
นายมาศ โพธิ์สูงเนิน
นายมาหามะซอรี มาโซ
นายมิตร คงปาน
นายมิตร แสนสําราญ
นายมินา ทองประเทศ
นายมิฟฎอล สาเมาะ
นายมีชัย ตําแอ
นายมีชัย ยุวศิริกุลชัย
นายมีชัย ลือใจ
นายมุกริม สามะ
นายมุนินท ศิริสาคร
นายมุนินทร อินทรศิริ

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๔๕
๔๗๔๖
๔๗๔๗
๔๗๔๘
๔๗๔๙
๔๗๕๐
๔๗๕๑
๔๗๕๒
๔๗๕๓
๔๗๕๔
๔๗๕๕
๔๗๕๖
๔๗๕๗
๔๗๕๘
๔๗๕๙
๔๗๖๐
๔๗๖๑
๔๗๖๒
๔๗๖๓
๔๗๖๔
๔๗๖๕
๔๗๖๖
๔๗๖๗
๔๗๖๘
๔๗๖๙
๔๗๗๐

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายมุนินทร โอนออน
นายมุสภาส สาแหละ
นายมุฮัมมัด เจะแว
นายมูหมัดยากี ผดุง
นายมูหะมะ สาแล
นายมูหะหมัด เจะอุมา
นายมูหัมมัดอามีน แวดือเระ
นายมูหามัด หะเยาะ
นายมูฮัมหมัดยาการียา คาเดร
นายมูฮามัดโซฟ หะแวกือจิ
นายเมฆ ศรีรักษา
นายเมฆิน มะโนแกว
จาเอก เมฆินทร ดวงฉีด
นายเมฆินทร ถิ่นขาม
นายเมธภีพัทธ สุขทั่วญาติ
นายเมธวัจน รุจิกรณเสถียร
นายเมธา แกวสุทธิ
นายเมธา ไชยวงษฝน
นายเมธา ทรัพยเฟองฟู
นายเมธา ผารัตน
นายเมธา วัฒนาสัจจา
นายเมธา ศรีเปารยะ
นายเมธาพัฒน หงษภูมี
นายเมธาวรรธน คําปาแฝง
นายเมธาวี ลีชัย
นายเมธาสิทธิ์ ปลองคง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗๗๑
๔๗๗๒
๔๗๗๓
๔๗๗๔
๔๗๗๕
๔๗๗๖
๔๗๗๗
๔๗๗๘
๔๗๗๙
๔๗๘๐
๔๗๘๑
๔๗๘๒
๔๗๘๓
๔๗๘๔
๔๗๘๕
๔๗๘๖
๔๗๘๗
๔๗๘๘
๔๗๘๙
๔๗๙๐
๔๗๙๑
๔๗๙๒
๔๗๙๓
๔๗๙๔
๔๗๙๕
๔๗๙๖

นายเมธี กุศลทิพยเจริญ
นายเมธี เถาโท
นายเมธี ทักษิณ
นายเมธี เลิศศิรบวรชัย
นายเมธี ศรีคราม
จาเอก เมเยอร สาริผล
นายเมรินทร คําโฮม
นายเมืองเริง คําหอม
นายโมรา เพ็ชรคง
นายไมตรี ซวนยุก
นายไมตรี แยมสี
นายไมตรี สุระเสียง
นายไมยฮีดี ดอเลาะ
นายยงยุทธ ฤกษนิรันดร
นายยงยุทธ ลอยประเสริฐ
นายยงยุทธ กองเกิด
นายยงยุทธ กองจันทร
นายยงยุทธ กิ่งก้ํา
นายยงยุทธ ขุนนุช
นายยงยุทธ ชัยชนะ
นายยงยุทธ ชุมชวย
นายยงยุทธ เชือกรัมย
นายยงยุทธ โชติรัตนสินชัย
นายยงยุทธ แปงแสน
นายยงยุทธ พุทธา
นายยงยุทธ ภูมี

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๙๗
๔๗๙๘
๔๗๙๙
๔๘๐๐
๔๘๐๑
๔๘๐๒
๔๘๐๓
๔๘๐๔
๔๘๐๕
๔๘๐๖
๔๘๐๗
๔๘๐๘
๔๘๐๙
๔๘๑๐
๔๘๑๑
๔๘๑๒
๔๘๑๓
๔๘๑๔
๔๘๑๕
๔๘๑๖
๔๘๑๗
๔๘๑๘
๔๘๑๙
๔๘๒๐
๔๘๒๑
๔๘๒๒

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายยงยุทธ รอดมั่น
นายยงยุทธ วัฒนกุล
นายยงยุทธ วิบูลยพันธ
นายยงยุทธ ศรีจันทร
นายยงยุทธ ศรีสูงเนิน
จาเอก ยงยุทธ โสพรม
นายยงยุทธ หนูทอง
นายยรรยง ชิณวงศ
เรือโท ยรรยง นามจิต
นายยรรยง มณีวงศวิจิตร
นายยรรยง ลีรพันธุ
นายยศ บุรีรัตน
นายยศกร แกมเงิน
นายยศกร ศรีคลัง
นายยศดนัย หมาดเส็น
นายยศพล หงษวิเศษ
นายยศพัทธ ทรัพยทองเพิ่ม
วาที่รอยเอก ยศภัศ เชื้อสะอาด
นายยศวัจน พาคํา
นายยศวัฒน เชื้อจันอัด
นายยอด โรจนกิจ
พันจาอากาศเอก ยอดชาย ซวนลิ่ม
นายยอดชาย นอยโสมศรี
นายยอดชาย สมขํา
นายยอดชาย อินทรมา
นายยอดรัก ศิริอางค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๘๒๓
๔๘๒๔
๔๘๒๕
๔๘๒๖
๔๘๒๗
๔๘๒๘
๔๘๒๙
๔๘๓๐
๔๘๓๑
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖
๔๘๓๗
๔๘๓๘
๔๘๓๙
๔๘๔๐
๔๘๔๑
๔๘๔๒
๔๘๔๓
๔๘๔๔
๔๘๔๕
๔๘๔๖
๔๘๔๗
๔๘๔๘

นายยอดสกล วงษคําสิงห
นายยัสถะ พลมี
นายยาลี เจะอาแว
นายยาสปอนด ดอนประทุม
นายยิ่งยง ปญญาชัย
นายยิ่งยงค ราชวงศ
นายยืนยง มะยุโรวาท
นายยุคเดช ทะคําสอน
นายยุติธรรม นอยสุวรรณ
นายยุทธกร บัวสด
นายยุทธกร โพธิ์ไหม
นายยุทธกิจ กล่ําทวี
นายยุทธจักร สมสมัย
นายยุทธชัย แกวเกิดเคน
นายยุทธชัย เทพสุวรรณ
นายยุทธชัย เรณูนวล
นายยุทธทิวา นาเมือง
จาเอก ยุทธนา กันธุไร
นายยุทธนา กาญจนภักดิ์
นายยุทธนา แกวศักดิ์
นายยุทธนา โคกโพธิ์
นายยุทธนา จิ๋วสําอางค
พันจาเอก ยุทธนา จิวะชาติ
นายยุทธนา ใจดี
นายยุทธนา ชูจินดา
นายยุทธนา ชูศรีโฉม

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๔๙
๔๘๕๐
๔๘๕๑
๔๘๕๒
๔๘๕๓
๔๘๕๔
๔๘๕๕
๔๘๕๖
๔๘๕๗
๔๘๕๘
๔๘๕๙
๔๘๖๐
๔๘๖๑
๔๘๖๒
๔๘๖๓
๔๘๖๔
๔๘๖๕
๔๘๖๖
๔๘๖๗
๔๘๖๘
๔๘๖๙
๔๘๗๐
๔๘๗๑
๔๘๗๒
๔๘๗๓

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายยุทธนา นาระทะ
นายยุทธนา นิธิกิตติกุล
นายยุทธนา ปงชัย
นายยุทธนา พิมพศรี
นายยุทธนา โพธิ์ศรีขาม
นายยุทธนา
ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม
พันจาเอก ยุทธนา โมรา
นายยุทธนา ยาเจริญ
นายยุทธนา รัตนมณี
นายยุทธนา โลหิตหาญ
นายยุทธนา วรรณเวทีบุญพอ
นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์
นายยุทธนา สมอาษา
นายยุทธนา สุนทรศารทูล
นายยุทธนา เสถียรฐิติพงศ
นายยุทธนา หมื่นอนันต
พันจาเอก ยุทธนา อาจจันดา
นายยุทธนา อินตะ
นายยุทธนากร เจริญสุข
นายยุทธพงศ จาดยางโทน
นายยุทธพงศ นิคม
นายยุทธพงศ พลพืชน
นายยุทธพงศ ลือกิจ
นายยุทธพงษ คันธิยะรัตน
นายยุทธพงษ คําจา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๘๗๔
๔๘๗๕
๔๘๗๖
๔๘๗๗
๔๘๗๘
๔๘๗๙
๔๘๘๐
๔๘๘๑
๔๘๘๒
๔๘๘๓
๔๘๘๔
๔๘๘๕
๔๘๘๖
๔๘๘๗
๔๘๘๘
๔๘๘๙
๔๘๙๐
๔๘๙๑
๔๘๙๒
๔๘๙๓
๔๘๙๔
๔๘๙๕
๔๘๙๖
๔๘๙๗
๔๘๙๘
๔๘๙๙

นายยุทธพงษ บุบผา
จาเอก ยุทธพงษ พวงทอง
นายยุทธพงษ เรือนมูล
นายยุทธพงษ วรวุฒิ
นายยุทธพงษ อาจวงษา
นายยุทธพร จีระออน
นายยุทธพร ปานเมือง
นายยุทธพล เทพชนะ
พันจาเอก ยุทธศักดิ์ รุงสวาง
นายยุทธศักดิ์ สวนบรรจง
นายยุทธศักดิ์ แสนโภชน
จาเอก ยุทธศาสตร ขันตรี
นายยุทธศาสตร สิงหเปยง
นายยุทธศาสตร สุขจิตร
นายยุทธศิลป ปองหลักคํา
นายยุทธศิลป พิตรพิบูลยพันธุ
นายเยี่ยม โพอน
นายโย มิ่งมิตรวัน
สิบเอก โย อาชา
นายโยธิน รัตนวงศ
นายโยธิน สุตภวา
นายรชฏ จันตาเวียง
นายรชฏ พันธุวงษ
นายรชต เติมสายทอง
นายรชต ฮั่นตระกูล
จาสิบเอก รณกร ศิริจันทร

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๐๐
๔๙๐๑
๔๙๐๒
๔๙๐๓
๔๙๐๔
๔๙๐๕
๔๙๐๖
๔๙๐๗
๔๙๐๘
๔๙๐๙
๔๙๑๐
๔๙๑๑
๔๙๑๒
๔๙๑๓
๔๙๑๔
๔๙๑๕
๔๙๑๖
๔๙๑๗
๔๙๑๘
๔๙๑๙
๔๙๒๐
๔๙๒๑
๔๙๒๒
๔๙๒๓
๔๙๒๔
๔๙๒๕

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายรณกฤต พิมพโคตร
นายรณกฤต วิชานาถอุดมกุล
นายรณกฤต สาราจันทร
นายรณชัย บุญประจวบ
นายรณชัย สื่อกลาง
นายรณพีรพัชฎ ปทมาลา
นายรณภพ โพธิพิพิธ
นายรณยุทธ ศรีบุญเรือง
นายรณรงค ปงยศ
นายรณรงค วิสุทธินันท
นายรณฤทธิ์ จ้ําเกา
นายรณฤทธิ์ ชื่นชม
นายรณฤทธิ์ ทรัพยสุริยา
นายรณฤทธิ์ ศรีพันธุ
นายรพีพงค ภักดี
นายรพีพงษ คนไทย
นายรพีพร วายโสกา
นายรพีพันธ ทับทิมทอง
นายรมรันดร แหมไธสงค
นายรวิกร แกวตา
นายรวีวัฒน วุฒิไชยา
นายรอยาลี เจะเงาะ
นายระดม หรินทภัย
นายระนาด พรมประสิทธิ์
นายระพี คําสอนพันธ
นายระพีพงศ วิเศษนคร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๙๒๖
๔๙๒๗
๔๙๒๘
๔๙๒๙
๔๙๓๐
๔๙๓๑
๔๙๓๒
๔๙๓๓
๔๙๓๔
๔๙๓๕
๔๙๓๖
๔๙๓๗
๔๙๓๘
๔๙๓๙
๔๙๔๐
๔๙๔๑
๔๙๔๒
๔๙๔๓
๔๙๔๔
๔๙๔๕
๔๙๔๖
๔๙๔๗
๔๙๔๘
๔๙๔๙
๔๙๕๐
๔๙๕๑

นายระพีพันธ ตั้งตรงไพโรจน
นายรักเกียรติ ชมภูคํา
นายรักชัย จวงพานิช
นายรักพงษ รติคุณูปกร
นายรักศักดิ์ แกวรอด
นายรักศักดิ์ นามเข็ม
นายรักษชาติ ราษีพันธ
นายรักษพงศ ริ้วทอง
นายรักษพงศ รุจิราวัลย
นายรักษา จันทรสาขา
นายรังสรรค ขมินทะกูล
นายรังสรรค จันปุม
วาที่รอยตรี รังสรรค ณ นาน
นายรังสรรค เนตรนิยม
นายรังสรรค บุตรเต
นายรังสรรค มั่นเมือง
นายรังสรรค รุงเรืองศรี
นายรังสรรค เรืองเรื่อ
นายรังสรรค เรืองศิลป
สิบเอก รังสรรค วงศโห
นายรังสรรค สรอยสนธิ์
นายรังสรรค สุวรรณศรี
นายรังสิต ชวนชม
นายรังสิต อุนเสมอ
นายรังสิมันต ซูแว
นายรังสิมันต ดีแม

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๕๒
๔๙๕๓
๔๙๕๔
๔๙๕๕
๔๙๕๖
๔๙๕๗
๔๙๕๘
๔๙๕๙
๔๙๖๐
๔๙๖๑
๔๙๖๒
๔๙๖๓
๔๙๖๔
๔๙๖๕
๔๙๖๖
๔๙๖๗
๔๙๖๘
๔๙๖๙
๔๙๗๐
๔๙๗๑
๔๙๗๒
๔๙๗๓
๔๙๗๔
๔๙๗๕
๔๙๗๖
๔๙๗๗

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายรังสิวุฒิ ชํานาญงาม
นายรังสี กอรปไพบูลย
นายรัชชัช ศิลาบุตร
นายรัชชานนท บุญเฮา
นายรัชเดช จงฤทธิพร
นายรัชเดช เจริญฤทธิ์
นายรัชพล ครองยุติ
นายรัชพล ทองสองยอด
นายรัชพล บัวพรมมี
นายรัชพล พูลสมบัติ
นายรัชภูมิ ไตรเมศวร
นายรัชภูมิ ศรีเพ็ง
นายรัฐกร ตามไธสง
จาสิบเอก รัฐกานต เมืองอินทร
นายรัฐการ สารพิมพา
นายรัฐกาล กลิ่นหอม
นายรัฐกิจ มานะสถิรกุล
นายรัฐเขต เทียมเจริญ
นายรัฐเขต ศรีรมย
นายรัฐจิตติ์ สุรันนา
นายรัฐชนะ อินทรสุวรรณ
นายรัฐชวัฒน สาลี
นายรัฐพงศ กินจําปา
นายรัฐพงษ เงินเรืองโรจน
นายรัฐพล จีระดํารงธัญญา
นายรัฐพล ตองออน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๙๗๘
๔๙๗๙
๔๙๘๐
๔๙๘๑
๔๙๘๒
๔๙๘๓
๔๙๘๔
๔๙๘๕
๔๙๘๖
๔๙๘๗
๔๙๘๘
๔๙๘๙
๔๙๙๐
๔๙๙๑
๔๙๙๒
๔๙๙๓
๔๙๙๔
๔๙๙๕
๔๙๙๖
๔๙๙๗
๔๙๙๘
๔๙๙๙
๕๐๐๐
๕๐๐๑
๕๐๐๒
๕๐๐๓

นายรัฐพล นิโรธ
นายรัฐพล พันธโชติ
นายรัฐพล สันเพชร
นายรัฐพลี หาญลํายวง
นายรัฐภูมิ คําพุฒ
นายรัฐภูมิ ศรีสวัสดิ์
นายรัฐวิชญ แสงอิทธิวัสส
นายรัฐวิทย โพธิ์แสง
นายรัฐสยาม แสงโสภา
นายรัตนชัย รักหะบุตร
นายรัตนชัย สัสดี
นายรัตนติกรณ จีนบุตร
นายรัตนพงษ นิลทะราช
นายรัตนพล แกวผลึก
นายรัตนพล บุญคงที่
นายรัตนพล พวงยอย
นายรัตนพล มาเกิด
นายรัตนศักดิ์ ยี่สารพัฒน
นายรัตนะ กาญจนพลี
นายรัตนะ คําโสมศรี
นายรัตนะ หวาละ
นายรัศมิ์ธศิลป มูลสาร
นายรัศมี คลังกลาง
นายรัสพัธน รสหวาน
นายราชรัฐ จันทรวงษ
พันจาเอก ราชัญ ดอนสินเพิ่ม

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๐๔
๕๐๐๕
๕๐๐๖
๕๐๐๗
๕๐๐๘
๕๐๐๙
๕๐๑๐
๕๐๑๑
๕๐๑๒
๕๐๑๓
๕๐๑๔
๕๐๑๕
๕๐๑๖
๕๐๑๗
๕๐๑๘
๕๐๑๙
๕๐๒๐
๕๐๒๑
๕๐๒๒
๕๐๒๓
๕๐๒๔
๕๐๒๕
๕๐๒๖
๕๐๒๗
๕๐๒๘
๕๐๒๙

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายราชัญ ศิริสาว
นายราชัน เนาวราช
จาเอก ราชัน วงคชารี
นายราชัน หวันชิต
จาสิบเอก ราชันย จารุการ
นายราชันย ดวงแกว
จาสิบเอก ราชิต ระพิมพ
นายราชิต ราโชกาญจน
นายราเชน กลิ่นหอมเชียง
นายราเชนท ศรีชัย
นายราเชนทร บุญญา
นายราเชนทร ผึ่งตะขบ
นายราเชนทร สอนกลาง
นายราเมศ เตาหิม
นายราเมศร ศิริคําฟู
นายราเมศร นามวงศา
นายราวี แพทยเพียร
นายราหุร พินิจมนตรี
นายรําไพ โคตะมา
นายรินลาภ ศรีชํานิ
นายริเริ่ม รังสิเวค
นายรุง คงถึง
นายรุง สิทธิเสนา
นายรุง หาโกสีย
นายรุงขจร โลเกตุ
นายรุงตะวัน กันทะอู

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๐๓๐
๕๐๓๑
๕๐๓๒
๕๐๓๓
๕๐๓๔
๕๐๓๕
๕๐๓๖
๕๐๓๗
๕๐๓๘
๕๐๓๙
๕๐๔๐
๕๐๔๑
๕๐๔๒
๕๐๔๓
๕๐๔๔
๕๐๔๕
๕๐๔๖
๕๐๔๗
๕๐๔๘
๕๐๔๙
๕๐๕๐
๕๐๕๑
๕๐๕๒
๕๐๕๓
๕๐๕๔
๕๐๕๕

นายรุงธรรม ธรรมรักษ
นายรุงนิรันด แสนศิลา
นายรุงเพชร วังหนา
นายรุงเรือง ใจอารีย
จาเอก รุงเรือง เนียมสุวรรณ
นายรุงโรจน ผาสุข
นายรุงโรจน สิงหมี
นายรุงโรจน สุวรรณะ
นายรุงสุริยา ศรีโสภา
นายรุงสุริยา อาปะมาเถ
ดาบตํารวจ รุจ กันทะจันทร
นายรุจญฮาน มาซอ
นายรุจิโรจน มณีปกรณ
นายรุทธศักดิ์ บุญทะระ
นายรุสลาม สุหลง
นายเรวัต จันทร
นายเรวัต ตันตรา
นายเรวัต รัตตะโน
นายเรวัตร สุดโต
นายเรวัตร แสวงโลก
จาสิบเอก เรวัติ อุไร
นายเริงชัย ขจรวัฒนากุล
นายเริงณรงค มะลิงาม
นายเริงศักดิ์ ละนอย
นายเริงสรรค ทุมสงคราม
นายเรืองเดช ดีบุรี

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๕๖
๕๐๕๗
๕๐๕๘
๕๐๕๙
๕๐๖๐
๕๐๖๑
๕๐๖๒
๕๐๖๓
๕๐๖๔
๕๐๖๕
๕๐๖๖
๕๐๖๗
๕๐๖๘
๕๐๖๙
๕๐๗๐
๕๐๗๑
๕๐๗๒
๕๐๗๓
๕๐๗๔
๕๐๗๕
๕๐๗๖
๕๐๗๗
๕๐๗๘
๕๐๗๙
๕๐๘๐
๕๐๘๑

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเรืองเดช พิลา
พันจาเอก เรืองเดช สิทธิชัย
นายเรืองฤทธิ์ สุวรรณโชติ
นายเรืองวิทย จูหอง
นายเรืองศักดิ์ สุริรักษ
นายเรืองอุทัย สิงหจินดา
นายโรจนฤทธิ์ โชครวย
นายโรจนวัฒน อุตรธิยางค
นายฤทธิ์ ไชยวรรณ
นายฤทธิไกร ชอนนาค
นายฤทธิชัย เกลี้ยงกลางดอน
นายฤทธิชัย แกวใหม
นายฤทธิชัย เดชพิชัย
นายฤทธิชัย ทองศรีอน
พันจาโท ฤทธิชัย วงคลาหู
นายฤทธิโชค วรรัตน
นายฤทธิเดช ภูจีรัง
วาที่รอยตรี ฤทธิเดช ศรีชุม
นายฤทธิพงษ ถนอม
นายฤทธิพร เปยมศิริ
นายฤทธิรงค นินทะ
นายฤทธิรงค ศรีภรมย
นายฤทธิรงค สองแสง
นายฤทธิรณ สันทนวิวิตต
นายฤทธิรณ สุขการณ
นายฤบง อุทัยรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๐๘๒
๕๐๘๓
๕๐๘๔
๕๐๘๕
๕๐๘๖
๕๐๘๗
๕๐๘๘
๕๐๘๙
๕๐๙๐
๕๐๙๑
๕๐๙๒
๕๐๙๓
๕๐๙๔
๕๐๙๕
๕๐๙๖
๕๐๙๗
๕๐๙๘
๕๐๙๙
๕๑๐๐
๕๑๐๑
๕๑๐๒
๕๑๐๓
๕๑๐๔
๕๑๐๕
๕๑๐๖
๕๑๐๗

นายลมัย บุญสันต
นายลวง ทองสันเทียะ
นายลอราช สารพัฒน
นายลัทธพล สมใจ
นายลําพวน ศรีประจํา
นายลําใย อรรคจันทร
นายลิขิต ไชยวงค
นายลิขิต ประภาหาร
จาเอก ลิขิต หนูนิน
นายลิ้ม มวลปาก
นายลือชา แกวศรี
นายลือศักดิ์ คงสุข
จาสิบเอก ลือศักดิ์ ธรรมโสภณ
นายเลขกุล ทวีกุล
นายเลอไทย จุลลางกูร
นายเลอพงศ กัณหา
นายเลอโรจน เพ็ชรสิทธิ์
นายเลอสรรค พรวาป
นายเลิศชัย สรอยทอง
นายเลิศเชาว จันทรภักดี
นายเลิศไพบูลย โชติกะพุกกณะ
นายวงศกร บัวหลวง
นายวงศกร พิชญางกูร
นายวงศสถิตย สายแจง
นายวงษรัก จันทรผิว
วาที่รอยตรี วชรเมศ สินนุรักษ

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๐๘
๕๑๐๙
๕๑๑๐
๕๑๑๑
๕๑๑๒
๕๑๑๓
๕๑๑๔
๕๑๑๕
๕๑๑๖
๕๑๑๗
๕๑๑๘
๕๑๑๙
๕๑๒๐
๕๑๒๑
๕๑๒๒
๕๑๒๓
๕๑๒๔
๕๑๒๕
๕๑๒๖
๕๑๒๗
๕๑๒๘
๕๑๒๙
๕๑๓๐
๕๑๓๑
๕๑๓๒
๕๑๓๓

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวชากร บุญวงศ
นายวชิรพงศ ปานทรัพย
นายวชิรพงศ สุวรรณโสภณ
นายวชิรพงษ สุขธนี
นายวชิรพล ปากอุตสาห
นายวชิรพันธ อินทรศร
นายวชิรวิชญ ทองแกว
นายวชิระ แกวคนตรง
นายวชิระ เทียนภู
นายวชิระ บุญศรี
นายวชิระ ปราณีตพลกรัง
นายวชิระพงศ ทองหาญ
นายวณาวุฒิ ดวงหอม
นายวณิชา คณะใน
นายวทัญู มีสวน
นายวนิชย วัฒิธรรม
นายวนิดา บุญจนะ
นายวนุส โสทรอุดมทรัพย
นายวปราโมทย รถเพ็ชร
นายวร ปญญาหลา
นายวรกร สีหมอก
นายวรกัรต ศรีสุวรรณ
นายวรการ ไกรเมฆ
นายวรกิตก พรมมินทร
นายวรกีรติ อภิรติสิริตระกูล
นายวรจักร วงศลังกา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑๓๔
๕๑๓๕
๕๑๓๖
๕๑๓๗
๕๑๓๘
๕๑๓๙
๕๑๔๐
๕๑๔๑
๕๑๔๒
๕๑๔๓
๕๑๔๔
๕๑๔๕
๕๑๔๖
๕๑๔๗
๕๑๔๘
๕๑๔๙
๕๑๕๐
๕๑๕๑
๕๑๕๒
๕๑๕๓
๕๑๕๔
๕๑๕๕
๕๑๕๖
๕๑๕๗
๕๑๕๘
๕๑๕๙

นายวรฉัตร ศรีกลับ
นายวรชัย การฟุง
นายวรชัย ยืนมั่น
นายวรชัย สุขแสวง
นายวรชาติ ตะวิกา
นายวรชาติ ถาคํา
นายวรเชษฐ เดชพงษวรานนท
นายวรโชติ จินตฤทธิ์
นายวรโชติ เซ็นนิล
นายวรดร เพ็ชรศรี
นายวรดล หวานแหลม
นายวรเดช นาคบัว
นายวรเดช รักตยศ
นายวรเทพ โกษา
นายวรเทพ สุขจินดาเสถียร
นายวรพงศ คํานาแซง
จาสิบเอก วรพงศ ตนสอน
นายวรพงษ ปานประสงค
นายวรพงษ พันธุรัตน
นายวรพจน ขาวผอง
นายวรพจน ฐานันดร
นายวรพจน เดชะ
นายวรพจน บดสันเทียะ
นายวรพจน ปาณัณณพ
นายวรพจน เพ็งนาเรนทร
นายวรพจน มีสมบัติ

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๖๐
๕๑๖๑
๕๑๖๒
๕๑๖๓
๕๑๖๔
๕๑๖๕
๕๑๖๖
๕๑๖๗
๕๑๖๘
๕๑๖๙
๕๑๗๐
๕๑๗๑
๕๑๗๒
๕๑๗๓
๕๑๗๔
๕๑๗๕
๕๑๗๖
๕๑๗๗
๕๑๗๘
๕๑๗๙
๕๑๘๐
๕๑๘๑
๕๑๘๒
๕๑๘๓
๕๑๘๔
๕๑๘๕

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวรพจน เวทยะวานิช
นายวรพจน ศรีสมภาร
นายวรพล ตั้งสิริพันธกุล
นายวรพล ธรรมเจริญ
นายวรพล สําราญ
นายวรพัทธ มาลัย
นายวรพัน พอกพูน
นายวรพันธ พันธศรี
จาสิบตํารวจ วรเมธ ขระเขื่อน
นายวรเมธ งะเจะ
นายวรยุทธ วุฒิจรุงชัย
นายวรยุทธ ศรีนวล
พันจาอากาศเอก วรยุทธ หาคูณ
นายวรรณที ศรีโนนยาง
นายวรรณนัย เชื้อสุริยา
นายวรรณรัตน มณีโชติ
นายวรรณศักดิ์ แกนทรัพย
นายวรรธนศักดิ์ พรมรัตน
พันจาเอก วรรลพ แสนแกว
นายวรวัจน บุญญผลานันท
นายวรวัฒน เกตุเพชร
นายวรวัฒน ทิพยวัฒน
นายวรวิช กอบกิจวัฒนา
นายวรวิช สอนแจง
นายวรวิทย ชวยพิมาย
นายวรวิทย บุญประสพ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑๘๖
๕๑๘๗
๕๑๘๘
๕๑๘๙
๕๑๙๐
๕๑๙๑
๕๑๙๒
๕๑๙๓
๕๑๙๔
๕๑๙๕
๕๑๙๖
๕๑๙๗
๕๑๙๘
๕๑๙๙
๕๒๐๐
๕๒๐๑
๕๒๐๒
๕๒๐๓
๕๒๐๔
๕๒๐๕
๕๒๐๖
๕๒๐๗
๕๒๐๘
๕๒๐๙
๕๒๑๐
๕๒๑๑

นายวรวิทย บุพศิริ
นายวรวิทย เพ็ชรเพ็ง
นายวรวิทย สิริกาญจน
นายวรวิทย สุรพันธพิชิต
นายวรวิทย หลาทอง
นายวรวิทย อุนใจ
นายวรวุฒิ กมลฉ่ํา
นายวรวุฒิ ชาวสระใคร
นายวรวุฒิ ดวงมาลา
นายวรวุฒิ มูลจันทร
นายวรวุฒิ สุปญบุตร
นายวรวุฒิ อันปญญา
นายวรวุธ รอดสงค
นายวรเวช หลาทอง
นายวรเวทย แสงศรี
นายวรศักดิ์ รัชเสนา
สิบเอก วรสิทธิ์ สิมาตา
จาเอก วรอัศว ฉัตรวัฒนชัย
นายวรัญู คงนอย
นายวรา จรรยาสุทธิวงศ
นายวรา สวนรัตน
นายวราพงษ จันดาออน
นายวราพงษ พันธชัย
นายวรารัตน สังขนาค
นายวราวุธ ชูประยูร
นายวราวุธ นางาม

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๑๒
๕๒๑๓
๕๒๑๔
๕๒๑๕
๕๒๑๖
๕๒๑๗
๕๒๑๘
๕๒๑๙
๕๒๒๐
๕๒๒๑
๕๒๒๒
๕๒๒๓
๕๒๒๔
๕๒๒๕
๕๒๒๖
๕๒๒๗
๕๒๒๘
๕๒๒๙
๕๒๓๐
๕๒๓๑
๕๒๓๒
๕๒๓๓
๕๒๓๔
๕๒๓๕
๕๒๓๖
๕๒๓๗

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวราวุธ หอสวางวงศ
นายวราห รอดเพชร
นายวริทธิ วิริยะพาณิชย
นายวรินทร อินทรละมุล
นายวรินทร ดวงคํา
นายวรินทร โภชนะสมบัติ
นายวรินทรฤทธิ์ วิทยพันธ
พันจาเอก วรุณ ตางประโคน
นายวรุตม พลพิทักษ
นายวรุตม โพธิ์ประสิทธิ์
จาเอก วโรชัย ใหมตา
นายวโรภาส มานะกลา
นายวศิน บํารุงชน
นายวศิน มาดารัตน
นายวศิน สงาไทย
นายวศิน สุขสวัสดิ์
นายวศินภัทร วรรณคํา
นายวสวัตติ์ เกตุวิฑูรวโรดม
นายวสันต ขวาดก
สิบเอก วสันต ขันธสุวรรณ
จาเอก วสันต จันทรเพ็ญ
นายวสันต จันทรสิงขรณ
นายวสันต ดวงศรี
นายวสันต ดาตูมะดา
นายวสันต นารายนะคามิน
นายวสันต บดีรัฐ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๒๓๘
๕๒๓๙
๕๒๔๐
๕๒๔๑
๕๒๔๒
๕๒๔๓
๕๒๔๔
๕๒๔๕
๕๒๔๖
๕๒๔๗
๕๒๔๘
๕๒๔๙
๕๒๕๐
๕๒๕๑
๕๒๕๒
๕๒๕๓
๕๒๕๔
๕๒๕๕
๕๒๕๖
๕๒๕๗
๕๒๕๘
๕๒๕๙
๕๒๖๐
๕๒๖๑
๕๒๖๒
๕๒๖๓

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายวสันต บุญสุภาพ
นายวสันต ประเดิมดี
นายวสันต ปนมณี
นายวสันต เมืองจันทร
นายวสันต รักษแดง
นายวสันต วงศมาก
นายวสันต เหลานุกูล
นายวสุ จารุรัตนอนันต
จาเอก วัจนพล สีดาสลุง
นายวัชกร ไขแกว
พันจาตรี วัชกร หาญปราบ
นายวัชธอรรจน ขุนศรีจันทร
นายวัชรกรณ ชูแกว
นายวัชรกุล วิเศษชลธาร
นายวัชรโชติ เพ็งแสงทอง
นายวัชรธีร มากจันทร
นายวัชรพงค บุษยเพชร
จาเอก วัชรพงศ ชาที
นายวัชรพงษ ถูกนึก
นายวัชรพงษ ทองสะอาด
นายวัชรพล ณ นาน
นายวัชรพล นกดารา
นายวัชรพล บรรดา
นายวัชรภณ เผื่อนบุษบง
นายวัชรวิชญ วัชรปญญาพิพัฒน
นายวัชรวิทย เนื่องมัจฉา

๕๒๖๔
๕๒๖๕
๕๒๖๖
๕๒๖๗
๕๒๖๘
๕๒๖๙
๕๒๗๐
๕๒๗๑
๕๒๗๒
๕๒๗๓
๕๒๗๔
๕๒๗๕
๕๒๗๖
๕๒๗๗
๕๒๗๘
๕๒๗๙
๕๒๘๐
๕๒๘๑
๕๒๘๒
๕๒๘๓
๕๒๘๔
๕๒๘๕
๕๒๘๖
๕๒๘๗
๕๒๘๘
๕๒๘๙

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวัชรอัษฏากร บุญพิละ
นายวัชระ กุกูมาตร
พันจาอากาศเอก วัชระ ชูสุทธิ์
นายวัชระ เชิดชน
นายวัชระ ไชยวงษ
นายวัชระ เตโชชะ
นายวัชระ ธัมทะมาลา
นายวัชระ บัวสําลี
นายวัชระ พัฒนประเสริฐ
นายวัชระ พิมพคช
นายวัชระ สมบัติดี
นายวัชระ หอมสุวรรณ
เรือเอก วัชระ อรุณใหม
นายวัชระ อักษร
นายวัชระพงษ บุรมยชัย
นายวัชระพร อนันตกูล
นายวัชระพล สามารถกุล
นายวัชระวิชญ พสิษฐกุลเวช
นายวัชรา ธนะไชย
นายวัชรากร จําปามาศ
นายวัชรากรณ คําดี
นายวัชราวุธ นาคจรูญ
นายวัชรินทร จงจิตร
นายวัชรินทร จั่นจินดา
นายวัชรินทร จามจุรี
นายวัชรินทร ชัยสา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๒๙๐
๕๒๙๑
๕๒๙๒
๕๒๙๓
๕๒๙๔
๕๒๙๕
๕๒๙๖
๕๒๙๗
๕๒๙๘
๕๒๙๙
๕๓๐๐
๕๓๐๑
๕๓๐๒
๕๓๐๓
๕๓๐๔
๕๓๐๕
๕๓๐๖
๕๓๐๗
๕๓๐๘
๕๓๐๙
๕๓๑๐
๕๓๑๑
๕๓๑๒
๕๓๑๓
๕๓๑๔
๕๓๑๕

นายวัชรินทร ปุยะติ
นายวัชรินทร ภิญโยดม
นายวัชรินทร ศรีอัศวิน
นายวัชรินทร สุวพิศ
นายวัชรินทร แสงชูทอง
นายวัชรินทร หลวงทําเม
นายวัชรินทร ออยหอย
นายวัชรินทร อินทรภักดี
นายวัชรินทร อุดมศาสนติ
นายวัชรินทร โอทารัมย
นายวัชเรนทร เหมือนหมาย
นายวัชิระชัย ไชยมิ่ง
นายวัฒนกูล เจริญสุข
นายวัฒนชัย ครุฑคม
นายวัฒนชัย บัวศรี
นายวัฒนชัย วิทยาประดิษฐ
นายวัฒนชาต วงคชัยยา
นายวัฒนพงค ถิรภัทรไพบูลย
นายวัฒนพงษ น้ําใส
นายวัฒนพงษ วิเชียรฉาย
นายวัฒนสิทธิ์ จินดามณี
นายวัฒนะ ชางโรจน
นายวัฒนา ไชยลังกา
นายวัฒนา ธิมาศ
นายวัฒนา แผวชมภู
นายวัฒนา สิทธิโสด

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๑๖
๕๓๑๗
๕๓๑๘
๕๓๑๙
๕๓๒๐
๕๓๒๑
๕๓๒๒
๕๓๒๓
๕๓๒๔
๕๓๒๕
๕๓๒๖
๕๓๒๗
๕๓๒๘
๕๓๒๙
๕๓๓๐
๕๓๓๑
๕๓๓๒
๕๓๓๓
๕๓๓๔
๕๓๓๕
๕๓๓๖
๕๓๓๗
๕๓๓๘
๕๓๓๙
๕๓๔๐
๕๓๔๑

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวัฒนา แสงสุโพธิ์
นายวัฒนาคร วารีศรลาภ
นายวันชัย คํามุงคุณ
นายวันชัย จันทรภักดี
นายวันชัย จันทรสวาง
นายวันชัย ญาติสมบูรณ
นายวันชัย ดอนกัลยา
นายวันชัย ดิฐษา
นายวันชัย ทุมสอน
นายวันชัย บัญชากิจกุล
นายวันชัย บัวสอน
นายวันชัย ยอดนาเดื่อ
นายวันชัย ฤทธิพัฒน
นายวันชัย หวยหงษทอง
นายวันชาติ ศุภพิไล
นายวันไชย แฝงยงค
นายวันอัซลี อิสเฮาะ
นายวัยรัตน แสนพรหม
วาที่รอยโท วัลยชัย ศรีลาศักดิ์
นายวัลลภ จําปาศักดิ์
นายวัลลภ ชํานาญกอง
นายวัลลภ นาสมใจ
สิบเอก วัลลภ ปรักแกว
นายวัลลภ แปนนวล
นายวัลลภ พุกชาติ
นายวัลลภ มณีวงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๓๔๒
๕๓๔๓
๕๓๔๔
๕๓๔๕
๕๓๔๖
๕๓๔๗
๕๓๔๘
๕๓๔๙
๕๓๕๐
๕๓๕๑
๕๓๕๒
๕๓๕๓
๕๓๕๔
๕๓๕๕
๕๓๕๖
๕๓๕๗
๕๓๕๘
๕๓๕๙
๕๓๖๐
๕๓๖๑
๕๓๖๒
๕๓๖๓
๕๓๖๔
๕๓๖๕
๕๓๖๖
๕๓๖๗

นายวัลลภ เรืองขํา
นายวัลลภ สุขคําชา
นายวัลลภ ออนแยม
นายวัสนกร สินเปยง
นายวาท โคตรชุม
นายวาทิตต ศุทธางกูร
นายวานิช ชาดา
นายวานิช ตาบุดดา
นายวาราม พงษเสือ
นายวาสนา พงษเกษ
นายวาเหะ อับดุลราซิ
นายวิกรม แกวเพชร
นายวิกรม คุมเนตร
นายวิกรม โสดามรรค
นายวิกรมณ ศิริเมือง
นายวิกฤษ ทองนาค
นายวิไกร ยุวะบุตร
นายวิจักษ คันธะมาลย
นายวิจักษ บัวสรวง
นายวิจักษณ เมคัน
นายวิจารณ วิจารณปญญา
นายวิจิตร ชูสุวรรณ
นายวิจิตร นรสิงห
นายวิจิตร ปองขันธ
พันจาเอก วิจิตร เสสนาเวช
นายวิจิตรพงษ ระพิพงษ

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๖๘
๕๓๖๙
๕๓๗๐
๕๓๗๑
๕๓๗๒
๕๓๗๓
๕๓๗๔
๕๓๗๕
๕๓๗๖
๕๓๗๗
๕๓๗๘
๕๓๗๙
๕๓๘๐
๕๓๘๑
๕๓๘๒
๕๓๘๓
๕๓๘๔
๕๓๘๕
๕๓๘๖
๕๓๘๗
๕๓๘๘
๕๓๘๙
๕๓๙๐
๕๓๙๑
๕๓๙๒
๕๓๙๓

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิชชาวุธส ภิญโญ
นายวิชชุพงศ คุณารักษ
นายวิชชุพันธ ไชยกันยา
นายวิชญพล ไตรศร
นายวิชญรวี เพศสุวรรณ
นายวิชยุต โชติสิริภัค
นายวิชยุตม ภาณุพจน
นายวิชวรรต สายบุงคลา
นายวิชัต ประธานราษฎร
นายวิชัย จําปาทิ
นายวิชัย ชัยดี
นายวิชัย บุญหลักคํา
นายวิชัย ประโมณะกัง
นายวิชัย พิมพทอง
นายวิชัย มาประจวบ
นายวิชัย มีสุข
นายวิชัย มุริกานนท
นายวิชัย มูลสาระ
นายวิชัย เมืองวงษ
นายวิชัย วงคบุญมา
นายวิชัย ศรีอินทร
นายวิชัย สามัญ
นายวิชัย สุขเลี้ยง
นายวิชัย สุรทัด
นายวิชัย แสนสิงห
นายวิชัย หลวงเมือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๓๙๔
๕๓๙๕
๕๓๙๖
๕๓๙๗
๕๓๙๘
๕๓๙๙
๕๔๐๐
๕๔๐๑
๕๔๐๒
๕๔๐๓
๕๔๐๔
๕๔๐๕
๕๔๐๖
๕๔๐๗
๕๔๐๘
๕๔๐๙
๕๔๑๐
๕๔๑๑
๕๔๑๒
๕๔๑๓
๕๔๑๔
๕๔๑๕
๕๔๑๖
๕๔๑๗
๕๔๑๘
๕๔๑๙

นายวิชัย อรรถนิศา
นายวิชัยพร สินทรัพย
นายวิชา กลับใจได
จาเอก วิชา พูนปยะทรัพย
นายวิชา ศิริกาญจน
นายวิชาญ คําสุข
นายวิชาญ ฉายอรุณ
นายวิชาญ เชิดชูสุวรรณ
นายวิชาญ ไชยเสน
นายวิชาญ ตะโฉ
นายวิชาญ ตันวิไลศิริ
นายวิชาญ เทพี
นายวิชาญ นอยลา
นายวิชาญ บัวแดง
นายวิชาญ ปดสายะ
จาสิบตํารวจ วิชาญ ผิวผอง
นายวิชาญ มวงเขียว
นายวิชาญ มากอยู
นายวิชาญ มาตอุดม
นายวิชาญ มาลัยทอง
นายวิชาญ มีศรี
นายวิชาญ อินทรอักษร
นายวิชาญ ไอศวรรยานนท
นายวิชาติ แสงแกว
จาเอก วิชิต คําบุรี
นายวิชิต ไชยเดช

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๒๐
๕๔๒๑
๕๔๒๒
๕๔๒๓
๕๔๒๔
๕๔๒๕
๕๔๒๖
๕๔๒๗
๕๔๒๘
๕๔๒๙
๕๔๓๐
๕๔๓๑
๕๔๓๒
๕๔๓๓
๕๔๓๔
๕๔๓๕
๕๔๓๖
๕๔๓๗
๕๔๓๘
๕๔๓๙
๕๔๔๐
๕๔๔๑
๕๔๔๒
๕๔๔๓
๕๔๔๔
๕๔๔๕

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิชิต ทองนวด
นายวิชิต บุญเลี้ยง
นายวิชิต โพธิ์สัย
นายวิชิต รักดี
นายวิชิต วงปตตา
นายวิชิต อกอุน
นายวิเชท แกวไพทูรย
นายวิเชษฐ ประมวลทรัพย
จาสิบเอก วิเชษฐ ยิ้มนุน
นายวิเชษฐ จันทรพูล
นายวิเชษฐ เทียนทอง
นายวิเชษฐ ไทยยัง
นายวิเชียร แกวสิมมา
นายวิเชียร ของรัก
นายวิเชียร ใจกันเงิน
นายวิเชียร ดวงแกว
นายวิเชียร ทัพผดุง
นายวิเชียร ปานบุตร
นายวิเชียร เผาศิริ
นายวิเชียร พรดิลกธรรม
นายวิเชียร ไพรสิงห
นายวิเชียร วงศฉายา
นายวิเชียร วงษชัย
นายวิเชียร วรินทร
นายวิเชียร ศรีหิรัญ
นายวิเชียร สมรักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๔๔๖
๕๔๔๗
๕๔๔๘
๕๔๔๙
๕๔๕๐
๕๔๕๑
๕๔๕๒
๕๔๕๓
๕๔๕๔
๕๔๕๕
๕๔๕๖
๕๔๕๗
๕๔๕๘
๕๔๕๙
๕๔๖๐
๕๔๖๑
๕๔๖๒
๕๔๖๓
๕๔๖๔
๕๔๖๕
๕๔๖๖
๕๔๖๗
๕๔๖๘
๕๔๖๙
๕๔๗๐
๕๔๗๑

นายวิญู กรุยรุงโรจน
นายวิญู มากหมู
นายวิญู สมุทรสารันต
นายวิฑิต เนียมประดิษฐ
นายวิฑูร โพธิพฤกษ
นายวิฑูร มลิวัลย
นายวิฑูรย กันฉิม
นายวิฑูรย แกวบุญขุน
นายวิฑูรย ฉัตรชูเกียรติกุล
นายวิฑูรย บุญหนัก
นายวิฑูรย ปญญานวน
นายวิเดน เทพชุม
นายวิทย สุขขัง
นายวิทยา แกวตา
นายวิทยา แกวสาธร
นายวิทยา เขียวอินทร
นายวิทยา จันทรแดง
นายวิทยา จันทรหอม
นายวิทยา จายุพันธ
นายวิทยา จําปาพันธ
นายวิทยา จิตคําภา
นายวิทยา เจริญสุข
นายวิทยา ชื่นจิตร
นายวิทยา เชยชื่น
นายวิทยา ไชยวุฒิ
นายวิทยา ดวงสินธ

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๗๒
๕๔๗๓
๕๔๗๔
๕๔๗๕
๕๔๗๖
๕๔๗๗
๕๔๗๘
๕๔๗๙
๕๔๘๐
๕๔๘๑
๕๔๘๒
๕๔๘๓
๕๔๘๔
๕๔๘๕
๕๔๘๖
๕๔๘๗
๕๔๘๘
๕๔๘๙
๕๔๙๐
๕๔๙๑
๕๔๙๒
๕๔๙๓
๕๔๙๔
๕๔๙๕
๕๔๙๖
๕๔๙๗

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิทยา เดชา
นายวิทยา ตรีนุช
นายวิทยา ถุงแกว
นายวิทยา ธรรมมา
นายวิทยา นนทะคําจันทร
นายวิทยา นุชพุม
นายวิทยา บัวสระ
นายวิทยา บุษบงค
นายวิทยา เผือกขาว
นายวิทยา พลอยกลาง
นายวิทยา พันธุ
นายวิทยา พันธุโคตร
นายวิทยา ยอดรักษ
นายวิทยา แรงจริง
นายวิทยา โลกลินไลน
นายวิทยา วรรณแสงทอง
นายวิทยา วอแพง
นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล
พันจาเอก วิทยา สิทธิมงคล
นายวิทยา สุณาวรรณ
นายวิทยา เหลาแตว
นายวิทยา โหจันทร
นายวิทยา อัมพุช
นายวิทยา อามะลิ
นายวิทยา อินาลา
นายวิทวัส กาแกน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๔๙๘
๕๔๙๙
๕๕๐๐
๕๕๐๑
๕๕๐๒
๕๕๐๓
๕๕๐๔
๕๕๐๕
๕๕๐๖
๕๕๐๗
๕๕๐๘
๕๕๐๙
๕๕๑๐
๕๕๑๑
๕๕๑๒
๕๕๑๓
๕๕๑๔
๕๕๑๕
๕๕๑๖
๕๕๑๗
๕๕๑๘
๕๕๑๙
๕๕๒๐
๕๕๒๑
๕๕๒๒
๕๕๒๓

นายวิทวัส พวงศรี
นายวิทวัส เรือนคํา
นายวิทวัส สมสกุล
จาเอก วิทวัส แสงทอง
นายวิทิต สาระนา
นายวิทูรย แกวหลวง
นายวิทูรย ขุมเงิน
นายวิทูลย แปนขํา
นายวิธวัช สุวรรณชาตรี
นายวิธวินท สุทธิสาพรสรรค
นายวิธาน กองเพชร
นายวิธาน นนทสิทธิ์
นายวิธาน ปานวิเศษ
นายวิน นาคทรงแกว
นายวิน สําเนียงเสนาะ
นายวินัย กูนาม
นายวินัย โกการัตน
นายวินัย ควรสนอง
นายวินัย จันทรประดิษฐ
นายวินัย ธนกุลวีระวงศ
นายวินัย มะลิออง
นายวินัย รัตนวิตร
นายวินัย ฤทธิ์เลิศวิริยะ
นายวินัย วงศศิลา
นายวินัย สอิ้งทอง
นายวินัย สาวิสิทธิ์

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๒๔
๕๕๒๕
๕๕๒๖
๕๕๒๗
๕๕๒๘
๕๕๒๙
๕๕๓๐
๕๕๓๑
๕๕๓๒
๕๕๓๓
๕๕๓๔
๕๕๓๕
๕๕๓๖
๕๕๓๗
๕๕๓๘
๕๕๓๙
๕๕๔๐
๕๕๔๑
๕๕๔๒
๕๕๔๓
๕๕๔๔
๕๕๔๕
๕๕๔๖
๕๕๔๗
๕๕๔๘
๕๕๔๙

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวินัย แสนสุข
นายวินัย อันวิมล
นายวินัย อุปทอง
นายวินัยพงษ คําแหง
นายวินัส นวลฉวี
นายวินิจ โชติกุล
นายวินิจ ไชยยาน
นายวินิจ บุญเรือง
นายวินิจ เยือกเย็น
นายวินิต ไชยสงคราม
นายวินิตย ปตะสุทธิ์
นายวิบูลย มีพงษ
สิบตํารวจโท วิบูลย รัตนวรรณี
นายวิบูลย อันพิมพา
นายวิมล ชูสุวรรณ
นายวิมล บุญไชย
สิบเอก วิมล รูทํานอง
นายวิมล แสนสุข
นายวิมาน ฐานวิเศษ
นายวิมาน ภูนาสูง
วาที่รอยเอก วิรชัย วีระเสนา
นายวิรยศ เรียมแสน
นายวิรวัฒน บัวติ๊บ
วาที่รอยตรี วิรวัฒน วงศวัฒนบวร
นายวิรวุฒิพันธ เนียมภิรมย
นายวิระ ขวัญทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๕๕๐
๕๕๕๑
๕๕๕๒
๕๕๕๓
๕๕๕๔
๕๕๕๕
๕๕๕๖
๕๕๕๗
๕๕๕๘
๕๕๕๙
๕๕๖๐
๕๕๖๑
๕๕๖๒
๕๕๖๓
๕๕๖๔
๕๕๖๕
๕๕๖๖
๕๕๖๗
๕๕๖๘
๕๕๖๙
๕๕๗๐
๕๕๗๑
๕๕๗๒
๕๕๗๓
๕๕๗๔
๕๕๗๕

นายวิระ นิลอุดมศักดิ์
นายวิระชัย กิติชัย
นายวิรัช กุญแจทอง
นายวิรัช ปุยเจริญ
นายวิรัช ไผนวล
จาเอก วิรัช รักดี
นายวิรัช แสงสวาง
นายวิรัช อุดมทรัพยปญญา
นายวิรัตน แกวพรหม
นายวิรัตน จันทรมณี
นายวิรัตน เจริญลาภนานา
นายวิรัตน ดวงพรม
นายวิรัตน ดีขุนทด
สิบเอก วิรัตน แดงยั่งยืน
นายวิรัตน แดนนารัตน
นายวิรัตน ทิพยภูจอม
นายวิรัตน บัวชื่น
นายวิรัตน บุญลี้
นายวิรัตน ประโพทัง
นายวิรัตน ประยูรเต็ม
นายวิรัตน พรสวัสดิ์
นายวิรัตน ภักดี
นายวิรัตน วงศมา
นายวิรัตน ศิริวัฒน
นายวิรัตน สันเต
นายวิรัตน สายศรี

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๗๖
๕๕๗๗
๕๕๗๘
๕๕๗๙
๕๕๘๐
๕๕๘๑
๕๕๘๒
๕๕๘๓
๕๕๘๔
๕๕๘๕
๕๕๘๖
๕๕๘๗
๕๕๘๘
๕๕๘๙
๕๕๙๐
๕๕๙๑
๕๕๙๒
๕๕๙๓
๕๕๙๔
๕๕๙๕
๕๕๙๖
๕๕๙๗
๕๕๙๘
๕๕๙๙
๕๖๐๐
๕๖๐๑

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิรัตน หนอแกว
นายวิรัตร สิงหมี
นายวิรัติ ประมวล
นายวิรายุทธ ชวยสม
นายวิริยะ ชัยธิสาร
นายวิริยะ สาระเกตุ
นายวิริยากร ฉันทรางกูร
นายวิรุง ตันมาดี
นายวิรุณ แสงสุมนต
นายวิรุติ ยอดสงา
นายวิรุฬห โพธิ์ไทร
นายวิรุฬห วงคพุธ
นายวิโรจน กลิ่นบัวแกว
นายวิโรจน แกวเจย
นายวิโรจน แกวปน
นายวิโรจน ขุนแผว
นายวิโรจน คําหวาน
นายวิโรจน จงอุรุดี
นายวิโรจน ใจเอื้อ
นายวิโรจน ชื่นอุรา
นายวิโรจน ตุนศรี
จาเอก วิโรจน ปงวงคษา
นายวิโรจน ผิวชะอุม
นายวิโรจน พวงเพียงงาม
นายวิโรจน พันธวรรณ
พันจาเอก วิโรจน ยองเหลายูง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๖๐๒
๕๖๐๓
๕๖๐๔
๕๖๐๕
๕๖๐๖
๕๖๐๗
๕๖๐๘
๕๖๐๙
๕๖๑๐
๕๖๑๑
๕๖๑๒
๕๖๑๓
๕๖๑๔
๕๖๑๕
๕๖๑๖
๕๖๑๗
๕๖๑๘
๕๖๑๙
๕๖๒๐
๕๖๒๑
๕๖๒๒
๕๖๒๓
๕๖๒๔
๕๖๒๕
๕๖๒๖
๕๖๒๗

นายวิโรจน ยะนันท
จาสิบตํารวจ วิโรจน ยิ้มจันทร
นายวิโรจน รัตนทอง
จาเอก วิโรจน รํางาม
นายวิโรจน ฤทธิ์ชู
นายวิโรจน สรรพกิจบํารุง
จาสิบโท วิโรจน สวนทอง
นายวิโรจน สุดรัก
นายวิโรจน ออนนางรอง
นายวิโรจน อินทโมนี
นายวิโรบล พันธพูลวงษ
นายวิลาศ ศรีบุรินทร
นายวิไลศักดิ์ มุขพิมาย
นายวิวรรธน เถาวแสน
นายวิวัฒน คงเขียว
นายวิวัฒน ธัญรัตนศรีสกุล
นายวิวัฒน บุญยเวลา
นายวิวัฒน พิพัฒนพงศกุล
วาที่รอยตรี วิวัฒน เพียรธรรม
จาเอก วิวัฒน เมืองแกว
นายวิวัฒน รัมมะฉัตร
นายวิวัฒน ลาภจิตร
นายวิวัฒน ศรีสมหมาย
นายวิวัฒน สมบูรณ
นายวิวัฒนโชติ วงศขวัญ
นายวิวัธน บุญวัตร

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๒๘
๕๖๒๙
๕๖๓๐
๕๖๓๑
๕๖๓๒
๕๖๓๓
๕๖๓๔
๕๖๓๕
๕๖๓๖
๕๖๓๗
๕๖๓๘
๕๖๓๙
๕๖๔๐
๕๖๔๑
๕๖๔๒
๕๖๔๓
๕๖๔๔
๕๖๔๕
๕๖๔๖
๕๖๔๗
๕๖๔๘
๕๖๔๙
๕๖๕๐
๕๖๕๑
๕๖๕๒
๕๖๕๓

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิวิศน กสิณบวรเดช
นายวิศณุ กลางประพันธ
นายวิศนุกร อุทัยสา
นายวิศว ชัยรุงเรือง
นายวิศาสตร สืบชมภู
นายวิศิษฐ ชัยสวัสดิ์
นายวิศิษฐ ตุมศิริ
นายวิศิษฐ พิศิษฐวานิช
นายวิเศษ โกศล
นายวิเศษ ชวยเกื้อ
นายวิเศษ วงศนุกูล
นายวิเศษ สุนนทะนาม
นายวิเศษ โสนะชัย
นายวิษณุ บุญประดิษฐ
นายวิษณุ ปรีกุล
นายวิษณุ ไวยเจริญ
นายวิษณุ สาระนันท
นายวิษณุกร ทัดกลาง
นายวิษณุรักษ ใจเพียร
นายวิสัญชัย ชางปลูก
นายวิสันต คําลอย
นายวิสันต นิลจันทร
นายวิสา ประสงคจินดา
นายวิสาโรจน วัฒนหนู
นายวิสิทธิ์ ดรบัณฑิตย
นายวิสิทธิ์ แดงประสิทธิพร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๖๕๔
๕๖๕๕
๕๖๕๖
๕๖๕๗
๕๖๕๘
๕๖๕๙
๕๖๖๐
๕๖๖๑
๕๖๖๒
๕๖๖๓
๕๖๖๔
๕๖๖๕
๕๖๖๖
๕๖๖๗
๕๖๖๘
๕๖๖๙
๕๖๗๐
๕๖๗๑
๕๖๗๒
๕๖๗๓
๕๖๗๔
๕๖๗๕
๕๖๗๖
๕๖๗๗
๕๖๗๘
๕๖๗๙

นายวิสิทธิ์ สุวรรณอาสน
นายวิสิษฐ แสงแกว
นายวิสุทธิ์ เกื้อสังข
นายวิสุทธิ์ ชัยประดิษฐ
นายวิสุทธิ์ แปนเกิด
นายวิสุทธิ์ พรหมเทศ
นายวิสุทธิ์ สูตรอนันต
นายวิสุทธิ์ อวมคง
นายวิสุทธิศักดิ์ จันที
นายวิสูตร ดุลยานา
นายวิสูตร แกวชื่น
นายวิสูตร แกวชูเชิด
นายวิสูตร ชุมทวีพาณิชย
นายวิสูตร ดวงแกว
นายวิสูตร บุญยรัศมี
นายวิสูตร รัตนพาหุ
นายวีกิจ จันทรกระจาย
นายวีรฉัตร กิจจานุวัฒน
นายวีรชน เชื้อสมเกียรติ
นายวีรชน อุทิศ
นายวีรชัย เพลินจิตร
นายวีรชาติ คําปาน
นายวีรชาติ ตรีวิเศษ
นายวีรพงศ วงศแพทย
สิบตํารวจโท วีรพงษ จําปามูล
นายวีรพงษ วันดีราช

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๘๐
๕๖๘๑
๕๖๘๒
๕๖๘๓
๕๖๘๔
๕๖๘๕
๕๖๘๖
๕๖๘๗
๕๖๘๘
๕๖๘๙
๕๖๙๐
๕๖๙๑
๕๖๙๒
๕๖๙๓
๕๖๙๔
๕๖๙๕
๕๖๙๖
๕๖๙๗
๕๖๙๘
๕๖๙๙
๕๗๐๐
๕๗๐๑
๕๗๐๒
๕๗๐๓
๕๗๐๔
๕๗๐๕

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาเอก วีรพล กุลแกว
นายวีรพล ดํารงค
นายวีรพล วิจิตพจน
นายวีรพล สถิตสุข
นายวีรพัฒน กุดแถลง
นายวีรพันธ พุมกุมาร
นายวีรภัทร ชิดปลัด
นายวีรภัทร ศิลาเลิศ
นายวีรยุทธ ทองวัชรานนท
นายวีรยุทธ นุชถนอม
นายวีรยุทธ มนประณีต
นายวีรลักษณ นอยอาษา
นายวีรวัฒน เทียมเพ็ง
นายวีรวัฒน เล็กสมสันติ์
นายวีรวัฒน สิริลักขณาภรณ
นายวีรศักดิ์ เกียรติเจริญ
นายวีรศักดิ์ เติมศิริรัตน
นายวีรศักดิ์ ทนปรางค
นายวีรศักดิ์ ปานกลับ
นายวีรศักดิ์ เพ็ชรแสง
นายวีรศักดิ์ รัตนประโคน
นายวีรศักดิ์ หวังกะจิ
จาเอก วีรสรร ทองดี
นายวีระ เกศกมลกุล
นายวีระ ชุมสงฆ
นายวีระ ชูเกื้อ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๗๐๖
๕๗๐๗
๕๗๐๘
๕๗๐๙
๕๗๑๐
๕๗๑๑
๕๗๑๒
๕๗๑๓
๕๗๑๔
๕๗๑๕
๕๗๑๖
๕๗๑๗
๕๗๑๘
๕๗๑๙
๕๗๒๐
๕๗๒๑
๕๗๒๒
๕๗๒๓
๕๗๒๔
๕๗๒๕
๕๗๒๖
๕๗๒๗
๕๗๒๘
๕๗๒๙
๕๗๓๐
๕๗๓๑

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายวีระ ทรัพยรัตนศักดิ์
สิบเอก วีระ ใยบัว
นายวีระ โรจนอาชา
นายวีระ สิงหใหม
นายวีระฉัตร กาฬสินธ
นายวีระชัย กล่ําใจดี
นายวีระชัย ใจสุภาพ
นายวีระชัย ไชยวงค
นายวีระชัย เนื่องมหา
นายวีระชัย ภักดีจอหอ
นายวีระชัย ฤทธิเดช
นายวีระชัย สิงหนันท
นายวีระชัย โสติประวัติ
นายวีระชัย หงษทอง
นายวีระชาติ บุญชวย
นายวีระเชษฐ วรรณรส
นายวีระเดช อดุลยาธร
นายวีระนนท จารัตน
นายวีระนันท สุนทร
พันจาเอก วีระพงศ นิลสนธิ
นายวีระพงษ คงยืน
นายวีระพงษ คนมั่น
วาที่รอยโท วีระพงษ เพ็งแจมศรี
นายวีระพงษ เพียรการ
นายวีระพงษ เลิศธนุรเวท
นายวีระพงษ อาจสามารถ

๕๗๓๒
๕๗๓๓
๕๗๓๔
๕๗๓๕
๕๗๓๖
๕๗๓๗
๕๗๓๘
๕๗๓๙
๕๗๔๐
๕๗๔๑
๕๗๔๒
๕๗๔๓
๕๗๔๔
๕๗๔๕
๕๗๔๖
๕๗๔๗
๕๗๔๘
๕๗๔๙
๕๗๕๐
๕๗๕๑
๕๗๕๒
๕๗๕๓
๕๗๕๔
๕๗๕๕
๕๗๕๖
๕๗๕๗

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวีระพจน วันเลี้ยง
จาเอก วีระพล ขําสกุล
นายวีระพล แดนโพธิ์
นายวีระพล เทพคําอาย
นายวีระพล ประสิทธิสม
จาเอก วีระพัฒน ฝายขาว
นายวีระพันธ ปรารมภ
นายวีระยุทธ ศรีอักษร
นายวีระยุทธ จันทรอบ
พันจาเอก วีระยุทธ ใจขาน
นายวีระยุทธ ถิ่นสุข
วาที่รอยตรี วีระวัจน นวมถนอม
นายวีระวัฒน ไชยขันธ
นายวีระวัฒน พัฒโนทัย
นายวีระวัฒน เพ็ชรศรี
วาที่รอยตรี วีระศักดิ์ จักรแกว
นายวีระศักดิ์ นามวิเศษ
นายวีระศักดิ์ พุฒละ
นายวีระศักดิ์ มาลาสี
นายวีระศักดิ์ สุปนะ
นายวีระศักดิ์ แสงขาว
นายวีระศักดิ์ แสงดํา
นายวีระศักดิ์ อรรคธรรม
นายวีราชัย สุริยา
นายวุฑฒิเวช เจียระนัย
นายวุฒิ จิตรโสภา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๗๕๘
๕๗๕๙
๕๗๖๐
๕๗๖๑
๕๗๖๒
๕๗๖๓
๕๗๖๔
๕๗๖๕
๕๗๖๖
๕๗๖๗
๕๗๖๘
๕๗๖๙
๕๗๗๐
๕๗๗๑
๕๗๗๒
๕๗๗๓
๕๗๗๔
๕๗๗๕
๕๗๗๖
๕๗๗๗
๕๗๗๘
๕๗๗๙
๕๗๘๐
๕๗๘๑
๕๗๘๒
๕๗๘๓

นายวุฒิกร งามประภาสม
นายวุฒิกร บริบูรณ
นายวุฒิกษณ กอบุญ
นายวุฒิไกร บุญสม
นายวุฒิชัย แกนโมก
วาที่รอยเอก วุฒิชัย แกวไทย
นายวุฒิชัย ชางนิล
นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์
นายวุฒิชัย ไชยเสนา
นายวุฒิชัย ทองคํา
นายวุฒิชัย เทพบํารุง
นายวุฒิชัย ประชัน
นายวุฒิชัย ผิวดี
นายวุฒิชัย พรหมสุวรรณ
นายวุฒิชัย ภูรอย
นายวุฒิชัย วงคําไชย
นายวุฒิชัย ศรีภา
นายวุฒิชัย สุขแชม
นายวุฒิชัย สุวรรณ
นายวุฒิชัย หลักหาญ
นายวุฒิชัย อินพรม
นายวุฒิโชค ชวยชู
นายวุฒิทวีรัฐ บุญมูล
นายวุฒินันท เชาวฤทธิ์
นายวุฒินันท รัตนเพชร
นายวุฒินันท หวานนวล

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๘๔
๕๗๘๕
๕๗๘๖
๕๗๘๗
๕๗๘๘
๕๗๘๙
๕๗๙๐
๕๗๙๑
๕๗๙๒
๕๗๙๓
๕๗๙๔
๕๗๙๕
๕๗๙๖
๕๗๙๗
๕๗๙๘
๕๗๙๙
๕๘๐๐
๕๘๐๑
๕๘๐๒
๕๘๐๓
๕๘๐๔
๕๘๐๕
๕๘๐๖
๕๘๐๗
๕๘๐๘
๕๘๐๙

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวุฒินันท หันไชยศรี
นายวุฒิพงศ ณ หนองคาย
นายวุฒิพงศ เอกอมร
นายวุฒิพงษ บุดดา
นายวุฒิพงษ พงษโอสถ
นายวุฒิพงษ ฟุงสวรรณ
นายวุฒิพงษ สมมะนะ
นายวุฒิพงษ ใหมเฟย
นายวุฒิพล ชางเผือก
นายวุฒิพันธ เจริญลอย
นายวุฒิศักดิ์ เคนไชยวงศ
นายวุฒิศักดิ์ เดชโคบุตร
นายวุฒิศักดิ์ บุตนุ
นายวุฒิศักดิ์ บุตรสิงห
นายวุฒิศักดิ์ แผนสิงห
นายวุฒิศักดิ์ พึ่งสมบัติ
นายวุฒิศักดิ์ สละ
นายวุฒิสาร กลางการ
นายวุฒิสิน เตจามิตร
วาที่รอยตรี วุธิชัย คําพิบูลย
นายเวชพันธ พิมพสิน
นายเวทิศ รัตนวิโรจน
นายแวซอรี ดาเลาะ
นายแวมามะ แวหะมะ
นายแวอัดนัง สะนุง
นายแวอาลี โตะตาตู

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๘๑๐
๕๘๑๑
๕๘๑๒
๕๘๑๓
๕๘๑๔
๕๘๑๕
๕๘๑๖
๕๘๑๗
๕๘๑๘
๕๘๑๙
๕๘๒๐
๕๘๒๑
๕๘๒๒
๕๘๒๓
๕๘๒๔
๕๘๒๕
๕๘๒๖
๕๘๒๗
๕๘๒๘
๕๘๒๙
๕๘๓๐
๕๘๓๑
๕๘๓๒
๕๘๓๓
๕๘๓๔
๕๘๓๕

นายแวอูเซ็ง แวดือราแม
นายแวอูเซ็ง สะรีเดะ
นายแวฮามะ แวยูนุ
นายไวโรจน ศรีทัศน
นายศกลภัทร สุทําแปง
นายศตพล จิรกฤตกุลธน
นายศตพล ชูพงศ
นายศตภพ จันทรนิ่ม
นายศตวรรษ เอี่ยมสําอางค
นายศรชัย ชินราช
นายศรชัย มารักษา
นายศรชัย ลุนละวงษ
นายศรณพงศพล สิทธิโชค
นายศรธิชัย ชัยยศ
นายศรวัสย พุทธปฏิโมกข
นายศรสิทธิ์ ชัยบุตร
นายศรัญู กิจมานะ
นายศรัณย จุลมาศ
นายศรัณย สุทธิเสถียร
นายศรากูล สรางสมจิตร
นายศรายุทธ กันรัมย
นายศรายุทธ เจริญกิจวัฒนชัย
นายศรายุทธ พืชพันธุ
นายศรายุทธ เริกหริ่ง
นายศรายุทธ วะชุม
นายศรายุทธ สุดเต

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๓๖
๕๘๓๗
๕๘๓๘
๕๘๓๙
๕๘๔๐
๕๘๔๑
๕๘๔๒
๕๘๔๓
๕๘๔๔
๕๘๔๕
๕๘๔๖
๕๘๔๗
๕๘๔๘
๕๘๔๙
๕๘๕๐
๕๘๕๑
๕๘๕๒
๕๘๕๓
๕๘๕๔
๕๘๕๕
๕๘๕๖
๕๘๕๗
๕๘๕๘
๕๘๕๙
๕๘๖๐
๕๘๖๑

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายศราวัสถ คําเสน
นายศราวิน ถิ่นวังทอง
นายศราวุฒิ ถวนถี่
นายศราวุฒิ มหาโพธิ์
นายศราวุฒิ วรรณสุทธิ์
นายศราวุธ กุลตัณฑ
นายศราวุธ เกิดพันธุ
นายศราวุธ เจือกโวน
นายศราวุธ ชาดีกรณ
นายศราวุธ ธราวรรณ
นายศราวุธ เนาวชมภู
สิบเอก ศราวุธ ผิวดี
นายศราวุธ พลราช
นายศราวุธ โพธิลักษณ
วาที่รอยตรี ศราวุธ เย็นกาย
นายศราวุธ สงสุข
นายศราวุธ สิริกรรณะ
นายศราวุธ หนูสวาง
นายศราวุธ ออนเบา
นายศรีควง แสงพรม
นายศรีณรงค สุริยะโชติ
นายศรีตาล ตนบําเพ็ญ
นายศรีเพชร อินพันทัง
นายศรีรัฐ ตูกลาง
นายศรีรัตน คุมวงษ
นายศรีโรจ คงทะเล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๘๖๒
๕๘๖๓
๕๘๖๔
๕๘๖๕
๕๘๖๖
๕๘๖๗
๕๘๖๘
๕๘๖๙
๕๘๗๐
๕๘๗๑
๕๘๗๒
๕๘๗๓
๕๘๗๔
๕๘๗๕
๕๘๗๖
๕๘๗๗
๕๘๗๘
๕๘๗๙
๕๘๘๐
๕๘๘๑
๕๘๘๒
๕๘๘๓
๕๘๘๔
๕๘๘๕
๕๘๘๖
๕๘๘๗

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายศรุต สุรนิตย
นายศรุติ จิโนวัฒน
นายศฤงคาร อุปนันต
นายศศิเทพ ดวงแกว
นายศศิพล เกษร
นายศักดา เจริญผล
นายศักดา ปญญาฤทธิ์
นายศักดา พยันตา
นายศักดา มาตรวิจิตร
นายศักดา รัตนบุรี
นายศักดา สีเมืองแกว
นายศักดา สุรพล
นายศักดา สุวลักษณ
นายศักดา หลักคํา
นายศักดายุทธ นุยกุล
นายศักดิ์เกษม กุณรังษี
นายศักดิ์ชัย กงแกว
นายศักดิ์ชัย คําสวาง
นายศักดิ์ชัย ชัยกิจ
นายศักดิ์ชัย ธิวงค
นายศักดิ์ชัย นรเหมันต
นายศักดิ์ชัย สายหมี
นายศักดิ์ชาย แกวชนะ
จาเอก ศักดิ์ชาย จันทินมาธร
สิบตํารวจเอก ศักดิ์ชาย สุนรกุมภ
นายศักดิ์ชาย สุภาพบุรุษ

๕๘๘๘
๕๘๘๙
๕๘๙๐
๕๘๙๑
๕๘๙๒
๕๘๙๓
๕๘๙๔
๕๘๙๕
๕๘๙๖
๕๘๙๗
๕๘๙๘
๕๘๙๙
๕๙๐๐
๕๙๐๑
๕๙๐๒
๕๙๐๓
๕๙๐๔
๕๙๐๕
๕๙๐๖
๕๙๐๗
๕๙๐๘
๕๙๐๙
๕๙๑๐
๕๙๑๑
๕๙๑๒
๕๙๑๓

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายศักดิ์ณรงค เลิศภูธร
พันจาโท ศักดิ์ดา โคตรลามแขก
นายศักดิ์ดา ทาคํา
นายศักดิ์ดา ทิมัน
นายศักดิ์ดา เทียมทัศน
นายศักดิ์ดา ประเทศเสนา
นายศักดิ์ดา ผกากรอง
นายศักดิ์ดา รุญจํารัส
นายศักดิ์ดา วงษนามใหม
นายศักดิ์ดา หวยหงษทอง
นายศักดินันท คงทันดี
นายศักดิ์ปรินทร เตยแกว
นายศักดิ์วรินทร ศรีพยอม
นายศักดิ์ศรี ไชยภักดี
นายศักดิ์ศรี ปองกัน
นายศักดิ์ศิริ เกียรติกําจร
นายศักดิ์สิทธิ์ โคตอาสา
นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะหงษ
นายศักดิ์สิทธิ์ พละศักดิ์
นายศักดิ์สิทธิ์ สิริสุขลัคนา
นายศักดิ์อนงค มณีแผลงทวีชัย
นายศักยวิวัศ สิงหเผน
นายศักยสรณ ภักดีศิริบริบูรณ
นายศักรสฤษฏิ์ แสงฤทธิ์
นายศักรินทร ชูเกตุ
นายศักรินทร มูลชมภู

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๙๑๔
๕๙๑๕
๕๙๑๖
๕๙๑๗
๕๙๑๘
๕๙๑๙
๕๙๒๐
๕๙๒๑
๕๙๒๒
๕๙๒๓
๕๙๒๔
๕๙๒๕
๕๙๒๖
๕๙๒๗
๕๙๒๘
๕๙๒๙
๕๙๓๐
๕๙๓๑
๕๙๓๒
๕๙๓๓
๕๙๓๔
๕๙๓๕
๕๙๓๖
๕๙๓๗
๕๙๓๘
๕๙๓๙

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายศักรินทร และล้ําเลิศ
นายศาตนันทธร ไชยณรงค
นายศาศวัต สนสายสิงห
นายศาสตรพงษ กองศรีมา
นายศิขนัญ โชคสุทินสกุล
พันจาเอก ศิรพล กูนา
วาที่รอยตรี ศิรภพ พงษพุฒ
นายศิรภัษญ คํามงคล
จาเอก ศิรวิชญ เวชกิจ
นายศิรวิชา ปนหยวก
นายศิระ สวนกูล
นายศิราเมษฐ บุญมาดิศานุวัฒน
นายศิริชัย ครุนันท
นายศิริชัย คําฟู
นายศิริชัย ใจศิริ
นายศิริชัย ไชยนาค
นายศิริชัย พงษจิตเวชกุล
นายศิริชัย มุขดารา
นายศิริชัย ศิริแกว
นายศิริชัย ศิริภาพ
นายศิริชัย สองรส
นายศิริชัย สินปรุ
นายศิริชัย อาจทวีกุล
นายศิริโชค งามสิงห
นายศิริเดช เจริญพงษ
นายศิริเดช พนารัตน

๕๙๔๐
๕๙๔๑
๕๙๔๒
๕๙๔๓
๕๙๔๔
๕๙๔๕
๕๙๔๖
๕๙๔๗
๕๙๔๘
๕๙๔๙
๕๙๕๐
๕๙๕๑
๕๙๕๒
๕๙๕๓
๕๙๕๔
๕๙๕๕
๕๙๕๖
๕๙๕๗
๕๙๕๘
๕๙๕๙
๕๙๖๐
๕๙๖๑
๕๙๖๒
๕๙๖๓
๕๙๖๔
๕๙๖๕

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายศิริเดช หงษคํา
นายศิริทัศน อุบล
จาเอก ศิริพงษ จันทรอวน
จาสิบตํารวจ ศิริพงษ ไชยศรี
นายศิริพงษ นาคเวช
นายศิริพงษ มิระหงษ
นายศิริพงษ มีสุข
นายศิริพงษ ลิ้มพรเสมานนท
นายศิริพงษ ลุนอุดม
นายศิริพล ซงากรณ
นายศิริพันธ ศิริพงษ
นายศิริพิรุณ ยานะ
นายศิริภัทร สารพัฒน
นายศิริยุทธ แสงทองนอย
นายศิริยุทธนา ศรีโยธา
นายศิริวัฒน กาศเจริญ
นายศิริวัฒน จีรวัฒนธนพงศ
นายศิริวัฒน เพลงสันเทียะ
นายศิริศักดิ์ เกตุขํา
นายศิริศักดิ์ งามศิริ
นายศิริศักดิ์ พูลสุข
นายศิริศักดิ์ ศักดี
นายศิริศักดิ์ เหมือนบัว
นายศิโรตม หลงใจ
นายศิลปชัย ใจทน
จาสิบเอก ศิลปชัย ชาญชัยศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๙๖๖
๕๙๖๗
๕๙๖๘
๕๙๖๙
๕๙๗๐
๕๙๗๑
๕๙๗๒
๕๙๗๓
๕๙๗๔
๕๙๗๕
๕๙๗๖
๕๙๗๗
๕๙๗๘
๕๙๗๙
๕๙๘๐
๕๙๘๑
๕๙๘๒
๕๙๘๓
๕๙๘๔
๕๙๘๕
๕๙๘๖
๕๙๘๗
๕๙๘๘
๕๙๘๙
๕๙๙๐
๕๙๙๑

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายศิลา นามุน
นายศิวกร แกวลอย
นายศิวกร ใจบุญมี
นายศิวภาคย กองยอด
นายศิวโรจน อินนุพัฒน
นายศิวลักษณ คันธมาศน
พันจาเอก ศิววัฒน วิเศษครอ
นายศิววุฒิ เนียมวัฒนะ
นายศิวะ ออนเจริญ
นายศิวะกานท ชูทอง
นายศิวัช บุญเกิด
นายศิวัชณพงศ เมืองสนธิ์
นายศิวัชร ชนาชน
นายศิวากร อรรถบท
นายศิวาพัชร รุงโรจนเตโชกุล
สิบเอก ศีละถาวร ชุมภูศรี
สิบเอก ศึกษา ทนงชัย
นายศุกขกฤษณ วิเชียร
นายศุกล ระวิโรจน
นายศุกุล สุยังกุล
นายศุทธวิทย สุดใจ
นายศุทธา แพรสี
นายศุทธา วองสาริกิจ
นายศุภกร มีแกว
นายศุภกร รัตนยาติกุล
จาสิบตํารวจ ศุภกร เรืองธีรวงศา

๕๙๙๒
๕๙๙๓
๕๙๙๔
๕๙๙๕
๕๙๙๖
๕๙๙๗
๕๙๙๘
๕๙๙๙
๖๐๐๐
๖๐๐๑
๖๐๐๒
๖๐๐๓
๖๐๐๔
๖๐๐๕
๖๐๐๖
๖๐๐๗
๖๐๐๘
๖๐๐๙
๖๐๑๐
๖๐๑๑
๖๐๑๒
๖๐๑๓
๖๐๑๔
๖๐๑๕
๖๐๑๖
๖๐๑๗

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายศุภกร สมผล
นายศุภกร สุภารี
นายศุภกร อะคะโล
นายศุภกร อินทรคลา
นายศุภกฤฒ ศิรพฤฒิชัย
นายศุภกฤต ชื่นใจ
นายศุภกิจ จันทรฉาย
นายศุภกิจ ผิวทิพากร
นายศุภกิจ ยื่นกระโทก
นายศุภกิจ เสงสุน
นายศุภกิตติ์ สีดวง
นายศุภชัย เกื้อมิตร
นายศุภชัย ขาทิพยพาที
นายศุภชัย เข็มบรรจง
นายศุภชัย คําดอน
นายศุภชัย จันทรสระคู
นายศุภชัย จันทิหลา
นายศุภชัย ชุษณะนาคินทร
นายศุภชัย ทองสังข
นายศุภชัย ทองหนู
นายศุภชัย ธงภักดี
นายศุภชัย บุตรเติบ
นายศุภชัย ไพโรจนพิริยะกุล
นายศุภชัย ภูนากรม
นายศุภชัย ยุวเรืองศรี
นายศุภชัย เรืองศิริ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๐๑๘
๖๐๑๙
๖๐๒๐
๖๐๒๑
๖๐๒๒
๖๐๒๓
๖๐๒๔
๖๐๒๕
๖๐๒๖
๖๐๒๗
๖๐๒๘
๖๐๒๙
๖๐๓๐
๖๐๓๑
๖๐๓๒
๖๐๓๓
๖๐๓๔
๖๐๓๕
๖๐๓๖
๖๐๓๗
๖๐๓๘
๖๐๓๙
๖๐๔๐
๖๐๔๑

นายศุภชัย วงษเหลา
นายศุภชัย วิชากร
นายศุภชัย ศริพันธุ
นายศุภชัย ศรีประเสริฐ
นายศุภชัย สัตนาโค
นายศุภชัย สําราญสม
นายศุภชัย สุขกรม
นายศุภชัย โสมศรีแพง
นายศุภชัย อธิมา
นายศุภชัย อินทรสังข
นายศุภชัย อุปนันท
นายศุภโชค แกวหลา
นายศุภโชค พลเสน
นายศุภโชค เสนานันท
นายศุภโชค อินทรเรือง
นายศุภดร มณีเย็น
นายศุภธร ขุมพลกรัง
นายศุภพิชญ แผนเงิน
นายศุภมงคล วรยศ
นายศุภมิต คนไว
นายศุภมิตร เกิดไทสง
นายศุภร ทองศรี
นายศุภรัตน ทรงกลด
พันจาอากาศเอก ศุภฤกษ
เงินประดับ
๖๐๔๒ นายศุภฤกษ จันทรดาประดิษฐ

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๔๓
๖๐๔๔
๖๐๔๕
๖๐๔๖
๖๐๔๗
๖๐๔๘
๖๐๔๙
๖๐๕๐
๖๐๕๑
๖๐๕๒
๖๐๕๓
๖๐๕๔
๖๐๕๕
๖๐๕๖
๖๐๕๗
๖๐๕๘
๖๐๕๙
๖๐๖๐
๖๐๖๑
๖๐๖๒
๖๐๖๓
๖๐๖๔
๖๐๖๕
๖๐๖๖
๖๐๖๗
๖๐๖๘

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายศุภฤกษ บุญชวย
นายศุภฤกษ แสงคํา
นายศุภวกูล ราชเจริญ
นายศุภวัฒน จัตุรัส
นายศุภวัฒน ตรีพงศ
วาที่เรือตรี ศุภวัฒน เทียมศรีรัชนีกร
นายศุภวัฒน บุตรดีสุวรรณ
นายศุภวัฒน สหะจิตตา
สิบตํารวจเอก ศุภวิชญ เนื้อทอง
นายศุภวิชญ สุขเกิด
นายศุภสวัสดิ์ รุงเรือง
นายศุภเสกข ศรีหอม
นายศุภเสกข อินทรอักษร
นายศุภะ วรธรรมานุสาร
นายศุภะกิจ วรอุไร
นายศุภากร เจริญศิลป
นายศุลี บัญวัฒน
นายเศรษฐกูร ยุติมิตร
นายเศรษฐพงศ จันเทพ
นายเศรษฐพงศ พิมเสน
นายเศรษฐพัฒน พรมดอนยาง
นายเศรษฐรงค นพรัตนจิรกุล
นายเศรษฐวุฒิ จํานงควัย
นายเศวตวัฒน สุตเสวต
นายโศภณ เชียงขวางภูมิ
นายษรัญพัชท แพงแซง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๐๖๙
๖๐๗๐
๖๐๗๑
๖๐๗๒
๖๐๗๓
๖๐๗๔
๖๐๗๕
๖๐๗๖
๖๐๗๗
๖๐๗๘
๖๐๗๙
๖๐๘๐
๖๐๘๑
๖๐๘๒
๖๐๘๓
๖๐๘๔
๖๐๘๕
๖๐๘๖
๖๐๘๗
๖๐๘๘
๖๐๘๙
๖๐๙๐
๖๐๙๑
๖๐๙๒
๖๐๙๓
๖๐๙๔

นายษัษฐี มวงศรีจันทร
นายสกนธ เข็มทอง
นายสกนธ คเชนทรพรรค
นายสกล เดชศรี
นายสกล ทิพนันท
พันจาเอก สกล วัฒนอัมพร
นายสกลเขต ปฐวีรัตน
นายสกลพิพัฒน พันธุจรุง
นายสกันฌวุฒิ เศรษฐีกมล
นายสกุนตพงษ ศรีวรนาถ
นายสกุลโกสินทร ศรีรักษา
นายสกุลรัตน ปวะบุตร
นายสงกรานต แกวกอ
นายสงกรานต ตะโคดม
จาเอก สงกรานต เนธิบุตร
นายสงกรานต บุญมา
สิบเอก สงกรานต ยั่งยืน
นายสงกรานต สายสังข
นายสงกรานต หวังชื่น
นายสงกรานต หอมพรมมา
นายสงคราม จิตสุวรรณ
นายสงคราม ราชคม
นายสงคราม ศรัทธาผล
นายสงคราม แสงสวัสดิ์
นายสงบ ศรีทอง
นายสงวน กลางยศ

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๙๕
๖๐๙๖
๖๐๙๗
๖๐๙๘
๖๐๙๙
๖๑๐๐
๖๑๐๑
๖๑๐๒
๖๑๐๓
๖๑๐๔
๖๑๐๕
๖๑๐๖
๖๑๐๗
๖๑๐๘
๖๑๐๙
๖๑๑๐
๖๑๑๑
๖๑๑๒
๖๑๑๓
๖๑๑๔
๖๑๑๕
๖๑๑๖
๖๑๑๗
๖๑๑๘
๖๑๑๙
๖๑๒๐

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสงวน จันทรสุข
นายสงวน พันธนิล
นายสงวน มาตนอก
นายสงวน รักษาแดน
จาเอก สงวนศักดิ์ จิตตสงวน
นายสงวนศักดิ์ บุญเรืองศรี
นายสงสุข เหมะธุลิน
นายสงเสริม จันดาศรี
นายสงเสริม ฝนเฟอนหา
นายสงัด กรรณสังข
นายสงา กลิ่นหอม
นายสงา คงสุทธิ์
นายสงา ดวงแสง
สิบตํารวจเอก สงา เดชะบูรณ
นายสจภณ แกวเจริญ
นายสดุดี วีระพจนานันท
นายสถบดี ดีหลาย
นายสถาปนะ แกนสน
นายสถาปนา ธรรมโมรา
นายสถาพร เกตุมณี
นายสถาพร ปานรินทร
นายสถาพร สิมมา
นายสถาพร แสนธิ
นายสถาพร โสภา
นายสถิตคุณ บุญเรือน
นายสถิตย แกวมรกต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๑๒๑
๖๑๒๒
๖๑๒๓
๖๑๒๔
๖๑๒๕
๖๑๒๖
๖๑๒๗
๖๑๒๘
๖๑๒๙
๖๑๓๐
๖๑๓๑
๖๑๓๒
๖๑๓๓
๖๑๓๔
๖๑๓๕
๖๑๓๖
๖๑๓๗
๖๑๓๘
๖๑๓๙
๖๑๔๐
๖๑๔๑
๖๑๔๒
๖๑๔๓
๖๑๔๔
๖๑๔๕
๖๑๔๖

นายสถิตย เงินอยู
นายสถิตย เทศารินทร
นายสถิตย ประทาน
นายสถิตย ผัดแกว
จาเอก สถิตย พงษเจตสุพรรณ
นายสถิตย มาตรา
นายสถิตย ศรีเชียงสา
นายสถิตย ศรีวัชรกุล
นายสถิตย สายชล
นายสถิตย สิงหกุล
นายสถิตยชัย นัยสวาง
นายสนชัย พรหมทอง
นายสนทนา โภชนาธาร
นายสนธยา ปองคําสิงห
นายสนธยา พืชมาก
นายสนธยา เสนามนตรี
นายสนธยา อินโต
นายสนธิชัย มหา
นายสนอง กันทะกําแหง
นายสนอง รางแดง
นายสนอง สุดชนะ
นายสนั่น นามเสนา
นายสนั่น หลวงมณีวรรณ
นายสนั่น อุนเรือน
สิบตํารวจตรี สนิท ขาวเชาะ
นายสนิท เพียรมิตร

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๔๗
๖๑๔๘
๖๑๔๙
๖๑๕๐
๖๑๕๑
๖๑๕๒
๖๑๕๓
๖๑๕๔
๖๑๕๕
๖๑๕๖
๖๑๕๗
๖๑๕๘
๖๑๕๙
๖๑๖๐
๖๑๖๑
๖๑๖๒
๖๑๖๓
๖๑๖๔
๖๑๖๕
๖๑๖๖
๖๑๖๗
๖๑๖๘
๖๑๖๙
๖๑๗๐
๖๑๗๑
๖๑๗๒

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสนิท รังผึ้ง
วาที่รอยตรี สนิท สิงหาด
นายสมเกียรติ์ ดาราเย็น
นายสมเกียรติ กันโต
นายสมเกียรติ คงกะพี้
นายสมเกียรติ คงขุนทด
นายสมเกียรติ คเชนทองสุวรรณ
นายสมเกียรติ จันศร
นายสมเกียรติ จารุสันติสุข
นายสมเกียรติ จิตรักษา
นายสมเกียรติ ไชยมงคล
นายสมเกียรติ มันตะพงศ
นายสมเกียรติ โมลา
นายสมเกียรติ รักพงษ
นายสมเกียรติ ศรีฟา
นายสมเกียรติ สายอาภรณ
นายสมเกียรติ แสงเจริญ
พันจาเอก สมเกียรติ อวมนอย
นายสมควร จันอุด
พันจาตรี สมควร ธรรมเสน
นายสมควร นรากรณ
นายสมควร บุญประกอบ
นายสมควร พรหมปน
สิบเอก สมควร ลอมวงษ
นายสมควร แสนธิ
นายสมควร เอื้อกิจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๑๗๓
๖๑๗๔
๖๑๗๕
๖๑๗๖
๖๑๗๗
๖๑๗๘
๖๑๗๙
๖๑๘๐
๖๑๘๑
๖๑๘๒
๖๑๘๓
๖๑๘๔
๖๑๘๕
๖๑๘๖
๖๑๘๗
๖๑๘๘
๖๑๘๙
๖๑๙๐
๖๑๙๑
๖๑๙๒
๖๑๙๓
๖๑๙๔
๖๑๙๕
๖๑๙๖
๖๑๙๗
๖๑๙๘

จาสิบเอก สมคะเณ จันทรดี
นายสมคิด ชมเชย
วาที่รอยตรี สมคิด ชะเต
พันจาเอก สมคิด ไชยชนะ
นายสมคิด เทียรพิสุทธิ์
นายสมคิด ธนูนอย
นายสมคิด ใบอุบล
นายสมคิด พลเยี่ยม
นายสมคิด มาวงศ
นายสมคิด สายกระสุน
นายสมจิต สุวรรณหงส
นายสมจิตร เครือวงค
นายสมจิตร ดําริห
นายสมจิตร พรหมไชย
นายสมจิตร ศรีแสนยง
นายสมจินต รอดแกว
นายสมเจฏ สามารถ
นายสมเจตน ขาวพล
นายสมเจตน ทองเทศ
นายสมเจตน เทพคง
นายสมใจ กอมณี
สิบเอก สมใจ เตียนพลกรัง
นายสมใจ ภาษี
นายสมใจ รักเรืองเดช
นายสมชัย ดองโพธิ์
นายสมชัย สรรพอําไพ

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๙๙
๖๒๐๐
๖๒๐๑
๖๒๐๒
๖๒๐๓
๖๒๐๔
๖๒๐๕
๖๒๐๖
๖๒๐๗
๖๒๐๘
๖๒๐๙
๖๒๑๐
๖๒๑๑
๖๒๑๒
๖๒๑๓
๖๒๑๔
๖๒๑๕
๖๒๑๖
๖๒๑๗
๖๒๑๘
๖๒๑๙
๖๒๒๐
๖๒๒๑
๖๒๒๒
๖๒๒๓
๖๒๒๔

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมชัยรัตน ศิริป
นายสมชาติ เจริญผล
นายสมชาติ ปอมแกว
นายสมชาติ วงคตาคํา
นายสมชาติ ศรีไกร
นายสมชาย กองมณี
นายสมชาย เกตุวัง
นายสมชาย เขียวทับทิม
นายสมชาย คูหา
นายสมชาย โคตรพัฒน
จาเอก สมชาย จวงกระโทก
สิบตํารวจเอก สมชาย จันทรอินตา
นายสมชาย ไชยชนะ
นายสมชาย ดาวเรือง
นายสมชาย ดําอินทร
นายสมชาย เดือนเพ็ญ
วาที่รอยตรี สมชาย แดนเหมือง
นายสมชาย ตันติพิทยกุล
นายสมชาย ทรงหอม
นายสมชาย ทองคําชุม
นายสมชาย นวลสุข
นายสมชาย นาคเมือง
นายสมชาย นิลละออ
นายสมชาย เนติบํารุง
นายสมชาย บัวเนี่ยว
นายสมชาย บุตรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๒๒๕
๖๒๒๖
๖๒๒๗
๖๒๒๘
๖๒๒๙
๖๒๓๐
๖๒๓๑
๖๒๓๒
๖๒๓๓
๖๒๓๔
๖๒๓๕
๖๒๓๖
๖๒๓๗
๖๒๓๘
๖๒๓๙
๖๒๔๐
๖๒๔๑
๖๒๔๒
๖๒๔๓
๖๒๔๔
๖๒๔๕
๖๒๔๖
๖๒๔๗
๖๒๔๘
๖๒๔๙
๖๒๕๐

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมชาย บูสะมัน
นายสมชาย ปานสมุทร
นายสมชาย เพชรนุย
นายสมชาย เพียรพิทักษ
นายสมชาย ภัสสรอังกูร
นายสมชาย ภิมาลย
นายสมชาย ภูมิรักษ
นายสมชาย มังคะโชติ
นายสมชาย ยะยาเปา
นายสมชาย รวมสุข
นายสมชาย วงเวียน
นายสมชาย วงศแกนทาว
นายสมชาย สุขแกว
จาสิบเอก สมชาย โสมนัสนานนท
นายสมชาย หงษนิกร
นายสมชาย หงิมเพ็ง
นายสมชาย หลิวประเสริฐ
นายสมชาย อัมพฤกษ
นายสมชาย เอี่ยมพินิจ
นายสมชาย โอฬารศาสตร
นายสมโชค กางรัมย
นายสมโชค ประยูรยวง
นายสมโชค สุวรรณโณ
นายสมโชค อยูสุข
นายสมดวง กรวยทอง
นายสมเด็จ จันทรศิริ

๖๒๕๑
๖๒๕๒
๖๒๕๓
๖๒๕๔
๖๒๕๕
๖๒๕๖
๖๒๕๗
๖๒๕๘
๖๒๕๙
๖๒๖๐
๖๒๖๑
๖๒๖๒
๖๒๖๓
๖๒๖๔
๖๒๖๕
๖๒๖๖
๖๒๖๗
๖๒๖๘
๖๒๖๙
๖๒๗๐
๖๒๗๑
๖๒๗๒
๖๒๗๓
๖๒๗๔
๖๒๗๕
๖๒๗๖

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมเด็จ มุงวิชา
นายสมเดช พวงทอง
นายสมทบ ธรรมสรางกูร
นายสมทรง แซตั้ง
นายสมทรัพย พลชัยยา
วาที่รอยตรี สมทัย สุวรรณคํา
นายสมนึก กําลังหาญ
นายสมนึก คงสอาด
นายสมนึก งามลิขิตวัฒนกุล
นายสมนึก จันทรไทรรอด
พันจาตรี สมนึก ชื่นอิสรา
นายสมนึก ดวงชู
นายสมนึก นิลกาญจนกุล
นายสมนึก มหาวัน
นายสมนึก เมฆธูป
นายสมนึก วัฒนะโชติ
นายสมนึก สังขแกว
นายสมนึก ออดกัน
นายสมนึก อุนพิมพ
นายสมบัติ กิจวีรวุฒิ
นายสมบัติ ใจศิลป
นายสมบัติ ชัยมูล
นายสมบัติ โชคชัย
นายสมบัติ ทับลอม
นายสมบัติ ธรรมขันแข็ง
จาสิบเอก สมบัติ นินนานนท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๒๗๗
๖๒๗๘
๖๒๗๙
๖๒๘๐
๖๒๘๑
๖๒๘๒
๖๒๘๓
๖๒๘๔
๖๒๘๕
๖๒๘๖
๖๒๘๗
๖๒๘๘
๖๒๘๙
๖๒๙๐
๖๒๙๑
๖๒๙๒
๖๒๙๓
๖๒๙๔
๖๒๙๕
๖๒๙๖
๖๒๙๗
๖๒๙๘
๖๒๙๙
๖๓๐๐
๖๓๐๑
๖๓๐๒

นายสมบัติ ปกครอง
นายสมบัติ พนมเวช
นายสมบัติ พลอยบุตร
นายสมบัติ ภูไพบูลย
นายสมบัติ ภูศรีฤทธิ์
สิบตํารวจเอก สมบัติ ยะอุโมงค
นายสมบัติ รูรอบ
นายสมบัติ ศิลาคม
นายสมบัติ สิทธิชัย
นายสมบัติ หัสจารย
นายสมบัติ ไหลแท
นายสมบัติ อับดุลอารีย
นายสมบุญ แซจิว
นายสมบูรณ ขุนจันทร
นายสมบูรณ แซขอ
นายสมบูรณ ประเทิง
นายสมบูรณ มาลารัตน
นายสมบูรณ ศรีกุลบุตร
นายสมบูรณ อินทจันทร
นายสมปราชญ จันทรพุม
นายสมปอง พงษสุทธิโสภา
นายสมพงศ เจียมตัว
นายสมพงษ กุศลสุข
นายสมพงษ จันทรทรัพย
นายสมพงษ จันทรัตน
นายสมพงษ จั่นนาค

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๐๓
๖๓๐๔
๖๓๐๕
๖๓๐๖
๖๓๐๗
๖๓๐๘
๖๓๐๙
๖๓๑๐
๖๓๑๑
๖๓๑๒
๖๓๑๓
๖๓๑๔
๖๓๑๕
๖๓๑๖
๖๓๑๗
๖๓๑๘
๖๓๑๙
๖๓๒๐
๖๓๒๑
๖๓๒๒
๖๓๒๓
๖๓๒๔
๖๓๒๕
๖๓๒๖
๖๓๒๗
๖๓๒๘

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมพงษ จํานงคผล
นายสมพงษ จําปาขีด
นายสมพงษ ชุติเสมาชัย
นายสมพงษ ชูเฉลิม
นายสมพงษ เชือกพรม
นายสมพงษ ดวงประสิทธิ์
นายสมพงษ นามคาน
นายสมพงษ บาลโคตรคุณ
นายสมพงษ เปานา
นายสมพงษ ลุนสอน
นายสมพงษ วิทยา
นายสมพงษ สีสด
นายสมพงษ ออทอลาน
นายสมพงษ อินจันทร
นายสมพงษ อุทธิยา
นายสมพร กาญจนแกว
นายสมพร ใจสุข
นายสมพร ชนาชน
นายสมพร ชะเอม
นายสมพร ชาติชนะ
นายสมพร ชูมณี
นายสมพร ดีดวยชาติ
นายสมพร ทองโพธิ์กลาง
นายสมพร นุนนุม
นายสมพร พรมชา
นายสมพร ภูมิสะอาด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๓๒๙
๖๓๓๐
๖๓๓๑
๖๓๓๒
๖๓๓๓
๖๓๓๔
๖๓๓๕
๖๓๓๖
๖๓๓๗
๖๓๓๘
๖๓๓๙
๖๓๔๐
๖๓๔๑
๖๓๔๒
๖๓๔๓
๖๓๔๔
๖๓๔๕
๖๓๔๖
๖๓๔๗
๖๓๔๘
๖๓๔๙
๖๓๕๐
๖๓๕๑
๖๓๕๒
๖๓๕๓
๖๓๕๔

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมพร มหาหงษ
นายสมพร มานะจิตต
จาเอก สมพร วงษบัว
นายสมพร วงษแสง
นายสมพร เสมจิตร
นายสมพร หนูสุวรรณ
วาที่รอยโท สมพร อยูเจริญ
นายสมพร อาษา
นายสมพล บุญศรี
นายสมพล บุญเอื้อศิริ
นายสมพล สกุลฮูฮา
จาสิบเอก สมพล อยูหมื่นไวย
สิบตํารวจเอก สมพอง เชาวภาษี
นายสมพูม สถานันท
นายสมเพชร เตชะรุจิพร
นายสมเพชร เพชรมณี
นายสมโพธิ์ ใจมนต
นายสมภพ เครือคําอาย
นายสมภพ ดาวแดน
นายสมภพ นาคตระกูล
นายสมภพ บุรารักษ
นายสมภพ ประสิทธิ์วิเศษ
นายสมภพ ปานทับ
นายสมภพ ล้ําเลิศ
นายสมภพ วาสนาเรืองไร
นายสมภพ สุขจันทร

๖๓๕๕
๖๓๕๖
๖๓๕๗
๖๓๕๘
๖๓๕๙
๖๓๖๐
๖๓๖๑
๖๓๖๒
๖๓๖๓
๖๓๖๔
๖๓๖๕
๖๓๖๖
๖๓๖๗
๖๓๖๘
๖๓๖๙
๖๓๗๐
๖๓๗๑
๖๓๗๒
๖๓๗๓
๖๓๗๔
๖๓๗๕
๖๓๗๖
๖๓๗๗
๖๓๗๘
๖๓๗๙
๖๓๘๐

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมภพ แสงอะโณ
นายสมภาร พายุบุตร
พันจาเอก สมโภช ชุมกระโทก
นายสมโภช พิมสอน
นายสมโภชน โชติประยูร
จาเอก สมโภชน ทดแทน
นายสมโภชน พรโสภิณ
นายสมโภชน เหลาสิทธิ์
จาเอก สมโภชน อินทรงรัมย
นายสมมาตร ชูแกว
นายสมมาตร วองสกุล
นายสมมารถ อุยสั้ว
นายสมมิตร จิตประเสริฐ
นายสมมิตรชัย ไพศาล
นายสมมุง จีนแกวเปยม
นายสมยศ กิตติวิริยะ
นายสมยศ แกวทองประคํา
นายสมยศ จันทวงค
นายสมยศ จันทะรักษ
นายสมยศ จุลบุตร
นายสมยศ ทองคําเจริญ
นายสมยศ บุญมา
นายสมยศ ปญญา
นายสมยศ ฟองจางวาง
นายสมยศ ภูเขียว
นายสมยศ ยอดสอน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๓๘๑
๖๓๘๒
๖๓๘๓
๖๓๘๔
๖๓๘๕
๖๓๘๖
๖๓๘๗
๖๓๘๘
๖๓๘๙
๖๓๙๐
๖๓๙๑
๖๓๙๒
๖๓๙๓
๖๓๙๔
๖๓๙๕
๖๓๙๖
๖๓๙๗
๖๓๙๘
๖๓๙๙
๖๔๐๐
๖๔๐๑
๖๔๐๒
๖๔๐๓
๖๔๐๔
๖๔๐๕
๖๔๐๖

นายสมยศ ยังอยู
นายสมยศ รักษาพล
นายสมยศ วันมา
นายสมยศ ศรีชะอุม
นายสมยศ สุภาษี
นายสมยศ เสือขํา
นายสมร แสนรัก
นายสมรชัย วารีดํา
นายสมรรถชัย ชนะชัย
นายสมรวย ทัศวงษา
นายสมรัก สายัณห
นายสมรักษ ศาลางาม
นายสมศักดิ์ กัณหอุไร
นายสมศักดิ์ กิจวัตร
นายสมศักดิ์ กิตติรัตนโยธิน
นายสมศักดิ์ กิรติภัทรนันท
นายสมศักดิ์ เกษอุดมทรัพย
นายสมศักดิ์ ขาวรัมย
นายสมศักดิ์ คําใจยา
นายสมศักดิ์ คําลือ
นายสมศักดิ์ จิตประจง
นายสมศักดิ์ จิตสงบ
วาที่รอยตรี สมศักดิ์ ชูสวาง
นายสมศักดิ์ เชาวชาง
นายสมศักดิ์ ไชยโคตร
นายสมศักดิ์ ตระบันพฤกษ

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๐๗
๖๔๐๘
๖๔๐๙
๖๔๑๐
๖๔๑๑
๖๔๑๒
๖๔๑๓
๖๔๑๔
๖๔๑๕
๖๔๑๖
๖๔๑๗
๖๔๑๘
๖๔๑๙
๖๔๒๐
๖๔๒๑
๖๔๒๒
๖๔๒๓
๖๔๒๔
๖๔๒๕
๖๔๒๖
๖๔๒๗
๖๔๒๘
๖๔๒๙
๖๔๓๐
๖๔๓๑
๖๔๓๒

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมศักดิ์ นรารักษ
นายสมศักดิ์ น้ําเพ็ชร
นายสมศักดิ์ บานใจ
พันจาเอก สมศักดิ์ ปานเกลี้ยง
นายสมศักดิ์ ผลรุง
นายสมศักดิ์ พะวังคาม
นายสมศักดิ์ เพ็งเพชร
นายสมศักดิ์ ภูดินดาน
นายสมศักดิ์ ภูระยา
นายสมศักดิ์ ยศบุญ
นายสมศักดิ์ รวมสุข
นายสมศักดิ์ รอดวินิจ
นายสมศักดิ์ รัตนสวัสดิ์
นายสมศักดิ์ รัมพณีนิล
สิบตํารวจเอก สมศักดิ์ เรือนนาค
พันจาตรี สมศักดิ์ วัฒนราษฎร
นายสมศักดิ์ ศรีวิโรจน
นายสมศักดิ์ ศุภเวที
นายสมศักดิ์ สิทธิ์กลาง
นายสมศักดิ์ สุทธิพงศเกียรติ์
นายสมศักดิ์ สุทธิพันธ
นายสมศักดิ์ แสงสุวรรณ
นายสมศักดิ์ หนูนุย
นายสมศักดิ์ หัดขะเจ
นายสมศักดิ์ เหมรักษ
นายสมศักดิ์ อุดมสุขโสภณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๔๓๓
๖๔๓๔
๖๔๓๕
๖๔๓๖
๖๔๓๗
๖๔๓๘
๖๔๓๙
๖๔๔๐
๖๔๔๑
๖๔๔๒
๖๔๔๓
๖๔๔๔
๖๔๔๕
๖๔๔๖
๖๔๔๗
๖๔๔๘
๖๔๔๙
๖๔๕๐
๖๔๕๑
๖๔๕๒
๖๔๕๓
๖๔๕๔
๖๔๕๕
๖๔๕๖
๖๔๕๗
๖๔๕๘

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมศิน ใจคง
นายสมสรร โพธิ์กัณฑ
นายสมสรรค เข็มศรี
นายสมสรรค ทิพยรักษา
นายสมสวน นาเมืองรักษ
นายสมหมาย โคตรโสภา
นายสมหมาย ฑีฆพฤกษ
นายสมหมาย ดวงทับทิม
นายสมหมาย ดอนพลัด
นายสมหมาย บุญลอย
นายสมหมาย พรตระกูลพิพัฒน
นายสมหมาย ลิ้มกุลวราภิวัฒน
นายสมหมาย วันมา
นายสมหมาย สามารถ
นายสมหมาย สุชีพ
นายสมหมาย หงษยิ้ม
สิบตํารวจตรี สมหวัง คงประเสริฐ
นายสมหวัง นันตา
นายสมเอก หอมเกษร
นายสมัคร ราชบัวศรี
นายสมัคร ฮวบอ่ํา
นายสมัครชัย จันทรนุม
นายสมัญญา เพ็ญ
นายสมัย ภูมาพันธ
นายสมัย สีหบรรพต
นายสมัย อิ่นคํา

๖๔๕๙
๖๔๖๐
๖๔๖๑
๖๔๖๒
๖๔๖๓
๖๔๖๔
๖๔๖๕
๖๔๖๖
๖๔๖๗
๖๔๖๘
๖๔๖๙
๖๔๗๐
๖๔๗๑
๖๔๗๒
๖๔๗๓
๖๔๗๔
๖๔๗๕
๖๔๗๖
๖๔๗๗
๖๔๗๘
๖๔๗๙
๖๔๘๐
๖๔๘๑
๖๔๘๒
๖๔๘๓
๖๔๘๔

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมาน กุศลชวย
นายสมาน ขั้นชัยภูมิ
นายสมาน คิดดี
นายสมาน บัวเขียว
นายสมาน พรมรักษา
นายสมาน มากมูล
นายสมาน เย็นดี
นายสมาน รางแดง
นายสมาน สิงจานุสงค
นายสมาน สีตะโกเพชร
นายสมารมภ พัชราภรณ
นายสมิทธิ์ พุทธวงศ
นายสมิธ ดวงแกว
นายสมุทร แดงมาด
นายสเมธ นารานิติธรรม
สิบเอก สยาม ขนิษดา
นายสยาม ขันทอง
นายสยาม จามรพิทักษพันธ
นายสยาม ดีบุบผา
นายสยาม นาไพรวัน
นายสยาม บัวนิ่ม
พันจาเอก สยาม แพทยารักษ
นายสยาม สมบัติทอง
นายสยาม สิงหาทอง
นายสยุมภู แสนสวาท
นายสรกฤช ทองอารยกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๔๘๕
๖๔๘๖
๖๔๘๗
๖๔๘๘
๖๔๘๙
๖๔๙๐
๖๔๙๑
๖๔๙๒
๖๔๙๓
๖๔๙๔
๖๔๙๕
๖๔๙๖
๖๔๙๗
๖๔๙๘
๖๔๙๙
๖๕๐๐
๖๕๐๑
๖๕๐๒
๖๕๐๓
๖๕๐๔
๖๕๐๕
๖๕๐๖
๖๕๐๗
๖๕๐๘
๖๕๐๙
๖๕๑๐

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายสรกฤช พรมสะวะนา
นายสรกฤช สีดาดิลกกุล
พันจาเอก สรกฤช อุตราศรี
นายสรกฤตชา นิลนอย
นายสรชัย ผลขาว
นายสรธัญ ทรงวิลาศ
สิบเอก สรนัย ไชยมูล
นายสรนัย เวียงสมุทร
จาเอก สรพงษ วิชัยคํา
พันจาเอก สรพงษ สนทนารักษ
นายสรพงษ สมบุญ
นายสรพงษ สรอยแสง
นายสรยุทธ สิริเพ็ชร
นายสรรคชัย อินทรถาวร
นายสรรทัศน ประทุมชาติ
นายสรรเพชญ อรุณรัตน
นายสรรเพชญ เจยจู
นายสรรเพชร เฮงสากล
วาที่รอยโท สรรเพ็ชร พันธพิทักษ
สิบเอก สรรเสริญ เนียมนัด
นายสรรเสริญ โสมนรินทร
นายสรวิชญ กัณหเนตร
นายสรวิชญ จิตจันทร
นายสรวิชญ เพชรนคร
นายสรวิชญ มณีกุล
นายสรวิชญ เอี่ยมเอก

๖๕๑๑
๖๕๑๒
๖๕๑๓
๖๕๑๔
๖๕๑๕
๖๕๑๖
๖๕๑๗
๖๕๑๘
๖๕๑๙
๖๕๒๐
๖๕๒๑
๖๕๒๒
๖๕๒๓
๖๕๒๔
๖๕๒๕
๖๕๒๖
๖๕๒๗
๖๕๒๘
๖๕๒๙
๖๕๓๐
๖๕๓๑
๖๕๓๒
๖๕๓๓
๖๕๓๔
๖๕๓๕
๖๕๓๖

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสรวีย สรอยสูงเนิน
นายสรวุฒิ จิ๋วกราง
นายสรวุฒิ โตจีน
นายสรศักดิ์ คีรีสุวรรณกุล
นายสรศักดิ์ บุญเลิศ
นายสรศักดิ์ โบะหมัน
นายสรศักดิ์ พรหมสุวรรณ
พันจาเอก สรศักดิ์ พัดพิมาย
นายสรสิช วองไว
นายสรสิทธิ์ สาเอี่ยม
นายสรัล หองทองคาน
นายสรายุทธ คําสุขุม
นายสรายุทธ จะรา
นายสรายุทธ ศักดิ์เรืองฤทธิ์
นายสรายุทธ หรีกประโคน
นายสราวุฒิ ไขแดง
นายสราวุฒิ ไสยาวัน
นายสราวุต กล่ํากลาง
นายสราวุธ จันทวี
นายสราวุธ ชุติมาวลัยกุล
นายสราวุธ นาตาแสง
นายสราวุธ พิลาโฮม
นายสราวุธ ภูงามนิล
นายสราวุธ วัฒนพลอย
นายสราวุธ ศรียางนอก
พันตรี สราวุธ ศรีวัง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๕๓๗
๖๕๓๘
๖๕๓๙
๖๕๔๐
๖๕๔๑
๖๕๔๒
๖๕๔๓
๖๕๔๔
๖๕๔๕
๖๕๔๖
๖๕๔๗
๖๕๔๘
๖๕๔๙
๖๕๕๐
๖๕๕๑
๖๕๕๒
๖๕๕๓
๖๕๕๔
๖๕๕๕
๖๕๕๖
๖๕๕๗
๖๕๕๘
๖๕๕๙
๖๕๖๐
๖๕๖๑
๖๕๖๒

วาที่รอยตรี สราวุธ สุริยโวหาร
จาเอก สริน พรหมคนซื่อ
นายสวรรค สาและ
นายสวรรค เอกรักษา
พันจาเอก สวัสดิ์ จํานงคชอบ
นายสวัสดิ์ จุลนันท
นายสวัสดิ์ แถลงศรี
นายสวัสดิ์ พนาพิทักษกุล
นายสวัสดิ์ พุทธวาศรี
จาเอก สวัสดิ์ เรียกจํารัส
นายสวัสดิ์ สกุลออด
นายสวาง คําภิละ
นายสวิง คลองแคลว
นายสวิง คําขาม
จาเอก สเวทย เพิ่มพูล
นายสสิกร ยีเส็น
นายสห สีนุชาติ
นายสหชัย ชัยสมร
นายสหชาติ ยศปญญา
นายสหพล นุมพินิจ
นายสหภาพ กอนคํา
นายสหภาพ จั่นเพชร
นายสหรัฐ กุบแกว
นายสหรัฐ ทองเพิ่ม
นายสหวัฒน วงศศรี
นายสหวิมล บูรณา

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๖๓
๖๕๖๔
๖๕๖๕
๖๕๖๖
๖๕๖๗
๖๕๖๘
๖๕๖๙
๖๕๗๐
๖๕๗๑
๖๕๗๒
๖๕๗๓
๖๕๗๔
๖๕๗๕
๖๕๗๖
๖๕๗๗
๖๕๗๘
๖๕๗๙
๖๕๘๐
๖๕๘๑
๖๕๘๒
๖๕๘๓
๖๕๘๔
๖๕๘๕
๖๕๘๖
๖๕๘๗
๖๕๘๘

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสหัสทัย เพชรรัตน
นายสอนสเกต เมืองซอง
นายสอาด กาดีโลน
นายสอาด ชาญสูงเนิน
นายสอาด พากเพียร
นายสะทอน ประถมวงค
นายสะอาด กันตะ
วาที่รอยตรี สักกะ กุลบุตร
นายสักรินทร อินทราช
จาสิบเอก สังเกตุ สีดาว
นายสังวร รัตนทารถ
นายสังวรณ ภริงคาร
นายสังวาล เมืองโคตร
นายสังวาล ไลกระโทก
นายสังวาลย คนหา
นายสังวาลย ศิลาแดง
นายสังเวียน วัฒนชัย
นายสัจจะ แสงตะกัน
นายสัจจานนท พรมแสน
นายสัชฌุกร บุญกอบ
วาที่รอยตรี สัญชัย หลีอาภรณ
จาเอก สัญญพงศ หวยจันทร
นายสัญญา จารุจินดา
วาที่รอยโท สัญญา ญาติพิมาย
นายสัญญา โตะหนู
นายสัญญา ธีระคุณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๕๘๙
๖๕๙๐
๖๕๙๑
๖๕๙๒
๖๕๙๓
๖๕๙๔
๖๕๙๕
๖๕๙๖
๖๕๙๗
๖๕๙๘
๖๕๙๙
๖๖๐๐
๖๖๐๑
๖๖๐๒
๖๖๐๓
๖๖๐๔
๖๖๐๕
๖๖๐๖
๖๖๐๗
๖๖๐๘
๖๖๐๙
๖๖๑๐
๖๖๑๑
๖๖๑๒
๖๖๑๓
๖๖๑๔

นายสัญญา นิหะ
นายสัญญา บัวแกว
นายสัญญา ยือราน
นายสัญญา ฤกษประกอบ
พันจาเอก สัญญา วงศอนุ
นายสัญญา ศรีเทพ
นายสัญญา ศุภพันธ
นายสัญญา สําเภา
นายสัญญา สุขเกษม
นายสัญฐิติ มีศิริ
นายสัณฐิติ ปาระพิมพ
นายสัณฐิติ หานพงษศักดิ์
นายสัณฑศักย ทองมาก
นายสัณห พิมพาพรหม
นายสัณห สิงหสาย
นายสัณหกิจ ฉิมพะวงษ
นายสัณหฒิพล ทิพรัตนประภา
นายสันชัย สรอยสิลา
นายสันติ แกวแหลม
นายสันติ จินหิรัญ
นายสันติ เจริญภูมิ
นายสันติ ชุนดี
พันจาเอก สันติ ซิบเข
นายสันติ ทรัพยสมบูรณ
นายสันติ โนนใหญ
นายสันติ บรรพบุรุษ

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๑๕
๖๖๑๖
๖๖๑๗
๖๖๑๘
๖๖๑๙
๖๖๒๐
๖๖๒๑
๖๖๒๒
๖๖๒๓
๖๖๒๔
๖๖๒๕
๖๖๒๖
๖๖๒๗
๖๖๒๘
๖๖๒๙
๖๖๓๐
๖๖๓๑
๖๖๓๒
๖๖๓๓
๖๖๓๔
๖๖๓๕
๖๖๓๖
๖๖๓๗
๖๖๓๘
๖๖๓๙
๖๖๔๐

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสันติ ปนติ๊บ
นายสันติ พัฒนพันธุ
นายสันติ มงคลวิบูลผล
นายสันติ ยิ้มแฟน
นายสันติ ศรีจันทร
นายสันติ สมงาม
นายสันติ สิริสุข
นายสันติ สุเพ็งคํา
นายสันติชัย เข็มพรอม
นายสันติชัย พรหมศิลา
นายสันติชาติ คงมณี
นายสันติชาติ ชัยภมรฤทธิ์
นายสันติพล หมายมี
นายสันติภัทร พรหมชัย
นายสันติภาพ ตันอุตม
นายสันติภาพ มานตา
นายสันทัด เขมะสุข
นายสันทัด คณิตชยานันท
นายสันทัด บุญมณี
นายสัมพันธ ขามธาตุ
นายสัมพันธ จันทรนุเคราะหวัด
จาสิบเอก สัมพันธ ใจกวาง
นายสัมพันธ พอใจ
นายสัมพันธ โรจนรัตน
นายสัมพันธ เลิศประดับพร
วาที่รอยโท สัมพันธ สดสุชาติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๖๔๑
๖๖๔๒
๖๖๔๓
๖๖๔๔
๖๖๔๕
๖๖๔๖
๖๖๔๗
๖๖๔๘
๖๖๔๙
๖๖๕๐
๖๖๕๑
๖๖๕๒
๖๖๕๓
๖๖๕๔
๖๖๕๕
๖๖๕๖
๖๖๕๗
๖๖๕๘
๖๖๕๙
๖๖๖๐
๖๖๖๑
๖๖๖๒
๖๖๖๓
๖๖๖๔
๖๖๖๕
๖๖๖๖

นายสัมพันธ สมมุติ
นายสัมภาส แกวสมวงค
นายสัมมนา สีหมุย
นายสัมฤทธิ์ โกศัย
นายสัมฤทธิ์ ขึ้นนกคุม
นายสัมฤทธิ์ โคระรัตน
นายสัมฤทธิ์ ซายหุย
นายสัมฤทธิ์ บุรัมย
นายสัมฤทธิ์ แพรงาม
นายสัมฤทธิ์ เรียงแกว
นายสัมฤทธิ์ ศรีประมวล
นายสัมฤทธิ์ อภัยนอก
นายสัมฤทธิรงค ภูมิยิ่ง
นายสัมฤธิ์ ชนะภัย
นายสากล เกตุสิทธิ์
นายสากล พุฒิมานรดีกุล
นายสากล เพียดสิงห
นายสากล ภูขันเงิน
นายสากล แสนเสร็จ
นายสาคร จันทรเจริญ
นายสาคร ชํานาญปน
นายสาคร ดงแสง
นายสาคร เทียมดาว
นายสาคร พรมหา
สิบตรี สาคร แพะปลอด
พันจาเอก สาคร โพธิ์คํา

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๖๗
๖๖๖๘
๖๖๖๙
๖๖๗๐
๖๖๗๑
๖๖๗๒
๖๖๗๓
๖๖๗๔
๖๖๗๕
๖๖๗๖
๖๖๗๗
๖๖๗๘
๖๖๗๙
๖๖๘๐
๖๖๘๑
๖๖๘๒
๖๖๘๓
๖๖๘๔
๖๖๘๕
๖๖๘๖
๖๖๘๗
๖๖๘๘
๖๖๘๙
๖๖๙๐
๖๖๙๑
๖๖๙๒

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสาคร โพธิ์ไพจิตร
นายสาคร มะลิลา
นายสาคร วงษจอน
นายสาคร ศรีเฉลิม
นายสาคร ศรียอด
นายสาคร หลาเพ็ชร
นายสาคร อินดี
นายสาทร ชูเอียด
นายสาทร พลเยี่ยม
นายสาทิต บุญประดิษฐ
นายสาทิต พูลทิพยานนท
นายสาธิต กองฟน
นายสาธิต กัณฑลักษณ
นายสาธิต คีรีวรรณ
นายสาธิต โชคนรากุล
นายสาธิต ตุมรสุนทร
นายสาธิต โตออน
จาเอก สาธิต ถีระพันธ
นายสาธิต ธิกุล
นายสาธิต ปราถนาดี
นายสาธิต พิรุณสาร
นายสาธิต ภูจอมแกว
นายสาธิต ลือรินทร
นายสาธิต โสเสมอ
นายสาธิต อําพันทอง
นายสานิฐ เพิ่มบุญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๖๙๓
๖๖๙๔
๖๖๙๕
๖๖๙๖
๖๖๙๗
๖๖๙๘
๖๖๙๙
๖๗๐๐
๖๗๐๑
๖๗๐๒
๖๗๐๓
๖๗๐๔
๖๗๐๕
๖๗๐๖
๖๗๐๗
๖๗๐๘
๖๗๐๙
๖๗๑๐
๖๗๑๑
๖๗๑๒
๖๗๑๓
๖๗๑๔
๖๗๑๕
๖๗๑๖
๖๗๑๗
๖๗๑๘

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายสานิตย จายุพันธ
นายสานิตย ตนสูงเนิน
นายสานิตย หมวดมณี
นายสามล นะวะกะ
นายสามารถ กองเพชร
นายสามารถ ขายคํา
นายสามารถ คงเพชร
นายสามารถ ทองคํา
นายสามารถ ทาวแผนบุญ
นายสามารถ ลาดี้
นายสามารถ สงวนศิลป
นายสายชน ทองแตม
จาเอก สายชล โชวันดี
นายสายชล ประเสริฐกุล
นายสายชล ปนงาม
พันจาเอก สายชัน พันธดงยาง
นายสายทอง ประนันโต
สิบตํารวจโท สายยนต พาดฤทธิ์
นายสายยันต คลายสังข
นายสายรุง นาคคงคํา
นายสายลม ภูมิคอนสาร
นายสายสุมิตร มาบุญมี
นายสายัญ บุญรอด
นายสายัญ พิสัยพันธ
นายสายัญ เมืองคําบุตร
นายสายัณ เครือสาร

๖๗๑๙
๖๗๒๐
๖๗๒๑
๖๗๒๒
๖๗๒๓
๖๗๒๔
๖๗๒๕
๖๗๒๖
๖๗๒๗
๖๗๒๘
๖๗๒๙
๖๗๓๐
๖๗๓๑
๖๗๓๒
๖๗๓๓
๖๗๓๔
๖๗๓๕
๖๗๓๖
๖๗๓๗
๖๗๓๘
๖๗๓๙
๖๗๔๐
๖๗๔๑
๖๗๔๒
๖๗๔๓
๖๗๔๔

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสายัณต โสโพธิ์
นายสายัณห จันทรเสาร
วาที่รอยตรี สายัณห ชาวไร
นายสายัณห วองไว
นายสายัน บุญประกอบ
นายสายัน พับพิมพสัย
นายสายัน ภูผิวเมฆ
นายสายันณ วงคขันแกว
สิบเอก สายันต ขจรเกตุ
นายสายันต ไชยโยธา
จาเอก สายันต นรสาร
นายสายันต วันดี
นายสารนาถ สุพรมพันธุ
นายสารัช สังขชุม
นายสารัทธ เพชรรามวงศ
นายสาโรจน ชาวเมืองทอง
นายสาโรจน ดวงเสน
นายสาโรจน ปานมาศ
นายสาโรจน รัตนสุคนธ
นายสาโรจน สิทธิชัย
นายสาโรจน แสงดํา
นายสาโรช เกลี้ยงทอง
นายสาลีมาน สารีกะ
นายสาวิต ชอสม
นายสาวิตร ยิ้มโรจน
นายสําเนียง เปนวัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๗๔๕
๖๗๔๖
๖๗๔๗
๖๗๔๘
๖๗๔๙
๖๗๕๐
๖๗๕๑
๖๗๕๒
๖๗๕๓
๖๗๕๔
๖๗๕๕
๖๗๕๖
๖๗๕๗
๖๗๕๘
๖๗๕๙
๖๗๖๐
๖๗๖๑
๖๗๖๒
๖๗๖๓
๖๗๖๔
๖๗๖๕
๖๗๖๖
๖๗๖๗
๖๗๖๘
๖๗๖๙
๖๗๗๐

นายสํารวม โยธคง
นายสํารวย พาลารัตน
นายสํารวย ศรีบุตร
นายสํารวย สุวรรณเมฆสกุล
นายสํารอง บําเพ็ญ
นายสํารอง ภูมิมา
นายสําราญ กระจาง
นายสําราญ ขําทวี
นายสําราญ คูฮุด
นายสําราญ จงจิตต
นายสําราญ ชุมผวน
นายสําราญ ถือแกว
นายสําราญ บรรจง
นายสําราญ บุญเชิด
พันจาเอก สําราญ บุญลือ
นายสําราญ ลอยมา
นายสําราญ วงคพรหม
นายสําราญ เวียงนนท
นายสําราญ สมขันธ
นายสําราญ แสงแกว
นายสําริด ศรีโพนทอง
นายสําเร็จ ชมภูวิเศษ
นายสําเริง โกมุติบาล
นายสําเริง คําภาระ
นายสําเริง ชัยรัตน
นายสําเริง ศรีฟก

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๗๑
๖๗๗๒
๖๗๗๓
๖๗๗๔
๖๗๗๕
๖๗๗๖
๖๗๗๗
๖๗๗๘
๖๗๗๙
๖๗๘๐
๖๗๘๑
๖๗๘๒
๖๗๘๓
๖๗๘๔
๖๗๘๕
๖๗๘๖
๖๗๘๗
๖๗๘๘
๖๗๘๙
๖๗๙๐
๖๗๙๑
๖๗๙๒
๖๗๙๓
๖๗๙๔
๖๗๙๕
๖๗๙๖

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสําเริง สัมพันธ
นายสําเรียง ปนแสน
นายสําอาง นิพรรัมย
นายสําอางค วงษบุญตรี
นายสิงขร แสงจันทร
นายสิงปาณี ปงคะบุตร
นายสิงหราช ศักดินันท
นายสิงหา เทียมแสน
นายสิงหา รอดวงษ
นายสิงหา ลีลาศ
นายสิชล เหมือนเลื่อน
นายสิตพล คําสนอง
นายสิทธชัย ยวงทอง
นายสิทธา มาประโคน
นายสิทธานต บุดดีเสาร
นายสิทธิกร ตุยเต็มวงศ
นายสิทธิกร อรุณโชติ
นายสิทธิชัย กงเมง
นายสิทธิชัย กางโหลน
นายสิทธิชัย เกษรสิทธิ์
นายสิทธิชัย จริยา
นายสิทธิชัย จันทรตะ
นายสิทธิชัย จันทะเวช
นายสิทธิชัย ปานะดิษฐ
นายสิทธิชัย รุงศรีทอง
นายสิทธิชัย วันดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๗๙๗
๖๗๙๘
๖๗๙๙
๖๘๐๐
๖๘๐๑
๖๘๐๒
๖๘๐๓
๖๘๐๔
๖๘๐๕
๖๘๐๖
๖๘๐๗
๖๘๐๘
๖๘๐๙
๖๘๑๐
๖๘๑๑
๖๘๑๒
๖๘๑๓
๖๘๑๔
๖๘๑๕
๖๘๑๖
๖๘๑๗
๖๘๑๘
๖๘๑๙
๖๘๒๐
๖๘๒๑
๖๘๒๒

พันจาเอก สิทธิชัย สมวงษ
นายสิทธิชัย สุนทรพินิจ
นายสิทธิชัย อินทรฤทธิ์
นายสิทธิชัย อินทรสุขศรี
นายสิทธิชัย อุทัยมงคล
นายสิทธิโชค ปจจา
นายสิทธิโชค โพธิ์วิจิตร
นายสิทธิโชค อริยะกุล
นายสิทธิโชค อินธิแสน
นายสิทธิณัฐ อัตภูมิ
นายสิทธิเดช ดิสกุล
นายสิทธิเดช ประจันทร
นายสิทธิเดช พูลทวี
นายสิทธิธรรม ศิลปสิทธิ์
นายสิทธิพงศ คําบุญชู
นายสิทธิพงศ หยกแดง
นายสิทธิพงษ เพชรรัตน
นายสิทธิพจน ตังสุรัตน
นายสิทธิพร ชุมมิ่ง
นายสิทธิพร มีเทพ
นายสิทธิพร สุขภัททิยา
นายสิทธิพร อินขัตย
นายสิทธิพล ดวงนอก
วาที่รอยเอก สิทธิพล โสมนัส
จาเอก สิทธิศักดิ์ เจริญผล
นายสิทธิศักดิ์ ทองคํา

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๒๓
๖๘๒๔
๖๘๒๕
๖๘๒๖
๖๘๒๗
๖๘๒๘
๖๘๒๙
๖๘๓๐
๖๘๓๑
๖๘๓๒
๖๘๓๓
๖๘๓๔
๖๘๓๕
๖๘๓๖
๖๘๓๗
๖๘๓๘
๖๘๓๙
๖๘๔๐
๖๘๔๑
๖๘๔๒
๖๘๔๓
๖๘๔๔
๖๘๔๕
๖๘๔๖
๖๘๔๗
๖๘๔๘

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสิทธิศักดิ์ พงษพันธุ
นายสิทธิศักดิ์ มาลีหวล
นายสิทธิศักดิ์ ศรีจันทึก
นายสิทธิศักดิ์ อูปแกว
นายสิธน เพียรอดวงษ
นายสินชัย บุญชวย
นายสินไทย บุญค้ํา
นายสินธ ออนตา
วาที่เรือตรี สินธชัย นิติดุลยรัฐ
นายสินธุ สมีพวง
นายสินเอี่ยม อุดแกว
นายสิปปกร จันทรเรือง
นายสิรภพ กาฬสุวรรณ
นายสิรภพ เลิศฤทธิขจร
นายสิรวิชญ สวัสดี
นายสิรวิทย คชสาร
นายสิริ สิริเวชพันธุ
นายสิริชัย พิศสุวรรณ
นายสิริณัฎฐ จิตตสอาด
นายสิริพงศ แกวผัด
นายสิริพงษ กิ่งนอก
นายสิริวัฒก พลซา
นายสิริวัฒน บุตรดี
นายสิริวัฒน พงษสระพัง
สิบตํารวจโท สิริศักดิ์ หอมรื่น
นายสิริศักดิ์ อยูเปนสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๘๔๙
๖๘๕๐
๖๘๕๑
๖๘๕๒
๖๘๕๓
๖๘๕๔
๖๘๕๕
๖๘๕๖
๖๘๕๗
๖๘๕๘
๖๘๕๙
๖๘๖๐
๖๘๖๑
๖๘๖๒
๖๘๖๓
๖๘๖๔
๖๘๖๕
๖๘๖๖
๖๘๖๗
๖๘๖๘
๖๘๖๙
๖๘๗๐
๖๘๗๑
๖๘๗๒
๖๘๗๓
๖๘๗๔

นายสิริเศษฐ กานอิน
นายสิโรจน สังขสุวรรณ
นายสิวฤทธิ์ นิ่มกุล
นายสิวะ เกิดหลง
นายสิษฏปญญ ทวีรัตน
จาเอก สีไพร ชาวดง
นายสีหชัย นิลสุข
นายสีหโยธิน แกนดี
นายสืบพงศ คงแสงดาว
นายสืบพงษ ธีระกําธร
วาที่รอยตรี สืบศักดิ์ ปญโญ
นายสืบศักดิ์ หมะเด
นายสืบสกุล กาวี
นายสืบสกุล เทียมทัน
นายสืบสินธ แสงอรุณ
นายสุกรี วัชรเนตร
จาเอก สุกฤษ สุขสุวรรณะ
นายสุกฤษฎิ์ บุญลอม
นายสุกัลย คงชาตรี
นายสุกานต ฐานกุมมา
นายสุกิจ จําเริญสรรพ
พันจาเอก สุกิจ ชาลีเครือ
นายสุกิจ มิตรเมือง
นายสุกุลไทย สุวรรณสาร
นายสุข รําไพ
พันจาเอก สุขกาย ยวงทอง

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๗๕
๖๘๗๖
๖๘๗๗
๖๘๗๘
๖๘๗๙
๖๘๘๐
๖๘๘๑
๖๘๘๒
๖๘๘๓
๖๘๘๔
๖๘๘๕
๖๘๘๖
๖๘๘๗
๖๘๘๘
๖๘๘๙
๖๘๙๐
๖๘๙๑
๖๘๙๒
๖๘๙๓
๖๘๙๔
๖๘๙๕
๖๘๙๖
๖๘๙๗
๖๘๙๘
๖๘๙๙
๖๙๐๐

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุขเกษม แกวประสงค
สิบเอก สุขเกษม คําอวน
นายสุขเกษม วองเจริญพร
นายสุขโข สัตยวิจิตร
นายสุขรัตน ทองสุข
นายสุขสวัสดิ์ ชัยทิพย
นายสุขสันต ไกรนรา
นายสุขสันต บรรจงเสียง
นายสุขสันต บัวลอย
พันจาเอก สุขสันต ภูสมนึก
นายสุขสันต มณีจร
นายสุขสันต สุขทองสา
นายสุขสันต หลักดี
นายสุขสันติ์ เคนทวาย
นายสุขอนันต พรหมศร
นายสุขุม ขยันงาน
นายสุขุม หรองบุตรศรี
นายสุคล แนมนอย
นายสุคลฐพัชร นรสิงห
นายสุจฑินันท สุวรรณบุษย
นายสุจิต เพ็งพูน
นายสุจิตร รุงเรือง
นายสุจินต จันทเลิศ
นายสุจินต เชื้อทอง
นายสุชาญ เอี่ยมพิทักษพร
นายสุชาติ กลิ่นเขียว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๙๐๑
๖๙๐๒
๖๙๐๓
๖๙๐๔
๖๙๐๕
๖๙๐๖
๖๙๐๗
๖๙๐๘
๖๙๐๙
๖๙๑๐
๖๙๑๑
๖๙๑๒
๖๙๑๓
๖๙๑๔
๖๙๑๕
๖๙๑๖
๖๙๑๗
๖๙๑๘
๖๙๑๙
๖๙๒๐
๖๙๒๑
๖๙๒๒
๖๙๒๓
๖๙๒๔
๖๙๒๕
๖๙๒๖

นายสุชาติ กาหลง
พันจาเอก สุชาติ กาฬภักดี
นายสุชาติ งามสนิท
นายสุชาติ ชวยรักษ
นายสุชาติ ชุมเอียด
นายสุชาติ ฐาปโนสถ
นายสุชาติ ตันมา
นายสุชาติ ทิพยสังข
นายสุชาติ ทิพวงค
นายสุชาติ นอยตุน
นายสุชาติ บัวเผื่อน
นายสุชาติ บูรณะพันธ
นายสุชาติ ปกเขียว
นายสุชาติ ผาแสนเถิน
นายสุชาติ ผิวนวล
นายสุชาติ พลอาษา
นายสุชาติ พินิจทรัพยสกุล
นายสุชาติ เพชรพรรณ
นายสุชาติ มลิลา
วาที่รอยตรี สุชาติ วงคสิงหนาศ
นายสุชาติ วิริยะ
นายสุชาติ ศรีจิตร
นายสุชาติ สมัครสมาน
นายสุชาติ สังสีแกว
นายสุชาติ สุขโข
นายสุชาติ แสงแกว

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๒๗
๖๙๒๘
๖๙๒๙
๖๙๓๐
๖๙๓๑
๖๙๓๒
๖๙๓๓
๖๙๓๔
๖๙๓๕
๖๙๓๖
๖๙๓๗
๖๙๓๘
๖๙๓๙
๖๙๔๐
๖๙๔๑
๖๙๔๒
๖๙๔๓
๖๙๔๔
๖๙๔๕
๖๙๔๖
๖๙๔๗
๖๙๔๘
๖๙๔๙
๖๙๕๐
๖๙๕๑
๖๙๕๒

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุชาติ หมงหอง
นายสุชาติ หาญยุทธ
นายสุชาติ อักษรนํา
นายสุชิตนนท สงฆสระนอย
นายสุชิน ภูมิสถิตย
นายสุชิน ไมทอง
นายสุเชนทร คําชู
นายสุเชษฐ อุมผาง
นายสุดเขต พลพยัคฆกุล
นายสุดเขตต ประทุมพันธ
จาสิบเอก สุดเขตร สุขเหลือ
นายสุดใจ กุประดิษฐ
นายสุดใจ บาระศรี
สิบเอก สุดแดน เทพเทพา
สิบตํารวจโท สุทธนา เติมจิตร
นายสุทธเมธ พลชัย
นายสุทธวิทย มานะพิมพ
นายสุทธศิลป ศรีเมือง
นายสุทธา ทาสี
นายสุทธิ แกววิจิตร
นายสุทธิกานต สุธงสา
นายสุทธิชัย เพ็งวงศ
นายสุทธิเชษฐ ไชยชนะ
นายสุทธินันท จันทรอวน
พันจาเอก สุทธินันท สุภานนท
นายสุทธิพงศ เขตตพงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๙๕๓
๖๙๕๔
๖๙๕๕
๖๙๕๖
๖๙๕๗
๖๙๕๘
๖๙๕๙
๖๙๖๐
๖๙๖๑
๖๙๖๒
๖๙๖๓
๖๙๖๔
๖๙๖๕
๖๙๖๖
๖๙๖๗
๖๙๖๘
๖๙๖๙
๖๙๗๐
๖๙๗๑
๖๙๗๒
๖๙๗๓
๖๙๗๔
๖๙๗๕
๖๙๗๖
๖๙๗๗
๖๙๗๘

นายสุทธิพงศ นามผา
นายสุทธิพงศ แพทยชัยวงศ
นายสุทธิพงศ ภัทรพงศพันธ
นายสุทธิพงศ ภูมิเจริญ
นายสุทธิพงศ เริงชัยภูมิ
นายสุทธิพงศ ลักษณะปยะ
นายสุทธิพงษ กิจพอคา
นายสุทธิพงษ แดนแกว
นายสุทธิพงษ ไทยนุกูล
นายสุทธิพงษ ผกาวรรณ
นายสุทธิพงษ พสุรัตน
นายสุทธิพงษ ไพบูลย
นายสุทธิพงษ ศรีอรรถิกานนท
นายสุทธิพงษ ศาสนพิสุทธิกุล
นายสุทธิพจน ดีพรอมคุณาสิน
นายสุทธิพร ศิริไทย
นายสุทธิพันธ บัวทอง
นายสุทธิพันธ บุญเสนา
นายสุทธิเมธ รูชอบ
นายสุทธิรักษ แกวนิ่ม
นายสุทธิรักษ ไชยโวหาร
นายสุทธิรักษ สุขมวง
นายสุทธิวิทย ศรีสุวรรณ
นายสุทโธ ผางคอนอย
นายสุทน สวนฉิมพลี
นายสุทัต หนูมาก

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๗๙
๖๙๘๐
๖๙๘๑
๖๙๘๒
๖๙๘๓
๖๙๘๔
๖๙๘๕
๖๙๘๖
๖๙๘๗
๖๙๘๘
๖๙๘๙
๖๙๙๐
๖๙๙๑
๖๙๙๒
๖๙๙๓
๖๙๙๔
๖๙๙๕
๖๙๙๖
๖๙๙๗
๖๙๙๘
๖๙๙๙
๗๐๐๐
๗๐๐๑
๗๐๐๒
๗๐๐๓
๗๐๐๔

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุทัน บุญทิพย
จาเอก สุทัศ ทับวันนา
นายสุทัศ บุญอิ่ม
นายสุทัศน จันทร
นายสุทัศน จีนกลาง
นายสุทัศน ธาราอุดม
นายสุทัศน นิลปวน
นายสุทัศน โพธิขํา
นายสุทัศน โพศิริ
นายสุทัศน รักจุย
นายสุทัศน สมจิตร
นายสุทัศน สุริวงศ
นายสุทัศน อินสุภาทร
นายสุทัศน ฮกเทียน
นายสุทา แกวมาก
นายสุทารณ ตวนชะเอม
นายสุทิตย มงคลคลี
สิบตํารวจโท สุทิน ดีดวงแกว
นายสุทิน มันทากาศ
นายสุทิน เหลาชะรา
นายสุทีป วาดเขียน
พันจาเอก สุเทพ การะกรณ
นายสุเทพ ครองกิจการ
นายสุเทพ คลายสีแกว
นายสุเทพ โคตรทุม
จาเอก สุเทพ จันทพรต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๐๐๕
๗๐๐๖
๗๐๐๗
๗๐๐๘
๗๐๐๙
๗๐๑๐
๗๐๑๑
๗๐๑๒
๗๐๑๓
๗๐๑๔
๗๐๑๕
๗๐๑๖
๗๐๑๗
๗๐๑๘
๗๐๑๙
๗๐๒๐
๗๐๒๑
๗๐๒๒
๗๐๒๓
๗๐๒๔
๗๐๒๕
๗๐๒๖
๗๐๒๗
๗๐๒๘
๗๐๒๙
๗๐๓๐

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุเทพ ฉุนตู
นายสุเทพ บัวแกว
นายสุเทพ ปฏิมินต
นายสุเทพ ประเสริฐสวัสดิ์
จาเอก สุเทพ เพชรธรรมรัฐ
นายสุเทพ มีศรีแกว
นายสุเทพ วรรณา
นายสุเทพ ศรีอุทัย
นายสุเทพ แสงจิตร
นายสุเทพ อนอมร
นายสุเทพ อุบลบาน
นายสุธน พัฒนศิลป
นายสุธน สนธิสุวรรณ
นายสุธน อินแกว
นายสุธรรม แกวสีขาว
นายสุธรรม เงินมีศรี
นายสุธรรม รักษมณี
นายสุธรรม วังศิริ
นายสุธวัช ศรีอินทร
นายสุธา หนูยิ้มซาย
นายสุธากร เดชขจรไพศาล
นายสุธางค อนันตชัย
นายสุธานิน อุนเรือน
วาที่รอยโท สุธาพงษ คอชากุล
พันจาเอก สุธาพิพัฒน บุญประจันทร
นายสุธิพงศ ลักษณะปยะ

๗๐๓๑
๗๐๓๒
๗๐๓๓
๗๐๓๔
๗๐๓๕
๗๐๓๖
๗๐๓๗
๗๐๓๘
๗๐๓๙
๗๐๔๐
๗๐๔๑
๗๐๔๒
๗๐๔๓
๗๐๔๔
๗๐๔๕
๗๐๔๖
๗๐๔๗
๗๐๔๘
๗๐๔๙
๗๐๕๐
๗๐๕๑
๗๐๕๒
๗๐๕๓
๗๐๕๔
๗๐๕๕
๗๐๕๖

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุธี เขียวทอง
นายสุธี บุญยงค
นายสุธี สายทอง
นายสุธีย ไพยารมณ
นายสุธีย ยอดเพชร
นายสุธีร นาคทอง
นายสุธีร บุญศรี
นายสุเธียร อินทะใจ
นายสุนทร แกวประสิทธิ์
นายสุนทร แกวพวง
นายสุนทร คําคนซื่อ
นายสุนทร คําจริง
นายสุนทร จันทโรภาสกุล
นายสุนทร จารุธนกุล
พันจาเอก สุนทร ชินวงศ
นายสุนทร โตพวง
นายสุนทร ทวีการไถ
นายสุนทร แทบทับ
นายสุนทร นพพิบูลย
นายสุนทร พัดทวี
นายสุนทร วงศษา
นายสุนทร สมคะเน
นายสุนทร สาสนาม
นายสุนทร หาหาญ
นายสุนทร โอพั่ง
นายสุนันท สรางหลอ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๐๕๗
๗๐๕๘
๗๐๕๙
๗๐๖๐
๗๐๖๑
๗๐๖๒
๗๐๖๓
๗๐๖๔
๗๐๖๕
๗๐๖๖
๗๐๖๗
๗๐๖๘
๗๐๖๙
๗๐๗๐
๗๐๗๑
๗๐๗๒
๗๐๗๓
๗๐๗๔
๗๐๗๕
๗๐๗๖
๗๐๗๗
๗๐๗๘
๗๐๗๙
๗๐๘๐
๗๐๘๑
๗๐๘๒

นายสุนันท แหวนวงษ
นายสุเนตร ปทุมขวัญ
นายสุเนตร สิงหสงา
นายสุบรรณ ทาศิริ
นายสุบัน สีมา
นายสุบิน แกวทองคํา
นายสุบิน คํามูลนา
นายสุบิน จําปาเรือง
นายสุบิน ทองนอย
นายสุบิน บุญเอกอารีย
นายสุบิน โพธิ์ใจพระ
นายสุประดิษฐ อยูคง
นายสุปรีดา ศรีธิดวง
นายสุปญู นิ่มอน
นายสุพงษ บัวจันทร
นายสุพจน กาบใบ
นายสุพจน เกตุแกว
นายสุพจน แกนจัน
นายสุพจน คงปาน
นายสุพจน คนใหญ
นายสุพจน คะเชนเนียม
นายสุพจน ชูแตง
นายสุพจน ณ บางชาง
นายสุพจน ดาอินวงค
นายสุพจน ดําขุนนุย
นายสุพจน ดิษยะกมล

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๘๓
๗๐๘๔
๗๐๘๕
๗๐๘๖
๗๐๘๗
๗๐๘๘
๗๐๘๙
๗๐๙๐
๗๐๙๑
๗๐๙๒
๗๐๙๓
๗๐๙๔
๗๐๙๕
๗๐๙๖
๗๐๙๗
๗๐๙๘
๗๐๙๙
๗๑๐๐
๗๑๐๑
๗๑๐๒
๗๑๐๓
๗๑๐๔
๗๑๐๕
๗๑๐๖
๗๑๐๗
๗๑๐๘

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศเอก สุพจน เดชศิริ
นายสุพจน นเรนทราช
นายสุพจน เปนใจ
จาสิบเอก สุพจน มาลาวงษ
นายสุพจน ยมรัตน
นายสุพจน วงศทองดี
นายสุพจน สุขชม
นายสุพจน สุวรรโณ
นายสุพจน หัสติ
นายสุพจน อินทรเพ็ง
นายสุพจน อุนตา
นายสุพน คร่ําครวญ
นายสุพร ธรรมะ
นายสุพรชัย ทองเสมอ
นายสุพรม เอกวงษา
นายสุพรรณ แซกรัมย
นายสุพรรณ ทองมนต
นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์
นายสุพรรณ อนุทุม
นายสุพรวัจน เตชะเจริญธนาโชติ
นายสุพล เกื้อสกุล
นายสุพล ทองเรืองศรี
นายสุพัฒ จันทรนาค
นายสุพัฒน การสมพจน
นายสุพัฒน ทองจันทร
นายสุพัฒน บุตรวิไล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๑๐๙
๗๑๑๐
๗๑๑๑
๗๑๑๒
๗๑๑๓
๗๑๑๔
๗๑๑๕
๗๑๑๖
๗๑๑๗
๗๑๑๘
๗๑๑๙
๗๑๒๐
๗๑๒๑
๗๑๒๒
๗๑๒๓
๗๑๒๔
๗๑๒๕
๗๑๒๖
๗๑๒๗
๗๑๒๘
๗๑๒๙
๗๑๓๐
๗๑๓๑
๗๑๓๒
๗๑๓๓
๗๑๓๔

นายสุพัฒน พรมสอน
นายสุพัฒน มนตรี
นายสุพัฒน ยิ่งเจริญ
นายสุพัฒน สอนบุปผา
นายสุพันธทอง กุลดา
นายสุพันธุ สุทธิ
นายสุพัสต กาวีผาบ
นายสุพิน สีชมพู
นายสุพิศ คําหารพล
นายสุพิศ หนูเรือง
นายสุภกร แกวแสงอินทร
นายสุภกิจ รติวีรภัทรกุล
นายสุภชัย เรืองจันทร
นายสุภชัย วงศพิชัย
นายสุภชัย อดุลยศักดิ์
นายสุภชัย เอาะนอย
นายสุภโชค กลมกลาง
นายสุภพงศ อักษรแกว
นายสุภรณ ศิริวานิช
นายสุภวิช นิรมลพินิช
นายสุภวุฒิ ยิ่งยืน
จาเอก สุภัคร พาณิชยศิริ
นายสุภัทร เพิ่มสิน
นายสุภัทร สุวรรณรัฐภูมิ
นายสุภาพ เจริญเพชร
นายสุภาพ ฉัตรโสภณ

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๓๕
๗๑๓๖
๗๑๓๗
๗๑๓๘
๗๑๓๙
๗๑๔๐
๗๑๔๑
๗๑๔๒
๗๑๔๓
๗๑๔๔
๗๑๔๕
๗๑๔๖
๗๑๔๗
๗๑๔๘
๗๑๔๙
๗๑๕๐
๗๑๕๑
๗๑๕๒
๗๑๕๓
๗๑๕๔
๗๑๕๕
๗๑๕๖
๗๑๕๗
๗๑๕๘
๗๑๕๙
๗๑๖๐

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุภาพ พวงสมบัติ
นายสุภาพ ภักดี
นายสุภาพ ศรีแกนทราย
นายสุภาษิต กัณฐสุทธิ์
นายสุภาษิต พลเยี่ยม
นายสุมณเฑียร บัวเรือง
นายสุมิตร กัญจะนะ
นายสุมิตร ทัดไธสง
นายสุมิตร บุตรศรี
นายสุมิตร มนตรี
จาสิบเอก สุมิตร สุมนนอก
นายสุเมทร วิลัย
นายสุเมธ กุลฉิม
นายสุเมธ ขุนศรี
นายสุเมธ คลังชํานาญ
นายสุเมธ จันทรเจือจุน
นายสุเมธ จิตตาดู
นายสุเมธ ทองไกร
นายสุเมธ บุญสนิท
นายสุเมธ พรหมซาว
นายสุเมธ เพ็ชรรัตน
นายสุเมธ มรรคาเขต
นายสุเมธ รัตนากร
นายสุเมธ เรือนแปง
นายสุเมธ ศรีเรือง
นายสุเมธ สุขสังขาร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๑๖๑
๗๑๖๒
๗๑๖๓
๗๑๖๔
๗๑๖๕
๗๑๖๖
๗๑๖๗
๗๑๖๘
๗๑๖๙
๗๑๗๐
๗๑๗๑
๗๑๗๒
๗๑๗๓
๗๑๗๔
๗๑๗๕
๗๑๗๖
๗๑๗๗
๗๑๗๘
๗๑๗๙
๗๑๘๐
๗๑๘๑
๗๑๘๒
๗๑๘๓
๗๑๘๔
๗๑๘๕
๗๑๘๖

วาที่รอยตรี สุเมธิน จําปามา
พันจาเอก สุเมธี ศิริตังสกุล
นายสุเมศ มณีนิล
นายสุเมศวร เสือทอง
นายสุรกรานต สารเถื่อนแกว
นายสุรกฤษณ ชายเกตุ
นายสุรกิจ กระพันธเขียว
นายสุรกิจ คําเพียง
นายสุรคุปต สิทธิสุธี
นายสุรชัย ทองออน
นายสุรชัย ทาวัน
นายสุรชัย บุญยงค
นายสุรชัย ผลบุญ
นายสุรชัย พรหมมินทร
สิบเอก สุรชัย พละไกร
นายสุรชัย พัสลังก
นายสุรชัย เพงพินิจ
นายสุรชัย เพ็ชรแสน
นายสุรชัย โพธิษา
พันจาเอก สุรชัย ภูขมัง
นายสุรชัย มงคลรัตน
นายสุรชัย วงศอินทร
นายสุรชัย ศรีจาด
สิบตํารวจโท สุรชัย ศรีเจริญ
พันจาเอก สุรชัย ศรีสมบูรณ
นายสุรชัย สมบูรณศักดิ์

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๘๗
๗๑๘๘
๗๑๘๙
๗๑๙๐
๗๑๙๑
๗๑๙๒
๗๑๙๓
๗๑๙๔
๗๑๙๕
๗๑๙๖
๗๑๙๗
๗๑๙๘
๗๑๙๙
๗๒๐๐
๗๒๐๑
๗๒๐๒
๗๒๐๓
๗๒๐๔
๗๒๐๕
๗๒๐๖
๗๒๐๗
๗๒๐๘
๗๒๐๙
๗๒๑๐
๗๒๑๑
๗๒๑๒

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุรชัย สินพุก
นายสุรชัย สุวรรณทา
จาเอก สุรชาติ งากิ่ง
นายสุรชาติ จะเฮิง
นายสุรชาติ เพ็ญศรี
นายสุรชาติ ศรีปราชญ
จาเอก สุรชาติ แสงงาม
นายสุรเชษฎ บุตรปาละ
นายสุรเชษฐ ไชยซาววงษ
นายสุรเชษฐ ทิพยวงษ
นายสุรเชษฐ บุปผาชาติ
นายสุรเชษฐ เปาวัลย
นายสุรเชษฐ ฟกเชือก
นายสุรเชษฐ ภูมิผักแวน
นายสุรเชษฐ หนูพริก
นายสุรเชษฐ คชนิล
นายสุรเชษฐ ทองสอาด
นายสุรเชษฐ โพธิศิริ
นายสุรเดช เดนวงษ
นายสุรเดช เลาหสวัสดิ์
นายสุรเดช วิกล
นายสุรเดช ศรีมิ่งวงค
นายสุรเดช สุวรพันธ
นายสุรธัช จารุจันทร
จาสิบตํารวจ สุรพงค ฉิมพันธ
นายสุรพงศ สายวาริน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๒๑๓
๗๒๑๔
๗๒๑๕
๗๒๑๖
๗๒๑๗
๗๒๑๘
๗๒๑๙
๗๒๒๐
๗๒๒๑
๗๒๒๒
๗๒๒๓
๗๒๒๔
๗๒๒๕
๗๒๒๖
๗๒๒๗
๗๒๒๘
๗๒๒๙
๗๒๓๐
๗๒๓๑
๗๒๓๒
๗๒๓๓
๗๒๓๔
๗๒๓๕
๗๒๓๖
๗๒๓๗
๗๒๓๘

วาที่รอยตรี สุรพงศ หงษทอง
นายสุรพงษ กสานติกุล
นายสุรพงษ เตจะสา
นายสุรพงษ ถาดทอง
นายสุรพงษ ปานพิมพ
นายสุรพงษ พรหมรัตน
นายสุรพงษ ฟกทอง
นายสุรพงษ มาตรมนตรี
นายสุรพงษ ริพล
นายสุรพงษ สมภาค
พันจาตรี สุรพงษ สาครเสถียร
นายสุรพล คงมนต
นายสุรพล พรมมหาชัย
นายสุรพล เพชรรักษ
นายสุรพล รักพันธ
นายสุรพล ลวนวิเศษ
นายสุรพล ลุนวาสน
นายสุรพล ศรลัมภ
นายสุรพล แสงกล่ํา
นายสุรพล แสงสวาง
นายสุรพล แสนตลาด
นายสุรพล โสนนอย
นายสุรพล เอาผล
นายสุรพันธ คงเจริญพร
นายสุรพันธ โสภารักษ
นายสุรพันธุ พงศธํารงศักดิ์

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๓๙
๗๒๔๐
๗๒๔๑
๗๒๔๒
๗๒๔๓
๗๒๔๔
๗๒๔๕
๗๒๔๖
๗๒๔๗
๗๒๔๘
๗๒๔๙
๗๒๕๐
๗๒๕๑
๗๒๕๒
๗๒๕๓
๗๒๕๔
๗๒๕๕
๗๒๕๖
๗๒๕๗
๗๒๕๘
๗๒๕๙
๗๒๖๐
๗๒๖๑
๗๒๖๒
๗๒๖๓
๗๒๖๔

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุรพุฒ พิชญกาน
นายสุรวัฒน แดนประกรณ
นายสุรวัตร อยูเปนสุข
นายสุรวิษณุ รามหนู
นายสุรวุฒิ กล่ําเจริญ
นายสุรวุฒิ จันทรจําเริญ
นายสุรวุฒิ ฉวีภักดิ์
นายสุรวุฒิ นุราช
จาเอก สุรศักดิ์ กองแกว
นายสุรศักดิ์ จําวัน
นายสุรศักดิ์ ชัยศรี
นายสุรศักดิ์ ตุลานนท
นายสุรศักดิ์ เตโช
นายสุรศักดิ์ แตสกุล
นายสุรศักดิ์ ทาจอหอ
นายสุรศักดิ์ ธรรมขันธา
นายสุรศักดิ์ ธีระสาร
นายสุรศักดิ์ นอยราช
นายสุรศักดิ์ นิลแสง
จาสิบเอก สุรศักดิ์ บัวนิล
นายสุรศักดิ์ บุบผาเดช
นายสุรศักดิ์ บูรณะสีมวง
นายสุรศักดิ์ เบ็ญจวรรณ
นายสุรศักดิ์ พิชิตรัตน
นายสุรศักดิ์ เพชรรัตน
นายสุรศักดิ์ วิชาเกวียน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๒๖๕
๗๒๖๖
๗๒๖๗
๗๒๖๘
๗๒๖๙
๗๒๗๐
๗๒๗๑
๗๒๗๒
๗๒๗๓
๗๒๗๔
๗๒๗๕
๗๒๗๖
๗๒๗๗
๗๒๗๘
๗๒๗๙
๗๒๘๐
๗๒๘๑
๗๒๘๒
๗๒๘๓
๗๒๘๔
๗๒๘๕
๗๒๘๖
๗๒๘๗
๗๒๘๘
๗๒๘๙
๗๒๙๐

นายสุรศักดิ์ สงแสง
นายสุรศักดิ์ สิมาขันธ
นายสุรศักดิ์ สีใส
นายสุรศักดิ์ สุทธิพันธ
นายสุรศักดิ์ สุระวงศ
นายสุรศักดิ์ สุวรรณ
นายสุรศักดิ์ อบเชย
นายสุรสิทธิ์ ธรรมเริง
นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน
นายสุรสิทธิ์ บรรยงค
นายสุรสิทธิ์ เฝาทรัพย
นายสุรสิทธิ์ พลรัฐธนาสิทธิ์
นายสุรสิทธิ์ พวงฟู
นายสุรสิทธิ์ เวชสิทธิ์
นายสุรสิทธิ์ ศรีชื่น
นายสุรสิทธิ์ สวนะปรีดี
นายสุรสิทธิ์ สัญญารัตน
นายสุรสิทธิ์ สืบเสน
นายสุรสีห ศุภเสถียร
นายสุรเสกข ผลบุญ
นายสุรเสน วรรณูปถัมภ
นายสุระ สิงหาราโท
นายสุระชัย ขาวสะอาด
สิบเอก สุระเชษฐ ถาแกว
นายสุรักษ โพธิ์ขาว
นายสุรัชต บํารุงจันทร

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๙๑
๗๒๙๒
๗๒๙๓
๗๒๙๔
๗๒๙๕
๗๒๙๖
๗๒๙๗
๗๒๙๘
๗๒๙๙
๗๓๐๐
๗๓๐๑
๗๓๐๒
๗๓๐๓
๗๓๐๔
๗๓๐๕
๗๓๐๖
๗๓๐๗
๗๓๐๘
๗๓๐๙
๗๓๑๐
๗๓๑๑
๗๓๑๒
๗๓๑๓
๗๓๑๔
๗๓๑๕
๗๓๑๖

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุรัตน จรณโยธิน
นายสุรัตน พันธวงศ
นายสุรัตน พูลถม
นายสุรัตน ศรีสันต
นายสุรินทร ชํานาญคง
นายสุรินทร ดวงมณี
นายสุรินทร ทาน้ําตื้น
นายสุรินทร ศรีกาญจนรัตน
นายสุรินทร ศรีพลอย
นายสุรินทร สนแกว
จาสิบตํารวจ สุรินทร สามานุง
นายสุรินทร หมอเตะ
นายสุรินทร หุมไหม
นายสุรินทร อยูดีรัมย
นายสุรินทรโรจน ศรีสังข
นายสุริพล กอบสวัสดิ์
นายสุริยน จิตราพิเนต
จาสิบเอก สุริยนต พรหมฤทธิ์
นายสุริยศักดิ์ ศิลปบุญประกอบ
นายสุริยะ พุทธารักษ
นายสุริยะ ศิริวัฒน
นายสุริยัน ไชยดวงคํา
นายสุริยัน บุญญา
นายสุริยัน พรมจันทร
พันจาเอก สุริยัน พรหมศิริ
นายสุริยัน ภักดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๓๑๗
๗๓๑๘
๗๓๑๙
๗๓๒๐
๗๓๒๑
๗๓๒๒
๗๓๒๓
๗๓๒๔
๗๓๒๕
๗๓๒๖
๗๓๒๗
๗๓๒๘
๗๓๒๙
๗๓๓๐
๗๓๓๑
๗๓๓๒
๗๓๓๓
๗๓๓๔
๗๓๓๕
๗๓๓๖
๗๓๓๗
๗๓๓๘
๗๓๓๙
๗๓๔๐
๗๓๔๑
๗๓๔๒

นายสุริยันต ขันติพล
นายสุริยันต ชินบุตร
นายสุริยันต พรหมคุณ
สิบเอก สุริยันต มะโนมัย
นายสุริยันต อยูลาย
นายสุริยา คําพันธ
จาเอก สุริยา ถิรวิชัยกุล
นายสุริยา บุญคง
นายสุริยา บุดดีชัย
นายสุริยา บูรณกสิกรกุล
นายสุริยา ปลัดอิ่มพะเนาว
นายสุริยา ปญญาคง
จาสิบเอก สุริยา รัตนวิเศษฤทธิ์
นายสุริยา ราชมนตรี
นายสุริยา ศรีทุมมา
นายสุริยา ศรีมามาศ
นายสุริยา แสนยาโต
นายสุริยา หลานสัน
นายสุริยา หาญจิตร
พันจาเอก สุริยา อรุณรุวิวัฒน
นายสุริยา อําพันธศรี
นายสุริยาวุธ ทัพพุน
นายสุวนัย สาวะริพล
จาเอก สุวพจน สังขทองจีน
นายสุวพล พลอยพันธ
นายสุวรรณ บุญสันเทียะ

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๔๓
๗๓๔๔
๗๓๔๕
๗๓๔๖
๗๓๔๗
๗๓๔๘
๗๓๔๙
๗๓๕๐
๗๓๕๑
๗๓๕๒
๗๓๕๓
๗๓๕๔
๗๓๕๕
๗๓๕๖
๗๓๕๗
๗๓๕๘
๗๓๕๙
๗๓๖๐
๗๓๖๑
๗๓๖๒
๗๓๖๓
๗๓๖๔
๗๓๖๕
๗๓๖๖
๗๓๖๗
๗๓๖๘

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุวรรณ มณีออน
นายสุวรรณ วงคใหญ
นายสุวรรณ สมจิตร
นายสุวรรณ สุขคุม
นายสุวรรธน กองสุวรรณ
วาที่รอยตรี สุวโรจน บุดดาวงศ
นายสุวัชญศิษฏ พุทธเดชากุล
นายสุวัฒน ใจมา
นายสุวัฒน เชื้อพุทธ
นายสุวัฒน ทองดอนโต
นายสุวัฒน ยิ้มดี
นายสุวัฒน เลิศผสมสิทธิ์
นายสุวัฒน ศรีผง
จาเอก สุวัฒน ศิริชาติ
นายสุวัฒน สอนนอย
นายสุวัฒน สิงหกาญจนาวงศา
นายสุวัฒนชัย ปนสุวรรณ
นายสุวัน เรืองฤทธิ์
นายสุวิ สนิทพจน
นายสุวิจักขณ ทักษิณประเสริฐ
นายสุวิชช ศรีปนตา
จาสิบเอก สุวิชชา กระแสสัตย
นายสุวิชชา นมัสโก
นายสุวิชชา บุตรสาร
นายสุวิชัย เทียมมวง
นายสุวิชัย โภคทรัพย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๓๖๙
๗๓๗๐
๗๓๗๑
๗๓๗๒
๗๓๗๓
๗๓๗๔
๗๓๗๕
๗๓๗๖
๗๓๗๗
๗๓๗๘
๗๓๗๙
๗๓๘๐
๗๓๘๑
๗๓๘๒
๗๓๘๓
๗๓๘๔
๗๓๘๕
๗๓๘๖
๗๓๘๗
๗๓๘๘
๗๓๘๙
๗๓๙๐
๗๓๙๑
๗๓๙๒
๗๓๙๓
๗๓๙๔

นายสุวิชา ทาวเจริญ
นายสุวิชา มาลินันท
นายสุวิท พามา
นายสุวิทย ขุนหลํา
สิบตํารวจโท สุวิทย ชวยบุญชู
นายสุวิทย ดวงเพชร
นายสุวิทย ดีมิตร
นายสุวิทย เตียงชัย
นายสุวิทย ธรรมรัตนพงศ
นายสุวิทย บุญนาน
นายสุวิทย พระภูมี
จาเอก สุวิทย พฤษาประเสริฐ
นายสุวิทย ภูลายยาว
นายสุวิทย ยิ่งดํานุน
นายสุวิทย วาเรศ
นายสุวิทย ศรีสอง
นายสุวิทย ศิริวิทยปรีชา
นายสุวิทย ศุภวัฒน
นายสุวิทย สมภา
นายสุวิทย สอนนิล
นายสุวิทย สังสีแกว
นายสุวิทย เสมอเชื้อ
นายสุวิทย แสงประดับ
วาที่รอยเอก สุวิทย แสงศรี
นายสุวิทย ออมแอม
นายสุวิทย อินทรัตน

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๙๕
๗๓๙๖
๗๓๙๗
๗๓๙๘
๗๓๙๙
๗๔๐๐
๗๔๐๑
๗๔๐๒
๗๔๐๓
๗๔๐๔
๗๔๐๕
๗๔๐๖
๗๔๐๗
๗๔๐๘
๗๔๐๙
๗๔๑๐
๗๔๑๑
๗๔๑๒
๗๔๑๓
๗๔๑๔
๗๔๑๕
๗๔๑๖
๗๔๑๗
๗๔๑๘
๗๔๑๙
๗๔๒๐

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุวิภาค เรืองกูล
จาเอก เสกชัย ชูโชติ
นายเสกน วงคนาม
นายเสกศักดิ์ การวินพฤติ
นายเสกศักดิ์ ทองมณี
นายเสกศักดิ์ สอานวงค
นายเสกสรร กุลสุทธิ์
นายเสกสรร คําสุนี
นายเสกสรร จริยอภิมวิทย
นายเสกสรร ทองจํารูญ
จาเอก เสกสรร พวงดี
นายเสกสรร มาตวังแสง
นายเสกสรร วรวิรัช
นายเสกสรรค คนไว
นายเสกสรรค ตางประโคน
นายเสกสรรค ตาดี
นายเสกสรรค แนบกลาง
นายเสกสรรค บัวเจริญ
นายเสกสรรค บุญไชยสุริยา
นายเสกสรรค สมคุณ
นายเสกสรรค สันติชาติ
นายเสกสรรค สีสอาด
นายเสกสรรค สุฉันทบุตร
นายเสกสรรค สุทธิชวย
นายเสกสิทธิ์ จันทรสาร
นายเสกสิทธิ์ เดชาภิมณฑ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๔๒๑
๗๔๒๒
๗๔๒๓
๗๔๒๔
๗๔๒๕
๗๔๒๖
๗๔๒๗
๗๔๒๘
๗๔๒๙
๗๔๓๐
๗๔๓๑
๗๔๓๒
๗๔๓๓
๗๔๓๔
๗๔๓๕
๗๔๓๖
๗๔๓๗
๗๔๓๘
๗๔๓๙
๗๔๔๐
๗๔๔๑
๗๔๔๒
๗๔๔๓
๗๔๔๔
๗๔๔๕
๗๔๔๖

นายเสฎฐวุฒิ ฝายพลแสน
นายเสฏฐสัณฆ โคตรมา
นายเสฐวุฒิ บํารุงสวัสดิ์
นายเสฐียรพงษ เทียนทอง
วาที่รอยตรี เสถียร เขมขัน
รอยโท เสถียร ธนยศเมธี
นายเสถียร ประทุมมาตร
นายเสถียร ลุนพิลา
สิบเอก เสถียร สวนเอก
จาสิบเอก เสถียรชัย อรุณโรจน
นายเสถียรพงศ มีสะอาด
นายเสนห คุมคูณ
นายเสนห ชิมสด
นายเสนห พราหมณวงศ
นายเสนห วงศชัย
นายเสนห สุขขนาน
นายเสนหา จันทวงศ
นายเสนาะ คําเสียง
นายเสนีย บุญสุข
นายเสนีย ภูละมุล
นายเสนีย อาจศิริ
นายเสมียน วงพานิช
นายเสริม เนตรไสว
นายเสริมศักดิ์ จํานงพิศ
นายเสริมศักดิ์ ธนพิทักษ
นายเสริมศักดิ์ ศรีกุล

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๔๗
๗๔๔๘
๗๔๔๙
๗๔๕๐
๗๔๕๑
๗๔๕๒
๗๔๕๓
๗๔๕๔
๗๔๕๕
๗๔๕๖
๗๔๕๗
๗๔๕๘
๗๔๕๙
๗๔๖๐
๗๔๖๑
๗๔๖๒
๗๔๖๓
๗๔๖๔
๗๔๖๕
๗๔๖๖
๗๔๖๗
๗๔๖๘
๗๔๖๙
๗๔๗๐
๗๔๗๑
๗๔๗๒

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเสรี กาญจนพงษพร
นายเสรี เซะ
นายเสรี บุญมา
จาเอก เสรี แบเลาะ
นายเสรี ปญญา
นายเสรี ปนชัย
นายเสรี พุทธวงค
นายเสรี แพรทอง
นายเสรีชัย ซื่อตอตระกูล
จาเอก เสรีย ใจเอื้อ
นายเสวก สองหอง
นายเสวตชัย ปนแกว
นายเสวตร นันติ
นายเสะยูนุ เสะอาลี
นายเสาวพล พงษวานิช
นายแสงชัย เตารัตน
นายแสงเทียน ศิริสลุง
นายแสงรุง โพพิมล
นายแสงวิทยา ชินวงค
นายแสงสุรีย ยอดคํา
นายแสนศักดิ์ เจริญผล
วาที่รอยเอก แสนสุข พันธสุวรรณ
นายแสวง นุนนาแซง
นายแสวง โพธิ์ทอง
นายแสวง เสียวสุข
นายโสพนธ เพ็ชรรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๔๗๓
๗๔๗๔
๗๔๗๕
๗๔๗๖
๗๔๗๗
๗๔๗๘
๗๔๗๙
๗๔๘๐
๗๔๘๑
๗๔๘๒
๗๔๘๓
๗๔๘๔
๗๔๘๕
๗๔๘๖
๗๔๘๗
๗๔๘๘
๗๔๘๙
๗๔๙๐
๗๔๙๑
๗๔๙๒
๗๔๙๓
๗๔๙๔
๗๔๙๕
๗๔๙๖
๗๔๙๗
๗๔๙๘

นายโสพร เฮี้ยนเจริญ
นายโสภณ กิ่งนอก
นายโสภณ เขียวเลง
นายโสภณ ณ สงขลา
นายโสภณ ทุนยี่
นายโสภณ พิมพสุวรรณ
นายโสภณ วัฒนานนท
นายโสภณ สระศรี
นายโสภณ อนันตทรัพย
นายโสภณ อุปนิสสัยพล
นายโสภิตพงษ ชวยสกุล
นายโสรัชภณ พินาศภัย
นายโสรัตน สารชัยวรกุล
นายโสฬส สมบูรณผล
นายไสว คิ้วไธสง
นายไสว ดอกพุฒ
นายไสว ทองนุช
นายไสว บํารุงบุญ
นายไสว ภาชะโน
จาเอก ไสว ภูคํา
นายไสว อันมัย
นายหงษทอง จูตะโกมล
นายหนอย วรนาม
นายหนุม สมบุญลาภ
นายหนูกัน ออนบัวขาว
พันจาเอก หมาย คํากอง

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๙๙
๗๕๐๐
๗๕๐๑
๗๕๐๒
๗๕๐๓
๗๕๐๔
๗๕๐๕
๗๕๐๖
๗๕๐๗
๗๕๐๘
๗๕๐๙
๗๕๑๐
๗๕๑๑
๗๕๑๒
๗๕๑๓
๗๕๑๔
๗๕๑๕
๗๕๑๖
๗๕๑๗
๗๕๑๘
๗๕๑๙
๗๕๒๐
๗๕๒๑
๗๕๒๒
๗๕๒๓
๗๕๒๔

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายหมูหําหมัด เหล็มนุย
นายหวันอิสเฮาะ แวมามะ
นายหะยีอับดุลอาซีส มะสูกา
นายหัสชัย บัวชุม
นายหัสตกมล เครือคํา
จาเอก หัสนัย แสนพันศิริ
นายหาญชนะ ไชยเสนา
นายหาญวิชัย เพียมณี
จาสิบเอก หาญศึก โนกุล
นายหิรัญ โรจนสัตตรัตน
นายหิรัญ วิไลวงษ
นายเหมราช สมรฤทธิ์
นายเหรียญชัย ปณจีเสคิกุล
นายแหลมทอง เหลาชัย
นายแหลมไทย บุญญภัทโร
พันจาเอก องอาจ กุมภานอย
พันจาเอก องอาจ คําแกว
นายองอาจ งามธรรมนิตย
นายองอาจ จัตุกูล
นายองอาจ ทาตะรัตน
นายองอาจ นิลสุวรรณ
นายองอาจ บุญประมวล
นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์
นายองอาจ ศรีเพ็ชร
พันจาเอก องอาจ สงาผาสุข
นายองอาจ สมัดชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๕๒๕
๗๕๒๖
๗๕๒๗
๗๕๒๘
๗๕๒๙
๗๕๓๐
๗๕๓๑
๗๕๓๒
๗๕๓๓
๗๕๓๔
๗๕๓๕
๗๕๓๖
๗๕๓๗
๗๕๓๘
๗๕๓๙
๗๕๔๐
๗๕๔๑
๗๕๔๒
๗๕๔๓
๗๕๔๔
๗๕๔๕
๗๕๔๖
๗๕๔๗
๗๕๔๘
๗๕๔๙
๗๕๕๐

นายองอาจ ไหมละเอียด
นายองอาจ อันทะโย
นายอชิรพล ดีจรูญ
นายอชิรวิชญ ดาทองวงศนิวิฐ
นายอชิรวิชญ เทนโสภา
นายอณู อุตตะมา
นายอโณทัย บัวขัน
นายอดิเทพ ทองศรี
นายอดินันท ชายอีด
นายอดิราช อุทัย
นายอดิรุตษ กุลสุวรรณ
นายอดิเรก จันตะนี
นายอดิเรก เฉลียวฉลาด
นายอดิเรก พาณิชยวัฒนานุกูล
นายอดิศร ไขรัศมี
นายอดิศร บํารุงญาติ
พันจาเอก อดิศร ประจํา
นายอดิศร ปอมนอย
นายอดิศร พวงมาลัย
นายอดิศร โพธิ์อุบล
นายอดิศร โรจนกร
นายอดิศร วัฒนกุลวิวัฒน
นายอดิศร ศรีจันทรดี
นายอดิศร อินทรักษ
นายอดิศักดิ์ กีรติปรีชานนท
นายอดิศักดิ์ คชาไพร

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๕๑
๗๕๕๒
๗๕๕๓
๗๕๕๔
๗๕๕๕
๗๕๕๖
๗๕๕๗
๗๕๕๘
๗๕๕๙
๗๕๖๐
๗๕๖๑
๗๕๖๒
๗๕๖๓
๗๕๖๔
๗๕๖๕
๗๕๖๖
๗๕๖๗
๗๕๖๘
๗๕๖๙
๗๕๗๐
๗๕๗๑
๗๕๗๒
๗๕๗๓
๗๕๗๔
๗๕๗๕
๗๕๗๖

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอดิศักดิ์ คําเพราะ
นายอดิศักดิ์ ฉิมดี
นายอดิศักดิ์ ชนะคา
นายอดิศักดิ์ ชัยจํารัส
นายอดิศักดิ์ ชัยณรงคชัย
นายอดิศักดิ์ ชาววัง
จาเอก อดิศักดิ์ ธรรมวงษา
นายอดิศักดิ์ นิลรอด
นายอดิศักดิ์ นุยเลี้ยง
นายอดิศักดิ์ บุญเจิม
นายอดิศักดิ์ ภักดี
นายอดิศักดิ์ มาหินกอง
จาเอก อดิศักดิ์ ลึกวิลัย
นายอดิศักดิ์ วงคแสนสี
นายอดิศักดิ์ สมานไทย
นายอดิศักดิ์ไชย ไชยสมบัติ
นายอดิสรณ เนียมศิริ
นายอดิสรณ รัตนานิคม
นายอดิสิทธิ์ ฮะซา
นายอดุล แปดเนียม
นายอดุล อิศมาอีล
นายอดุลย เกื้อเอียด
นายอดุลย ชัชวงษ
นายอดุลย ซือรี
นายอดุลย ทองนอย
นายอดุลย นุยงคภักดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๕๗๗
๗๕๗๘
๗๕๗๙
๗๕๘๐
๗๕๘๑
๗๕๘๒
๗๕๘๓
๗๕๘๔
๗๕๘๕
๗๕๘๖
๗๕๘๗
๗๕๘๘
๗๕๘๙
๗๕๙๐
๗๕๙๑
๗๕๙๒
๗๕๙๓
๗๕๙๔
๗๕๙๕
๗๕๙๖
๗๕๙๗
๗๕๙๘
๗๕๙๙
๗๖๐๐
๗๖๐๑
๗๖๐๒

นายอดุลย ใบกอเด็ม
นายอดุลย ปรัชญาวุฒิรัตน
นายอดุลย ปนดีกา
พันจาเอก อดุลย พรมมานอก
นายอดุลย พลธิรักษา
นายอดุลย มะณี
นายอดุลย วงศใหญ
นายอดุลย เวียงสมุทร
นายอดุลย สุพรรณคํา
นายอดุลย อุนฤทธิ์
สิบเอก อดุสิทธิ์ บูรณะ
นายอติชัย ศรีเพ็ชร
นายอติชาติ จันระวังยศ
นายอติชาติ วิโรจน
นายอตินพ กมลรัตน
นายอติราช ปญจันทรสิงห
นายอติรุจ สุทธิประภา
นายอธิกสิทธิ์ วิเศษกลิ่น
นายอธิคม แกวบุญเรือง
นายอธิคม เชาวนกุล
นายอธิชาติ จีระประเสริฐ
นายอธิเชษฐ ศรีมงคล
นายอธิป เจะเลาะ
นายอธิปไตย เตียมประโคน
นายอธิพงษ นาครอด
นายอธิวัฒน กฤษวัฒนานนท

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๐๓
๗๖๐๔
๗๖๐๕
๗๖๐๖
๗๖๐๗
๗๖๐๘
๗๖๐๙
๗๖๑๐
๗๖๑๑
๗๖๑๒
๗๖๑๓
๗๖๑๔
๗๖๑๕
๗๖๑๖
๗๖๑๗
๗๖๑๘
๗๖๑๙
๗๖๒๐
๗๖๒๑
๗๖๒๒
๗๖๒๓
๗๖๒๔
๗๖๒๕
๗๖๒๖
๗๖๒๗
๗๖๒๘

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอธิวัฒน คชรัตน
นายอนน จันทรเสม
นายอนนท ดาโม
นายอนวัช ลพโภชน
นายอนัน เจะแว
นายอนัน วงษฤทธิ์
นายอนันต กอนศิลา
นายอนันต โกงสายเงิน
นายอนันต เข็มเงิน
นายอนันต โคตรมั่นคง
นายอนันต ชวงเจริญ
นายอนันต ชัยแกว
นายอนันต ไชยภักดี
นายอนันต ไชยวุฒิ
นายอนันต ตาเละ
นายอนันต ถูกคะเนย
นายอนันต ทองดง
นายอนันต บุญจันทร
นายอนันต ปลื้มชัย
นายอนันต พรมลัภ
นายอนันต พรหมเกษร
วาที่รอยโท อนันต เมาะราษี
นายอนันต ลิ่มสุวรรณ
นายอนันต วรรณสมาน
นายอนันต หอมสนิท
นายอนันต ออนสนิส

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๖๒๙
๗๖๓๐
๗๖๓๑
๗๖๓๒
๗๖๓๓
๗๖๓๔
๗๖๓๕
๗๖๓๖
๗๖๓๗
๗๖๓๘
๗๖๓๙
๗๖๔๐
๗๖๔๑
๗๖๔๒
๗๖๔๓
๗๖๔๔
๗๖๔๕
๗๖๔๖
๗๖๔๗
๗๖๔๘
๗๖๔๙
๗๖๕๐
๗๖๕๑
๗๖๕๒
๗๖๕๓
๗๖๕๔

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจเอก อนันต อินไชยา
นายอนันตกรณ สิตะพงศ
นายอนันตศักดิ์ ผลินยศ
จาเอก อนันตสิทธิ์ จงหอกลาง
นายอนันท กุลวงษ
นายอนันท แกวโก
นายอนันท พิศโชคชัย
นายอนันท แสนจันทร
นายอนันทร อางคํา
นายอนันทศักดิ์ ศรีชาดา
นายอนิรุจน ภูขวัญทอง
นายอนิรุตม กันทา
นายอนิรุทธ เยาวสุต
นายอนิรุทธ วินโกเมนทร
นายอนิรุทธ แกวอน
นายอนิรุทย ตันติภัณฑรักษ
นายอนิวรรต อินทรทอง
นายอนุ สรพพกิจกําจร
นายอนุกูล พานิชทุนทับ
นายอนุกูล ภูเขียว
นายอนุกูล ศรีเชียงขวาง
นายอนุกูล สิมลี
จาสิบเอก อนุกูล อาภาทิพยานุกุล
นายอนุชัย ใตกิ
นายอนุชา เขียนชื่น
นายอนุชา คํานอย

๗๖๕๕
๗๖๕๖
๗๖๕๗
๗๖๕๘
๗๖๕๙
๗๖๖๐
๗๖๖๑
๗๖๖๒
๗๖๖๓
๗๖๖๔
๗๖๖๕
๗๖๖๖
๗๖๖๗
๗๖๖๘
๗๖๖๙
๗๖๗๐
๗๖๗๑
๗๖๗๒
๗๖๗๓
๗๖๗๔
๗๖๗๕
๗๖๗๖
๗๖๗๗
๗๖๗๘
๗๖๗๙
๗๖๘๐

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอนุชา ชอชบา
นายอนุชา นามนู
นายอนุชา ปองขันธ
นายอนุชา รักษรงค
นายอนุชา ศรีโมรา
พันจาเอก อนุชา ศรียางนอก
นายอนุชา สามงามนอย
นายอนุชา อยูสมบูรณ
นายอนุชาติ ชัยมงคล
นายอนุชาติ ไชยนา
นายอนุชิต กุบแกว
นายอนุชิต ครุฑขุนทด
นายอนุชิต ชูคันหอม
นายอนุชิต บุญธิติ
นายอนุชิต ปริยทิฆัมพร
นายอนุชิต เพชรสุทธิ์
นายอนุชิต โพธิมาตย
นายอนุชิต มะลิลา
นายอนุชิต อิ่มใจ
นายอนุเชษฐ สุวรรณนันท
นายอนุดิษฐ กลอมอู
นายอนุทิน แทนประยุทธ
สิบตํารวจเอก อนุเทพ ปานแกว
นายอนุเทพ หาดแกว
นายอนุเทพ อินทรงาม
นายอนุพงค วรรณสอน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๖๘๑
๗๖๘๒
๗๖๘๓
๗๖๘๔
๗๖๘๕
๗๖๘๖
๗๖๘๗
๗๖๘๘
๗๖๘๙
๗๖๙๐
๗๖๙๑
๗๖๙๒
๗๖๙๓
๗๖๙๔
๗๖๙๕
๗๖๙๖
๗๖๙๗
๗๖๙๘
๗๖๙๙
๗๗๐๐
๗๗๐๑
๗๗๐๒
๗๗๐๓
๗๗๐๔
๗๗๐๕
๗๗๐๖

นายอนุพงศ ปราสัย
นายอนุพงศ วัชวงษ
นายอนุพงศ สุมอิ่ม
นายอนุพงษ ดวงใจ
นายอนุพงษ ศิริยอด
นายอนุพงษ อนุเมธางกูร
นายอนุพันธ เจริญศรี
นายอนุพันธ เนียมสกุล
นายอนุพันธุ สิงหทองลา
นายอนุภาพ พูลสวัสดิ์
สิบเอก อนุรักษ แกวถาวร
พันจาเอก อนุรักษ ขันกําเหนิด
นายอนุรักษ บุญพยนต
นายอนุรักษ บุตรลักษณ
นายอนุรักษ วรรณยอด
นายอนุรักษ เวชสวาง
นายอนุรักษ ศรีใจ
นายอนุรักษ สีหะวงษ
นายอนุรักษ อินทยนต
นายอนุรักษ อุตยานะ
นายอนุวัฒน ธาตุไพบูลย
นายอนุวัฒน พรเหลืองชมภู
นายอนุวัฒน วรรณรัตน
นายอนุวัฒน วัจฉละอนันท
นายอนุวัฒน ศิริ
นายอนุวัฒน แสนอุม

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๐๗
๗๗๐๘
๗๗๐๙
๗๗๑๐
๗๗๑๑
๗๗๑๒
๗๗๑๓
๗๗๑๔
๗๗๑๕
๗๗๑๖
๗๗๑๗
๗๗๑๘
๗๗๑๙
๗๗๒๐
๗๗๒๑
๗๗๒๒
๗๗๒๓
๗๗๒๔
๗๗๒๕
๗๗๒๖
๗๗๒๗
๗๗๒๘
๗๗๒๙
๗๗๓๐
๗๗๓๑
๗๗๓๒

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอนุวัฒน อังศธรรมรัตน
นายอนุวัตร ขาวออน
นายอนุวัตร จันทรแดง
นายอนุวัตร ชาวไชย
นายอนุวัตร แสงโพธิ์
นายอนุวิชย ไชยสิทธ
นายอนุศักดิ์ มะกรวัฒนะ
นายอนุศักดิ์ สืบเหลางิ้ว
นายอนุศาสตร หมั่นตลุง
นายอนุสรณ คเชนทรพรรค
นายอนุสรณ จันทากูล
นายอนุสรณ ชุมพาลี
นายอนุสรณ ธรรมดา
นายอนุสรณ ธิกะ
นายอนุสรณ นินวน
จาสิบเอก อนุสรณ พระโปะ
นายอนุสรณ ภูมี
นายอนุสรณ วีสเพ็ญ
วาที่รอยตรี อนุสรณ ศุภลักษณ
นายอนุสันต ศิริไทยเจริญสุข
นายอเนก ฟกผล
นายอโนทัย ศรีภักดิ์
นายอพินันท งอมสงัด
นายอภัย กําทอง
นายอภิชัย แนนอุดร
นายอภิชัย มาสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๗๓๓
๗๗๓๔
๗๗๓๕
๗๗๓๖
๗๗๓๗
๗๗๓๘
๗๗๓๙
๗๗๔๐
๗๗๔๑
๗๗๔๒
๗๗๔๓
๗๗๔๔
๗๗๔๕
๗๗๔๖
๗๗๔๗
๗๗๔๘
๗๗๔๙
๗๗๕๐
๗๗๕๑
๗๗๕๒
๗๗๕๓
๗๗๕๔
๗๗๕๕
๗๗๕๖
๗๗๕๗
๗๗๕๘

นายอภิชัย ลําพรหมสุข
นายอภิชัย วัฒนเชื้อ
นายอภิชัย หาญณรงค
นายอภิชาต ตั้งวันเจริญ
นายอภิชาต บุญมา
นายอภิชาติ โคเวียง
นายอภิชาติ จันทรหอม
พันจาตรี อภิชาติ จันโทศรี
นายอภิชาติ ชูศร
จาเอก อภิชาติ ไชยสีดา
นายอภิชาติ ทองแดง
จาสิบเอก อภิชาติ นิลพิมาย
นายอภิชาติ โนวิชัย
จาเอก อภิชาติ บุญชวยสุข
นายอภิชาติ ประจักษวงศ
นายอภิชาติ พิมพิสาร
นายอภิชาติ ภูมมี
นายอภิชาติ ศรีสุวอ
นายอภิชาติ ศักดิ์แสงวิรัต
นายอภิชาติ สุวรรณลักษณ
นายอภิชาติ อภิรติกร
นายอภิชาติ อมเถื่อน
นายอภิชาติ อัคคี
นายอภิชิต ใจแกว
นายอภิชิต ทองประสม
จาเอก อภิเชฏฐ ชัชวาลจิรโรจน

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๕๙
๗๗๖๐
๗๗๖๑
๗๗๖๒
๗๗๖๓
๗๗๖๔
๗๗๖๕
๗๗๖๖
๗๗๖๗
๗๗๖๘
๗๗๖๙
๗๗๗๐
๗๗๗๑
๗๗๗๒
๗๗๗๓
๗๗๗๔
๗๗๗๕
๗๗๗๖
๗๗๗๗
๗๗๗๘
๗๗๗๙
๗๗๘๐
๗๗๘๑
๗๗๘๒
๗๗๘๓
๗๗๘๔

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอภิเชษฐ นวลนาค
นายอภิเชษฐ เนตรสงา
นายอภิเชษฐ เกษสังข
นายอภิเชษฐ แนวพญา
นายอภิเดช คลังกลาง
นายอภิเดช อินตะวิชัย
นายอภิเดช เอียดบาง
นายอภิตรี ภูมิบุรี
นายอภิเทพ มวงทอง
นายอภินันท จั่นน้ําแดง
นายอภินันท พินิจพงษ
นายอภินันท สัมพันธ
นายอภินันทน ทองเจริญ
นายอภิยุธ เครือรัตน
นายอภิรมย เรกะสันต
นายอภิรักษ จิตจําเริญ
นายอภิรักษ ไชยศรีหา
นายอภิรักษ นาเมืองนอย
นายอภิรักษ รบบานา
นายอภิรักษ ศรเพชร
นายอภิรักษ สรรพโส
นายอภิรักษ แสงศศิธร
นายอภิรักษ อติพลอัครพันธุ
นายอภิรักษ อุทัยรัศมี
นายอภิรัฐ พรหมโสฬส
นายอภิรัฐ พันธวงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๗๘๕
๗๗๘๖
๗๗๘๗
๗๗๘๘
๗๗๘๙
๗๗๙๐
๗๗๙๑
๗๗๙๒
๗๗๙๓
๗๗๙๔
๗๗๙๕
๗๗๙๖
๗๗๙๗
๗๗๙๘
๗๗๙๙
๗๘๐๐
๗๘๐๑
๗๘๐๒
๗๘๐๓
๗๘๐๔
๗๘๐๕
๗๘๐๖
๗๘๐๗
๗๘๐๘
๗๘๐๙
๗๘๑๐

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายอภิรัตน เฟองขจร
นายอภิวัฒต คําตะ
นายอภิวัฒน คําเขื่อน
นายอภิวัฒน จตุรพันธุสถาพร
นายอภิวัฒน ชวงชัย
นายอภิวัฒน ประเสริฐ
นายอภิวัฒน มณีรัตน
นายอภิวัฒน ยอดทอง
วาที่รอยตรี อภิวัฒน รอดทิม
นายอภิวัฒน อินทรประสิทธิ์
นายอภิวิชญ นาคกร
นายอภิวุฒิ ภะวัง
นายอภิศักดิ์ คําทวี
จาสิบเอก อภิศักดิ์ ไทยกุล
นายอภิศักดิ์ นามเสาร
วาที่รอยตรี อภิสิทธิ์ ขุนนามวงษ
นายอภิสิทธิ์ ดรพล
นายอภิสิทธิ์ พรมชัย
นายอภิสิทธิ์ พรหมศร
นายอภิสิทธิ์ วรครบุรี
นายอภิสิทธิ์ สมญา
นายอภิสิทธิ์ สุขเกษม
นายอมร เชียงแขก
นายอมร เที่ยงถิ่น
นายอมร บัวนุภาพ
นายอมร ปราบพินาศ

๗๘๑๑
๗๘๑๒
๗๘๑๓
๗๘๑๔
๗๘๑๕
๗๘๑๖
๗๘๑๗
๗๘๑๘
๗๘๑๙
๗๘๒๐
๗๘๒๑
๗๘๒๒
๗๘๒๓
๗๘๒๔
๗๘๒๕
๗๘๒๖
๗๘๒๗
๗๘๒๘
๗๘๒๙
๗๘๓๐
๗๘๓๑
๗๘๓๒
๗๘๓๓
๗๘๓๔
๗๘๓๕
๗๘๓๖

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอมร วัยภักดิ์
นายอมรเทพ แกววิจิตร
นายอมรเทพ แกวอุบล
นายอมรเทพ ชูขาว
นายอมรเทพ บัวจันทร
นายอมรพันธ ชอบธรรม
นายอมรพันธุ ตรีเมฆ
นายอมรวงศ สมาทิน
นายอมรศักดิ์ ไกรกิจราษฎร
นายอมรศักดิ์ ปญญา
นายอมรศักดิ์ พันธสีมา
นายอมรินทร กลายสุวรรณ
นายอมรินทร ชาแจง
นายอมรินทร ผาเจริญ
นายอมรินทร สรรพสมบัติ
นายอมาตย เปาะแย
นายอยุทธยา อินทรหมื่นไวย
นายอรรคกร กุศล
นายอรรฆเดช ภูกันดาน
นายอรรณนพ ลอรัตนไชยยงค
นายอรรณพ จํานงค
นายอรรณพ ชิงชัย
นายอรรณพ มณีแสง
นายอรรณพ สุขดีสิริกุล
นายอรรถกร บุญธรรม
นายอรรถกร ศรซี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๘๓๗
๗๘๓๘
๗๘๓๙
๗๘๔๐
๗๘๔๑
๗๘๔๒
๗๘๔๓
๗๘๔๔
๗๘๔๕
๗๘๔๖
๗๘๔๗
๗๘๔๘
๗๘๔๙
๗๘๕๐
๗๘๕๑
๗๘๕๒
๗๘๕๓
๗๘๕๔
๗๘๕๕
๗๘๕๖
๗๘๕๗
๗๘๕๘
๗๘๕๙
๗๘๖๐
๗๘๖๑
๗๘๖๒

นายอรรถกร อยูในธรรม
นายอรรถกร เอมอินทร
นายอรรถกรณ เทพาชมภู
นายอรรถกรณ สีทา
นายอรรถพงษ ณ พัทลุง
นายอรรถพล ผลพูล
นายอรรถพล สันติสุข
นายอรรถพล สิงหธนะ
นายอรรถพล อุทุมพร
นายอรรถพันธ ณมาประจักร
นายอรรถวิ เดชรัตนสุวรรณ
นายอรรถวิทย นุนตา
นายอรรถสิทธิ์ เพชรรัตน
นายอรรถสิทธิ์ อินทรมา
นายอรัญ สังขสม
นายอรัญ อินตะราช
นายอราม เกื้อเดช
นายอริยธัช นามใจ
นายอริยธัช ภาธรธนฤต
นายอริยพงษ พรธรรมธนสาร
นายอริยะพัส ทรงนิพิฐกุล
นายอรุณ กาบเกี้ยว
นายอรุณ แกวออน
นายอรุณ จิตมาตย
นายอรุณ โชติสุภาพ
นายอรุณ ซายเซง

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๖๓
๗๘๖๔
๗๘๖๕
๗๘๖๖
๗๘๖๗
๗๘๖๘
๗๘๖๙
๗๘๗๐
๗๘๗๑
๗๘๗๒
๗๘๗๓
๗๘๗๔
๗๘๗๕
๗๘๗๖
๗๘๗๗
๗๘๗๘
๗๘๗๙
๗๘๘๐
๗๘๘๑
๗๘๘๒
๗๘๘๓
๗๘๘๔
๗๘๘๕
๗๘๘๖
๗๘๘๗
๗๘๘๘

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอรุณ ดํารงศักดิ์ศิริ
นายอรุณ ตันธนะวรกุล
นายอรุณ เบญจวิวัฒน
นายอรุณ เรือนเพ็ชร
นายอรุณ วรรณาลัย
นายอรุณ เสือพิทักษ
นายอรุณรัช เอี่ยมทับนอย
นายอลงกต เปรมสุข
จาสิบเอก อลงกต โพธิ์รุง
นายอลงกรณ กรอบกระจก
นายอลงกรณ บุญเลิศ
นายอลงกรณ ศรีวะรมย
นายอวยชัย เกลี้ยงกลม
นายอวิรุฑ รัตนวิชัย
สิบเอก อวิรุทธิ์ ปนตา
นายอวิรุทธิ์ ศรีษะโคตร
นายอศลย บํารุงหมู
นายออด มุงดี
นายออมทรัพย ภูหมื่นไวย
นายออสมาน ศิริภานนท
นายอักขราทร ออนยอ
นายอักขราธร แพงโยธา
นายอัคคณัฐ ทศศะ
นายอัคนีวุธ สอนดิษฐ
สิบเอก อัครชัย พลรักษ
นายอัครณัฎฐ บุตรพระองค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๘๘๙
๗๘๙๐
๗๘๙๑
๗๘๙๒
๗๘๙๓
๗๘๙๔
๗๘๙๕
๗๘๙๖
๗๘๙๗
๗๘๙๘
๗๘๙๙
๗๙๐๐
๗๙๐๑
๗๙๐๒
๗๙๐๓
๗๙๐๔
๗๙๐๕
๗๙๐๖
๗๙๐๗
๗๙๐๘
๗๙๐๙
๗๙๑๐
๗๙๑๑
๗๙๑๒
๗๙๑๓
๗๙๑๔

พันจาเอก อัครเดช คําเสนาะ
นายอัครเดช โฉมยงค
นายอัครเดช บุญมี
นายอัครเดช มโนธรรม
จาเอก อัครเดช รัตนสิงห
นายอัครเดช แสนอามาตย
นายอัครพงษ โพคาสุข
นายอัครพงษ เมืองศรี
นายอัครพนธ ยืนยิ่ง
นายอัครพล ทองเยา
นายอัครพล พันธดารา
นายอัครพัฒน เมืองจันทร
นายอัครภูกฤษฎ จรัสวีรวงษ
นายอัครศาสตร ศาสตรสูงเนิน
นายอัครศุภณัฐ กุลนา
นายอัครัช พินดวง
นายอัครัช อุกอาจ
นายอัคราธร ศรีสิงห
นายอังกูร โพธา
นายอังคาร แสงหาว
นายอัชชะญะ วิระษร
นายอัชวิน เจริญสิน
นายอัชวิน ทองดีแท
นายอัซรีย ศุภศิริ
พันจาเอก อัฐพงษ อําไพพิศ
นายอัฐพล แสนเสนา

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๑๕
๗๙๑๖
๗๙๑๗
๗๙๑๘
๗๙๑๙
๗๙๒๐
๗๙๒๑
๗๙๒๒
๗๙๒๓
๗๙๒๔
๗๙๒๕
๗๙๒๖
๗๙๒๗
๗๙๒๘
๗๙๒๙
๗๙๓๐
๗๙๓๑
๗๙๓๒
๗๙๓๓
๗๙๓๔
๗๙๓๕
๗๙๓๖
๗๙๓๗
๗๙๓๘
๗๙๓๙
๗๙๔๐

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอัณณัส ขุนกาเซะ
นายอันฟามร ศิริโต
นายอับดลรอสัก รอเกต
นายอับดลอาซีด เพ็งโอ
นายอับดุลกอเดช โตะยะลา
นายอับดุลกอเดร การีนา
นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง
นายอับดุลกาเดร เจะอุมา
นายอับดุลคอเดช กะจิ
นายอับดุลตอเละ จะปะกิยา
นายอับดุลมะเล็ก หมัดอะดัม
นายอับดุลรอเซะ แซะนุง
นายอับดุลรอฮิม มะดาโอะ
นายอับดุลราซิ ลอแม
นายอับดุลเราะหมาน วาอายีตา
นายอับดุลเราะหมาน พรหมแกว
นายอับดุลเลาะห วาเตะ
นายอับดุลอายิบ อิสสะมะแอ
นายอัมพร กาเจริญ
นายอัมพร ภูกองไชย
นายอัมพร ศรีกําเหนิด
นายอัมพร แสนสุวรรณ
นายอัมพล พลอินทร
นายอัมภากร ลาลด
นายอัมรี เจะเตะ
นายอัยการ ทรวดทรง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๙๔๑
๗๙๔๒
๗๙๔๓
๗๙๔๔
๗๙๔๕
๗๙๔๖
๗๙๔๗
๗๙๔๘
๗๙๔๙
๗๙๕๐
๗๙๕๑
๗๙๕๒
๗๙๕๓
๗๙๕๔
๗๙๕๕
๗๙๕๖
๗๙๕๗
๗๙๕๘
๗๙๕๙
๗๙๖๐
๗๙๖๑
๗๙๖๒
๗๙๖๓
๗๙๖๔
๗๙๖๕
๗๙๖๖

นายอัลซะหรี สามะอาลี
นายอัศมเดช กุลแกว
นายอัศวิน ถาวรศักด
นายอัศวิน ทองแสง
นายอัศวิน วิภาดา
นายอัศวิน แสนวงษ
นายอัษฎางค คําประวัติ
นายอัษฎางค โสมโสภา
นายอัษฎายุทธ ธงยศ
นายอัษฎายุทธ ศักดิ์สิทธิ์
นายอัสมัน เจะเซ็ง
นายอากัน ไชยการ
นายอาคม กิจการ
นายอาคม จันมะโน
นายอาคม ชมหอม
นายอาคม ชัยรัตน
นายอาคม เชิงสมอ
นายอาคม รัตนพาหุ
นายอาคม สายดวง
นายอาคม สุตานนท
นายอาคม อรรคนิตย
นายอาจอง นอยนอนเมือง
นายอาจินต สุขเรือง
นายอาชว พึ่งบุญ ณ อยุธยา
นายอาซีรา เจะอาลี
นายอาณัติ กันธรัตน

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๖๗
๗๙๖๘
๗๙๖๙
๗๙๗๐
๗๙๗๑
๗๙๗๒
๗๙๗๓
๗๙๗๔
๗๙๗๕
๗๙๗๖
๗๙๗๗
๗๙๗๘
๗๙๗๙
๗๙๘๐
๗๙๘๑
๗๙๘๒
๗๙๘๓
๗๙๘๔
๗๙๘๕
๗๙๘๖
๗๙๘๗
๗๙๘๘
๗๙๘๙
๗๙๙๐
๗๙๙๑
๗๙๙๒

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอาณัติ นพเกา
นายอาณัติ เปยมบุญ
นายอาณัติ แสงเขียว
นายอาทร สองรักษ
นายอาทิตย แกวมณี
นายอาทิตย แกวสอาด
นายอาทิตย คําเนาว
นายอาทิตย โคตรแสนลี
นายอาทิตย ตั้งฉัตรชัย
นายอาทิตย บริหาร
สิบเอก อาทิตย ปนเขียว
นายอาทิตย พีระรัตนจินดา
นายอาทิตย ราชนุย
นายอาทิตย วงษมา
นายอาทิตย ศรีมงคล
นายอาทิตย สัสดี
นายอาทิตย สาทา
นายอาทิตย แสนมนตรี
นายอาทิตย อุดรเขต
นายอาทิตย อุตนะวงษ
นายอาทิเทพ สิงหาภู
นายอานนท กิตยากาญจนกุล
นายอานนท แดงกลอม
นายอานนท ทองมาก
นายอานนท ทาวประยูร
นายอานนท โรจนบูรณาวงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๙๙๓
๗๙๙๔
๗๙๙๕
๗๙๙๖
๗๙๙๗
๗๙๙๘
๗๙๙๙
๘๐๐๐
๘๐๐๑
๘๐๐๒
๘๐๐๓
๘๐๐๔
๘๐๐๕
๘๐๐๖
๘๐๐๗
๘๐๐๘
๘๐๐๙
๘๐๑๐
๘๐๑๑
๘๐๑๒
๘๐๑๓
๘๐๑๔
๘๐๑๕
๘๐๑๖
๘๐๑๗
๘๐๑๘

นายอานนท วรรณรัตน
นายอานนท สุขแกว
นายอานัติ สาทอง
นายอานุภาพ จุตาทิศ
นายอานุภาพ ทับพรหม
นายอานุภาพ มากุญชร
นายอานุภาพ วิเศษศิริ
นายอานุภาพ สุขสานต
นายอานุวัฒน วัฒนรัตน
นายอาบูตอเหล็บ พลนุย
นายอาภูไท บานเย็นงาม
นายอายุธ สุพิมพานนท
นายอารชวิน เวงศวรรธน
นายอารมณ ธนะขวาง
นายอารมย เธียรถาวร
นายอารอน บุญวัง
นายอาระยุทธ จําปาหาญ
นายอารักษ ยิ้มสมบูรณ
นายอารี ยาพิมาย
นายอารี ลือนาม
นายอารีย คงบรรทัด
นายอารีย หัสเอียด
นายอารุณชัย ดาเดะ
นายอาลี ยะฝา
นายอาลี สําแดงสาร
นายอาลี อีซอ

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๑๙
๘๐๒๐
๘๐๒๑
๘๐๒๒
๘๐๒๓
๘๐๒๔
๘๐๒๕
๘๐๒๖
๘๐๒๗
๘๐๒๘
๘๐๒๙
๘๐๓๐
๘๐๓๑
๘๐๓๒
๘๐๓๓
๘๐๓๔
๘๐๓๕
๘๐๓๖
๘๐๓๗
๘๐๓๘
๘๐๓๙
๘๐๔๐
๘๐๔๑
๘๐๔๒
๘๐๔๓
๘๐๔๔

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอาวร ดวงแกว
นายอาวุธ วารี
พันจาเอก อาวุธ สักขาพรม
นายอาวุธ แสงมณี
นายอาหะหมัดดือรอป อาบูซาแล
นายอาหามะบัสรี อุเซ็ง
นายอาฮาหมัด ดือราแม
นายอํานวย จอดนอก
นายอํานวย ชัยโชค
นายอํานวย ชื่นชม
นายอํานวย ตงนอย
นายอํานวย ไทยโสภา
นายอํานวย นาครินทร
นายอํานวย นารีนุช
นายอํานวย ภักดีสมัย
นายอํานวย เรืองสุวรรณ
นายอํานวย ศรีสวัสดิ์
นายอํานวย สมผล
นายอํานวย หัสกรรัตน
นายอํานวย อังกระโทก
นายอํานาจ เกษศรีไพร
นายอํานาจ แกวสอาด
นายอํานาจ เชาวไว
พันจาอากาศเอก อํานาจ นอยดี
นายอํานาจ นารีบุตร
นายอํานาจ บุตรสุริย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๐๔๕
๘๐๔๖
๘๐๔๗
๘๐๔๘
๘๐๔๙
๘๐๕๐
๘๐๕๑
๘๐๕๒
๘๐๕๓
๘๐๕๔
๘๐๕๕
๘๐๕๖
๘๐๕๗
๘๐๕๘
๘๐๕๙
๘๐๖๐
๘๐๖๑
๘๐๖๒
๘๐๖๓
๘๐๖๔
๘๐๖๕
๘๐๖๖
๘๐๖๗
๘๐๖๘
๘๐๖๙
๘๐๗๐

นายอํานาจ ใบบง
นายอํานาจ โพธิ์งาม
นายอํานาจ โพธิ์อยู
นายอํานาจ มณีขํา
นายอํานาจ ลอยทอง
พันจาเอก อํานาจ ล้ําชัยภูมิ
นายอํานาจ วงษขํา
นายอํานาจ วองไวพิทยา
นายอํานาจ วิธุระ
นายอํานาจ วุฒิสาร
นายอํานาจ สวางพรอม
จาสิบเอก อํานาจ สิงทยม
วาที่รอยตรี อํานาจ สุขเหล็ก
นายอํานาจ แสงภู
นายอํานาจ แสงหงษ
นายอํานาจ ไหววิจิตร
พันจาเอก อํานาจ อยูสาโก
นายอําพร สิมณี
นายอําพล เกลือนสิน
นายอําพล ขุนฤทธิ์
นายอําพล คงสมบูรณ
นายอําพล นันทชัย
นายอําพันธ ศรีโยธี
นายอําไพ ดําพลับ
นายอํามร คําทอง
นายอําราญ ปาติ

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๗๑
๘๐๗๒
๘๐๗๓
๘๐๗๔
๘๐๗๕
๘๐๗๖
๘๐๗๗
๘๐๗๘
๘๐๗๙
๘๐๘๐
๘๐๘๑
๘๐๘๒
๘๐๘๓
๘๐๘๔
๘๐๘๕
๘๐๘๖
๘๐๘๗
๘๐๘๘
๘๐๘๙
๘๐๙๐
๘๐๙๑
๘๐๙๒
๘๐๙๓
๘๐๙๔
๘๐๙๕
๘๐๙๖

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอิ๊ด ปญญา
นายอิทธิ หอยสังข
นายอิทธิกร นุชนิยม
นายอิทธิกร รักเมือง
นายอิทธิกร สอพันคํา
นายอิทธิจันทร นันทสิวลีพร
นายอิทธินันท พันธรัตน
นายอิทธิพงศ สําเภานอย
นายอิทธิพร พวงทอง
นายอิทธิพล จันทวิเศษ
นายอิทธิพล แพงสมบูรณ
นายอิทธิพล ศรีชัย
นายอิทธิพล สินธรวิมนัส
นายอิทธิพล หอทองคํา
นายอิทธิพล เอี่ยมโหมด
นายอิทธิพัทธ ชุมดี
นายอิทธิฤทธิ์ เอื้อพัฒนาพานิชย
นายอิทธิศักดิ์ สิงหพันธ
นายอินทร ปญญาวงค
นายอินทร ฟุมฟองฟู
สิบตํารวจโท อินทรีย โกกิลารัตน
นายอิบรอเฮม อุพัมมา
นายอิบรอเฮ็ม อาแวตาโละ
นายอิลยาส แวดือเระ
นายอิศรา มณีโสะ
นายอิศรา อรรถวิสุทธิกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๐๙๗
๘๐๙๘
๘๐๙๙
๘๑๐๐
๘๑๐๑
๘๑๐๒
๘๑๐๓
๘๑๐๔
๘๑๐๕
๘๑๐๖
๘๑๐๗
๘๑๐๘
๘๑๐๙
๘๑๑๐
๘๑๑๑
๘๑๑๒
๘๑๑๓
๘๑๑๔
๘๑๑๕
๘๑๑๖
๘๑๑๗
๘๑๑๘
๘๑๑๙
๘๑๒๐
๘๑๒๑
๘๑๒๒

จาเอก อิศรากร สารสี
นายอิษฎนันทน วีระนนท
นายอิสรพงศ วงศฉลาด
นายอิสรพงษ กรงแกว
นายอิสระ ระวาดชู
นายอิสระ อนุจันทร
นายอิสระ อินทะสันตา
นายอิสรา ฟาเฟองวิทยากุล
นายอิสเรศ เตียนพลกรัง
นายอิสเรศ บูหา
นายอิสสรารัชต ไสยวงศ
นายอิสามาแอ นิสัน
นายอุกฤษ มอดตะคุ
นายอุกฤษฎ จันทรโท
นายอุกฤษฏ เต็งมีศรี
นายอุดม คงกันกง
นายอุดม จันทะรังษี
จาสิบเอก อุดม ชัยตุย
นายอุดม ชุมเย็น
นายอุดม ทวีศรี
นายอุดม ปวีณขจรวงศ
จาสิบเอก อุดม ผึ่งผาย
นายอุดม เริงโพธิ์
นายอุดม แวนแกว
นายอุดม ศรีเจริญ
นายอุดม สิงสาคร

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๒๓
๘๑๒๔
๘๑๒๕
๘๑๒๖
๘๑๒๗
๘๑๒๘
๘๑๒๙
๘๑๓๐
๘๑๓๑
๘๑๓๒
๘๑๓๓
๘๑๓๔
๘๑๓๕
๘๑๓๖
๘๑๓๗
๘๑๓๘
๘๑๓๙
๘๑๔๐
๘๑๔๑
๘๑๔๒
๘๑๔๓
๘๑๔๔
๘๑๔๕
๘๑๔๖
๘๑๔๗
๘๑๔๘

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอุดม สุขเกิด
นายอุดม หงสหิรัญ
นายอุดมพร บุญถึง
นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศีล
นายอุดมศักดิ์ ภพสมัย
นายอุดมศักดิ์ วัชรานุภากุล
นายอุดร ชูรักษ
พันจาเอก อุดร นัยทอง
นายอุดร นิสาภัย
นายอุทัย เกลือสีโท
นายอุทัย ขันโอฬาร
นายอุทัย คงเกลี้ยง
นายอุทัย จินตนสถิตย
นายอุทัย ชัยกิตติพร
นายอุทัย ทุมไพร
นายอุทัย ทุเรียนทอง
นายอุทัย นิลกาฬ
นายอุทัย ปญญาวงค
นายอุทัย ปาปะตัง
นายอุทัย ผิวขาว
นายอุทัย พรหมชาติ
นายอุทัย พรหมภักดี
นายอุทัย โพธิ์กุดศรี
พันจาเอก อุทัย โภคา
นายอุทัย วิจิตรวงศ
นายอุทัย ศรีบุญเรือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๑๔๙
๘๑๕๐
๘๑๕๑
๘๑๕๒
๘๑๕๓
๘๑๕๔
๘๑๕๕
๘๑๕๖
๘๑๕๗
๘๑๕๘
๘๑๕๙
๘๑๖๐
๘๑๖๑
๘๑๖๒
๘๑๖๓
๘๑๖๔
๘๑๖๕
๘๑๖๖
๘๑๖๗
๘๑๖๘
๘๑๖๙
๘๑๗๐
๘๑๗๑
๘๑๗๒
๘๑๗๓
๘๑๗๔

นายอุทัย สีแสด
นายอุทัย สุขแปน
นายอุทัย สุรางคกุล
นายอุทัย อูอรุณ
นายอุทัยศิลป คําศิริ
นายอุทิศ เจริญยิ่ง
จาเอก อุทิศ ราชพลแสน
นายอุทิศย ฝายเพ็ชร
นายอุเทน ขอนทอง
นายอุเทน คําเครื่อง
นายอุเทน จักรบุญมา
นายอุเทน โชติพงค
จาเอก อุเทน นุชเฉย
นายอุเทน ละอินทร
นายอุเทน วางหา
นายอุเทน ศักดิ์แกว
นายอุเทน สีสะอาด
นายอุเทน แสงเจริญ
นายอุบล แสงสวาง
นายอุปถัมภ กอนธิ
นายอุภัยวิทย ยุกตเวทย
นายอุรคินทร คุณพรม
จาสิบเอก อุลัย พรหมบุตร
นายอุสมาน นาคสงา
นายอุสมาน ศาสนพิสุทธิกุล
นายอุสมาน สามะแก

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๗๕
๘๑๗๖
๘๑๗๗
๘๑๗๘
๘๑๗๙
๘๑๘๐
๘๑๘๑
๘๑๘๒
๘๑๘๓
๘๑๘๔
๘๑๘๕
๘๑๘๖
๘๑๘๗
๘๑๘๘
๘๑๘๙
๘๑๙๐
๘๑๙๑
๘๑๙๒
๘๑๙๓
๘๑๙๔
๘๑๙๕
๘๑๙๖
๘๑๙๗
๘๑๙๘
๘๑๙๙
๘๒๐๐

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอุสมาน อาแซ
นายอูหมอด มรรคาเขต
นายเอก ดุสิตยานนท
พันจาเอก เอก ภูมิพัฒนโชติ
พันจาตรี เอก รักจรรยาบรรณ
นายเอกฉันท มูลศรี
นายเอกชัย คําใส
นายเอกชัย คําอั้น
นายเอกชัย เครืออินตะ
นายเอกชัย จันทะเภา
สิบเอก เอกชัย ใจกลม
นายเอกชัย ชางเพชร
นายเอกชัย เดชเอี่ยม
นายเอกชัย นวลสมบูรณ
นายเอกชัย เนตรวิศุทธ
นายเอกชัย เนียมนวล
นายเอกชัย บุญยี่เซง
นายเอกชัย ปรีจํารัส
นายเอกชัย เพชรประกอบ
นายเอกชัย มาอยู
นายเอกชัย ยาวิลาศ
นายเอกชัย รอดภิรมย
นายเอกชัย สาคีรี
นายเอกณัฏฐ มวงประเสริฐ
นายเอกตระการณ ซือไกรกุลธวัช
นายเอกธนัช สุทธิรักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๒๐๑
๘๒๐๒
๘๒๐๓
๘๒๐๔
๘๒๐๕
๘๒๐๖
๘๒๐๗
๘๒๐๘
๘๒๐๙
๘๒๑๐
๘๒๑๑
๘๒๑๒
๘๒๑๓
๘๒๑๔
๘๒๑๕
๘๒๑๖
๘๒๑๗
๘๒๑๘
๘๒๑๙
๘๒๒๐
๘๒๒๑
๘๒๒๒
๘๒๒๓
๘๒๒๔
๘๒๒๕
๘๒๒๖

นายเอกนรินทร กันทะมัง
สิบเอก เอกบดินทร มิ่งกลิ่น
นายเอกพงศ สักลอ
นายเอกพงศ สุวประพันธ
นายเอกพงษ ใจพรม
นายเอกพงษ เทศวิรัช
นายเอกพงษ ศรีรินติ๊บ
นายเอกพจน คําเซง
นายเอกพนธ เพชรไพบูรณกุล
นายเอกพล ตะนะดี
นายเอกพล นาควิเชียร
นายเอกพิสิทธิ์ จันทนดาหงส
นายเอกภพ พฤษชัยนิมมิต
นายเอกภพ อภัยรัตน
นายเอกภพ อึ้งตระกูล
นายเอกภักดิ์ พรหมพิทักษกุล
นายเอกมล บุญปลูก
นายเอกรัฐ เถาวอวน
นายเอกรัฐ ปนใจ
นายเอกรัฐ เหนือคลอง
นายเอกรัตน โชคบัณฑิต
นายเอกรัตน ฟูแสง
จาเอก เอกราช กะระกล
นายเอกราช คุมลวนลอม
นายเอกราช นอยเจริญ
นายเอกราช ประกอบทรัพย

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๒๗
๘๒๒๘
๘๒๒๙
๘๒๓๐
๘๒๓๑
๘๒๓๒
๘๒๓๓
๘๒๓๔
๘๒๓๕
๘๒๓๖
๘๒๓๗
๘๒๓๘
๘๒๓๙
๘๒๔๐
๘๒๔๑
๘๒๔๒
๘๒๔๓
๘๒๔๔
๘๒๔๕
๘๒๔๖
๘๒๔๗
๘๒๔๘
๘๒๔๙
๘๒๕๐
๘๒๕๑
๘๒๕๒

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเอกราช วงษปลั่ง
นายเอกรินทร กลอมทรัพย
นายเอกรินทร ถิ่นนา
นายเอกลักษณ เกิดเทศ
นายเอกลักษณ ขาวผอง
นายเอกลักษณ ณรงคเลิศฤทธิ์
นายเอกลักษณ ตนยอม
นายเอกลักษณ นามบุตร
นายเอกลักษณ สอาด
นายเอกลักษณ อินทเกษร
นายเอกวีร นิลพิบูลย
นายเอกศักดิ์ คลองรั้ว
นายเอกสาร อินทเรืองศร
นายเอกสิทธิ์ ทองสุกใส
วาที่รอยโท เอกสิทธิ์ มูลสาร
นายเอกสิทธิ์ สุทธิศาสนกุล
นายเอกสิทธิ์ หงษทอง
นายเอกสิทธิ สนธิเดชขจิตพร
นายเอกสุวัชร ถาริยะวงศวนิช
นายเอกอมร มากละเอียด
นายเอกอุดม ตาคํา
นายเอนก ฉายหุน
นายเอนก ถาคํา
นายเอนก ปญญากาวิน
นายเอนก พุมอ่ํา
นายเอนก วัดแยม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๒๕๓
๘๒๕๔
๘๒๕๕
๘๒๕๖
๘๒๕๗
๘๒๕๘
๘๒๕๙
๘๒๖๐
๘๒๖๑
๘๒๖๒
๘๒๖๓
๘๒๖๔
๘๒๖๕
๘๒๖๖
๘๒๖๗
๘๒๖๘
๘๒๖๙
๘๒๗๐
๘๒๗๑
๘๒๗๒
๘๒๗๓
๘๒๗๔
๘๒๗๕
๘๒๗๖
๘๒๗๗
๘๒๗๘

นายเอนก สืบสอน
นายเอนก เสริฐศรี
นายเอนก อุรัตน
นายเอรวัณ วรวัฒน
นายเอรวัตร ลังกาพินธุ
นายโอปอ ดีจันจอย
นายโอภาศ เกลี้ยงแกว
นายโอภาส ชุมนุมดวง
นายโอภาส ตงเทง
นายโอภาส นนทแกว
นายโอภาส พิพัฒนพงศโสภณ
นายโอภาส โพธิ์วงศ
นายโอภาส ไมนอย
นายโอภาส ลิ้มสุวรรณ
วาที่รอยตรี โอภาส สุขบูรณ
นายโอฬาร เวียงเกา
นายไอศูรย เข็มนาค
นายฮาซัน ดราโอะ
นายฮาซัน ลูโละ
นายฮาวารี เปาะสา
นายฮาสัน หมัดศิริ
นายฮาสัน อาบูดายอ
นางกชกมล สุกดิษฐ
นางกชกร จินดากุล
นางกชกร ชมศรี
นางสาวกชกร สะแกวง

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๗๙
๘๒๘๐
๘๒๘๑
๘๒๘๒
๘๒๘๓
๘๒๘๔
๘๒๘๕
๘๒๘๖
๘๒๘๗
๘๒๘๘
๘๒๘๙
๘๒๙๐
๘๒๙๑
๘๒๙๒
๘๒๙๓
๘๒๙๔
๘๒๙๕
๘๒๙๖
๘๒๙๗
๘๒๙๘
๘๒๙๙
๘๓๐๐
๘๓๐๑
๘๓๐๒
๘๓๐๓
๘๓๐๔

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกชกานต เทพชวย
นางกชนิภา ดีพรอม
นางกชพร กะรัตน
นางกชพร กุยออน
นางกชพร แกวขวัญ
นางสาวกชพร ขวัญทอง
นางสาวกชพร เทศมหา
นางกชพร ปรีมงคล
นางสาวกชพร ปยพรภากุล
นางกชพร ภูประสงค
นางกชพร รัตนบุรัมย
นางสาวกชพร โรจนพันธ
นางสาวกชพร สุวรรณนําปน
นางกชพร แสงจันทร
นางกชพร แสงพิศาล
นางสาวกชพร อรจันทร
นางสาวกชพร โฮสกุล
นางสาวกชพรรณ จุนเด็น
นางกชพรรณ ใจเย็น
นางกชพรรณ พิมลนอก
นางกชพรรณ อยูประเสริฐ
นางสาวกชมล ประจักษมณี
นางกชวรรณ สุขแกว
นางสาวกชวรา สุขสุวานนท
นางกชศร ศิริอวม
นางกณัฏฐรินทร เสียงล้ํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๓๐๕
๘๓๐๖
๘๓๐๗
๘๓๐๘
๘๓๐๙
๘๓๑๐
๘๓๑๑
๘๓๑๒
๘๓๑๓
๘๓๑๔
๘๓๑๕
๘๓๑๖
๘๓๑๗
๘๓๑๘
๘๓๑๙
๘๓๒๐
๘๓๒๑
๘๓๒๒
๘๓๒๓
๘๓๒๔
๘๓๒๕
๘๓๒๖
๘๓๒๗
๘๓๒๘
๘๓๒๙
๘๓๓๐

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางกณิกนันต ชาวยา
นางสาวกณิกนันท สุดยินดี
นางกณิศนันท ดีดวง
นางกติกา ชื่นบุญ
นางสาวกทลี ปจจัยเจริญ
นางกนกกร ลบแยม
นางสาวกนกกร อภิวัฒนปญญา
นางสาวกนกกาญจน จันทกาศ
นางกนกกาญจน ชายศรี
นางกนกกาญจน เชิงยุทธ
นางสาวกนกกาญจน ไชยขันธ
นางสาวกนกกาญจน พรรณรัตน
นางสาวกนกจิต ตาคํา
นางสาวกนกณัฐ อนุพงศ
นางกนกทัต ธนาวุฒิพรกุล
นางกนกนวล รัตนกุสุมภ
นางสาวกนกนาฏ ยานะพัทธ
นางสาวกนกนาถ คงสืบชาติ
นางกนกพร เกิดพุดซา
นางกนกพร ขําเกิด
นางสาวกนกพร เขจรศาสตร
นางสาวกนกพร คงสวัสดิ์
นางสาวกนกพร จําสัตย
นางกนกพร เฉิดพงษตระกูล
นางกนกพร ตาราช
นางกนกพร ธรรมขันธา

๘๓๓๑
๘๓๓๒
๘๓๓๓
๘๓๓๔
๘๓๓๕
๘๓๓๖
๘๓๓๗
๘๓๓๘
๘๓๓๙
๘๓๔๐
๘๓๔๑
๘๓๔๒
๘๓๔๓
๘๓๔๔
๘๓๔๕
๘๓๔๖
๘๓๔๗
๘๓๔๘
๘๓๔๙
๘๓๕๐
๘๓๕๑
๘๓๕๒
๘๓๕๓
๘๓๕๔
๘๓๕๕
๘๓๕๖

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกนกพร บดสันเทียะ
นางสาวกนกพร บัวแกว
นางกนกพร บุญลอม
นางกนกพร บูแยม
นางสาวกนกพร ภัยชํานาญ
นางสาวกนกพร มุงแฝงกลาง
นางสาวกนกพร ลีลาสําราญ
นางกนกพร วุฒิศรุต
นางกนกพร ศรีจันทร
นางกนกพร ศรีวิชัย
นางสาวกนกพร สีดอกไม
นางกนกพรรณ ศรีทองคํา
นางกนกพันธุ หนูแดง
นางกนกเพชร เพ็ชรแกว
นางกนกรักษ เกาบริบูรณ
นางสาวกนกรัชต เทพสง
นางสาวกนกรัตน บุญจํารูญ
นางสาวกนกรัตน วุฒิวิชาภรณ
นางกนกรัตน หมั่นวาจา
นางกนกรัตน ไหมพรหม
นางกนกลดา ชาตวจนะยง
นางกนกลดา ทองแกว
นางสาวกนกลักษณ กาหลง
นางกนกลักษณ ไดทุกทาง
นางกนกลักษณ ผลแกว
นางสาวกนกลักษณ วิริยะเชษฐกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๓๕๗
๘๓๕๘
๘๓๕๙
๘๓๖๐
๘๓๖๑
๘๓๖๒
๘๓๖๓
๘๓๖๔
๘๓๖๕
๘๓๖๖
๘๓๖๗
๘๓๖๘
๘๓๖๙
๘๓๗๐
๘๓๗๑
๘๓๗๒
๘๓๗๓
๘๓๗๔
๘๓๗๕
๘๓๗๖
๘๓๗๗
๘๓๗๘
๘๓๗๙
๘๓๘๐
๘๓๘๑
๘๓๘๒

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางกนกวรรณ กอนจินดา
นางสาวกนกวรรณ คงแกว
นางสาวกนกวรรณ จักรสิงหโต
นางกนกวรรณ ใจเที่ยง
นางสาวกนกวรรณ ชิดชอบ
นางกนกวรรณ ดังกลาง
นางสาวกนกวรรณ ทรงพลอย
นางสาวกนกวรรณ ทรงวิจิตร
นางกนกวรรณ ทิพยสุข
นางสาวกนกวรรณ ธูปบูชากร
นางกนกวรรณ บุญมาวัตร
นางกนกวรรณ บุพศิริ
นางสาวกนกวรรณ ประชากูล
นางกนกวรรณ ประดิษฐทรง
นางกนกวรรณ พวงพรม
นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรศรีชา
นางกนกวรรณ มโนสิลารส
นางสาวกนกวรรณ มุทธากาญจน
นางสาวกนกวรรณ มูลเกษ
นางสาวกนกวรรณ มูลเมือง
นางกนกวรรณ โรจนพร
นางสาวกนกวรรณ วงศเจริญ
นางกนกวรรณ วรรณสุข
นางกนกวรรณ ศรีชัย
นางสาวกนกวรรณ ศรีมงคล
นางสาวกนกวรรณ ศรีอรุณ

๘๓๘๓
๘๓๘๔
๘๓๘๕
๘๓๘๖
๘๓๘๗
๘๓๘๘
๘๓๘๙
๘๓๙๐
๘๓๙๑
๘๓๙๒
๘๓๙๓
๘๓๙๔
๘๓๙๕
๘๓๙๖
๘๓๙๗
๘๓๙๘
๘๓๙๙
๘๔๐๐
๘๔๐๑
๘๔๐๒
๘๔๐๓
๘๔๐๔
๘๔๐๕
๘๔๐๖
๘๔๐๗
๘๔๐๘

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกนกวรรณ เศรษฐสันติ์
นางกนกวรรณ สุรภักดี
นางสาวกนกวรรณ หมั่นกิจ
นางกนกวรรณ อุงจิตตตระกูล
นางสาวกนกวรรณ อุนนานนท
นางสาวกนกอร ธิบูรณบุญ
นางสาวกนกอร ประสานทอง
นางกนกอร เพ็งจางค
นางสาวกนกอร มาไสว
นางสาวกนกอร สินธวิจิตร
นางสาวกนกอร สุนทรสัตถาพร
นางสาวกนกอร อินทโก
นางกนิษฐกา ลิ้มประเสริฐ
นางกนิษฐา ชุมเชื้อ
นางกนิษฐา แถบวิไล
นางสาวกนิษฐา บุญมี
นางกนิษฐา พรหมยิ้ม
นางสาวกนิษฐา มิขันหมาก
นางกนิษฐา วงษปญญา
นางกนิษฐา วรรณสะโร
นางสาวกนิษฐา ศรีแตงออน
นางกนิษฐา สุทธิเจริญ
นางสาวกนิษฐา เส็งมา
นางสาวกนิษฐิกา แพงลาด
นางกมนวรรณ ทรงพูล
นางสาวกมลกาญจน พงษเพชร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๔๐๙
๘๔๑๐
๘๔๑๑
๘๔๑๒
๘๔๑๓
๘๔๑๔
๘๔๑๕
๘๔๑๖
๘๔๑๗
๘๔๑๘
๘๔๑๙
๘๔๒๐
๘๔๒๑
๘๔๒๒
๘๔๒๓
๘๔๒๔
๘๔๒๕
๘๔๒๖
๘๔๒๗
๘๔๒๘
๘๔๒๙
๘๔๓๐
๘๔๓๑
๘๔๓๒
๘๔๓๓
๘๔๓๔

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางกมลชนก ดลวิชัย
นางกมลชนก ตนงอ
นางกมลชนก รัตนจํานงค
นางกมลชนก สิงหละคร
นางกมลณพรรษ ธนวัฒนวรากร
นางกมลทิพย บุญโพธิ์
นางกมลทิพย มะทะโจทย
นางสาวกมลทิพย รัตนะ
นางกมลทิพย อินทรวงค
นางสาวกมลเนตร สุริยะ
นางสาวกมลพร โพธิ์ชวย
นางสาวกมลพร หนุนภักดี
นางสาวกมลพร อภิเอกโยธิน
นางสาวกมลพรพรรณ ทีกา
นางกมลพรรณ อินทรประดิษฐ
นางกมลพรรณพร วงศเหลือง
นางสาวกมลมาศ ขุนทองจันทร
นางกมลรัตน ขันทองดี
นางสาวกมลรัตน พิทักษภากร
นางกมลรัตน ศิริมงคลลาวัลย
นางสาวกมลรัตน สมเคราะห
นางกมลรัตน อัมพวา
นางกมลลักษณ กมลคร
นางสาวกมลลักษณ แทรกสุข
นางสาวกมลลักษณ บัวลอม
นางสาวกมลลักษณ พลวัน

๘๔๓๕
๘๔๓๖
๘๔๓๗
๘๔๓๘
๘๔๓๙
๘๔๔๐
๘๔๔๑
๘๔๔๒
๘๔๔๓
๘๔๔๔
๘๔๔๕
๘๔๔๖
๘๔๔๗
๘๔๔๘
๘๔๔๙
๘๔๕๐
๘๔๕๑
๘๔๕๒
๘๔๕๓
๘๔๕๔
๘๔๕๕
๘๔๕๖
๘๔๕๗
๘๔๕๘
๘๔๕๙
๘๔๖๐

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกมลลักษณ วงศเลอวุฒิ
นางสาวกมลวดี จางบัว
นางกมลวรรณ เกี้ยวฝน
นางสาวกมลวรรณ จุตโต
นางสาวกมลวรรณ โตสุวรรณ
นางกมลวรรณ เทวเดช
นางกมลวรรณ ปุญสิริ
นางสาวกมลวรรณ วัฒนะ
นางสาวกมลวรรณ วิชัย
นางสาวกมลวรรณ ศรีเจริญจิตร
นางกมลวรรณ สนธิ
นางกมลศรี สงวนกิจรุงนภา
นางสาวกมลา ฉิมออน
นางสาวกรกช มณีรัตน
นางสาวกรกนก แกวสวัสดิ์
นางกรกนก จรัสรัมย
นางกรกนก วิเศษศาสน
นางกรกนก หยงสตาร
นางสาวกรกมล จันตะรักษ
นางกรกมล แทนมณี
นางกรกมล เมธีวรกิจ
นางกรกมล ใยพันธ
นางสาวกรกมล ศรีเดช
นางสาวกรกมล หฤชัยงาม
นางสาวกรกวินท ริดจันทร
นางสาวกรกานต งิ้วราย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๔๖๑
๘๔๖๒
๘๔๖๓
๘๔๖๔
๘๔๖๕
๘๔๖๖
๘๔๖๗
๘๔๖๘
๘๔๖๙
๘๔๗๐
๘๔๗๑
๘๔๗๒
๘๔๗๓
๘๔๗๔
๘๔๗๕
๘๔๗๖
๘๔๗๗
๘๔๗๘
๘๔๗๙
๘๔๘๐
๘๔๘๑
๘๔๘๒
๘๔๘๓
๘๔๘๔
๘๔๘๕
๘๔๘๖

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางกรกานต จันทรกระจาง
นางสาวกรเกษ รุงกําจัด
นางกรจุรี วรรณวงศ
นางกรชนก พระไตรยะ
นางสาวกรญาภัทร หัสดี
นางกรฎา โถวสกุล
นางสาวกรณกาญจน กรจิราวัจน
นางสาวกรณรรฆ พัดทอง
นางสาวกรณวิกา เอี่ยมชัย
นางสาวกรณษา พิมพิลา
นางกรณะภา ปทมเกตุ
นางสาวกรณิศ สิทธิการ
นางกรนันท แสนทวีสุข
นางกรนิศญา ทองคํา
นางกรพัชรา เกิดไทสง
นางสาวกรพินธุ เจียมวิจิตร
นางสาวกรภัทร ชูสุดรักษ
นางสาวกรภัทร ปงกันมูล
นางสาวกรรณ ธันยาวาท
นางสาวกรรณจนา แชมสา
นางกรรณจนา อภัย
นางกรรณนิการ คําฝน
นางกรรณิกา แกวสงค
นางสาวกรรณิกา ขจรศิลป
นางกรรณิกา ขัติยะ
นางกรรณิกา ทินปาน

๘๔๘๗
๘๔๘๘
๘๔๘๙
๘๔๙๐
๘๔๙๑
๘๔๙๒
๘๔๙๓
๘๔๙๔
๘๔๙๕
๘๔๙๖
๘๔๙๗
๘๔๙๘
๘๔๙๙
๘๕๐๐
๘๕๐๑
๘๕๐๒
๘๕๐๓
๘๕๐๔
๘๕๐๕
๘๕๐๖
๘๕๐๗
๘๕๐๘
๘๕๐๙
๘๕๑๐
๘๕๑๑
๘๕๑๒

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกรรณิกา ทิพยนุกูล
นางสาวกรรณิกา เทพประสิทธิ์
นางกรรณิกา ธาดา
นางกรรณิกา ปวะภูโต
นางสาวกรรณิกา ปกษาเสน
นางกรรณิกา พินสุวรรณ
นางกรรณิกา พุทธพรหม
นางกรรณิกา มีสิทธิ์
นางกรรณิกา รับงาน
นางกรรณิกา ศรศิลป
นางกรรณิกา สอนไตแกว
นางกรรณิกา สืบเหลางิ้ว
นางกรรณิกา สุขทรัพย
นางกรรณิกา สุนทร
นางสาวกรรณิกา สุวรรณเก
นางกรรณิการ แกวนอก
นางสาวกรรณิการ ขันตี
นางกรรณิการ จันทะบุตร
นางกรรณิการ เจริญนาน
นางสาวกรรณิการ ชัยวงศ
นางกรรณิการ ชาจีน
นางกรรณิการ ไชยสีทา
นางสาวกรรณิการ ไชยา
นางสาวกรรณิการ แซลี้
นางสาวกรรณิการ ดวงหาคลัง
นางกรรณิการ ติณรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๕๑๓
๘๕๑๔
๘๕๑๕
๘๕๑๖
๘๕๑๗
๘๕๑๘
๘๕๑๙
๘๕๒๐
๘๕๒๑
๘๕๒๒
๘๕๒๓
๘๕๒๔
๘๕๒๕
๘๕๒๖
๘๕๒๗
๘๕๒๘
๘๕๒๙
๘๕๓๐
๘๕๓๑
๘๕๓๒
๘๕๓๓
๘๕๓๔
๘๕๓๕
๘๕๓๖
๘๕๓๗
๘๕๓๘

นางสาวกรรณิการ ทุมแกว
นางกรรณิการ บัวลาย
นางกรรณิการ บุษราคัม
นางกรรณิการ ประมูกจักโก
นางกรรณิการ ปนแกว
นางกรรณิการ พลาโส
นางสาวกรรณิการ ยอดสอน
นางสาวกรรณิการ รณศิริ
นางกรรณิการ รัตนวราหะ
นางสาวกรรณิการ เรืองไทย
นางกรรณิการ วริลุน
นางกรรณิการ ศรีขาว
นางสาวกรรณิการ ศิริโท
นางกรรณิการ สิงหเห
นางสาวกรรณิการ เหงาปุน
นางกรรณิการ อึ๊งสวัสดิ์
นางสาวกรรณิภา อ่ํากลัด
นางกรรณิมา จงชนะบริบูรณ
นางสาวกรรนิกา เกื้อฤทธิ์
นางกรรัตนณัช พวงแกว
นางกรวรรณ คําบุญ
นางสาวกรวรรณ พรหมศิริ
นางสาวกรวินท พลดวงคํา
นางกรวิภา ทักษิณ
นางกรวิภา เทียมถม
นางสาวกรวิภา สุทธิ

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๓๙
๘๕๔๐
๘๕๔๑
๘๕๔๒
๘๕๔๓
๘๕๔๔
๘๕๔๕
๘๕๔๖
๘๕๔๗
๘๕๔๘
๘๕๔๙
๘๕๕๐
๘๕๕๑
๘๕๕๒
๘๕๕๓
๘๕๕๔
๘๕๕๕
๘๕๕๖
๘๕๕๗
๘๕๕๘
๘๕๕๙
๘๕๖๐
๘๕๖๑

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นางกรศรี แกวทิพย
นางสาวกรสุดา จันทรวงศ
นางสาวกรสุภา เพียกขุนทด
นางสาวกรอง สดวิไล
นางกรองกาญจน ศุภวาร
นางกรองกาญจน สวัสดี
นางสาวกรองกาน บัวตูม
นางกรองแกว รัตนจีนะ
นางกรองแกว ศิริชวลิต
นางสาวกรองจิต อานุภาพสโมสร
นางกรองจิตร ชวยยิ้ม
นางกรองทอง รูทา
นางกรองทอง โอกุศล
นางสาวกรองทิพ ธรรมโร
นางสาวกรองทิพย ชรินรัตนกุล
นางสาวกรัณกรพ หงษทอง
นางสาวกรัณฑฑรัตน เดชคณพิชญ
นางกรานสุนีย อารินทร
นางกรีพร ระวังวงค
นางสาวกรุณา กลัดเนินกลุม
นางกรุณา คํายา
นางกฤชตพรรณ ชื่นอุรา
นางสาวกฤตชญธนพร
กระออมกลาง
๘๕๖๒ นางสาวกฤตญา มะลิเครือ
๘๕๖๓ นางกฤตพร เงินกิ่ง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๕๖๔
๘๕๖๕
๘๕๖๖
๘๕๖๗
๘๕๖๘
๘๕๖๙
๘๕๗๐
๘๕๗๑
๘๕๗๒
๘๕๗๓
๘๕๗๔
๘๕๗๕
๘๕๗๖
๘๕๗๗
๘๕๗๘
๘๕๗๙
๘๕๘๐
๘๕๘๑
๘๕๘๒
๘๕๘๓
๘๕๘๔
๘๕๘๕
๘๕๘๖
๘๕๘๗
๘๕๘๘
๘๕๘๙

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกฤตพร ดีสมุทร
นางสาวกฤตพร พงษเสดา
นางกฤตพร พุมฟก
นางกฤตพร สกุลเด็น
นางกฤตภรณ สนอุทา
นางสาวกฤตภัค ผิวเหลือง
นางกฤตยา ขัติคํา
นางสาวกฤตยา รัศมี
นางกฤตยาภรณ วงศเพิ่ม
นางกฤตลักษณ เมืองชาง
นางกฤตวรรณ สาทอง
นางสาวกฤตษญา กุลจิตติธรรม
นางสาวกฤติกา แกวคํา
นางกฤติกา เทพยุหะ
นางสาวกฤติกา พรหมจรรย
พันจาเอกหญิง กฤติกา มีมาก
นางสาวกฤติพร ชื่นผล
นางกฤติพร รวมใจ
นางสาวกฤติมา โชติชวง
นางกฤติมา นกดวน
นางสาวกฤติยา บุญเชิด
นางกฤติยา มวงสนิท
วาที่รอยตรีหญิง กฤติยาณี จันเทศ
นางสาวกฤติยาธรณ รีพล
นางสาวกฤษฎาพร นาคถนอม
นางสาวกฤษฎาพร พรหมจักร

๘๕๙๐
๘๕๙๑
๘๕๙๒
๘๕๙๓
๘๕๙๔
๘๕๙๕
๘๕๙๖
๘๕๙๗
๘๕๙๘
๘๕๙๙
๘๖๐๐
๘๖๐๑
๘๖๐๒
๘๖๐๓
๘๖๐๔
๘๖๐๕
๘๖๐๖
๘๖๐๗
๘๖๐๘
๘๖๐๙
๘๖๑๐
๘๖๑๑
๘๖๑๒
๘๖๑๓
๘๖๑๔
๘๖๑๕

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกฤษฎีกา มัญจกาเภท
นางสาวกฤษฐธีรา สรรเกียรติกุล
นางกฤษณพร แพกุล
นางสาวกฤษณพร ไพบูลยเกษมสุทธิ
นางกฤษณวรรณ สงวนทรัพย
นางกฤษณา เกตุแกว
นางสาวกฤษณา คนไว
นางสาวกฤษณา จันทรเกษ
นางกฤษณา เจริญศรี
นางกฤษณา ชางสาร
นางสาวกฤษณา ชาลีบัว
จาเอกหญิง กฤษณา ชูศรี
นางสาวกฤษณา ไชยรัตน
นางกฤษณา ไชยวงศ
นางสาวกฤษณา ตวนมณี
นางสาวกฤษณา โตทอง
นางสาวกฤษณา ทิวาวงศกุล
นางสาวกฤษณา บุญเสริม
นางกฤษณา พระเพ็ชร
นางกฤษณา มงคลสวัสดิ์
นางกฤษณา มาเจริญ
นางสาวกฤษณา เรืองยุบล
นางสาวกฤษณี งามเจริญ
นางกฤษณี สมุทรศรี
นางกฤษติกา เกิ้งบุรี
นางกฤษติญา เสือมาก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๖๑๖
๘๖๑๗
๘๖๑๘
๘๖๑๙
๘๖๒๐
๘๖๒๑
๘๖๒๒
๘๖๒๓
๘๖๒๔
๘๖๒๕
๘๖๒๖
๘๖๒๗
๘๖๒๘
๘๖๒๙
๘๖๓๐
๘๖๓๑
๘๖๓๒
๘๖๓๓
๘๖๓๔
๘๖๓๕
๘๖๓๖
๘๖๓๗
๘๖๓๘
๘๖๓๙
๘๖๔๐
๘๖๔๑

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกลอมศรี สิทธิศักดิ์
นางกลอยใจ คุณโลก
นางสาวกลิ่นประทุม แสงสุระ
นางสาวกวินตรา ไหมเจริญ
นางสาวกวินรัตน ดีบุรี
นางกษมา รัตนถาวร
นางสาวกษมา หนายคอน
นางกษิดิ์กาญจน พิสิษฐกุล
นางสาวกษิรา วาระรัมย
นางสาวกษิรา ไวยโรจน
นางสาวกษุณา จํานงบุตร
นางกสิณา สองเมืองแกน
นางกองสิน ชื่นชมกลิ่น
นางสาวกอซีดะ ยูโซะ
นางสาวกอบกาญจน ศิริกุล
นางสาวกอบกาญจน อรุณมาศ
นางสาวกอบกุล ชินวงษมวง
นางกอบกุล เชาวลิต
นางกอบกุล เดชอํานาจ
นางสาวกอบกุล ตันทวงศ
นางสาวกอบกุล ศุภมงคลชัย
นางกอบกุล อุทัยเรือง
นางสาวกอบเกื้อ ฐานะ
นางกัญจนณัฏฐ แกวเนตร
นางสาวกัญจนณัฏฐ เทพวงศ
นางสาวกัญจนณัฏฐ พรมสุวรรณ

๘๖๔๒
๘๖๔๓
๘๖๔๔
๘๖๔๕
๘๖๔๖
๘๖๔๗
๘๖๔๘
๘๖๔๙
๘๖๕๐
๘๖๕๑
๘๖๕๒
๘๖๕๓
๘๖๕๔
๘๖๕๕
๘๖๕๖
๘๖๕๗
๘๖๕๘
๘๖๕๙
๘๖๖๐
๘๖๖๑
๘๖๖๒
๘๖๖๓
๘๖๖๔
๘๖๖๕
๘๖๖๖
๘๖๖๗

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกัญจนณัฏฐ รอดวิเศษ
นางสาวกัญจนพร ทัพพเพ็ชร
นางสาวกัญจนพร อินทรประสิทธ
นางกัญจนพิลักษณ ชุมชวย
นางสาวกัญจนภัส พิสิฐพงศกร
นางกัญจนมกล พาภักดี
นางกัญจนมณัช รัตนบุรี
นางสาวกัญจนรัชฐาน พันธุแกว
นางกัญจนรัตน ถิ่นทิพย
นางกัญจนรัตน วรโชติรัตนากร
นางกัญจนรัตน สมทรัพย
นางสาวกัญจนะ เหลมนําชัย
นางกัญจนา พุดดี
นางสาวกัญจนา รัตนเทพี
นางสาวกัญจนา แสงดี
นางสาวกัญจนิกุญช หลินศรี
นางสาวกัญจนี ชนชนะ
นางสาวกัญจารัตน คําขึ้น
นางสาวกัญชพร เขื่อนพงษ
นางกัญญกัฐ เรืองถาวรพันธ
นางสาวกัญญชิสา พูลชอบ
นางสาวกัญญฐญามาศ แกวพิทักษ
นางสาวกัญญฐพิมพ เจริญผล
นางสาวกัญญณัช จุลศรี
นางสาวกัญญณิษา วงษงาม
นางกัญญนันทน ปญญาดา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๖๖๘
๘๖๖๙
๘๖๗๐
๘๖๗๑
๘๖๗๒
๘๖๗๓
๘๖๗๔
๘๖๗๕
๘๖๗๖
๘๖๗๗
๘๖๗๘
๘๖๗๙
๘๖๘๐
๘๖๘๑
๘๖๘๒
๘๖๘๓
๘๖๘๔
๘๖๘๕
๘๖๘๖
๘๖๘๗
๘๖๘๘
๘๖๘๙
๘๖๙๐
๘๖๙๑
๘๖๙๒
๘๖๙๓

นางกัญญนันทน เศรษฐธนะพัฒ
นางสาวกัญญนิษฐา คูจารุวัฒน
นางกัญญภัทร เจียงวงค
นางกัญญภา พิมพงษ
นางกัญญมน พงษสุวรรณ
นางกัญญรัตน รอดพิเศษ
นางสาวกัญญรัตน วิเศษอุดม
นางกัญญรินท วุฒิศยานันท
นางสาวกัญญลักษณ สิทธิจันทร
นางสาวกัญญวรา กันศรีเวียง
นางสาวกัญญวรา รัตนะมะสะ
นางกัญญะวีช จันทรทอง
นางกัญญา กาวสมบัติ
นางกัญญา คงสมทบ
นางสาวกัญญา ชาติบุรุษ
นางกัญญา ธรรมโม
นางกัญญา นอยสารบัญ
นางกัญญา บุญทอง
นางกัญญา เพ็ชรสุก
นางกัญญา มีนายน
นางสาวกัญญา วงศศิลป
นางกัญญา ศักดิ์ศรีทาว
นางกัญญา สิงหนารถ
นางกัญญา สิงหวิโรจน
นางกัญญาณัฐ ขาวดี
นางกัญญาณัฐ คงอินทร

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๖๙๔
๘๖๙๕
๘๖๙๖
๘๖๙๗
๘๖๙๘
๘๖๙๙
๘๗๐๐
๘๗๐๑
๘๗๐๒
๘๗๐๓
๘๗๐๔
๘๗๐๕
๘๗๐๖
๘๗๐๗
๘๗๐๘
๘๗๐๙
๘๗๑๐
๘๗๑๑
๘๗๑๒
๘๗๑๓
๘๗๑๔
๘๗๑๕
๘๗๑๖
๘๗๑๗
๘๗๑๘
๘๗๑๙

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกัญญาณัฐ จันตะคาด
นางกัญญาณัฐ จันทมิตร
นางกัญญาณัฐ ใจเพียร
นางสาวกัญญาณัฐ ไชยลังกา
นางกัญญาณัฐ นาคนชม
นางสาวกัญญาณัฐ วงษสมศรี
นางสาวกัญญาณัฐ หาญคําหลา
นางสาวกัญญาณี บุตรธาจร
นางสาวกัญญาพร อามาตย
นางกัญญาพัชญ บัวมี
นางกัญญาพัชญ พรมเขต
นางสาวกัญญาพัชร เชิดแสง
นางสาวกัญญาพัชร ลักษมีพิเชษฐ
นางสาวกัญญาพัชร บรรเทิงกุล
นางกัญญาพัชร ปาลาศ
นางสาวกัญญาพัชร พลูชื่น
นางกัญญาพัชร อะทะวงศ
นางกัญญาพัศ ยุทธอาจ
นางกัญญาภัค ดวนใหญ
นางกัญญาภัค ทองเชิด
นางกัญญาภัค นาออม
นางสาวกัญญาภัค ปานอินทร
นางกัญญาภัค ภูพา
นางกัญญาภัค มีแกวนอย
นางสาวกัญญาภัค ศรีทองอุน
นางกัญญาภัทร ขวาไทย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๗๒๐
๘๗๒๑
๘๗๒๒
๘๗๒๓
๘๗๒๔
๘๗๒๕
๘๗๒๖
๘๗๒๗
๘๗๒๘
๘๗๒๙
๘๗๓๐
๘๗๓๑
๘๗๓๒
๘๗๓๓
๘๗๓๔
๘๗๓๕
๘๗๓๖
๘๗๓๗
๘๗๓๘
๘๗๓๙
๘๗๔๐
๘๗๔๑
๘๗๔๒
๘๗๔๓
๘๗๔๔
๘๗๔๕

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกัญญาภัทร ปาลศรี
นางกัญญาภัทร ศรีชาหลวง
นางกัญญาภัทร สายกลิ่น
นางกัญญาภัทร สีบุญมา
นางกัญญาภา จําพรต
นางกัญญามาศ สุดจริง
นางกัญญารัตน พันธสวัสดิ์
นางสาวกัญญารัตน พิพัฒนเจริญชัย
นางกัญญารัตน รอดแกว
นางสาวกัญญารัตน วานิชกูล
นางกัญญารัตน สราสํารวย
นางกัญญารัตน สุนทรสิริโชติ
นางสาวกัญญาวีร นวลขาว
นางสาวกัญฐธมล ดวงวิโรจน
นางกัญฐิตา บัวสาย
นางสาวกัญฑิมา ชุมสิงห
นางสาวกัญณภัทร แกวกล้ํา
นางสาวกัญณภัทร จูมพระบุตร
นางสาวกัญณภัทร ชํานาญดี
นางสาวกัญณภัทร ธรรมบุตร
นางสาวกัญณภัทร สบายจิตร
นางกัญณภัทร แสนพวง
นางกัญณิการ ออนทอง
นางกัญตนา วุฒิสุวรรณ
นางกัญธิตา ศรีสุราช
นางกัญนิพา ตัณฑุลวณิชย

๘๗๔๖
๘๗๔๗
๘๗๔๘
๘๗๔๙
๘๗๕๐
๘๗๕๑
๘๗๕๒
๘๗๕๓
๘๗๕๔
๘๗๕๕
๘๗๕๖
๘๗๕๗
๘๗๕๘
๘๗๕๙
๘๗๖๐
๘๗๖๑
๘๗๖๒
๘๗๖๓
๘๗๖๔
๘๗๖๕
๘๗๖๖
๘๗๖๗
๘๗๖๘
๘๗๖๙
๘๗๗๐
๘๗๗๑

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกัญปวีร เกิดเจริญ
นางกัญยา ศรีสุนทร
นางสาวกัญรดา รภัทรโณทัย
นางกัณฐิกา นาคนุน
นางกัณฐิรัศมิ์ วงคคําปน
นางกัณฑิมาศ พรมสากล
นางสาวกัณทรากร สนธิคุณ
นางกัณธิมา บัวใหญ
นางกัณพิชา จุลสุวรรณ
นางสาวกัตติกา บูชาพันธุ
นางกัทลี เอียดเต็ม
นางกันจนา งิ้วแดง
นางกันจนา อุตรมาตย
นางสาวกันฑสร มณีโชติ
นางสาวกันณัชชา สุขเกษม
นางกันณัฏฐกาญจน สุโนภักดิ์
นางสาวกันตกนิษฐ ตังสุรัตน
นางกันตกมล ไชยราช
นางกันตพัฒน เขียวเทศ
นางสาวกันตยา ประภาการ
นางสาวกันตา ธวาบุญรัศมี
นางกันตา ศรีชลาลัย
นางกันติชา นวลเปยน
นางกันตินันท ลับโกษา
นางกันทิกา แกวสอง
นางสาวกันทิมา ศักดิ์ศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๗๗๒
๘๗๗๓
๘๗๗๔
๘๗๗๕
๘๗๗๖
๘๗๗๗
๘๗๗๘
๘๗๗๙
๘๗๘๐
๘๗๘๑
๘๗๘๒
๘๗๘๓
๘๗๘๔
๘๗๘๕
๘๗๘๖
๘๗๘๗
๘๗๘๘
๘๗๘๙
๘๗๙๐
๘๗๙๑
๘๗๙๒
๘๗๙๓
๘๗๙๔
๘๗๙๕
๘๗๙๖
๘๗๙๗

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางกันนิกา เมืองมูล
นางกันนิกา วงศหงษ
นางสาวกันนิภา ขอพรกลาง
นางกันยรัตนชล สิยาชีพ
นางกันยา คงแกว
นางกันยา จันทรสิงห
นางสาวกันยา ทนทาน
นางสาวกันยา หาญพิทักษวงศ
นางกันยากร โลหะกิจ
นางสาวกันยารัตน ชูดํา
นางสาวกันยารัตน ทิวจันทึก
นางสาวกันยารัตน ยืนยาว
นางสาวกันยารัตน รัศมี
นางกันยารัตน อรัญรุตม
นางสาวกันลยาณี พิมพวัน
นางกัลจนา แกวประสงค
นางกัลญา นะแกว
นางกัลญา อุปชฌาย
นางกัลญารัตน สุมประเสริฐ
นางกัลณารัตน ชินบุตร
นางสาวกัลยกมล ศรีทวมประจักษ
นางสาวกัลยกร การุญ
นางกัลยกร กิจพิทักษ
นางกัลยกร เชือกพรม
นางสาวกัลยกร บุญนํา
นางสาวกัลยกร วงศขจรเดช

๘๗๙๘
๘๗๙๙
๘๘๐๐
๘๘๐๑
๘๘๐๒
๘๘๐๓
๘๘๐๔
๘๘๐๕
๘๘๐๖
๘๘๐๗
๘๘๐๘
๘๘๐๙
๘๘๑๐
๘๘๑๑
๘๘๑๒
๘๘๑๓
๘๘๑๔
๘๘๑๕
๘๘๑๖
๘๘๑๗
๘๘๑๘
๘๘๑๙
๘๘๒๐
๘๘๒๑
๘๘๒๒
๘๘๒๓

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกัลยกร วิลัย
นางกัลยกร ศรีหะพล
นางกัลยกร ศิริวาท
นางกัลยกร สีมุเทศ
นางกัลยกร อาจรักษา
นางสาวกัลยวรรธน อาญาสิทธิ์
นางกัลยวัฒน สุมมาตย
นางกัลยา กาหรีมละ
นางกัลยา กุลฉิม
นางกัลยา แกวเมืองคํา
นางกัลยา ขาวเขียว
นางสาวกัลยา เครือพันธศักดิ์
นางกัลยา จงนอก
นางสาวกัลยา จันทรประภาพ
นางกัลยา เจาะจง
นางกัลยา ชาติทรัพยสิน
นางกัลยา ชุมทอง
นางกัลยา ตุยสืบ
นางสาวกัลยา ประทุมทอง
นางสาวกัลยา ปองปก
นางกัลยา ปญญาวัฒนธนกุล
นางกัลยา ปนเดง
นางสาวกัลยา โพธิ์พัฒนชัย
นางสาวกัลยา มดแสง
นางสาวกัลยา มากมี
นางกัลยา วงศสวัสดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๘๒๔
๘๘๒๕
๘๘๒๖
๘๘๒๗
๘๘๒๘
๘๘๒๙
๘๘๓๐
๘๘๓๑
๘๘๓๒
๘๘๓๓
๘๘๓๔
๘๘๓๕
๘๘๓๖
๘๘๓๗
๘๘๓๘
๘๘๓๙
๘๘๔๐
๘๘๔๑
๘๘๔๒
๘๘๔๓
๘๘๔๔
๘๘๔๕
๘๘๔๖
๘๘๔๗
๘๘๔๘
๘๘๔๙

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางกัลยา ศรีวงษา
นางกัลยา ศศิมณฑล
นางกัลยา สงนวล
นางกัลยา สมปาน
นางกัลยา สอนสําโรง
นางกัลยา สังฆมณี
นางกัลยา สายคําฝน
นางกัลยา สิงหเชาวกรกุล
นางกัลยา เสรีธนโรจน
นางกัลยา หนูสาย
นางสาวกัลยา เหลาบานคอ
นางสาวกัลยา อัตชู
นางกัลยา อามอส
นางกัลยา อีซอ
นางกัลยาณศิริ มหัทธนวานิชกุล
นางกัลยาณี กาญจนธานี
นางสาวกัลยาณี โกวิทยแสงทอง
นางกัลยาณี จาระวรโชติกุล
นางสาวกัลยาณี จุยกลาง
นางสาวกัลยาณี เซงแตง
นางกัลยาณี มวงหีต
นางสาวกัลยาณี แมนธนู
นางสาวกัลยาณี สมทาว
นางกัลยาณี หาญใจ
นางกัลยานี กาซอ
นางสาวกัลยานี ใจทะนา

๘๘๕๐
๘๘๕๑
๘๘๕๒
๘๘๕๓
๘๘๕๔
๘๘๕๕
๘๘๕๖
๘๘๕๗
๘๘๕๘
๘๘๕๙
๘๘๖๐
๘๘๖๑
๘๘๖๒
๘๘๖๓
๘๘๖๔
๘๘๖๕
๘๘๖๖
๘๘๖๗
๘๘๖๘
๘๘๖๙
๘๘๗๐
๘๘๗๑
๘๘๗๒
๘๘๗๓
๘๘๗๔
๘๘๗๕

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกัลยารัตน กันพุดซา
นางสาวกัลยารัตน ทรงวิลาศ
นางกัลยารัตน บัวพุทธา
นางกัลยารัตน พันธุทอง
นางสาวกัลยารัตน เลิศรมยานันท
นางกัลยาลักษณ สมเพชร
นางสาวกัลสุมา บุญพันธ
นางสาวกาญจณา สิงหนอย
นางกาญจณี เผาวิจารณ
นางกาญจนชนก สุภาวงศ
นางกาญจนณัฏฐา บุญนอม
นางสาวกาญจนพรรณ ไสยกิจ
นางสาวกาญจนรักษ หาเคน
นางกาญจนรัตน กูลศัตยาภิรมย
นางกาญจนสุดา นิลสาคู
นางกาญจนา กุศล
นางสาวกาญจนา แกวแกมเกตุ
นางกาญจนา แกวพรหม
นางกาญจนา คงแกว
นางกาญจนา คํามุงคุณ
นางกาญจนา คิง
นางสาวกาญจนา เงินขอ
นางสาวกาญจนา ชัยมูล
นางกาญจนา ชางพูด
นางกาญจนา ชื่นชวน
นางกาญจนา ดงเจริญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๘๗๖
๘๘๗๗
๘๘๗๘
๘๘๗๙
๘๘๘๐
๘๘๘๑
๘๘๘๒
๘๘๘๓
๘๘๘๔
๘๘๘๕
๘๘๘๖
๘๘๘๗
๘๘๘๘
๘๘๘๙
๘๘๙๐
๘๘๙๑
๘๘๙๒
๘๘๙๓
๘๘๙๔
๘๘๙๕
๘๘๙๖
๘๘๙๗
๘๘๙๘
๘๘๙๙
๘๙๐๐
๘๙๐๑

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกาญจนา ดีบุญโน
นางกาญจนา ดีเอี่ยม
นางกาญจนา ทนันชัย
นางกาญจนา ทองระยา
นางกาญจนา ทะกา
นางกาญจนา ทับธานี
นางสาวกาญจนา ทิพยประเสริฐ
นางกาญจนา นงคโภชน
นางกาญจนา นวลสุทธิ์
นางกาญจนา นอมเศียร
นางสาวกาญจนา นาคแท
นางกาญจนา เนตรพุกกณะ
นางกาญจนา บัวเนี่ยว
นางกาญจนา บุญลักขะ
นางสาวกาญจนา บุญสง
นางกาญจนา ปรางครัตนศิลา
นางสาวกาญจนา ปราบปญจะ
นางกาญจนา ปานพรม
นางสาวกาญจนา เปกธนู
นางกาญจนา โปตวัฒน
นางกาญจนา ผลสันต
นางกาญจนา พิพุฒ
นางสาวกาญจนา เพ็งเพชร
นางกาญจนา เพื่อนฝูง
นางกาญจนา มะเดื่อ
นางกาญจนา มีมาลูน

๘๙๐๒
๘๙๐๓
๘๙๐๔
๘๙๐๕
๘๙๐๖
๘๙๐๗
๘๙๐๘
๘๙๐๙
๘๙๑๐
๘๙๑๑
๘๙๑๒
๘๙๑๓
๘๙๑๔
๘๙๑๕
๘๙๑๖
๘๙๑๗
๘๙๑๘
๘๙๑๙
๘๙๒๐
๘๙๒๑
๘๙๒๒
๘๙๒๓
๘๙๒๔
๘๙๒๕
๘๙๒๖
๘๙๒๗

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกาญจนา มีแสง
นางกาญจนา เมืองมูล
นางสาวกาญจนา รอฮิม
นางกาญจนา ราคาแพง
นางสาวกาญจนา เรืองเสน
นางกาญจนา ละอองเดช
นางกาญจนา แลลอม
นางสาวกาญจนา วงษนามใหม
นางกาญจนา วรรณโอภาส
นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ
นางกาญจนา ศรีเพ็ชร
นางสาวกาญจนา ศรีภะนา
นางสาวกาญจนา ศรีหาราช
นางกาญจนา ศรีอุทา
นางกาญจนา ศศานนท
นางสาวกาญจนา สงวนงาม
นางสาวกาญจนา สนธินุช
นางกาญจนา สองสมุทร
นางสาวกาญจนา สอนสูงเนิน
นางสาวกาญจนา สัจจาพันธุ
นางสาวกาญจนา สายสําอางค
นางกาญจนา สีทาแก
นางกาญจนา สุทธาวาศ
นางกาญจนา สุทธิชลสกุล
นางกาญจนา สุบิน
นางกาญจนา สุวรรณไกร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๙๒๘
๘๙๒๙
๘๙๓๐
๘๙๓๑
๘๙๓๒
๘๙๓๓
๘๙๓๔
๘๙๓๕
๘๙๓๖
๘๙๓๗
๘๙๓๘
๘๙๓๙
๘๙๔๐
๘๙๔๑
๘๙๔๒
๘๙๔๓
๘๙๔๔
๘๙๔๕
๘๙๔๖
๘๙๔๗
๘๙๔๘
๘๙๔๙
๘๙๕๐
๘๙๕๑
๘๙๕๒
๘๙๕๓

นางสาวกาญจนา สุวรรณยศ
นางสาวกาญจนา หนูนุรักษ
นางสาวกาญจนา หมัดสนิ
นางสาวกาญจนา หลีหวัง
นางสาวกาญจนา หาญแรง
นางสาวกาญจนา เหมลา
นางสาวกาญจนา อินรินทร
นางกาญจนาพร เกตุทอง
นางกาญจนาภรณ อาลัยกลาง
นางสาวกาญจนาภา กลิ่นละออ
นางกาญจนี ยศธํารง
นางสาวกาญชฎา พึ่งธรรมพร
นางสาวกาญดา รัตนเกษร
นางกาญติกา ลองชูผล
นางสาวกาญทิชา บําขุนทด
นางสาวกาญยารัตน คงแกว
นางสาวกาญวณี วิลาศลัด
นางสาวกานจเนศ พรมแกว
นางกานญาดา ทัพธานี
นางกานดา กวั้งซวน
นางสาวกานดา เกลี้ยงแปน
นางสาวกานดา เกษมณี
นางสาวกานดา ขันตา
นางกานดา คําลือสาย
นางกานดา จันทรสวัสดิ์
นางกานดา ชอบเอียด

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๕๔
๘๙๕๕
๘๙๕๖
๘๙๕๗
๘๙๕๘
๘๙๕๙
๘๙๖๐
๘๙๖๑
๘๙๖๒
๘๙๖๓
๘๙๖๔
๘๙๖๕
๘๙๖๖
๘๙๖๗
๘๙๖๘
๘๙๖๙
๘๙๗๐
๘๙๗๑
๘๙๗๒
๘๙๗๓
๘๙๗๔
๘๙๗๕
๘๙๗๖
๘๙๗๗
๘๙๗๘
๘๙๗๙

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกานดา ทรัพยแกว
นางกานดา นาคา
นางสาวกานดา ศรีนรคุตร
นางสาวกานดา สุจรรยา
นางกานดา อนุรัตน
นางกานดา อิ่นสุวรรณ
นางสาวกานดามณี ตุมทองสําโรง
นางกานตชนิกา ระวังนาม
นางสาวกานตชนิต ตะนัย
นางกานตณิชา ชวยชัย
นางกานตติมา เกตุเผือก
นางกานตพิชชา เกษสาคร
นางกานตพิชชา แกวตาย
นางกานตพิชชา งามชัด
นางสาวกานตพิชชา สุรีคุณาพงษ
นางสาวกานตมณี บุญศรัทธา
นางกานตรดา สลีสองสม
นางกานตรวี นามชุม
นางกานตรวี นิ่มเนติพันธ
นางกานตสิรี ชูทอง
นางกานตอง คําพยา
นางกานติมา แกมทอง
นางสาวกานทิพย ทองชูดํา
นางสาวกานนิศา ประทุมชาติ
นางกาย บุนนาค
นางกายา วงศสายเชื้อ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๙๘๐
๘๙๘๑
๘๙๘๒
๘๙๘๓
๘๙๘๔
๘๙๘๕
๘๙๘๖
๘๙๘๗
๘๙๘๘
๘๙๘๙
๘๙๙๐
๘๙๙๑
๘๙๙๒
๘๙๙๓
๘๙๙๔
๘๙๙๕
๘๙๙๖
๘๙๙๗
๘๙๙๘
๘๙๙๙
๙๐๐๐
๙๐๐๑
๙๐๐๒
๙๐๐๓
๙๐๐๔
๙๐๐๕

นางสาวการะเกด มาศิริ
นางสาวการีมะ อับดุลเลาะ
นางการุณี ขวัญใจ
นางกําจัด สุดโต
นางกําไร บุญยิ่ง
นางกําไร แสงสรอย
นางกําไร อรุณประชารัตน
นางกําไล วินิจฉัย
นางกําไลมาศ แกวเรือง
นางสาวกิ่งกาญ รองเย็น
นางกิ่งกาญจน เกียรติเมธา
นางกิ่งกาญจน พอดี
นางสาวกิ่งกานต เจิมแกว
นางสาวกิ่งกานต บุญโชติ
นางสาวกิ่งแกว ทองทิพย
นางสาวกิ่งแกว เทียนวงค
นางกิ่งแกว มหานาม
นางกิ่งแกว ออนทรัพย
นางสาวกิ่งแกว อินทรกําแหง
นางกิ่งชบา แปนจาก
นางกิ่งดาว คณะเจริญ
นางกิ่งทอง ถิ่นหลวง
นางสาวกิจวิพา เหมือนพันธุ
นางสาวกิตฏิมา บุญทรัพย
นางกิตติกา บุญญาทวี
นางกิตติกานต เกตุมาลา

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๐๖
๙๐๐๗
๙๐๐๘
๙๐๐๙
๙๐๑๐
๙๐๑๑
๙๐๑๒
๙๐๑๓
๙๐๑๔
๙๐๑๕
๙๐๑๖
๙๐๑๗
๙๐๑๘
๙๐๑๙
๙๐๒๐
๙๐๒๑
๙๐๒๒
๙๐๒๓
๙๐๒๔
๙๐๒๕
๙๐๒๖
๙๐๒๗
๙๐๒๘
๙๐๒๙
๙๐๓๐
๙๐๓๑

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกิตติกานต ใจคํา
นางกิตติธรา บุบลเขต
นางสาวกิตตินันท สุดเรือง
นางกิตติพร นิจปยนันท
นางสาวกิตติพิชญ ไชยภักดี
นางกิตติมา แกวกิตติ
นางสาวกิตติมา แกวอุดม
นางสาวกิตติมา จั่นมา
นางสาวกิตติมา บุญพรอง
นางสาวกิตติมา ปแกว
นางสาวกิตติมา สันตะกิจ
นางกิตติมา สีหะวงษ
นางกิตติมา สุขารมย
นางสาวกิตติมาภรณ สกุลทหาร
นางกิตติยา กลั่นกลิ่นหอม
นางกิตติยา คงเพ็ชร
นางสาวกิตติยา ชูจันทร
นางกิตติยา ทิพยโสตถิ
นางกิตติยา บุพศิริ
นางกิตติยา สิงหธนะ
นางสาวกิตติยาพร สุทโธ
นางสาวกิตติวรรณ บัณฑิต
นางกิติญา เรืองสมบัติ
นางสาวกิติดารัชต พิพัธนะกฤตย
นางกิติพร นามสุวรรณ
นางสาวกิติมา มีพลอย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๐๓๒
๙๐๓๓
๙๐๓๔
๙๐๓๕
๙๐๓๖
๙๐๓๗
๙๐๓๘
๙๐๓๙
๙๐๔๐
๙๐๔๑
๙๐๔๒
๙๐๔๓
๙๐๔๔
๙๐๔๕
๙๐๔๖
๙๐๔๗
๙๐๔๘
๙๐๔๙
๙๐๕๐
๙๐๕๑
๙๐๕๒
๙๐๕๓
๙๐๕๔
๙๐๕๕
๙๐๕๖
๙๐๕๗

นางกิติมา อะสุรินทร
นางกิติยวดี ตูธีระ
นางสาวกิติยา เขตตะเคียน
นางสาวกิติยา ศิลาวรรณา
นางสาวกิติวรรณ ประสิทธิ์ผล
นางสาวกินถะหรา พั่วแดง
นางกิมลี้ สุขเมฆ
นางสาวกิรณา ศรุตานันท
นางสาวกิรณา อินพัฒนสกุล
นางสาวกิรษา คลองโปงเกตุวรา
นางกีรดา สุนิพัฒน
นางกีรตยา นิยมคุณ
นางกีรติ ปญญาพร
นางกีรติกาญจน ประเสริฐสังข
นางกีรติญา ทับทอง
นางกีรติณัฐเลขา สิงหมาตย
นางกีรติลักษณ เมฆอากาศ
นางกุญชณัฏฐา พงษเจริญปรีชา
นางสาวกุณณภา เสียงเจริญ
นางสาวกุมภา สายแกว
นางสาวกุมารี ทัพกฤษณ
นางสาวกุลกนก คําเขียว
นางสาวกุลกัลยา อุณหเศรษฐ
นางสาวกุลจิรา กุลบุญญา
นางสาวกุลจิรา โพธิ์แสง
นางสาวกุลจิรา มั่นจิตร

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๕๘
๙๐๕๙
๙๐๖๐
๙๐๖๑
๙๐๖๒
๙๐๖๓
๙๐๖๔
๙๐๖๕
๙๐๖๖
๙๐๖๗
๙๐๖๘
๙๐๖๙
๙๐๗๐
๙๐๗๑
๙๐๗๒
๙๐๗๓
๙๐๗๔
๙๐๗๕
๙๐๗๖
๙๐๗๗
๙๐๗๘
๙๐๗๙
๙๐๘๐
๙๐๘๑
๙๐๘๒
๙๐๘๓

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกุลชฎา นกแกว
นางกุลฌา บรรณสาร
นางสาวกุลณัฐ ปลั่งกลาง
นางกุลณัฐฐา เดชะเทศ
นางสาวกุลดา นุชเนตร
นางสาวกุลติมา เอี๋ยวสกุล
นางกุลทิพา มหาสุข
นางกุลธิดา ชูหมื่นไวย
นางสาวกุลธิดา ตั้งมั่น
นางกุลธิดา นามวงศา
นางกุลธิดา บุญสิริชูโต
นางกุลธิดา ศิลปการบวร
นางกุลธิดา สวัสดี
นางกุลธิดา สิทธิปุน
นางกุลธิยา มณีรัตน
นางกุลนรี ยุงเกี้ยว
นางสาวกุลนันท ปาละกวงค
นางสาวกุลนันท ยศถานี
นางกุลนิษฐ แกวบุปผา
นางกุลภัสสร ใจทน
นางกุลภาภร ปอมจันทร
นางกุลยา จันทสิงห
นางกุลยา ประภารัตน
นางสาวกุลยา วินัยธรรม
นางสาวกุลลดา เปรมจิตร
นางสาวกุลวดี วงษวิพัฒน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๐๘๔
๙๐๘๕
๙๐๘๖
๙๐๘๗
๙๐๘๘
๙๐๘๙
๙๐๙๐
๙๐๙๑
๙๐๙๒
๙๐๙๓
๙๐๙๔
๙๐๙๕
๙๐๙๖
๙๐๙๗
๙๐๙๘
๙๐๙๙
๙๑๐๐
๙๑๐๑
๙๑๐๒
๙๑๐๓
๙๑๐๔
๙๑๐๕
๙๑๐๖
๙๑๐๗
๙๑๐๘
๙๑๐๙

นางกุลวดี สงแสง
นางกุลวดี สมบัติธีระ
นางกุลวี พันธุมี
นางสาวกุลวีณ ภูตระกูล
นางกุลสตรี บากาประเสริฐ
นางสาวกุลสินี สาพาที
นางกุลสิริ เปรมกลาง
นางสาวกุลิศรา ชางทุงใหญ
นางกุลิสรา คชรัตน
นางกุลิสรา จักรพัชรกุล
นางสาวกุลิสรา ภาณุชไพศาล
นางกุลิสรา วงศอาษา
นางกุลิสรา สอนเนย
นางสาวกุศลาพร ไชยสมบัติ
นางสาวกุศลาพร ศรีสุราช
นางกุสะลิน มูลกัน
นางกุสุมา กลายสุข
นางสาวกุสุมา ทองออน
นางกุสุมา ใสสะอาด
นางสาวกุสุมา อินแตง
นางกุสุมา อินทสุราช
นางกุสุมาลย สมศักดิ์
นางกุหลาบ ทองแชม
นางกุหลาบ พัฒนาภรณ
นางกุหลาบ ภูอาง
นางกุหลาบ มิตรดี

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๑๐
๙๑๑๑
๙๑๑๒
๙๑๑๓
๙๑๑๔
๙๑๑๕
๙๑๑๖
๙๑๑๗
๙๑๑๘
๙๑๑๙
๙๑๒๐
๙๑๒๑
๙๑๒๒
๙๑๒๓
๙๑๒๔
๙๑๒๕
๙๑๒๖
๙๑๒๗
๙๑๒๘
๙๑๒๙
๙๑๓๐
๙๑๓๑
๙๑๓๒
๙๑๓๓
๙๑๓๔
๙๑๓๕

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกุหลาบ สุขสีแวว
นางกุหลาบ แสนดี
นางกุหลาบทิพย บุญโท
นางเก็จชณัฐ หลงสมัน
นางเก็จมณี ทองประไพ
นางสาวเกตนนิภา ไกรจะบก
นางสาวเกตนสิรี ธนรัชตกุลวงศ
นางสาวเกตนอิสรีย กุศลสุข
นางสาวเกตุกนก จอมจันทรยอง
นางเกตุกานต นครจินดา
นางสาวเกตุมณี เทพคํา
นางสาวเกตุวดี บุญเทพ
นางสาวเกตุสิณี ดวงประสาท
นางสาวเกตุสุณี สายชํานิ
นางเกตุสุดา แชมสุวรรณ
นางเกตุสุดา หนูเอียด
นางเกล็ดแกว บุญเกิด
นางเกวริน เกตุวิเชียร
นางเกวลิน อางบุญตา
นางเกวลี รักษา
นางสาวเกวลี ฤทธิศาสตร
นางสาวเกวลี เสมทับ
นางเกศกนก มะลิเผือก
นางสาวเกศแกว วิวัฒนบวรกุล
นางเกศแกว อุบลวรรณ
นางสาวเกศณี สิงหกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๑๓๖
๙๑๓๗
๙๑๓๘
๙๑๓๙
๙๑๔๐
๙๑๔๑
๙๑๔๒
๙๑๔๓
๙๑๔๔
๙๑๔๕
๙๑๔๖
๙๑๔๗
๙๑๔๘
๙๑๔๙
๙๑๕๐
๙๑๕๑
๙๑๕๒
๙๑๕๓
๙๑๕๔
๙๑๕๕
๙๑๕๖
๙๑๕๗
๙๑๕๘
๙๑๕๙
๙๑๖๐
๙๑๖๑

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเกศดา สายเส็ง
นางสาวเกศทิพย กองแกว
นางสาวเกศมณี สมสะอาด
นางเกศร สุกัน
นางเกศรา พูลสวัสดิ์
นางสาวเกศราภรณ การะเกตุ
นางเกศราภรณ ฉิมพลี
นางเกศราภรณ ชินพร
นางเกศริน จาราช
นางเกศริน ใจซื่อดี
นางสาวเกศวิมลลักษณ แจมจันทร
นางสาวเกศสยาม ตันมณีประเสริฐ
นางเกศสรินทร เทพบุรี
นางเกศสุดา ไชยชวย
นางเกศสุดา แยมแสง
นางสาวเกศิณี พรหมตัน
นางเกศิณี เพชรประกอบ
นางเกศินี จันทรเลน
นางเกศินี ใจหาญ
นางเกศินี ทองเกลี้ยง
นางเกศินี บุตรอินทร
นางเกศินี ปานสมัย
นางเกศินี พุฒสีแกว
นางสาวเกศินี มณีพวง
นางเกศินี มั่นปาน
นางสาวเกศินี สนธิศิริ

๙๑๖๒
๙๑๖๓
๙๑๖๔
๙๑๖๕
๙๑๖๖
๙๑๖๗
๙๑๖๘
๙๑๖๙
๙๑๗๐
๙๑๗๑
๙๑๗๒
๙๑๗๓
๙๑๗๔
๙๑๗๕
๙๑๗๖
๙๑๗๗
๙๑๗๘
๙๑๗๙
๙๑๘๐
๙๑๘๑
๙๑๘๒
๙๑๘๓
๙๑๘๔
๙๑๘๕
๙๑๘๖
๙๑๘๗

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเกศินี อยูสถิตย
นางสาวเกษแกว พราหมณตะขบ
นางสาวเกษแกว หมื่นวงศ
นางสาวเกษชญานิษฐ มั่นเกษวิทย
นางเกษฎา เสมอใจ
นางเกษณี แกวศรี
นางสาวเกษณี เครือพลับ
นางเกษณี จันทรหอม
นางเกษณี ถาวร
นางสาวเกษณี สุคลธา
นางสาวเกษณีภร สัชชานนท
นางสาวเกษดา หนูคาบแกว
นางสาวเกษมณี มณีรัตน
นางเกษมศรี จันทโนบล
นางเกษมศรี ราษี
นางสาวเกษร กิจปกรณสันติ
นางเกษร โคตะนิต
นางเกษร ปดตามานัง
นางเกษร พิสัยพันธ
นางเกษร ภักดีพันดอน
นางสาวเกษร ภูมิกอง
นางสาวเกษร ศรีจันดี
นางเกษร สอนสุภาพ
นางเกษร สุขุประการ
นางสาวเกษร หนูดํา
นางเกษร หมื่นดวง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๑๘๘
๙๑๘๙
๙๑๙๐
๙๑๙๑
๙๑๙๒
๙๑๙๓
๙๑๙๔
๙๑๙๕
๙๑๙๖
๙๑๙๗
๙๑๙๘
๙๑๙๙
๙๒๐๐
๙๒๐๑
๙๒๐๒
๙๒๐๓
๙๒๐๔
๙๒๐๕
๙๒๐๖
๙๒๐๗
๙๒๐๘
๙๒๐๙
๙๒๑๐
๙๒๑๑
๙๒๑๒
๙๒๑๓

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางเกษร ออนทรัพย
นางสาวเกษรา ดวงมณี
นางสาวเกษรา เบ็ญจะขันธ
นางเกษรา ปาปะโม
นางสาวเกษรา พิชัยชวง
นางเกษรา พิพัฒนรัตนากร
นางเกษรา ศรีบุณยาภิรัต
นางเกษรา สารรัตนะ
นางสาวเกษราภรณ เนตรภักดี
นางสาวเกษราวดี เลิศคอนสาร
นางสาวเกษราวัลย เชียรธานรักษ
นางเกษราวัลย รูสมัย
นางเกษรินทร สีเสียด
นางเกษศิริ ปรินทอง
นางสาวเกษศิรินทร กันทะอินทร
นางสาวเกษศิรินทร สีชาวงค
นางเกษา จิตรธรรม
นางสาวเกษา นาคสวัสดิ์
นางสาวเกษิณี มั่นเกษวิทย
นางเกสร คําออง
นางเกสร จันทรโอชา
นางเกสร ผลพงษ
นางสาวเกสร โพธิ์เปยศรี
นางสาวเกสรา จันเขียด
นางเกสรินทร แสงศรี
นางเกสรี แกวทิตย

๙๒๑๔
๙๒๑๕
๙๒๑๖
๙๒๑๗
๙๒๑๘
๙๒๑๙
๙๒๒๐
๙๒๒๑
๙๒๒๒
๙๒๒๓
๙๒๒๔
๙๒๒๕
๙๒๒๖
๙๒๒๗
๙๒๒๘
๙๒๒๙
๙๒๓๐
๙๒๓๑
๙๒๓๒
๙๒๓๓
๙๒๓๔
๙๒๓๕
๙๒๓๖
๙๒๓๗
๙๒๓๘
๙๒๓๙

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเกสา ฝาเงิน
นางเกสินี เสียรพจน
นางสาวเกียรติสุดา กาศเกษม
นางสาวเกียรติสุดา แกนจันทร
นางสาวเกียรติสุดา ชูประสิทธิ์
นางเกียรติสุดา พิมพเบาธรรม
นางสาวเกียรติสุดา สงสุขเลิศสันติ
นางแกนใจ ฉายละออ
นางสาวแกนนภา ชูพูล
นางสาวแกมกาญจน คชวงษ
นางแกวกัลยา ดิษฐเจริญ
นางแกวกัลยา โพนทอง
นางแกวใจ ไชยชาติ
นางแกวฐิติกานต กิตติชญานนท
นางแกวตา กงแกว
นางสาวแกวตา จันทรดี
นางแกวตา แนวปราณีต
นางสาวแกวตา แสงสี
นางสาวแกวมณี รัตนศักดิ์มณีกุล
นางแกวสวรรค อริยรุงเรืองกุล
นางโกลัญญา เมฆกมล
นางโกศล เทพมณี
นางสาวใกลรุง กองแกว
นางไกรสรจันทร ลายเมฆ
นางไกลญานา รวยดี
นางสาวขจร แสงทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๒๔๐
๙๒๔๑
๙๒๔๒
๙๒๔๓
๙๒๔๔
๙๒๔๕
๙๒๔๖
๙๒๔๗
๙๒๔๘
๙๒๔๙
๙๒๕๐
๙๒๕๑
๙๒๕๒
๙๒๕๓
๙๒๕๔
๙๒๕๕
๙๒๕๖
๙๒๕๗
๙๒๕๘
๙๒๕๙
๙๒๖๐
๙๒๖๑
๙๒๖๒
๙๒๖๓
๙๒๖๔
๙๒๖๕

นางสาวขจี ศรีบุตรโรจน
นางขจีพรรณ รอดแกว
นางสาวขจีรัตน เจตนานุรักษ
นางขจีรัตน สวนทอง
นางสาวขณิดา ยศปญญา
นางขณิษฐา เปาอินทร
นางสาวขนิชา อมรทรัพย
นางสาวขนิฐา แกวจิตคงทอง
นางสาวขนิษฐา กลิ่นกลั่น
นางสาวขนิษฐา แกวภูมิแห
นางขนิษฐา แกวสุริวงศ
นางขนิษฐา โกมิพัฒน
นางสาวขนิษฐา คลายแดง
นางขนิษฐา ค่ําคูณ
นางขนิษฐา คุมบัณฑิตย
นางขนิษฐา จันทร
นางขนิษฐา ชองทอง
นางขนิษฐา เชยชื่นจิตร
นางสาวขนิษฐา ทองสาลี
นางขนิษฐา ทิพรังศรี
นางขนิษฐา เทพสุคนธ
นางขนิษฐา ธรรมชัย
นางสาวขนิษฐา นวมเจริญ
นางขนิษฐา นอยศรี
นางขนิษฐา นุนเขียว
นางขนิษฐา บุญฉิม

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๖๖
๙๒๖๗
๙๒๖๘
๙๒๖๙
๙๒๗๐
๙๒๗๑
๙๒๗๒
๙๒๗๓
๙๒๗๔
๙๒๗๕
๙๒๗๖
๙๒๗๗
๙๒๗๘
๙๒๗๙
๙๒๘๐
๙๒๘๑
๙๒๘๒
๙๒๘๓
๙๒๘๔
๙๒๘๕
๙๒๘๖
๙๒๘๗
๙๒๘๘
๙๒๘๙
๙๒๙๐
๙๒๙๑

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางขนิษฐา ปรึกกระโทก
นางขนิษฐา เปกทอง
นางขนิษฐา ผลแกว
นางขนิษฐา เผนโคกสูง
นางขนิษฐา พรหมสุบัณ
นางขนิษฐา พุมประทีป
นางขนิษฐา เพ็งหยวก
นางขนิษฐา แพงจันทร
นางขนิษฐา รักษมณี
นางขนิษฐา รังสิมันตุชาติ
นางขนิษฐา ลีเมาะ
นางขนิษฐา สอาดนัก
นางสาวขนิษฐา สีสมุดคํา
นางขนิษฐา สุดเสนห
นางขนิษฐา แสนโสดา
นางสาวขนิษฐา หนายแกว
นางสาวขนิษฐา หวังประเสริฐ
นางขนิษฐา อวมเสงี่ยม
นางสาวขนิษฐา ออนประเสริฐ
นางขนิษฐา อิ่มหนํา
นางขนิษฐา เอี่ยมวงศ
นางขวัญ สิงหทองไชย
นางสาวขวัญจิต บุญทอย
นางขวัญจิต ปญญา
นางขวัญจิตร ขวัญเมือง
นางสาวขวัญจิตร ทองอินทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๒๙๒
๙๒๙๓
๙๒๙๔
๙๒๙๕
๙๒๙๖
๙๒๙๗
๙๒๙๘
๙๒๙๙
๙๓๐๐
๙๓๐๑
๙๓๐๒
๙๓๐๓
๙๓๐๔
๙๓๐๕
๙๓๐๖
๙๓๐๗
๙๓๐๘
๙๓๐๙
๙๓๑๐
๙๓๑๑
๙๓๑๒
๙๓๑๓
๙๓๑๔
๙๓๑๕
๙๓๑๖
๙๓๑๗

นางสาวขวัญจิตร บุญยืน
นางสาวขวัญจิตร ศิริโรจน
นางสาวขวัญจิตร สิงหคํา
นางขวัญใจ กองประดิษฐ
นางขวัญใจ ไกรวิริยะ
นางสาวขวัญใจ คําออนสา
นางสาวขวัญใจ จันทรแกว
นางสาวขวัญใจ จิตรดี
นางขวัญใจ ฉินสกลธนากร
นางขวัญใจ เทศสูงเนิน
นางสาวขวัญใจ นวลปาน
นางขวัญใจ บัวหลวง
นางสาวขวัญใจ ประมวญ
นางขวัญใจ พรหมมา
นางสาวขวัญใจ พรหมศรี
นางขวัญใจ มวงงาม
นางขวัญใจ มาลัยชน
นางสาวขวัญใจ สองแสงจันทร
นางขวัญใจ สีลาสม
นางสาวขวัญใจ สุขสําราญ
นางสาวขวัญใจ อนมงคล
นางขวัญชนก กิจประสงค
นางขวัญชนก เรืองศรี
นางสาวขวัญชนก ฤทธิ์บัณฑิต
นางสาวขวัญชนก สอดศรี
นางสาวขวัญชีวิต ทองโอ

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓๑๘
๙๓๑๙
๙๓๒๐
๙๓๒๑
๙๓๒๒
๙๓๒๓
๙๓๒๔
๙๓๒๕
๙๓๒๖
๙๓๒๗
๙๓๒๘
๙๓๒๙
๙๓๓๐
๙๓๓๑
๙๓๓๒
๙๓๓๓
๙๓๓๔
๙๓๓๕
๙๓๓๖
๙๓๓๗
๙๓๓๘
๙๓๓๙
๙๓๔๐
๙๓๔๑
๙๓๔๒
๙๓๔๓

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางขวัญดวงดาว วังผา
นางสาวขวัญดา ยูโซะ
นางสาวขวัญดาว คนซื่อ
นางขวัญดาว จาดเมือง
นางสาวขวัญดาว วรนาม
นางขวัญดาว สุขเกษม
นางขวัญดาว เสวกพันธ
นางขวัญตา ปนเกตุ
นางขวัญตา ผานเมือง
นางสาวขวัญตา สอนมาลา
นางสาวขวัญนคร ลักขษร
นางขวัญบงกช แกวดี
นางขวัญปภาฤต แจมแจง
นางขวัญพัฒน ดาทอง
นางสาวขวัญเรือน ตนวงษ
นางขวัญเรือน โพธิ์ทอง
นางสาวขวัญเรือน มวงขํา
นางขวัญเรือน โลหะกิจ
นางสาวขวัญเรือน สอนหมวก
นางขวัญเรือน สินปกษา
นางขวัญเรือน สุทธิศักดิ์
นางสาวขวัญเรือน หางาม
นางขวัญฤดี ชมภูทอง
นางขวัญฤทัย บุรีรักษ
นางขวัญฤทัย มณฑาทิพย
นางขวัญฤทัย รัตนพรหม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๓๔๔
๙๓๔๕
๙๓๔๖
๙๓๔๗
๙๓๔๘
๙๓๔๙
๙๓๕๐
๙๓๕๑
๙๓๕๒
๙๓๕๓
๙๓๕๔
๙๓๕๕
๙๓๕๖
๙๓๕๗
๙๓๕๘
๙๓๕๙
๙๓๖๐
๙๓๖๑
๙๓๖๒
๙๓๖๓
๙๓๖๔
๙๓๖๕
๙๓๖๖
๙๓๖๗
๙๓๖๘
๙๓๖๙

นางสาวขวัญฤทัย รัตนวาณิชกุล
นางสาวขวัญลดา หรั่งชะเอม
นางสาวขวัญลักษณ วัดเล็ก
นางขวัญลักษณ อินธรประเสริฐ
นางสาวขวัญลัดดา วางสิงห
นางสาวขวัญเวียง มะโนเครื่อง
นางสาวขวัญศิริ โคตะมา
นางขวัญสุดา เทียนศรี
นางสาวขวัญสุดา พิมพยอม
นางขวัญหญิง กรดเต็ม
นางสาวขวัญหญิง ศรีบานคลอง
นางสาวขวัญหลา แกวลอม
นางขัชพร สินสมุทร
นางขัตติยา แกวกระจก
นางสาวขัตติยา นนทสิน
นางขัตติยา วงคสกุล
นางขันแกว สายอินตะ
นางขันเงิน วงษมั่น
นางสาวขันทอง รักษาสุข
นางสาวขายคํา อินนั่งแทน
นางสาวเขมจิรา บํารุงกิจ
นางสาวเขมจิรา สุนทร
นางเข็มจิรา แกวขวานอย
นางสาวเขมณัฏฐ หิรัญวงศ
นางเข็มพร สังขศิลา
นางสาวเข็มพร สิงหทรงพล

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓๗๐
๙๓๗๑
๙๓๗๒
๙๓๗๓
๙๓๗๔
๙๓๗๕
๙๓๗๖
๙๓๗๗
๙๓๗๘
๙๓๗๙
๙๓๘๐
๙๓๘๑
๙๓๘๒
๙๓๘๓
๙๓๘๔
๙๓๘๕
๙๓๘๖
๙๓๘๗
๙๓๘๘
๙๓๘๙
๙๓๙๐
๙๓๙๑
๙๓๙๒
๙๓๙๓
๙๓๙๔
๙๓๙๕

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเขมพัตถ วรธงไชย
นางเข็มเพชร พูลสงวน
นางสาวเขมรัตน วงษมะณี
นางเขมสิริณพร กันยา
นางเขมิกา พวงแกว
นางเขมินทรา ชาญอักษร
นางสาวแขไข จันทรบวร
นางแขไข สุขเลิศ
นางไขมุก พรหมพันใจ
นางสาวไขศร เข็มธนู
นางไขศรี โพธิ์พันธุ
นางคงฤทธิ์ พลฉวี
นางคชษร พันรังสี
นางคชาภรณ เกียมา
นางสาวคณนาถ ศรีสกุลวิจิตร
นางคณพร พรหมสุวรรณ
พันจาเอกหญิง คณัสนันท สิทธิศักดิ์
นางคณัสนันท เหลาเสน
นางสาวคณาพร คําผุย
นางคณิตฐา รัตนาคม
นางคณิตรา ประสงคสินธุ
นางคณิศร เฉลยพจน
นางสาวคณิศร ธรรมชัย
นางสาวคนันยานุสรณ คําแหง
นางคนางค ภูถมดี
นางสาวคนิตยถา เดชบุรีรัมย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๓๙๖
๙๓๙๗
๙๓๙๘
๙๓๙๙
๙๔๐๐
๙๔๐๑
๙๔๐๒
๙๔๐๓
๙๔๐๔
๙๔๐๕
๙๔๐๖
๙๔๐๗
๙๔๐๘
๙๔๐๙
๙๔๑๐
๙๔๑๑
๙๔๑๒
๙๔๑๓
๙๔๑๔
๙๔๑๕
๙๔๑๖
๙๔๑๗
๙๔๑๘
๙๔๑๙
๙๔๒๐
๙๔๒๑

นางคนิษฐา ทองคําเจริญ
นางสาวคนึง อยูสา
นางสาวคนึงนิจ ธรรมทิ
นางสาวคนึงนิจ พรมลา
นางสาวคนึงนิจ โยธา
นางสาวคนึงนิจ ศรีราเพ็ญ
นางคนึงนิต ธงจันทร
นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ
นางคนึงนิตย นันตา
นางสาวคนึงนิตย เนาวภา
นางคนึงนิตย สีดารอด
นางคมคาย มากมูล
นางครองสิน มาเอียด
นางสาวคริสตอล ประสานแสง
นางควรพิจ พลละคร
นางสาวคอดียะ บิลลาติปชา
นางคอลีเยาะ แวหะยี
นางคะนึงนิตย มวงสี
นางคันทิวา ศักดา
นางสาวคันธรส อยูคง
นางสาวคันธารัตน ชวยเมือง
นางคัมภีรดา ชาตรี
นางคัมภีรพรรณ วงษสุวรรณ
นางคัมภีรา จูหอง
นางคําจันทร แกวกัลยา
นางคําปอง บุญพลี

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๔๒๒
๙๔๒๓
๙๔๒๔
๙๔๒๕
๙๔๒๖
๙๔๒๗
๙๔๒๘
๙๔๒๙
๙๔๓๐
๙๔๓๑
๙๔๓๒
๙๔๓๓
๙๔๓๔
๙๔๓๕
๙๔๓๖
๙๔๓๗
๙๔๓๘
๙๔๓๙
๙๔๔๐
๙๔๔๑
๙๔๔๒
๙๔๔๓
๙๔๔๔
๙๔๔๕
๙๔๔๖
๙๔๔๗

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางคําปุน ทับพิลา
นางคําผิว ขุนเงิน
นางคําพัน ออนบัวขาว
นางสาวคําพาตย บุญเอื้อ
นางคําภู โคตรรัตน
นางคําเมย มุงเงินทอง
นางสาวคีตาญชลี สมสาย
นางคีนยา พลวรรณ
นางคุณัญญา ภัทรประสิทธิ์
นางสาวคุรุวันท เวทยากร
นางเครือฟา แสงพันธ
นางเครือมาศ ตั้งสกุลสุข
นางสาวเครือวัลย แซเจี้ย
นางสาวเครือวัลย นาคทอง
นางเครือวัลย มรุตัณฑ
นางเครือวัลย อุตมะโน
นางเครือสุวรรณ ใจแกว
นางสาวเคลือวัลย อินทรปน
นางสาวแคทลียา พรมรัตน
นางสาวแคทลียา เอี่ยมสอาด
นางสาวงามเงิน สิงหคู
นางสาวงามตา นราแหวว
นางงามตา มีมาก
นางเง็กฮวย มาลีรักษ
นางจงกล กลิ่นมณฑา
นางจงกล แจมจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๔๔๘
๙๔๔๙
๙๔๕๐
๙๔๕๑
๙๔๕๒
๙๔๕๓
๙๔๕๔
๙๔๕๕
๙๔๕๖
๙๔๕๗
๙๔๕๘
๙๔๕๙
๙๔๖๐
๙๔๖๑
๙๔๖๒
๙๔๖๓
๙๔๖๔
๙๔๖๕
๙๔๖๖
๙๔๖๗
๙๔๖๘
๙๔๖๙
๙๔๗๐
๙๔๗๑
๙๔๗๒
๙๔๗๓

นางสาวจงกล ชินพงศ
นางจงกล ชินเสนา
นางจงกล พรหมราชแกว
นางจงกล แยมบุญไทร
นางจงกล ลุกเซ็น
นางจงกล สิงหคา
นางสาวจงกลณี กรุณามัยวงศ
นางจงกลณี กุลชนะรงค
นางจงกลณี รุงเรือง
นางสาวจงกลณีย ยะยาเปา
นางสาวจงจิตต นกแกว
นางสาวจงจิตต บุญชวย
นางสาวจงจิตต สุขสดมภ
นางสาวจงจิตร แดงขาว
นางสาวจงจิตร ศรียา
นางสาวจงจีน แมนไธสง
นางจงดี ไตรรัตน
นางสาวจงดี อินตะนนท
นางจงดีภัค จินตนกุล
นางจงถนอม จงจิตต
นางจงถนอม ธัญญเจริญ
นางสาวจงพนิต ศิริยิ้มแยม
นางจงรักษ ทับทั่ง
นางจงรักษ พันธุประเสริฐ
นางสาวจงรักษ พาหน
นางสาวจงรักษ มีพวง

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๔๗๔
๙๔๗๕
๙๔๗๖
๙๔๗๗
๙๔๗๘
๙๔๗๙
๙๔๘๐
๙๔๘๑
๙๔๘๒
๙๔๘๓
๙๔๘๔
๙๔๘๕
๙๔๘๖
๙๔๘๗
๙๔๘๘
๙๔๘๙
๙๔๙๐
๙๔๙๑
๙๔๙๒
๙๔๙๓
๙๔๙๔
๙๔๙๕
๙๔๙๖
๙๔๙๗
๙๔๙๘
๙๔๙๙

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจงรักษ วงศใหญ
นางสาวจงรักษ สืบโสตร
นางจงรักษ ไสยกุล
นางสาวจงลักษ เวชธรรมา
นางจงลักษณ วิสูงเร
นางจฑาทิพย ถีสูงเนิน
นางจณิสตา ณ นคร
นางจตุพร เกตุตรง
นางจตุพร คงพันธ
นางจตุพร คําเอี่ยม
นางสาวจตุพร จีนแสง
นางสาวจตุพร ตันเสา
นางสาวจตุพร ปรีชาเลิศศิริ
นางจตุพร ผิวทอง
นางจตุพร พงศศิริ
นางจตุพร พวงทอง
นางสาวจตุพร พออามาตย
นางจตุพร ศิริอุดม
นางสาวจตุพร สุขนาน
นางสาวจตุพร สุวรรณมงคล
นางสาวจตุภรณ ไชยสุวรรณ
นางจตุรพร ยังทาไม
นางจนิสยา บัวชุม
นางสาวจพรรณี กั้วมาลา
นางสาวจรรธิรา อัยราคม
นางจรรยจรี จรรยารักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๕๐๐
๙๕๐๑
๙๕๐๒
๙๕๐๓
๙๕๐๔
๙๕๐๕
๙๕๐๖
๙๕๐๗
๙๕๐๘
๙๕๐๙
๙๕๑๐
๙๕๑๑
๙๕๑๒
๙๕๑๓
๙๕๑๔
๙๕๑๕
๙๕๑๖
๙๕๑๗
๙๕๑๘
๙๕๑๙
๙๕๒๐
๙๕๒๑
๙๕๒๒
๙๕๒๓
๙๕๒๔
๙๕๒๕

นางจรรยภา ถามะพันธ
นางจรรยา เกตุขาว
นางจรรยา แกวคูณ
นางสาวจรรยา คงสุข
นางจรรยา คําสะอาด
นางสาวจรรยา คุณสุทธิ์
นางจรรยา จินดาศรี
นางสาวจรรยา จีระวรรณ
นางสาวจรรยา ชินสี
นางสาวจรรยา ตันเวชกูล
นางสาวจรรยา ไตรศรี
นางจรรยา ธรรมสิทธิ์
นางจรรยา ปทมฤทธิ์
นางจรรยา พงษพรต
นางจรรยา ภิบาลจอมมี
นางจรรยา ศิวานนท
นางจรรยา แสงสุวรรณ
นางสาวจรรยา ออนนอม
นางจรรยา อินตะไชย
นางสาวจรรยา อินปุระ
นางจรรยาภรณ เกื้อหนุน
นางจรรยารักษ โพธิ์ทองงาม
นางจรวย หมื่นคง
นางจรวยพร มาเนตร
นางจรัญญา กันยามัย
นางจรัสศรี คําบุญเรือง

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๒๖
๙๕๒๗
๙๕๒๘
๙๕๒๙
๙๕๓๐
๙๕๓๑
๙๕๓๒
๙๕๓๓
๙๕๓๔
๙๕๓๕
๙๕๓๖
๙๕๓๗
๙๕๓๘
๙๕๓๙
๙๕๔๐
๙๕๔๑
๙๕๔๒
๙๕๔๓
๙๕๔๔
๙๕๔๕
๙๕๔๖
๙๕๔๗
๙๕๔๘
๙๕๔๙
๙๕๕๐
๙๕๕๑

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจรัสศรี จันทพาส
นางสาวจรัสศรี จินอาตัน
นางจรัสศรี ชูอินทร
นางสาวจรัสศรี ปนตาเปย
นางสาวจรัสศรี รุงวิชานิวัฒน
นางจรัสศรี สุขปอม
นางสาวจริงจิตร แกวนาบอน
นางจริญญา ขันพล
นางจริญญา ทองออน
นางจริญญา นวลอินทร
นางจริญญา นิสีดา
นางจริญญา เรืองแกว
นางสาวจริญญา ศรแกว
นางจริญญา เหมมณี
นางจริญญาภรณ คําอาจ
นางสาวจริญา สาราทิศ
นางจรินทร ตาคม
นางสาวจรินทร ขันทอง
นางจรินทร คําเพชร
นางจรินทร สุขสวัสดิ์
นางจรินทรทิพย พันนาภพ
นางจรินทรยา ชมพูพื้น
นางจริยวรรณ ตรูศรีลักษมี
นางจริยา กําจร
นางสาวจริยา ขาวหมื่น
นางจริยา จันทพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๕๕๒
๙๕๕๓
๙๕๕๔
๙๕๕๕
๙๕๕๖
๙๕๕๗
๙๕๕๘
๙๕๕๙
๙๕๖๐
๙๕๖๑
๙๕๖๒
๙๕๖๓
๙๕๖๔
๙๕๖๕
๙๕๖๖
๙๕๖๗
๙๕๖๘
๙๕๖๙
๙๕๗๐
๙๕๗๑
๙๕๗๒
๙๕๗๓
๙๕๗๔
๙๕๗๕
๙๕๗๖
๙๕๗๗

นางสาวจริยา จันทํามา
นางสาวจริยา เจนทนา
นางจริยา เชิดชูพันธ
นางสาวจริยา ตันจันทรพงศ
นางจริยา ตันฮะเส็ง
นางสาวจริยา ทองขาว
นางจริยา ทับรอด
นางสาวจริยา บัวสิน
นางจริยา ปานบุตร
นางจริยา ปาลิวนิช
นางจริยา พลศรี
นางจริยา พุทธเทศ
นางสาวจริยา โพทะยะ
นางจริยา ศรีพนม
นางสาวจริยา ศิวะคุณากร
นางจริยา ศุภผล
นางสาวจริยา สกุลหนู
นางจริยา สมุนไพร
นางสาวจริยา สันตานนท
นางสาวจริยาภรณ คําศรี
นางจริยาภรณ แสนสิมมา
นางจริยาวดี พลีดี
นางจรีพร มาลัยศรี
นางจรีพร ศรนุวัตร
นางจรีภรณ ศรีรักษา
นางจรีย กองเอียด

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๗๘
๙๕๗๙
๙๕๘๐
๙๕๘๑
๙๕๘๒
๙๕๘๓
๙๕๘๔
๙๕๘๕
๙๕๘๖
๙๕๘๗
๙๕๘๘
๙๕๘๙
๙๕๙๐
๙๕๙๑
๙๕๙๒
๙๕๙๓
๙๕๙๔
๙๕๙๕
๙๕๙๖
๙๕๙๗
๙๕๙๘
๙๕๙๙
๙๖๐๐
๙๖๐๑
๙๖๐๒
๙๖๐๓

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจรีย เดชอรัญ
นางสาวจรีย อินสุวรรณ
นางสาวจรียารัตน ใชชาง
นางสาวจรีรัตน เปงยอง
นางจรีรัตน วงษเลิศ
นางจรีรัตน สุวรรณ
นางจรูญลักษณ ศรีวิชัย
นางสาวจรูญศรี รื่นมิตร
นางจองสมจินต เสือจําศิล
นางจอมขวัญ กิจภิญโญ
นางสาวจอมขวัญ ทองลิ้ม
นางสาวจอมใจ ชวยสุรินทร
นางสาวจอมใจ สวรรค
นางสาวจอมสุณิสา คันธพงษจิรภาส
นางจอมอุษา ศรีวิเศษ
นางสาวจันจิรา จันทสุทธิบวร
นางสาวจันจิรา ตันติศิรินทร
นางจันจิรา พุฒเพ็ง
นางสาวจันจิรา พุทธวงค
นางจันจิรา สาราบรรณ
นางสาวจันตนา เพียรทอง
นางสาวจันตรี เปรมบุญวัฒนา
นางจันทนา กันทาใจ
นางสาวจันทนา กิตติจารุกร
นางสาวจันทนา เกิดจันทรตรง
นางจันทนา คงหนุน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๖๐๔
๙๖๐๕
๙๖๐๖
๙๖๐๗
๙๖๐๘
๙๖๐๙
๙๖๑๐
๙๖๑๑
๙๖๑๒
๙๖๑๓
๙๖๑๔
๙๖๑๕
๙๖๑๖
๙๖๑๗
๙๖๑๘
๙๖๑๙
๙๖๒๐
๙๖๒๑
๙๖๒๒
๙๖๒๓
๙๖๒๔
๙๖๒๕
๙๖๒๖
๙๖๒๗
๙๖๒๘
๙๖๒๙

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจันทนา ฉายะชาติ
นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ
นางจันทนา ชาติทอง
นางสาวจันทนา นามโยธา
นางสาวจันทนา บุญยะรัตน
นางจันทนา ภูมีคํา
นางจันทนา มูลโคตร
นางจันทนา ใยดี
นางสาวจันทนา วราภรณวิมลชัย
นางจันทนา ศรีวงษา
นางจันทนา ศักดิ์ปูชนียกุล
นางจันทนา แสงทวี
นางจันทนา หนูนุน
นางจันทนา อนพันธ
นางจันทนา อัมพวัน
นางสาวจันทนา อินทรนิมิตร
นางจันทนา เอี่ยมอุดม
นางสาวจันทนี ใยยวง
นางจันทนี วิเศษโชค
นางจันทภรณ โสจะ
นางจันทมณี แพรนอย
นางสาวจันทร รัตนวิจิตร
นางสาวจันทร อราม
นางสาวจันทร ทองเจียน
นางสาวจันทร ทิพยณรงค
นางจันทรจรัส สายสวาง

๙๖๓๐
๙๖๓๑
๙๖๓๒
๙๖๓๓
๙๖๓๔
๙๖๓๕
๙๖๓๖
๙๖๓๗
๙๖๓๘
๙๖๓๙
๙๖๔๐
๙๖๔๑
๙๖๔๒
๙๖๔๓
๙๖๔๔
๙๖๔๕
๙๖๔๖
๙๖๔๗
๙๖๔๘
๙๖๔๙
๙๖๕๐
๙๖๕๑
๙๖๕๒
๙๖๕๓
๙๖๕๔
๙๖๕๕

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจันทรจิรา เข็มเพ็ชร
นางสาวจันทรจิรา ชูระบํา
นางสาวจันทรจิรา ทองรักษ
นางจันทรจิรา ธํารงวิศว
นางจันทรจิรา ปนทอง
นางจันทรจิรา ผิวผอง
นางสาวจันทรจิรา เพ็งคลาย
นางจันทรจิรา โภคบุตร
นางจันทรจิรา ศรีศิล
นางจันทรจิรา สมบัติอํานวยโชค
นางจันทรจิรา สมัยสงค
นางจันทรจิรา สุระมาตย
นางจันทรจิรา เสาวรส
นางสาวจันทรจิรา ขําดวง
นางจันทรจิราพร ปวนกาศ
นางสาวจันทรจีรา ไตรวรรณ
นางจันทรจีรา นิยมพลอย
นางสาวจันทรจุรีย แสงแกว
นางจันทรฉาย แกวสุข
นางสาวจันทรฉาย โคมเวียน
นางจันทรฉาย ดาษไธสง
นางจันทรฉาย บุญทอง
นางจันทรฉาย ประเพณี
นางจันทรฉาย ยามี
นางจันทรทร จันทรพงษ
นางจันทรทรา โสภา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๖๕๖
๙๖๕๗
๙๖๕๘
๙๖๕๙
๙๖๖๐
๙๖๖๑
๙๖๖๒
๙๖๖๓
๙๖๖๔
๙๖๖๕
๙๖๖๖
๙๖๖๗
๙๖๖๘
๙๖๖๙
๙๖๗๐
๙๖๗๑
๙๖๗๒
๙๖๗๓
๙๖๗๔
๙๖๗๕
๙๖๗๖
๙๖๗๗
๙๖๗๘
๙๖๗๙
๙๖๘๐
๙๖๘๑

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจันทรทิพย เจะเหยง
นางสาวจันทรทิพย ชัยชนะ
นางสาวจันทรทิพย ลามิตร
นางจันทรทิพย วงคคํา
นางสาวจันทรทิมา พรมหนองแสน
นางจันทรทิมา รุงเรือง
นางสาวจันทรธนพร เขียดสุก
นางสาวจันทรนิภา ประหยัด
นางสาวจันทรพร ตั้งตระกุลทรัพย
นางจันทรพร สารบุญ
นางจันทรเพ็งเพ็ญ หมอกสังข
นางสาวจันทรเพชร แสงวงศ
นางจันทรเพ็ญ กลาณรงค
นางสาวจันทรเพ็ญ จริงจิตร
นางจันทรเพ็ญ จากหงษา
นางจันทรเพ็ญ เณรวงษ
นางสาวจันทรเพ็ญ ดอกไม
นางสาวจันทรเพ็ญ ตันตระกูล
นางจันทรเพ็ญ ตันสกุล
นางสาวจันทรเพ็ญ ถาวร
นางจันทรเพ็ญ นนทนาคร
นางจันทรเพ็ญ ปญกาที
นางสาวจันทรเพ็ญ ปญโญนันท
นางจันทรเพ็ญ แปนทอง
นางสาวจันทรเพ็ญ พลเดช
นางจันทรเพ็ญ เพ็ชรสมบัติ

๙๖๘๒
๙๖๘๓
๙๖๘๔
๙๖๘๕
๙๖๘๖
๙๖๘๗
๙๖๘๘
๙๖๘๙
๙๖๙๐
๙๖๙๑
๙๖๙๒
๙๖๙๓
๙๖๙๔
๙๖๙๕
๙๖๙๖
๙๖๙๗
๙๖๙๘
๙๖๙๙
๙๗๐๐
๙๗๐๑
๙๗๐๒
๙๗๐๓
๙๗๐๔
๙๗๐๕
๙๗๐๖
๙๗๐๗

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจันทรเพ็ญ รูปแกว
นางจันทรเพ็ญ วงศวิเศษ
นางสาวจันทรเพ็ญ วุฒิเกตุ
นางสาวจันทรเพ็ญ ศรีราคํา
นางจันทรเพ็ญ ศาสตรศรี
นางจันทรเพ็ญ สมบูรณอวน
นางจันทรเพ็ญ สีโน
นางจันทรเพ็ญ สุขทวี
นางจันทรเพ็ญ สุวรรณ
นางสาวจันทรเพ็ญ โหรชิตร
นางจันทรเพ็ญ อนันติ
นางสาวจันทรเพ็ญ อวนเพ็ง
นางจันทรเพ็ญ อางทอง
นางจันทรเพ็ญ อาษาพนม
นางจันทรเพ็ญ โอปาก
นางจันทรแรม จิตพริ้ง
นางจันทรแรม สุวรรณกนิษฐ
นางสาวจันทรวดี จันทร
นางจันทรสุดา กอนวิมล
นางจันทรสุดา ฉิมรักษ
นางจันทรหอม สุขมล
นางสาวจันทรอาภรณ พลราชม
นางสาวจันทรักษ พลวงค
นางสาวจันทรังษี ภูบุญ
นางสาวจันทรัช ปจจมะ
นางจันทรัศม โตอุนทิพย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๗๐๘
๙๗๐๙
๙๗๑๐
๙๗๑๑
๙๗๑๒
๙๗๑๓
๙๗๑๔
๙๗๑๕
๙๗๑๖
๙๗๑๗
๙๗๑๘
๙๗๑๙
๙๗๒๐
๙๗๒๑
๙๗๒๒
๙๗๒๓
๙๗๒๔
๙๗๒๕
๙๗๒๖
๙๗๒๗
๙๗๒๘
๙๗๒๙
๙๗๓๐
๙๗๓๑
๙๗๓๒
๙๗๓๓

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจันทรัสม เสริฐสังวาลย
นางจันทรัสม อตัญที
จาสิบเอกหญิง จันทรา กลั่นพจน
นางสาวจันทรา งามเจริญ
นางสาวจันทรา จาริภักดิ์
นางจันทรา เถาวพันธ
นางจันทรา เทพสุวรรณ
นางจันทรา เที่ยงทัด
นางจันทรา บุญมีประเสริฐ
นางสาวจันทรา ภูขวัญ
นางสาวจันทรา หมัดศิริ
นางสาวจันทริภา บุญหลา
นางจันทัย ตอนศรี
นางจันทิพย ทิพยสิริโชค
นางจันทิพย รังสิปราการ
นางจันทิมันต อุทัย
นางสาวจันทิมา กองหลา
นางจันทิมา เกรียงไกรเพ็ชร
นางสาวจันทิมา เกษมสุข
นางสาวจันทิมา ใจบุญ
นางสาวจันทิมา เตชะรังสรรค
นางสาวจันทิมา ทองเรือง
นางจันทิมา ทองสุข
นางสาวจันทิมา นาคพิรุณ
นางจันทิมา บุญนุม
นางสาวจันทิมา พัทธรากรณ

๙๗๓๔
๙๗๓๕
๙๗๓๖
๙๗๓๗
๙๗๓๘
๙๗๓๙
๙๗๔๐
๙๗๔๑
๙๗๔๒
๙๗๔๓
๙๗๔๔
๙๗๔๕
๙๗๔๖
๙๗๔๗
๙๗๔๘
๙๗๔๙
๙๗๕๐
๙๗๕๑
๙๗๕๒
๙๗๕๓
๙๗๕๔
๙๗๕๕
๙๗๕๖
๙๗๕๗
๙๗๕๘
๙๗๕๙

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจันทิมา มาลีเวฃ
นางจันทิมา ยศพล
นางจันทิมา รอดเจริญศักดิ์
นางจันทิมา เรืองจุติโพธิ์พาน
นางสาวจันทิมา วิชกูล
นางจันทิมา วิเศษอานนท
นางสาวจันทิมา สงชวย
นางจันทิมา สังขดิษฐ
นางจันทิมา สิงหฝาย
นางสาวจันทิมา อนอินทร
นางจันทิมา อิ่มอวยพร
นางจันทิรา ตุมภู
นางจันทิรา ทองไทย
นางสาวจันทิรา บัวเพชร
นางจันทิรา บุญเรือง
นางจันทิรา โพธิ์เที้ยม
นางจันทิรา รื่นเจริญ
นางสาวจันทิรา สมจิตต
นางจันทิรา สุขสมบุญ
นางจันที สุทธิประภา
นางจันเพ็ญ แกวกระจาง
นางสาวจันเพ็ญ ภูตะเวช
นางจามจุรี สุมา
นางจามจุรี หาดสาร
นางสาวจามรี โพธิ์ทอง
นางสาวจามรี วีระกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๗๖๐
๙๗๖๑
๙๗๖๒
๙๗๖๓
๙๗๖๔
๙๗๖๕
๙๗๖๖
๙๗๖๗
๙๗๖๘
๙๗๖๙
๙๗๗๐
๙๗๗๑
๙๗๗๒
๙๗๗๓
๙๗๗๔
๙๗๗๕
๙๗๗๖
๙๗๗๗
๙๗๗๘
๙๗๗๙
๙๗๘๐
๙๗๘๑
๙๗๘๒
๙๗๘๓
๙๗๘๔
๙๗๘๕

นางสาวจามรีย ดําแกว
นางสาวจารินี กรวยทรัพย
นางจารี ผลทวี
นางสาวจารีย เทียมสุน
นางสาวจารุขจิต ชาวชาติ
นางสาวจารุชา จรัสโพธิ์
นางจารุณี การะปกษ
นางจารุณี แกวแสนสุข
นางจารุณี จันประทัด
นางสาวจารุณี ทองแสงกลา
นางสาวจารุณี พรหมอนุมัติ
นางจารุณี ยะภักดี
นางจารุณี ยาวิเลิง
นางจารุณี เสนาใจ
นางสาวจารุนันท จันทโชติกุล
นางจารุนันท เทพรักษา
นางสาวจารุนันท อภิชาตวณิชย
นางสาวจารุนีย ทรัพยมี
นางสาวจารุพร โสมประโคน
นางสาวจารุพรรณ หองสวัสดิ์
นางสาวจารุภัทร ผลคํา
นางสาวจารุมน โตใหญ
นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท
นางจารุรัชต กาเดช
นางสาวจารุรัตน ครองยุทธ
นางจารุรัศมิ์ บุญมวง

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗๘๖
๙๗๘๗
๙๗๘๘
๙๗๘๙
๙๗๙๐
๙๗๙๑
๙๗๙๒
๙๗๙๓
๙๗๙๔
๙๗๙๕
๙๗๙๖
๙๗๙๗
๙๗๙๘
๙๗๙๙
๙๘๐๐
๙๘๐๑
๙๘๐๒
๙๘๐๓
๙๘๐๔
๙๘๐๕
๙๘๐๖
๙๘๐๗
๙๘๐๘
๙๘๐๙
๙๘๑๐
๙๘๑๑

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจารุรินทร สงแจง
นางสาวจารุวดี การะเกต
นางจารุวรรณ กาบแกว
นางสาวจารุวรรณ คลายนิ่ม
นางจารุวรรณ คิ้วเที่ยง
นางจารุวรรณ เครือทอง
นางจารุวรรณ เคลือบสูงเนิน
นางจารุวรรณ งามเลิศ
นางจารุวรรณ งุยเจริญ
นางจารุวรรณ ฉิมดี
นางจารุวรรณ ฉิมเรศ
นางจารุวรรณ ชีโพธิ์
นางจารุวรรณ เดชขุน
นางจารุวรรณ ตรีเหรา
นางสาวจารุวรรณ ถิรนันทนากร
นางจารุวรรณ นุมนาค
นางจารุวรรณ บวบมี
นางจารุวรรณ ปานวิจิตร
นางสาวจารุวรรณ พิกุล
นางสาวจารุวรรณ พินธุรักษ
นางจารุวรรณ เพ็ชรสี
นางสาวจารุวรรณ มงคลดี
นางจารุวรรณ มานุจํา
นางจารุวรรณ มิยามา
นางสาวจารุวรรณ เมฆอําพล
นางจารุวรรณ เมธวิริยศักดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๘๑๒
๙๘๑๓
๙๘๑๔
๙๘๑๕
๙๘๑๖
๙๘๑๗
๙๘๑๘
๙๘๑๙
๙๘๒๐
๙๘๒๑
๙๘๒๒
๙๘๒๓
๙๘๒๔
๙๘๒๕
๙๘๒๖
๙๘๒๗
๙๘๒๘
๙๘๒๙
๙๘๓๐
๙๘๓๑
๙๘๓๒
๙๘๓๓
๙๘๓๔
๙๘๓๕
๙๘๓๖

นางสาวจารุวรรณ ยศถามี
นางจารุวรรณ ฤทธิพัฒน
นางจารุวรรณ ลาลุน
นางจารุวรรณ วรรณา
นางจารุวรรณ ศรบรรจง
นางสาวจารุวรรณ ศรีคง
นางสาวจารุวรรณ หอมทอง
นางสาวจารุวรรณ
อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางจารุวรรณ อิสระ
นางสาวจารุวัทน ตันสุทธิวณิช
นางจํานง จันทรคง
นางจํานงค มีเจริญ
นางจํานงจิตต บุญวัน
นางจํานัน หอมเกตุ
นางสาวจําเนียน อินสา
นางจําเนียร ผลพันธุ
นางจําเนียร อนุรักษ
นางจําเนียร อาจจํานงค
นางจําป วงศแข
นางจํารัส แกวจันดา
นางจํารัส จันนา
นางจํารัส บูระณา
นางจํารูญ เส็งดี
นางจําเริญ ผลศิริ
นางสาวจําเรียง คดคง

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๓๗
๙๘๓๘
๙๘๓๙
๙๘๔๐
๙๘๔๑
๙๘๔๒
๙๘๔๓
๙๘๔๔
๙๘๔๕
๙๘๔๖
๙๘๔๗
๙๘๔๘
๙๘๔๙
๙๘๕๐
๙๘๕๑
๙๘๕๒
๙๘๕๓
๙๘๕๔
๙๘๕๕
๙๘๕๖
๙๘๕๗
๙๘๕๘
๙๘๕๙
๙๘๖๐
๙๘๖๑
๙๘๖๒

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจําเรียง งามพักตร
นางสาวจําเรียง สิทธิปญญา
นางสาวจําเรียง สุขสมพงษ
นางจําเรียง สุขใสพงษ
นางสาวจําลอง ทะบัญหาร
นางจําลอง หมูผึ้ง
นางจําลอง หาญกลา
นางสาวจําลองลักษณ พรอมพิมพ
นางสาวจิณฑนา แกวระวัง
นางสาวจิณณณิตา ปญติ
นางจิณณนิภา มาตรา
นางจิณณพัต เพ็ชรกุล
นางจิณณภัทร แซมทอง
นางจิณพัฒน สุขตาม
นางสาวจิณหนิภา พงษจินดาสุข
นางสาวจิณะนดา แสนสุข
นางสาวจิณัฐตา คงกิ้ม
นางสาวจิณัฐตา ดีทองออน
นางจิณัฐปภา สืบมี
นางจิดาภา จันทะรันต
นางสาวจิดาภา ธาตุรักษ
นางสาวจิดาภา นิสสัยสุข
นางจิดาภา บุญวิเศษ
นางจิดาภา พรประพันธ
นางสาวจิดาภา ยอดอานนท
นางจิดาภา เลิศชยางนุกูร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๘๖๓
๙๘๖๔
๙๘๖๕
๙๘๖๖
๙๘๖๗
๙๘๖๘
๙๘๖๙
๙๘๗๐
๙๘๗๑
๙๘๗๒
๙๘๗๓
๙๘๗๔
๙๘๗๕
๙๘๗๖
๙๘๗๗
๙๘๗๘
๙๘๗๙
๙๘๘๐
๙๘๘๑
๙๘๘๒
๙๘๘๓
๙๘๘๔
๙๘๘๕
๙๘๘๖
๙๘๘๗
๙๘๘๘

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางจิดาภา ศรีเขม
นางจิดาภา ศรีภุชงค
นางสาวจิดาภา ศิริเขตตบุญ
นางจิดาภา สุทธากร
นางสาวจิดาภา เสนศักดิ์
นางสาวจิดาภา เสพสิริสุข
นางจิดาภา หวะสุวรรณ
นางจิดาภา อินทรสมบัติ
นางจิดาภา เอี่ยมนูญ
นางสาวจิดารัตน ปุญยสาร
นางจิตฐิตา จันทรา
นางจิตตเกษม โพธิ
นางสาวจิตตรี เพ็ชรแสนงาม
นางจิตตรีพร นาครัตน
นางจิตติ ซื่อตรง
นางจิตติ ผิวนวล
นางจิตติกา ชัยภักดี
นางจิตติกานต คุมแกว
นางจิตติมา จุกสีดา
นางสาวจิตติมา เจริญทรัพยานันท
นางสาวจิตติมา ชวยกลาง
นางสาวจิตติมา ตีระพันธ
นางสาวจิตติมา ทองธิราช
นางจิตติมา นามโสม
นางจิตติมา บัวแกว
นางจิตติมา บุษบา

๙๘๘๙
๙๘๙๐
๙๘๙๑
๙๘๙๒
๙๘๙๓
๙๘๙๔
๙๘๙๕
๙๘๙๖
๙๘๙๗
๙๘๙๘
๙๘๙๙
๙๙๐๐
๙๙๐๑
๙๙๐๒
๙๙๐๓
๙๙๐๔
๙๙๐๕
๙๙๐๖
๙๙๐๗
๙๙๐๘
๙๙๐๙
๙๙๑๐
๙๙๑๑
๙๙๑๒
๙๙๑๓
๙๙๑๔

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจิตติมา ปญญโชติกุล
นางสาวจิตติมา พิมพพิทยานันท
นางจิตติมา เพ็งเหลางิ้ว
นางจิตติมา แพรวพรายรัตน
นางสาวจิตติมา วิโย
นางจิตติมา ศิริลักษวราภรณ
นางจิตติมา สุวรรณจินดา
นางจิตติมา หอแกว
นางสาวจิตถนอม กลอมนอย
นางจิตนา ทัดมาลา
นางจิตพร เรืองมี
นางสาวจิตรกาล อินเสมียน
นางจิตรดาวัลย มานโพธิ์ศรี
นางสาวจิตรปราณี แพงบุญ
นางสาวจิตรพาวรร พละเดช
นางสาวจิตรลดา ชุมมงคล
นางสาวจิตรลดา ทาใบยา
นางจิตรลดา บุญเหมาะ
นางสาวจิตรลดา วงศวารเตชะ
นางสาวจิตรลัดดา บุญโปรง
นางจิตรวี ศิริธาร
นางจิตรัตน แสนคําวงศ
นางจิตรา เขียวศรี
นางจิตรา คําบาล
นางสาวจิตรา แตงเส็ง
นางจิตรา ทองหลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๙๑๕
๙๙๑๖
๙๙๑๗
๙๙๑๘
๙๙๑๙
๙๙๒๐
๙๙๒๑
๙๙๒๒
๙๙๒๓
๙๙๒๔
๙๙๒๕
๙๙๒๖
๙๙๒๗
๙๙๒๘
๙๙๒๙
๙๙๓๐
๙๙๓๑
๙๙๓๒
๙๙๓๓
๙๙๓๔
๙๙๓๕
๙๙๓๖
๙๙๓๗
๙๙๓๘
๙๙๓๙
๙๙๔๐

นางจิตรา ธรรมหรรษา
นางสาวจิตรา ประภาสะวัต
นางจิตรา พรึกษาลา
นางจิตรา เมืองโอด
นางสาวจิตรา รัตนบุรี
นางจิตรา หนูแกว
นางสาวจิตราพร ใจหาว
นางสาวจิตราพร ยอดบุนอก
นางจิตราภรณ บุศราคัม
นางสาวจิตราภรณ สัณฐิติเมธา
นางจิตราภา เล็กสกุล
นางจิตราวดี คําหลา
นางจิตราวดี พันธุไม
นางจิตราวรรณ หวังเจริญ
นางจิตฤดี โอฬากิจ
นางสาวจิตลดา กองแกว
นางจิตวดี หมูหมื่น
นางจิตสุภาฏ เสริฐศรี
นางสาวจิตาภา กลาแข็ง
นางจิตินันท สุขีเกตุ
นางสาวจิธมณ สุไมรยา
นางจินจุฑา พิทักษวงศศร
นางจินดา เทพแสง
นางจินดา พึ่งธรรม
นางจินดา โพสาราช
นางจินดา วงศเทพ

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙๔๑
๙๙๔๒
๙๙๔๓
๙๙๔๔
๙๙๔๕
๙๙๔๖
๙๙๔๗
๙๙๔๘
๙๙๔๙
๙๙๕๐
๙๙๕๑
๙๙๕๒
๙๙๕๓
๙๙๕๔
๙๙๕๕
๙๙๕๖
๙๙๕๗
๙๙๕๘
๙๙๕๙
๙๙๖๐
๙๙๖๑
๙๙๖๒
๙๙๖๓
๙๙๖๔
๙๙๖๕
๙๙๖๖

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจินดา ศรีสงคราม
นางจินดาพร แซเฉีย
นางสาวจินดาพร ทองมอญ
นางสาวจินดาพร รอดกสิกรรม
นางจินดาภัท เทียมนาขา
นางจินดารัตน ชาวคูเวียง
นางจินดาวรรณ ชัยรัมย
นางสาวจินตกานต วันแกว
นางจินตจุฑา บุญศิริ
นางสาวจินตนา กันพินิจกิจ
นางจินตนา กาญจนะ
นางจินตนา กุลวิจิตร
นางสาวจินตนา ขจรวุฒินันท
นางจินตนา ขาวเผือก
นางจินตนา คลองแคลว
นางสาวจินตนา คําสูง
นางจินตนา เงินสมบัติ
นางจินตนา จงไพศาล
นางจินตนา จันทรพิบูลย
นางจินตนา จันทรเสน
นางสาวจินตนา จันทราเทพ
นางสาวจินตนา เจตกาลบุญชู
นางสาวจินตนา ชูชม
นางจินตนา ซองงาม
นางสาวจินตนา ทั่วดาว
นางจินตนา เทพสุคนธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๙๖๗
๙๙๖๘
๙๙๖๙
๙๙๗๐
๙๙๗๑
๙๙๗๒
๙๙๗๓
๙๙๗๔
๙๙๗๕
๙๙๗๖
๙๙๗๗
๙๙๗๘
๙๙๗๙
๙๙๘๐
๙๙๘๑
๙๙๘๒
๙๙๘๓
๙๙๘๔
๙๙๘๕
๙๙๘๖
๙๙๘๗
๙๙๘๘
๙๙๘๙
๙๙๙๐
๙๙๙๑
๙๙๙๒

นางจินตนา เทียมเมือง
นางจินตนา โปรงใจ
นางสาวจินตนา พรมพินิจ
นางจินตนา พลพงษ
นางจินตนา พัฒนา
นางสาวจินตนา พิงสระนอย
นางจินตนา เพ็ชรทิพย
นางจินตนา โพธิ์ไทร
นางสาวจินตนา ภูจอมจิตร
นางจินตนา มาวิบูลยวงษ
นางจินตนา มีสุข
นางจินตนา ยากําจัด
นางสาวจินตนา ยิ้มแยม
นางจินตนา ยูงรัมย
นางจินตนา ฤทธิ์ขันธ
นางสาวจินตนา ลาดพิลา
นางจินตนา วงคอินตา
นางสาวจินตนา วงศเขื่อน
นางจินตนา แวยูนุ
นางสาวจินตนา ศิริธรรม
นางสาวจินตนา ศิริปโชติ
นางสาวจินตนา สวงโท
นางสาวจินตนา สิริมงคลถาวร
นางจินตนา สุทธศรี
นางสาวจินตนา แสนชา
นางสาวจินตนา หลงหา

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙๙๓
๙๙๙๔
๙๙๙๕
๙๙๙๖
๙๙๙๗
๙๙๙๘
๙๙๙๙
๑๐๐๐๐
๑๐๐๐๑
๑๐๐๐๒
๑๐๐๐๓
๑๐๐๐๔
๑๐๐๐๕
๑๐๐๐๖
๑๐๐๐๗
๑๐๐๐๘
๑๐๐๐๙
๑๐๐๑๐
๑๐๐๑๑
๑๐๐๑๒
๑๐๐๑๓
๑๐๐๑๔
๑๐๐๑๕
๑๐๐๑๖
๑๐๐๑๗
๑๐๐๑๘

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจินตนา หวันแดง
นางสาวจินตนา เหลาพิเดช
นางจินตนา อมรเทพรักษ
นางสาวจินตนา อางสุวรรณ
นางจินตปาตี หาชื่น
นางสาวจินตานภัส เสาทอง
นางสาวจินหจุฑา ศุภศรี
นางจินารัตน สุวรรณศรี
นางจิยากร อินทวงค
นางจิรชยา ไชยผา
นางจิรชยา วงคสูง
นางจิรฐา เกษมสุขทวี
นางสาวจิรฐา พรมรักษ
นางจิรฐา สุขเตชศิริ
นางจิรฐา ออนเงิน
นางสาวจิรณัฐกานต อินตบุตร
นางสาวจิรนันท จิตรอักษร
นางจิรนันท ธีรภาพวิเศษพงษ
นางสาวจิรนันท มีกลิ่นหอม
นางสาวจิรนันท อินทมุสิก
นางสาวจิรประภา มณีขัติย
นางสาวจิรพงษ ตลับนิล
นางจิรพร ขุนจันทร
นางจิรพร แหลมประโคน
นางจิรภรณ มีชนะ
นางสาวจิรภัทร วังศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๐๑๙
๑๐๐๒๐
๑๐๐๒๑
๑๐๐๒๒
๑๐๐๒๓
๑๐๐๒๔
๑๐๐๒๕
๑๐๐๒๖
๑๐๐๒๗
๑๐๐๒๘
๑๐๐๒๙
๑๐๐๓๐
๑๐๐๓๑
๑๐๐๓๒
๑๐๐๓๓
๑๐๐๓๔
๑๐๐๓๕
๑๐๐๓๖
๑๐๐๓๗
๑๐๐๓๘
๑๐๐๓๙
๑๐๐๔๐
๑๐๐๔๑
๑๐๐๔๒
๑๐๐๔๓
๑๐๐๔๔

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจิรภัทร กีรติดําเกิงสกุล
นางสาวจิรภัทร ขาวโต
นางสาวจิรภัทร ทวยจัด
นางสาวจิรภัทร ลิขิตธนธํารง
นางสาวจิรภา ชุมจิตร
นางจิรภา เซียนพิมาย
นางจิรภา ทองรอด
นางจิรภา พอจิต
นางจิรภา มติธรรม
นางสาวจิรภา รักจุย
นางจิรภิญญา กาเผือก
นางสาวจิรวรรณ กันแกว
นางสาวจิรวรรณ เกตุแดง
นางสาวจิรวรรณ คะนะมะ
นางจิรวรรณ พรหมทอง
นางจิรวรรณ พิทักษบุญเขต
นางสาวจิรวรรณ เพ็ญ
นางสาวจิรวรรณ ยิ่งขจร
นางจิรวรรณ สังขทิม
นางสาวจิรวรรณ สายชวย
นางสาวจิรสวัสดิ์ พูลสวัสดิ์
นางสาวจิรสุดา รัตนพิบูลย
นางจิรอดุลย นอยอาง
นางจิระกุล ปะมา
นางจิระดา สุยะรา
นางจิระภา ราชสุวรรณ

๑๐๐๔๕
๑๐๐๔๖
๑๐๐๔๗
๑๐๐๔๘
๑๐๐๔๙
๑๐๐๕๐
๑๐๐๕๑
๑๐๐๕๒
๑๐๐๕๓
๑๐๐๕๔
๑๐๐๕๕
๑๐๐๕๖
๑๐๐๕๗
๑๐๐๕๘
๑๐๐๕๙
๑๐๐๖๐
๑๐๐๖๑
๑๐๐๖๒
๑๐๐๖๓
๑๐๐๖๔
๑๐๐๖๕
๑๐๐๖๖
๑๐๐๖๗
๑๐๐๖๘
๑๐๐๖๙
๑๐๐๗๐

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจิระภา อรุณจิตร
นางสาวจิระวรรณ เกื้อสุข
นางจิรัชญา จตุทอง
นางสาวจิรัชญา ไมตรีจิตร
นางสาวจิรัชยา จันทะวัน
นางสาวจิรัชยา บุญไตร
นางสาวจิรัชยา โบกพัด
นางจิรัชยา มูลแกว
นางสาวจิรัชยา อินเถิง
นางจิรัชยา อินทรอ่ํา
นางสาวจิรัฐกานดา จันที
นางสาวจิรัฐติกาล ยี่สรง
นางสาวจิรัฐยา เกิดสนอง
นางจิรัฐยาภรณ แสงอาทิตย
นางสาวจิรัฐา โนยราษฎร
นางสาวจิรัฐา สิงหคาร
นางสาวจิรัสยา สายมั่น
นางจิรา ไกนรา
นางสาวจิรา ตรัสพันธ
นางจิรา สมศิริ
นางสาวจิราณี ชูทอง
นางจิรานันท ทองหวั่น
นางจิรานันท หมวดใหม
นางสาวจิรานุช สุขะวิริยะ
นางจิราพร แกนแกว
นางสาวจิราพร จันทรสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๐๗๑
๑๐๐๗๒
๑๐๐๗๓
๑๐๐๗๔
๑๐๐๗๕
๑๐๐๗๖
๑๐๐๗๗
๑๐๐๗๘
๑๐๐๗๙
๑๐๐๘๐
๑๐๐๘๑
๑๐๐๘๒
๑๐๐๘๓
๑๐๐๘๔
๑๐๐๘๕
๑๐๐๘๖
๑๐๐๘๗
๑๐๐๘๘
๑๐๐๘๙
๑๐๐๙๐
๑๐๐๙๑
๑๐๐๙๒
๑๐๐๙๓
๑๐๐๙๔
๑๐๐๙๕
๑๐๐๙๖

นางจิราพร จันทศิลา
นางสาวจิราพร จุฬุพงศ
นางสาวจิราพร ตานาน
นางจิราพร ทองทิพย
นางจิราพร ทองสง
นางสาวจิราพร ทะเขียว
นางจิราพร ทัศนสุวรรณ
นางจิราพร นนทศิลา
นางสาวจิราพร นิลพันธ
นางจิราพร เนียมพันธ
นางจิราพร บัวสาย
นางจิราพร โปณะทอง
นางสาวจิราพร พูนสวัสดิ์
นางสาวจิราพร พูลออน
นางสาวจิราพร มูลภักดี
นางสาวจิราพร รัตนสิงห
นางจิราพร ฤทธิ์รักษา
นางสาวจิราพร วรรณกิตร
นางสาวจิราพร วันจันทร
นางสาวจิราพร สอนชัยภูมิ
นางจิราพร แสงไฟ
นางสาวจิราพร แสนสุข
นางสาวจิราพร ใสแดง
นางสาวจิราพร หวานแกว
นางสาวจิราพรรณ ถุงจันทร
นางจิราพรรณ อุปริกชาติพงษ

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐๙๗
๑๐๐๙๘
๑๐๐๙๙
๑๐๑๐๐
๑๐๑๐๑
๑๐๑๐๒
๑๐๑๐๓
๑๐๑๐๔
๑๐๑๐๕
๑๐๑๐๖
๑๐๑๐๗
๑๐๑๐๘
๑๐๑๐๙
๑๐๑๑๐
๑๐๑๑๑
๑๐๑๑๒
๑๐๑๑๓
๑๐๑๑๔
๑๐๑๑๕
๑๐๑๑๖
๑๐๑๑๗
๑๐๑๑๘
๑๐๑๑๙
๑๐๑๒๐
๑๐๑๒๑
๑๐๑๒๒

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจิราพัชร อักษรภักดี
นางจิราภรณ แกววงหิว
นางสาวจิราภรณ จิระ
นางจิราภรณ ใจตรง
นางจิราภรณ ฉ่ําชื่น
นางจิราภรณ ชินไชยชนะ
นางจิราภรณ ไชโย
นางจิราภรณ ตุนเครือ
นางจิราภรณ เต็มเปยม
นางจิราภรณ ถายงวน
นางสาวจิราภรณ ไทยวร
นางสาวจิราภรณ นนทามิตร
นางจิราภรณ ปลอดใจดี
นางจิราภรณ ปนะสา
นางจิราภรณ ผุยผล
นางจิราภรณ พนาวงศ
นางจิราภรณ พรมผล
นางสาวจิราภรณ พึ่งบุญ
นางจิราภรณ เพ็งแชม
นางจิราภรณ โพนงาม
นางสาวจิราภรณ ไพรบึง
นางสาวจิราภรณ มณีกาศ
นางสาวจิราภรณ ยืนยิ่ง
นางสาวจิราภรณ รัตนกุสุมภ
นางสาวจิราภรณ เรืองศักดิ์
นางจิราภรณ สงาวงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๑๒๓
๑๐๑๒๔
๑๐๑๒๕
๑๐๑๒๖
๑๐๑๒๗
๑๐๑๒๘
๑๐๑๒๙
๑๐๑๓๐
๑๐๑๓๑
๑๐๑๓๒
๑๐๑๓๓
๑๐๑๓๔
๑๐๑๓๕
๑๐๑๓๖
๑๐๑๓๗
๑๐๑๓๘
๑๐๑๓๙
๑๐๑๔๐
๑๐๑๔๑
๑๐๑๔๒
๑๐๑๔๓
๑๐๑๔๔
๑๐๑๔๕
๑๐๑๔๖
๑๐๑๔๗
๑๐๑๔๘

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางจิราภรณ สอนสุภาพ
นางสาวจิราภรณ สายทอง
นางสาวจิราภรณ สินเจริญ
นางสาวจิราภรณ แสงออน
นางสาวจิราภรณ หาญณรงค
นางสาวจิราภรณ หิรัญโรจน
นางจิราภรณ อยูพุม
นางสาวจิราภัทร ทวิชศรี
นางสาวจิราภา เข็มมลฑา
นางจิราภา คงวัฒนะ
นางสาวจิราภา ดีศรี
นางสาวจิราภา อํานาจเจริญ
นางจิรายุศิริ พรหมอินทร
นางสาวจิรารัก จันทรคงหอม
นางสาวจิรารัตน คําวินิจ
นางสาวจิรารัตน ตันวงศ
นางสาวจิรารัตน ปราบอักษร
นางสาวจิรารัตน พงษเกียรติกอง
นางจิราลักษณ รังษา
นางจิราลักษณ สิงโต
นางจิราวดี หัสดิสาร
นางสาวจิราวรรณ ปญญากาวิน
นางจิราวรรณ ชัยประสิทธิ์
นางสาวจิราวรรณ ชาญยุทธ
นางสาวจิราวรรณ เชื้อคมตา
นางสาวจิราวรรณ แซตั๋น

๑๐๑๔๙
๑๐๑๕๐
๑๐๑๕๑
๑๐๑๕๒
๑๐๑๕๓
๑๐๑๕๔
๑๐๑๕๕
๑๐๑๕๖
๑๐๑๕๗
๑๐๑๕๘
๑๐๑๕๙
๑๐๑๖๐
๑๐๑๖๑
๑๐๑๖๒
๑๐๑๖๓
๑๐๑๖๔
๑๐๑๖๕
๑๐๑๖๖
๑๐๑๖๗
๑๐๑๖๘
๑๐๑๖๙
๑๐๑๗๐
๑๐๑๗๑
๑๐๑๗๒
๑๐๑๗๓
๑๐๑๗๔

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจิราวรรณ นุสุภะ
นางจิราวรรณ โพธิ์งาม
นางจิราวรรณ ภักดี
นางจิราวรรณ ศรีนิบูลย
นางจิราวรรณ สีภูหลา
นางจิราวรรณ หัดที
นางจิราวรรณ หัตถกิจ
นางสาวจิราวรรณ อภัยรัตน
นางจิริยา มูลประเสริฐ
นางสาวจีรฉัตร สารวรรณ
นางสาวจีรนันต สงวนทรัพย
นางสาวจีรนันต อินทฉิม
นางสาวจีรนันท จิตรพรหมสร
นางสาวจีรนันท โทจําปา
นางจีรนันท นุชจาย
นางสาวจีรนันท บัวตุม
นางสาวจีรนันท ปญญาเหลือ
นางจีรนันท ฝกฝน
นางสาวจีรนันท ไมตรี
นางจีรนันท รัชณณ
นางจีรนันท ศิริพยัคฆ
นางจีรนันท สายอุนใจ
นางจีรนัย จังอินทร
นางจีรพร แกวฉิมพลี
นางจีรพร บุดดา
นางสาวจีรพร แสงแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๑๗๕
๑๐๑๗๖
๑๐๑๗๗
๑๐๑๗๘
๑๐๑๗๙
๑๐๑๘๐
๑๐๑๘๑
๑๐๑๘๒
๑๐๑๘๓
๑๐๑๘๔
๑๐๑๘๕
๑๐๑๘๖
๑๐๑๘๗
๑๐๑๘๘
๑๐๑๘๙
๑๐๑๙๐
๑๐๑๙๑
๑๐๑๙๒
๑๐๑๙๓
๑๐๑๙๔
๑๐๑๙๕
๑๐๑๙๖
๑๐๑๙๗
๑๐๑๙๘
๑๐๑๙๙

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางจีรพร หวันแดง
นางจีรพรรณ คําออน
นางสาวจีรพรรณ ดีบุรี
นางจีรพรรณ ภูกลั่น
นางจีรพา เทียนทอง
นางสาวจีรภัทร พรหมดี
นางจีรภา เนตรทิพย
นางจีรภา ปยณรงคโรจน
นางสาวจีรวรรณ กาญจนสงคราม
นางจีรวรรณ บุญครอง
นางสาวจีรวรรณ มังกิตะ
นางสาวจีรวรรณ ยาวิไชย
นางจีรวรรณ อรรถธรรมสุนทร
นางจีรวรรณ อุทธา
นางจีระกิต อิศรวิชิตชัยกุล
นางจีระกิตต งอยจันทรศรี
นางจีระนัน พัฒนพันธ
นางจีระนุช ภูรัตน
นางสาวจีระพรรณ
ชาติกุลวองวัฒนา
นางจีระภรณ ปราบมนตรี
นางจีระภรณ เหลืองหอ
นางจีระภา ธารชัย
นางจีระภา ผลบุญ
นางจีระวัล ไหลน
นางจีรา ทวีโชค

๑๐๒๐๐
๑๐๒๐๑
๑๐๒๐๒
๑๐๒๐๓
๑๐๒๐๔
๑๐๒๐๕
๑๐๒๐๖
๑๐๒๐๗
๑๐๒๐๘
๑๐๒๐๙
๑๐๒๑๐
๑๐๒๑๑
๑๐๒๑๒
๑๐๒๑๓
๑๐๒๑๔
๑๐๒๑๕
๑๐๒๑๖
๑๐๒๑๗
๑๐๒๑๘
๑๐๒๑๙
๑๐๒๒๐
๑๐๒๒๑
๑๐๒๒๒
๑๐๒๒๓
๑๐๒๒๔
๑๐๒๒๕

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจีรา เผาผา
นางจีราพร หลาคําปา
นางจีราพัชร ภูชัยธัชพงษ
นางสาวจีราภรณ กิมเยื้อน
นางจีราภรณ ผัดดวงธรรม
นางจีรายุ ยุชังกูล
นางจีรารัตน หอมเย็นใจ
นางจุฑาทิพย กองหาโคตร
นางจุฑาทิพย แกวตาทิพย
นางจุฑาทิพย งาทิพย
นางจุฑาทิพย จันทรสา
นางสาวจุฑาทิพย แชทอง
นางสาวจุฑาทิพย ไชยวรรณ
นางสาวจุฑาทิพย ตานแตง
นางสาวจุฑาทิพย ทะนอม
นางสาวจุฑาทิพย บุญชัย
นางจุฑาทิพย พานิชเสรี
นางสาวจุฑาธิป บุญประเสริฐ
นางจุฑาพร ทองเจริญ
นางสาวจุฑาพร เพ็ชรเพ็ง
นางจุฑาพร โพธิราช
นางจุฑามณี ชาสงวน
นางสาวจุฑามณี ตันติดลธเนศ
นางจุฑามณี ทะขัติ
นางจุฑามณี สืบเสียง
นางสาวจุฑามาศ คุมสระพรม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๒๒๖
๑๐๒๒๗
๑๐๒๒๘
๑๐๒๒๙
๑๐๒๓๐
๑๐๒๓๑
๑๐๒๓๒
๑๐๒๓๓
๑๐๒๓๔
๑๐๒๓๕
๑๐๒๓๖
๑๐๒๓๗
๑๐๒๓๘
๑๐๒๓๙
๑๐๒๔๐
๑๐๒๔๑
๑๐๒๔๒
๑๐๒๔๓
๑๐๒๔๔
๑๐๒๔๕
๑๐๒๔๖
๑๐๒๔๗
๑๐๒๔๘
๑๐๒๔๙
๑๐๒๕๐
๑๐๒๕๑

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจุฑามาศ จันทวิมล
นางจุฑามาศ จิตนะวัฒน
นางจุฑามาศ เจยชุม
นางจุฑามาศ ฉายพุทธ
นางสาวจุฑามาศ ฉิมนอย
นางสาวจุฑามาศ โชคธนสุขสิริ
วาที่รอยตรีหญิง จุฑามาศ ดีเลิศ
นางจุฑามาศ ดีสวัสดิ์
นางสาวจุฑามาศ นิยมเดชา
นางสาวจุฑามาศ เนตรวิจิตร
นางสาวจุฑามาศ บัวพันธ
นางสาวจุฑามาศ บานมวง
นางสาวจุฑามาศ ปานกลาง
นางจุฑามาศ พรมเวียง
นางจุฑามาศ พันจันทึก
นางสาวจุฑามาศ ราชวงศ
นางจุฑามาศ เรือนสอน
นางจุฑามาศ วงศจันทรทิพย
นางจุฑามาศ วิภูจิรากุล
นางจุฑามาศ ศรีมาลา
นางจุฑามาศ สมาทอง
นางจุฑามาศ สิงหามาตร
นางสาวจุฑามาศ สุขสนาน
นางสาวจุฑามาศ เสมอเชื้อ
นางจุฑามาศ แสงพันธุ
นางสาวจุฑามาศ เหรียญแกว

๑๐๒๕๒
๑๐๒๕๓
๑๐๒๕๔
๑๐๒๕๕
๑๐๒๕๖
๑๐๒๕๗
๑๐๒๕๘
๑๐๒๕๙
๑๐๒๖๐
๑๐๒๖๑
๑๐๒๖๒
๑๐๒๖๓
๑๐๒๖๔
๑๐๒๖๕
๑๐๒๖๖
๑๐๒๖๗
๑๐๒๖๘
๑๐๒๖๙
๑๐๒๗๐
๑๐๒๗๑
๑๐๒๗๒
๑๐๒๗๓
๑๐๒๗๔
๑๐๒๗๕
๑๐๒๗๖
๑๐๒๗๗

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจุฑามาส จํารัสประเสริฐ
นางสาวจุฑามาส ประเสริฐศิลป
นางจุฑามาส เพ็ชรสง
นางจุฑามาส มาจันทร
นางจุฑามาส อาจทุมมา
นางสาวจุฑารัตน กลอมมิตร
นางจุฑารัตน กาวกาย
นางจุฑารัตน กุมผัน
นางสาวจุฑารัตน ชํานาญเวช
นางสาวจุฑารัตน ซื่อสัตย
นางจุฑารัตน ณ นคร
นางสาวจุฑารัตน ตัณฑไพบูลย
นางจุฑารัตน เทพขวัญ
นางจุฑารัตน บุญมี
นางสาวจุฑารัตน มานะกิจศิริสุทธิ
นางจุฑารัตน รักนา
นางจุฑารัตน ราชเนตร
นางจุฑารัตน วงเวียน
นางจุฑารัตน วงษาครบุรี
นางสาวจุฑารัตน วิลัยปาน
นางสาวจุฑารัตน สุขญาโณ
นางสาวจุฑารัตน สุขอวม
นางจุฑารัตน โสภา
นางสาวจุฑารัตน หนองมา
นางสาวจุฑารัตน เองฉวน
นางจุฑาวรรณ คณโทมุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๒๗๘
๑๐๒๗๙
๑๐๒๘๐
๑๐๒๘๑
๑๐๒๘๒
๑๐๒๘๓
๑๐๒๘๔
๑๐๒๘๕
๑๐๒๘๖
๑๐๒๘๗
๑๐๒๘๘
๑๐๒๘๙
๑๐๒๙๐
๑๐๒๙๑
๑๐๒๙๒
๑๐๒๙๓
๑๐๒๙๔
๑๐๒๙๕
๑๐๒๙๖
๑๐๒๙๗
๑๐๒๙๘
๑๐๒๙๙
๑๐๓๐๐
๑๐๓๐๑
๑๐๓๐๒
๑๐๓๐๓

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางจุติพร วิวิธนาภรณ
นางจุติมา วัฒนสิน
นางสาวจุติมา ศรีมาโนช
นางสาวจุราพร คําดี
นางจุราภรณ ปฐมวงษ
นางจุราภรณ โพธิราชา
นางจุรารัตน จันทสุวรรณ
นางจุรี พัฒนศิริวงศ
นางสาวจุรีพร ครองยุติ
นางจุรีพร ทองอินทร
นางจุรีภรณ สุภาแกว
นางสาวจุรีย บุญรัศมี
นางจุรีรัตน งามสนะ
นางสาวจุรีรัตน ทองจารุแข
นางสาวจุรีรัตน บุญภา
นางจุรีรัตน ปานอุทัย
นางจุรีรัตน พรหมดํา
นางจุรีรัตน พิลาแกว
นางจุรีรัตน ศรีวิสุทธิ์
วาที่รอยตรีหญิง จุรีรัตน สงสุวรรณ
นางสาวจุรีรัตน สังขพันธ
นางจุรีรัตน สามจาย
นางสาวจุรีรัตน อรชุน
นางสาวจุรีวัญญ เพชรศรี
นางจุไร นพรัตน
นางจุไรพร โพธิ์เพ็ชร

๑๐๓๐๔
๑๐๓๐๕
๑๐๓๐๖
๑๐๓๐๗
๑๐๓๐๘
๑๐๓๐๙
๑๐๓๑๐
๑๐๓๑๑
๑๐๓๑๒
๑๐๓๑๓
๑๐๓๑๔
๑๐๓๑๕
๑๐๓๑๖
๑๐๓๑๗
๑๐๓๑๘
๑๐๓๑๙
๑๐๓๒๐
๑๐๓๒๑
๑๐๓๒๒
๑๐๓๒๓
๑๐๓๒๔
๑๐๓๒๕
๑๐๓๒๖
๑๐๓๒๗
๑๐๓๒๘
๑๐๓๒๙

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจุไรพร สองศรี
นางจุไรภรณ ราชฉวาง
นางจุไรรัตน ทองรอด
นางสาวจุไรรัตน เที่ยงมนต
นางสาวจุไรรัตน ธนูทอง
นางสาวจุไรรัตน เรืองสกุล
นางสาวจุไรรัตน ลิ้มประเสริฐ
นางจุไรรัตน สุนันทราภรณ
นางจุไรรัตน แสนโสม
นางจุไรรัตน ใหมจันทรแดง
นางจุไรรัตน ใหมธิมา
นางสาวจุไรวรรณ ไตรสรณะกุล
นางสาวจุไลภรณ วิเศษคุณ
นางจุฬนี มีมุสิทธิ์
นางจุฬาพร ชื่นใจ
นางจุฬาพร นาคพรหม
นางจุฬาพร เอี่ยมจํารัส
นางจุฬาพรรณ เคาคํา
นางจุฬาภรณ กุลศิริ
นางจุฬามาศ ชูอิฐ
นางสาวจุฬารัตน จิตมั่น
นางจุฬารัตน ชัยเลิศ
นางจุฬารัตน ตรีรัตน
นางสาวจุฬารัตน วงคใหญ
นางจุฬารัตน เหลาไพโรจนจารี
นางสาวจุฬาลักษ พรหมมนตรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๓๓๐
๑๐๓๓๑
๑๐๓๓๒
๑๐๓๓๓
๑๐๓๓๔
๑๐๓๓๕
๑๐๓๓๖
๑๐๓๓๗
๑๐๓๓๘
๑๐๓๓๙
๑๐๓๔๐
๑๐๓๔๑
๑๐๓๔๒
๑๐๓๔๓
๑๐๓๔๔
๑๐๓๔๕
๑๐๓๔๖
๑๐๓๔๗
๑๐๓๔๘
๑๐๓๔๙
๑๐๓๕๐
๑๐๓๕๑
๑๐๓๕๒
๑๐๓๕๓
๑๐๓๕๔
๑๐๓๕๕

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจุฬาลักษณ ณ เชียงตุง
นางสาวจุฬาลักษณ ตุงคํา
นางจุฬาลักษณ ทองสมบูรณ
นางสาวจุฬาลักษณ โทบุราณ
นางจุฬาลักษณ บัวชุม
นางจุฬาลักษณ ผาทอง
นางจุฬาลักษณ มาลาสี
นางจุฬาลักษณ เวียงสมุทร
นางจุฬาลักษณ สุวรรณใครศรี
นางสาวจุฬาลัย มงคลชัยฤกษ
นางจุฬาวรรณ โสรินทร
นางจูนจิรา ภูขาว
นางเจตนา เขียวเสน
นางสาวเจตนี องอาจ
นางเจตสุดา พวงทรัพยสิน
นางสาวเจติยา ขอดเมชัย
นางเจนจรินทร โปทา
นางสาวเจนจิตร ศรีทรัพย
นางสาวเจนจิรา แกวไกร
นางเจนจิรา ชูเกิด
นางเจนจิรา นามออน
นางเจนจิรา บํารุง
นางสาวเจนจิรา สุคําภา
นางสาวเจนจิรา สุธรรมเม็ง
นางเจนจิรา อันปญญา
นางสาวเจนจิรา อินภู

๑๐๓๕๖
๑๐๓๕๗
๑๐๓๕๘
๑๐๓๕๙
๑๐๓๖๐
๑๐๓๖๑
๑๐๓๖๒
๑๐๓๖๓
๑๐๓๖๔
๑๐๓๖๕
๑๐๓๖๖
๑๐๓๖๗
๑๐๓๖๘
๑๐๓๖๙
๑๐๓๗๐
๑๐๓๗๑
๑๐๓๗๒
๑๐๓๗๓
๑๐๓๗๔
๑๐๓๗๕
๑๐๓๗๖
๑๐๓๗๗
๑๐๓๗๘
๑๐๓๗๙
๑๐๓๘๐
๑๐๓๘๑

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเจนจิฬา นาโสก
นางสาวเจนอักษร พรหมมา
นางสาวเจมจิรา บุญตาย
นางเจริญ เย็นใส
นางเจริญศรี ภูจํารูญ
นางเจษฎา ชัยฉิมพลี
นางเจษฎาภรณ ดานแกว
นางสาวเจษฎาภรณ ธิวัง
นางเจษราภรณ สองเมือง
นางเจษสุดา ชูตระกูล
นางสาวเจะรอบียะ เจะเด็ง
นางสาวเจิมขวัญ คันฉอง
นางเจิมขวัญ เมืองสุวรรณ
นางสาวเจียมจิต จันทรกาศ
นางเจียมใจ หนูไกรหงษ
นางสาวเจียรนัย จันขุนทด
นางเจียรนัย ไชยวาณิชย
นางเจียรนัย ทิบํารุง
นางสาวเจียรนัย ผลศิริ
นางแจมจรัส พันธวงศ
นางสาวแจมจิต อุตรมาตย
นางสาวแจมจิตร จันทรมงคล
นางแจมศรี โกแสนตอ
นางแจมศรี สุมนัสเสถียร
นางใจแกว วงควันดี
นางสาวใจเพชร กุลทะเล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๓๘๒
๑๐๓๘๓
๑๐๓๘๔
๑๐๓๘๕
๑๐๓๘๖
๑๐๓๘๗
๑๐๓๘๘
๑๐๓๘๙
๑๐๓๙๐
๑๐๓๙๑
๑๐๓๙๒
๑๐๓๙๓
๑๐๓๙๔
๑๐๓๙๕
๑๐๓๙๖
๑๐๓๙๗
๑๐๓๙๘
๑๐๓๙๙
๑๐๔๐๐
๑๐๔๐๑
๑๐๔๐๒
๑๐๔๐๓
๑๐๔๐๔
๑๐๔๐๕
๑๐๔๐๖
๑๐๔๐๗

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางฉลวย คงสง
นางฉลวย ทองสุข
นางสาวฉลองรัตน บุญคง
นางสาวฉลัทชา ปดสาพันธุ
นางฉวี กอแกว
นางฉวี ทองแกว
นางฉวี ทองเนื้อออน
นางฉวี นาระถี
นางฉวีวรรณ คุมภัยเพื่อน
นางฉวีวรรณ กังประโคน
นางฉวีวรรณ จันทรหนองหวา
นางสาวฉวีวรรณ ตาลสุก
นางฉวีวรรณ ปาลวัฒน
นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ
นางฉวีวรรณ ยุทธพิมุข
นางฉวีวรรณ ไรดี
นางฉวีวรรณ ฤทธิ์กําลัง
นางสาวฉวีวรรณ วงศวีรขันธ
นางสาวฉวีวรรณ วรพันธ
นางสาวฉวีวรรณ ศรีทําบุญ
นางสาวฉวีวรรณ สุทธิปาริชาติ
นางฉวีวรรณ หีบแกว
นางฉออน คําดี
นางสาวฉัตฌนก จันทรแสง
นางฉัตรกมล นวมจิตต
นางฉัตรเกลา งามพีระพงศ

๑๐๔๐๘
๑๐๔๐๙
๑๐๔๑๐
๑๐๔๑๑
๑๐๔๑๒
๑๐๔๑๓
๑๐๔๑๔
๑๐๔๑๕
๑๐๔๑๖
๑๐๔๑๗
๑๐๔๑๘
๑๐๔๑๙
๑๐๔๒๐
๑๐๔๒๑
๑๐๔๒๒
๑๐๔๒๓
๑๐๔๒๔
๑๐๔๒๕
๑๐๔๒๖
๑๐๔๒๗
๑๐๔๒๘
๑๐๔๒๙
๑๐๔๓๐
๑๐๔๓๑
๑๐๔๓๒
๑๐๔๓๓

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวฉัตรแกว นนทฤทธิ์
นางสาวฉัตรแกว พิมพวาป
นางสาวฉัตรชนก พุทธามาตย
นางสาวฉัตรดาว แกวเขตการณ
นางสาวฉัตรดาว ผากา
นางฉัตรธิชา หนูนอย
นางสาวฉัตรบรรจง หอมสนิท
นางสาวฉัตรภัทร อาวภาค
นางสาวฉัตรวี หยงสตาร
นางสาวฉัตรสุดา ทองเหลือง
นางสาวฉันทนา กองจันดา
นางสาวฉันทนา แกนสาร
นางสาวฉันทนา พลพิทักษ
นางสาวฉันทนา วงษปตตา
นางฉันทนา ศรีสุวรรณ
นางสาวฉันทนา หลิมเรือง
นางฉันทวรรณ สายชู
นางเฉลยกิจ สุขเลี้ยง
นางเฉลา นิลจินดา
นางสาวเฉลิมพร เถระพันธ
นางเฉลิมพรรณ ศรีสวัสดิ์
นางสาวเฉลิมรัตน มหาวรรณ
นางสาวเฉลิมศรี เนียมสกุล
นางเฉลิมศรี ไพรสุวรรณ
นางเฉลิมศรี วังนาค
นางสาวเฉลียว โฉมงาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๔๓๔
๑๐๔๓๕
๑๐๔๓๖
๑๐๔๓๗
๑๐๔๓๘
๑๐๔๓๙
๑๐๔๔๐
๑๐๔๔๑
๑๐๔๔๒
๑๐๔๔๓
๑๐๔๔๔
๑๐๔๔๕
๑๐๔๔๖
๑๐๔๔๗
๑๐๔๔๘
๑๐๔๔๙
๑๐๔๕๐
๑๐๔๕๑
๑๐๔๕๒
๑๐๔๕๓
๑๐๔๕๔
๑๐๔๕๕
๑๐๔๕๖
๑๐๔๕๗
๑๐๔๕๘
๑๐๔๕๙

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเฉิดโฉม หนูเสริม
นางแฉลม บัวทุม
นางสาวโฉมฉาย ใจแปง
นางสาวโฉมเฉลา โพธิ์ออน
นางโฉมศรี ธรรมรักษ
นางสาวโฉมศรี ศักดิ์ยิ่งยง
นางโฉมศรี เสียงแจว
นางสาวโฉมศิริ แกวเกตุ
นางสาวชจี เทอดวงศวรกุล
นางสาวชญกาญต ณะวิชัย
นางสาวชญดาภาณ ขาวศรี
นางชญาญพิมพ แผวพลสง
นางชญาณิศ สุใจยา
นางชญาดา ดวงสงฆ
นางชญาดา ตรงตองาน
นางสาวชญาดา พรีพรหม
นางสาวชญาดา เรืองรอง
นางชญาดา อังโชติพันธุ
นางสาวชญาทัศน เสมสุขกรี
นางสาวชญาธร ประสิทธิ์กูล
นางชญานนันท พงศทิวาพรรณ
นางชญานาถ รักษาวัฒนะ
นางชญานิศ บุตรศรี
นางสาวชญานิศ ภูมิเรศสุนทร
นางชญานิศา คําภาบุตร
นางชญานิศา ประชาโชติ

๑๐๔๖๐
๑๐๔๖๑
๑๐๔๖๒
๑๐๔๖๓
๑๐๔๖๔
๑๐๔๖๕
๑๐๔๖๖
๑๐๔๖๗
๑๐๔๖๘
๑๐๔๖๙
๑๐๔๗๐
๑๐๔๗๑
๑๐๔๗๒
๑๐๔๗๓
๑๐๔๗๔
๑๐๔๗๕
๑๐๔๗๖
๑๐๔๗๗
๑๐๔๗๘
๑๐๔๗๙
๑๐๔๘๐
๑๐๔๘๑
๑๐๔๘๒
๑๐๔๘๓
๑๐๔๘๔
๑๐๔๘๕

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวชญานิษฐ รักการดี
นางสาวชญานิษฐ แหวนครุธ
นางสาวชญาพัฒน ดอกมะลิ
นางสาวชญาภัช สุขสบาย
นางชญาภัสก แกวประชุม
นางสาวชญาภา ถมทอง
นางสาวชญาภา นวลอรุณ
นางสาวชญาภา บุญชูวงศ
นางสาวชญาภา อํานวยมัจฉา
นางชญามณี คงสีพุฒ
นางสาวชฎากาญจน สุรินทร
นางชฎากานต เจริญอินทร
นางสาวชฎาธาร พุมมา
นางชฎาพร คุมชนะ
นางสาวชฎาพร จตุการ
นางชฎาพร ทวิสุวรรณ
นางสาวชฎาพร ปนตาเสน
นางสาวชฎาพร ไพโรจนพิบูลย
นางชฎาพร แมนคํา
นางชฎาพร สมมาตร
นางสาวชฎาพรณ ศักดิ์สกุลชาญ
นางสาวชฎาภรณ เรืองสงา
นางชฎารัช ชัยชนะ
นางสาวชฎาวดี คงเทพ
นางสาวชณิดาภา พูลผล
นางชณิตา บุเงิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๔๘๖
๑๐๔๘๗
๑๐๔๘๘
๑๐๔๘๙
๑๐๔๙๐
๑๐๔๙๑
๑๐๔๙๒
๑๐๔๙๓
๑๐๔๙๔
๑๐๔๙๕
๑๐๔๙๖
๑๐๔๙๗
๑๐๔๙๘
๑๐๔๙๙
๑๐๕๐๐
๑๐๕๐๑
๑๐๕๐๒
๑๐๕๐๓
๑๐๕๐๔
๑๐๕๐๕
๑๐๕๐๖
๑๐๕๐๗
๑๐๕๐๘
๑๐๕๐๙
๑๐๕๑๐

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางชณิศา บุญสุข
นางชดาภรณ งามศิริ
นางชนก ยิ่งเจริญ
นางชนกนันท ธนเจริญพิบูลย
นางชนกเนตร ปทุมทอง
นางสาวชนกพร ใจฉลาด
นางชนกพร ฤทธิ์อราม
นางสาวชนกรณ เอียดแกว
นางชนกฤทัย ชูณรงค
นางสาวชนกานต แกลวกลา
นางสาวชนกานต พุฒนอก
นางชนณิศา บุญจันทร
นางชนณี โพธิ์ชู
นางชนธิชา ฉายาวาศ
นางชนนิกานต พุมคง
นางชนพรพรรณ ลําสมุทร
นางสาวชนภัส อินกวา
นางสาวชนมณกานต
แกวสุริยาภรณ
นางชนมพิชา เกิดแกว
นางสาวชนมวิกร วรรณวิกรม
นางสาวชนมสิตา นิ่มกุล
นางสาวชนมสิตา ไมแกว
นางสาวชนรัฏฐ พรสกุลรุงโรจน
นางสาวชนะกานต หงสมาลัย
นางสาวชนะทีปกร คงศรีทอง

๑๐๕๑๑
๑๐๕๑๒
๑๐๕๑๓
๑๐๕๑๔
๑๐๕๑๕
๑๐๕๑๖
๑๐๕๑๗
๑๐๕๑๘
๑๐๕๑๙
๑๐๕๒๐
๑๐๕๒๑
๑๐๕๒๒
๑๐๕๒๓
๑๐๕๒๔
๑๐๕๒๕
๑๐๕๒๖
๑๐๕๒๗
๑๐๕๒๘
๑๐๕๒๙
๑๐๕๓๐
๑๐๕๓๑
๑๐๕๓๒
๑๐๕๓๓
๑๐๕๓๔
๑๐๕๓๕
๑๐๕๓๖

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวชนะทีปกร ศิระบวรกุล
นางสาวชนัญชิดา จุลแสน
นางสาวชนัญชิดา ศรแสง
นางชนัญชิดา ศศิโอภาส
นางชนัญชิดา สีดาวเรือง
นางชนัญญา ธรรมวาโร
นางสาวชนัญญา ยศศรี
นางสาวชนัญธร เขียวอุดมทรัพย
นางสาวชนัญธิดา เปรมดี
นางสาวชนัญธิดา โภคาศรี
นางสาวชนัฎดา ศรีแกว
นางชนัฐกานต แสนชมภู
นางชนัดดา แกวพล
นางสาวชนัดดา จันทรคอม
นางชนัดดา พรบุญ
นางชนัดดา มั่นเมือง
นางชนัดดา สุขใจ
นางชนัดดา สุโพธิ์
นางชนัทนุช เพ็งแจม
นางสาวชนันทกานต สิ่งที่รักกุลเดช
นางชนันทธิดา วัฒนบุญญารัศมิ์
นางชนันรัตน ดอนชัยสุข
นางสาวชนันลดา วริทธิชยกุล
นางชนัลญา รื่นสิน
นางชนัสถนันท ทองรักษ
นางชนากาน สิงหหลง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๕๓๗
๑๐๕๓๘
๑๐๕๓๙
๑๐๕๔๐
๑๐๕๔๑
๑๐๕๔๒
๑๐๕๔๓
๑๐๕๔๔
๑๐๕๔๕
๑๐๕๔๖
๑๐๕๔๗
๑๐๕๔๘
๑๐๕๔๙
๑๐๕๕๐
๑๐๕๕๑
๑๐๕๕๒
๑๐๕๕๓
๑๐๕๕๔
๑๐๕๕๕
๑๐๕๕๖
๑๐๕๕๗
๑๐๕๕๘
๑๐๕๕๙
๑๐๕๖๐
๑๐๕๖๑
๑๐๕๖๒

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางชนากานต แกวพิทักษ
นางชนากานต ดวงธนู
นางสาวชนากานต ลือโฮง
นางสาวชนาทิพย ขําพงศ
นางสาวชนาธิป อภิวงคงาม
นางชนานุช ฉลาด
นางชนาพร ขวัญจันทร
นางสาวชนาพร โสธรรมมงคล
นางสาวชนาภัทร ชมภูมาตร
นางสาวชนาภัทร สังขบูรณ
นางสาวชนาภัทร สิงหหนู
นางชนาภัสส เตชะวิวัฒนกุล
นางชนาภา คําวันดี
นางสาวชนามา ชิวสกุล
นางสาวชนาลักษณ กุลการพัดชี
นางชนาวีร สารานพคุณ
นางชนิกคพัฒน พตพันธเลิศ
นางสาวชนิกา พนมชนารักษ
นางสาวชนิกา พุทธโคตร
นางชนิกานต รุขโยชน
นางสาวชนิดดา ปานที
นางสาวชนิดา เกตุแกวเกลี้ยง
นางชนิดา ประกอบบุญ
นางชนิดา พักพันธ
นางชนิดา ไพรวัลย
นางชนิดา ศรีดาคาน

๑๐๕๖๓
๑๐๕๖๔
๑๐๕๖๕
๑๐๕๖๖
๑๐๕๖๗
๑๐๕๖๘
๑๐๕๖๙
๑๐๕๗๐
๑๐๕๗๑
๑๐๕๗๒
๑๐๕๗๓
๑๐๕๗๔
๑๐๕๗๕
๑๐๕๗๖
๑๐๕๗๗
๑๐๕๗๘
๑๐๕๗๙
๑๐๕๘๐
๑๐๕๘๑
๑๐๕๘๒
๑๐๕๘๓
๑๐๕๘๔
๑๐๕๘๕
๑๐๕๘๖
๑๐๕๘๗
๑๐๕๘๘

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวชนิดา ศรีสําราญ
นางชนิดา ศรีโสภา
นางชนิดา สังขศิริคุปต
นางชนิดา หวานเสียง
นางชนิดา หาญยิ่ง
นางชนิดา อุดคํามี
นางสาวชนิดา เอมเปย
นางสาวชนิดาพร พลนามอินทร
นางชนิดาพร โพธิ์ปน
นางสาวชนิดาภา กรุตไทย
นางสาวชนิดาภา คิดสม
นางชนิดาภา โชคอํานวย
นางชนิดาภา บุญตาแสง
นางสาวชนิดาภา ผองสําฤทธิ์
นางสาวชนิดาภา พันธศรี
นางชนิดาภา วชิรบูรณสุข
นางชนิดาภา สืบบุตร
นางสาวชนิดาภา แสงโรจน
นางชนิตา กัญจา
นางชนิตา ภควัตโภคิน
นางชนิตา รูเกณฑ
นางสาวชนิตา สมรักษ
นางชนิตา สินชัย
นางสาวชนิตาภา ทองประทีป
นางสาวชนิษฎาภัค ปะระจะ
นางชนิษฎาภา แดงสมสุขเจริญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๕๘๙
๑๐๕๙๐
๑๐๕๙๑
๑๐๕๙๒
๑๐๕๙๓
๑๐๕๙๔
๑๐๕๙๕
๑๐๕๙๖
๑๐๕๙๗
๑๐๕๙๘
๑๐๕๙๙
๑๐๖๐๐
๑๐๖๐๑
๑๐๖๐๒
๑๐๖๐๓
๑๐๖๐๔
๑๐๖๐๕
๑๐๖๐๖
๑๐๖๐๗
๑๐๖๐๘
๑๐๖๐๙
๑๐๖๑๐
๑๐๖๑๑
๑๐๖๑๒
๑๐๖๑๓
๑๐๖๑๔

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางชนิษฐา ดํานิล
นางชนิษา แดงอินทร
นางสาวชนิษา ศักดิ์แพทย
นางชนิสร หิ้นทอง
นางชนิสรน บัวชุม
นางสาวชนิสรา พิทักษ
นางสาวชนิสรา ภาคบูรณ
นางชนิสรา มาศสําโรง
นางชนิสรา ยังวิลัย
นางสาวชนิสรา สุฤทธิ์
นางสาวชเนตตี วงคแกว
นางสาวชบา คําแพง
นางสาวชบา บุญแกว
นางชบาพร สุพล
นางสาวชบาไพร สุระโคตร
นางชมขวัญ ชาติเผือก
นางชมนภัส ใยนอย
นางชมนาด รักขันโท
นางชมพฤกษา จันทรศรี
นางชมพิชา จิตตวงศพันธ
นางชมพู สุวรรณชาติ
นางชมพูนุช ณ เกาะลอย
นางสาวชมพูนุช นภาสกุลคู
นางสาวชมพูนุช ประจักษสุนทร
นางสาวชมพูนุช เปรมบํารุง
นางสาวชมพูนุช พราหมณะนันทน

๑๐๖๑๕
๑๐๖๑๖
๑๐๖๑๗
๑๐๖๑๘
๑๐๖๑๙
๑๐๖๒๐
๑๐๖๒๑
๑๐๖๒๒
๑๐๖๒๓
๑๐๖๒๔
๑๐๖๒๕
๑๐๖๒๖
๑๐๖๒๗
๑๐๖๒๘
๑๐๖๒๙
๑๐๖๓๐
๑๐๖๓๑
๑๐๖๓๒
๑๐๖๓๓
๑๐๖๓๔
๑๐๖๓๕
๑๐๖๓๖
๑๐๖๓๗
๑๐๖๓๘
๑๐๖๓๙
๑๐๖๔๐

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางชมพูนุท ใจสุดา
นางสาวชมพูนุท ทรัพยประสม
นางชมพูนุท ฝนคําสาย
นางชมพูนุท สุขรมย
นางชมพูนุท สุดจิตร
นางชมพูนุท หงสใจ
นางสาวชมพูเนกข ประจง
นางสาวชมภูนุช คงโต
นางชมภูนุช เรืองนุย
นางสาวชมมณี เตมียศร
นางสาวชมัยพร คุมครอง
นางชมัยพร แจมจํารัส
นางชมัยพร ทองคําชุม
นางสาวชมัยพร พิมพศรี
นางสาวชมัยพร วามสิงห
นางชมาพร กลัดมุข
นางสาวชมาพร ชลการ
นางชไมพร กาวัลย
นางสาวชไมรัตน ชุมทอง
นางชยพร นามโชติ
นางชยากร บุญเทวี
นางชยานันท กมล
นางสาวชยานิษฐ ชยเกียรตินันท
นางชยานิษฐ โชติพัชราภิรมย
นางชยาภรณ เที้ยวพันธ
นางชยุตรา วัฒนวงศสุโข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๖๔๑
๑๐๖๔๒
๑๐๖๔๓
๑๐๖๔๔
๑๐๖๔๕
๑๐๖๔๖
๑๐๖๔๗
๑๐๖๔๘
๑๐๖๔๙
๑๐๖๕๐
๑๐๖๕๑
๑๐๖๕๒
๑๐๖๕๓
๑๐๖๕๔
๑๐๖๕๕
๑๐๖๕๖
๑๐๖๕๗
๑๐๖๕๘
๑๐๖๕๙
๑๐๖๖๐
๑๐๖๖๑
๑๐๖๖๒
๑๐๖๖๓
๑๐๖๖๔
๑๐๖๖๕
๑๐๖๖๖

นางสาวชรัญญา ศรีสุธรรม
นางชรินทร พุกกะพันธุ
นางสาวชรินทรทิพย เจริญศรี
นางสาวชรินทรทิพย ภูมาลัย
นางสาวชรินรัตน มณีวงษ
นางสาวชฤทธิพร ณฤดีธิติภูมิ
นางชลกนก พันธุโอสถ
นางสาวชลกรณ อินทรสุวรรณ
นางสาวชลชญา อยูทอง
นางชลฑิชา ดอกบัว
นางชลณดา พรหมมานนท
นางชลดา คุณหงส
นางสาวชลดา สูญกลาง
นางสาวชลดา อยูคง
นางสาวชลทิชา กสิพรอง
นางชลธร กาจารี
นางชลธิชา กงเพชร
นางสาวชลธิชา กองมวง
นางชลธิชา กิ่งมณี
นางชลธิชา กิติรส
นางสาวชลธิชา คําสนิท
นางสาวชลธิชา แคบํารุง
นางสาวชลธิชา งามนิล
นางชลธิชา จันทรประเสริฐ
นางชลธิชา ชมกลิ่น
นางสาวชลธิชา ใชไหวพริบ

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖๖๗
๑๐๖๖๘
๑๐๖๖๙
๑๐๖๗๐
๑๐๖๗๑
๑๐๖๗๒
๑๐๖๗๓
๑๐๖๗๔
๑๐๖๗๕
๑๐๖๗๖
๑๐๖๗๗
๑๐๖๗๘
๑๐๖๗๙
๑๐๖๘๐
๑๐๖๘๑
๑๐๖๘๒
๑๐๖๘๓
๑๐๖๘๔
๑๐๖๘๕
๑๐๖๘๖
๑๐๖๘๗
๑๐๖๘๘
๑๐๖๘๙
๑๐๖๙๐
๑๐๖๙๑
๑๐๖๙๒

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวชลธิชา ดวงศรี
นางสาวชลธิชา โตลาภ
นางสาวชลธิชา ทองเปลว
นางสาวชลธิชา นรินทร
นางสาวชลธิชา นอยสุวรรณ
นางสาวชลธิชา พรรณอินทร
นางสาวชลธิชา พรหมติ๊บ
นางชลธิชา มณีบู
นางสาวชลธิชา ลือจันดา
นางชลธิชา วิเชียรสาร
นางสาวชลธิชา ไวยพันธ
นางสาวชลธิชา สุขทวี
นางชลธิชา เอมชม
นางชลธิดา สุไชยชิต
นางสาวชลธิรา เล็กเจริญ
นางสาวชลนภัส ทองสังข
นางชลนิชา มาระวัง
นางสาวชลนิษา สาระพล
นางสาวชลผกา เศรษฐพิทยากุล
นางสาวชลพินท สารเจริญ
นางชลพินทุ จันทรวิวัฒน
นางชลภัสสรณ หมื่นอาจยิ้ม
นางชลรดา คงสงฆ
นางชลลดา กองทัพธรรม
นางชลลดา คงไมตรี
นางชลลดา เทพวุฑฒิ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๖๙๓
๑๐๖๙๔
๑๐๖๙๕
๑๐๖๙๖
๑๐๖๙๗
๑๐๖๙๘
๑๐๖๙๙
๑๐๗๐๐
๑๐๗๐๑
๑๐๗๐๒
๑๐๗๐๓
๑๐๗๐๔
๑๐๗๐๕
๑๐๗๐๖
๑๐๗๐๗
๑๐๗๐๘
๑๐๗๐๙
๑๐๗๑๐
๑๐๗๑๑
๑๐๗๑๒
๑๐๗๑๓
๑๐๗๑๔
๑๐๗๑๕
๑๐๗๑๖
๑๐๗๑๗
๑๐๗๑๘

นางชลลดา บุญญะโรจน
นางชลลดา พรหมดิสาร
นางชลลดา มิตสุวรรณ
นางชลลดา สุขศิริ
นางชลลดา อินทรพานิชย
นางสาวชลลัดดา วุฒิโช
นางสาวชลัญญา สุภาพ
นางสาวชลัยรัตน ชั้นบน
นางสาวชลากร แกวไผซอ
นางชลาทิพย พูลเกษม
นางชลาภา สายมงคล
นางชลิกา สรภักดีเจริญ
นางสาวชลิดา จันทรกวีกูล
นางชลิดา จิณรักษ
นางสาวชลิดา มาใหญ
นางสาวชลิตา ชุมชวย
นางสาวชลิตา วิเศษศักดิ์ศรี
นางสาวชลิตา ศรีสุวรรณ
นางสาวชลีญา อนทองทิม
นางชลียา สิงหาแผด
นางชวนชม เติมประยูร
นางชวนทิพ แสนทวีสุข
นางสาวชวนพิศ แกวแกมแข
นางสาวชวนพิศ เลิศประเสริฐ
นางชวนพิศ วีระวงศ
นางชวพร แกวหนองเสม็ด

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๗๑๙
๑๐๗๒๐
๑๐๗๒๑
๑๐๗๒๒
๑๐๗๒๓
๑๐๗๒๔
๑๐๗๒๕
๑๐๗๒๖
๑๐๗๒๗
๑๐๗๒๘
๑๐๗๒๙
๑๐๗๓๐
๑๐๗๓๑
๑๐๗๓๒
๑๐๗๓๓
๑๐๗๓๔
๑๐๗๓๕
๑๐๗๓๖
๑๐๗๓๗
๑๐๗๓๘
๑๐๗๓๙
๑๐๗๔๐
๑๐๗๔๑
๑๐๗๔๒
๑๐๗๔๓
๑๐๗๔๔

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวชวัลนุช โมรีย
นางชวัลลักษณ รัตนพรหมรินทร
นางชวัลลักษณ อาษานอก
นางชวาลินี นวลนิล
นางสาวชอ ภิรมยพุม
นางสาวชอแกว กุดโอภาส
นางสาวชอแกว แสงแกว
นางชอทิพย เกษรทอง
นางสาวชอเพชร พวงจั่น
นางชอเพชร พิธานเกื้อกูล
นางสาวชัชชญา จันทรโท
นางชัชฎาภรณ สุขแกว
นางสาวชัชฏา ชื่นสิน
นางสาวชัชนี แสงสวาง
นางสาวชัชรี ยอดมงคล
นางชัญญชญา ทัศจันทร
นางสาวชัญญนัท ทองคณารักษ
นางสาวชัญญนุช นาคศรี
นางชัญญภัทร จินตโกศล
นางชัญญา ตาแจ
นางสาวชัญญา มณีวงศ
นางชัญญา สุขสวัสดิ์
นางสาวชัญญา เองฉวน
นางสาวชัญญากาญจน จิตแสง
นางชัญญานิษฐ ธัชศฤงคารสกุล
นางชัญญานุช ชูสังข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๗๔๕
๑๐๗๔๖
๑๐๗๔๗
๑๐๗๔๘
๑๐๗๔๙
๑๐๗๕๐
๑๐๗๕๑
๑๐๗๕๒
๑๐๗๕๓
๑๐๗๕๔
๑๐๗๕๕
๑๐๗๕๖
๑๐๗๕๗
๑๐๗๕๘
๑๐๗๕๙
๑๐๗๖๐
๑๐๗๖๑
๑๐๗๖๒
๑๐๗๖๓
๑๐๗๖๔
๑๐๗๖๕
๑๐๗๖๖
๑๐๗๖๗
๑๐๗๖๘
๑๐๗๖๙
๑๐๗๗๐

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางชัญญานุช ทองคํา
นางสาวชัญญานุช พอใจ
นางสาวชัญญานุช พุมพวง
นางสาวชัญญานุช แสงสวาง
นางชัญญาพัทธ คุมเคี่ยม
นางชัญญาภัค แชมสกุลจรูญ
นางสาวชัญณัฏฐ พูลสวัสดิ์
นางชัยศรี แสงสึก
นางชาคริยา ผูกพัน
นางสาวชาณิกา อินทรกรุงเกา
นางชาณิตา มองเระ
นางสาวชาณินันท เชาวเฉลิมพงศ
นางสาวชาตินีย จิตรีธาตุ
นางชานิกา อินทรถาวร
นางสาวชาริณี คําใส
นางชาริณี สุขสันติดิลก
นางชารี บุญมาทัน
นางสาวชารุณี สุเลิศ
นางสาวชาลินี กิจรุงเรืองกุล
นางสาวชาลินี พรตเจริญ
นางชาลิสา บุญมี
นางสาวชาลิสา วะโรรัมย
นางชาลิสา ออนเกตุพล
นางชาลี มิตรดี
นางชาลีรัตน พูลจวง
นางชิชญา จันทรดี

๑๐๗๗๑
๑๐๗๗๒
๑๐๗๗๓
๑๐๗๗๔
๑๐๗๗๕
๑๐๗๗๖
๑๐๗๗๗
๑๐๗๗๘
๑๐๗๗๙
๑๐๗๘๐
๑๐๗๘๑
๑๐๗๘๒
๑๐๗๘๓
๑๐๗๘๔
๑๐๗๘๕
๑๐๗๘๖
๑๐๗๘๗
๑๐๗๘๘
๑๐๗๘๙
๑๐๗๙๐
๑๐๗๙๑
๑๐๗๙๒
๑๐๗๙๓
๑๐๗๙๔
๑๐๗๙๕
๑๐๗๙๖

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางชิดชนก ทองเจริญ
วาที่รอยตรีหญิง ชิดชนก นาคนอย
นางชิดชนก หอมเกตุ
นางสาวชิดพร ทรงบัณฑิตย
นางสาวชิดหทัย แจมเพชร
นางชิดารัณย จิตสํารวย
นางสาวชินัชฌา โชคชัยธนานันท
นางชินีนุช ไชยพิมพ
นางชิโนรส ศรีบุญราษฎร
นางชิยา พรมจันทร
นางสาวชิษญาภัค แกวเจริญ
นางชิษณุชา โอบออม
นางสาวชิสา คําวันดี
นางสาวชิสา โรจนบวร
นางสาวชีวรัตน แกวพวงทอง
นางชีวานันท หมื่นสาย
นางสาวชีวาพร แกวรงค
นางสาวชีวาพร ทอแกว
นางชีวารัตน สุฉันทบุตร
นางชื่นกมล ชุมวรฐายี
นางสาวชื่นกมล เอี่ยมสะอาด
นางชื่นจิตร พิมพะนิตย
นางชื่นจิตร หมูสูงเนิน
นางชื่นชม อินทะไชย
นางสาวชื่นธิวา อุปการ
นางชื่นศุกร แสงวงกาโร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๗๙๗
๑๐๗๙๘
๑๐๗๙๙
๑๐๘๐๐
๑๐๘๐๑
๑๐๘๐๒
๑๐๘๐๓
๑๐๘๐๔
๑๐๘๐๕
๑๐๘๐๖
๑๐๘๐๗
๑๐๘๐๘
๑๐๘๐๙
๑๐๘๑๐
๑๐๘๑๑
๑๐๘๑๒
๑๐๘๑๓
๑๐๘๑๔
๑๐๘๑๕
๑๐๘๑๖
๑๐๘๑๗
๑๐๘๑๘
๑๐๘๑๙
๑๐๘๒๐
๑๐๘๒๑
๑๐๘๒๒

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางชุดา อุทธิยา
นางชุตาภรณ วิมลชยากร
นางชุติกา ผดุงชัย
นางชุติกาญจน จันที
นางชุติกาญจน ถนอมรอด
นางชุติกาญจน ทองธรรม
นางสาวชุติกาญจน ทิพยหมัด
นางสาวชุติกาญจน บุญภิญโญ
นางชุติกาญจน มั่งคั่ง
นางชุติกาญจน สืบศรีวิชัย
นางสาวชุติกาญจน สุทธสม
นางชุติกานต เพชรทอง
นางชุติญา กีรติภูวรุตม
นางสาวชุติญา ภัคอุตทาพงษ
นางชุติญา เอี่ยมดี
นางสาวชุติณัชชา ตั้งโชติภิญโญ
นางสาวชุติธรณ ยุวชิต
นางสาวชุตินธร หัตถพนม
นางชุตินันต คําสมุทร
นางสาวชุตินันท บุญญาพิทักษ
นางสาวชุตินันท ศรีนุต
นางชุติปภา ศิริโสภณ
นางชุติภัทร พูลทองคํา
นางสาวชุติภา ฤทธิพันธุ
นางชุติมณฑ เลขะสุวรรณ
นางชุติมณฑน สงวัฒนา

๑๐๘๒๓
๑๐๘๒๔
๑๐๘๒๕
๑๐๘๒๖
๑๐๘๒๗
๑๐๘๒๘
๑๐๘๒๙
๑๐๘๓๐
๑๐๘๓๑
๑๐๘๓๒
๑๐๘๓๓
๑๐๘๓๔
๑๐๘๓๕
๑๐๘๓๖
๑๐๘๓๗
๑๐๘๓๘
๑๐๘๓๙
๑๐๘๔๐
๑๐๘๔๑
๑๐๘๔๒
๑๐๘๔๓
๑๐๘๔๔
๑๐๘๔๕
๑๐๘๔๖
๑๐๘๔๗
๑๐๘๔๘

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวชุติมณฑน สาทิพจันทร
นางชุติมน มณีเกิดศิริ
นางสาวชุติมา ขาวเหลือง
นางสาวชุติมา เขตภิบาล
นางสาวชุติมา คลายสุวรรณ
นางสาวชุติมา เครือสา
นางสาวชุติมา โคฮุด
นางสาวชุติมา จวนวันเพ็ญ
นางชุติมา จิตรสํารารญ
นางสาวชุติมา ใจซื่อ
นางสาวชุติมา ตะพงษ
นางสาวชุติมา ทองหนู
นางสาวชุติมา ธานีรัตน
นางชุติมา บริสุทธิ์
นางชุติมา บัวทองสุข
นางสาวชุติมา ปรางนอย
นางชุติมา เผือกพันธ
นางสาวชุติมา พราหมมณี
นางชุติมา มหาเทียน
นางสาวชุติมา รักษาพล
นางสาวชุติมา รัดคุย
นางชุติมา ศรีมวง
นางชุติมา สุวรรณชื่น
นางสาวชุติมา สุวรรณหลํา
นางชุติมา อาจสอน
นางสาวชุติมา อาภรณรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๘๔๙
๑๐๘๕๐
๑๐๘๕๑
๑๐๘๕๒
๑๐๘๕๓
๑๐๘๕๔
๑๐๘๕๕
๑๐๘๕๖
๑๐๘๕๗
๑๐๘๕๘
๑๐๘๕๙
๑๐๘๖๐
๑๐๘๖๑
๑๐๘๖๒
๑๐๘๖๓
๑๐๘๖๔
๑๐๘๖๕
๑๐๘๖๖
๑๐๘๖๗
๑๐๘๖๘
๑๐๘๖๙
๑๐๘๗๐
๑๐๘๗๑
๑๐๘๗๒
๑๐๘๗๓
๑๐๘๗๔

นางชุติมา เอี่ยมเจริญ
นางสาวชุติรัตน ขุนทองปาน
นางชุธิฎา ปเจริญ
นางชุมกมล ทองคง
นางสาวชุมสาย ใกลประยูร
นางชุรียภร บุรณพิพัฒน
นางสาวชุลิตา ถาวรชัย
นางสาวชุลี ทองโอ
นางชุลีกร คชภูติ
นางสาวชุลีกร ฉายะกูล
นางสาวชุลีกร เทพษร
นางสาวชุลีกร บุญรักษ
นางชุลีกร ปูแตงออน
นางสาวชุลีกร โพธิ์นาแค
นางสาวชุลีกรณ หนูดาษ
นางชุลีพร แกวอัครฮาด
นางชุลีพร บุญเกตุ
นางชุลีพร พรหมสวัสดิ์
นางสาวชุลีพร ภูมาลี
นางชุลีพร แยมดวง
นางสาวชุลีพร สันตยานนท
นางชุลีพร หมวกสกุล
นางสาวชุลีภรณ แกวทอง
นางชุลีภรณ ธนิกกุล
นางสาวชุลีรัตน จงจิตร
นางชุลีวันท หนูทอง

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๘๗๕
๑๐๘๗๖
๑๐๘๗๗
๑๐๘๗๘
๑๐๘๗๙
๑๐๘๘๐
๑๐๘๘๑
๑๐๘๘๒
๑๐๘๘๓
๑๐๘๘๔
๑๐๘๘๕
๑๐๘๘๖
๑๐๘๘๗
๑๐๘๘๘
๑๐๘๘๙
๑๐๘๙๐
๑๐๘๙๑
๑๐๘๙๒
๑๐๘๙๓
๑๐๘๙๔
๑๐๘๙๕
๑๐๘๙๖
๑๐๘๙๗
๑๐๘๙๘
๑๐๘๙๙
๑๐๙๐๐

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวชุลีวัลย สวัสดี
นางสาวชุษณมน ชัยโยธา
นางชูขวัญ มาตฒิวัฒน
นางสาวเชาวนศิริ ธาระรัตน
นางสาวเชาวเรศ เนตรสิงห
นางสาวเชาวเลขา มีจันทร
นางสาวโชติกา กลางนนท
นางสาวโชติกา กาบกลาง
นางโชติกา แกวพิลา
นางสาวโชติกา ใจชวงโชติ
นางโชติกา ปงแปงเจริญ
นางโชติกา พรมโสภา
นางโชติกา ยวียส
นางโชติกา วัตรชวย
นางสาวโชติกา แสงสุข
นางโชติกา แสนวงษ
นางสาวโชติมา กาฬสุวรรณ
นางสาวโชติมา ไชยนิจ
นางโชติรส เบาสูงเนิน
นางโชลมรักษ วินทะไชย
นางโชศิกา ธรรมมิกะกุล
นางโชษิตา คงชื่น
นางโชษิตา สุวรรณเกตุ
นางซอนกลิ่น วิเชยันต
นางซอนกลิ่น ศรีชัย
นางสาวซันรือมี ดอเลาะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๙๐๑
๑๐๙๐๒
๑๐๙๐๓
๑๐๙๐๔
๑๐๙๐๕
๑๐๙๐๖
๑๐๙๐๗
๑๐๙๐๘
๑๐๙๐๙
๑๐๙๑๐
๑๐๙๑๑
๑๐๙๑๒
๑๐๙๑๓
๑๐๙๑๔
๑๐๙๑๕
๑๐๙๑๖
๑๐๙๑๗
๑๐๙๑๘
๑๐๙๑๙
๑๐๙๒๐
๑๐๙๒๑
๑๐๙๒๒
๑๐๙๒๓
๑๐๙๒๔
๑๐๙๒๕
๑๐๙๒๖

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางซัลมา อารง
นางสาวซากีนะ นิยมเจริญ
นางสาวซากีเราะ ดอเลาะห
นางซารีนา อิสหัส
นางซารีพะห ตวนเพ็ง
นางสาวซาโรนี มะแซ
นางซาอุยะ ยาเซาะ
นางซีรีน หมัดอะด้ํา
นางซูไรนี มะลี
นางซูฮัยนี ลอตันหยง
นางซูฮานาฟยะห มูซอ
นางสาวซูไฮนีย แมเราะ
นางโซฟนา อามิน
นางสาวไซตง สาและ
นางไซยีดา อุสมาน
นางสาวฌาณิดา แกวคง
นางฌานิกา แดงเกิด
นางฌาลิศา ทุมเมฆ
นางสาวโฌฎิกา สุขศรีโรจน
นางสาวญดา มณีพันธุ
นางสาวญาณณิศา พรหมวิศาสตร
นางสาวญาณภัทร ศรีสงคราม
นางญาณภินันท พินิจธรรม
นางสาวญาณิกา นกแกว
นางสาวญาณิศา ควนเครือ
นางญาณิศา ผาสุขก

๑๐๙๒๗
๑๐๙๒๘
๑๐๙๒๙
๑๐๙๓๐
๑๐๙๓๑
๑๐๙๓๒
๑๐๙๓๓
๑๐๙๓๔
๑๐๙๓๕
๑๐๙๓๖
๑๐๙๓๗
๑๐๙๓๘
๑๐๙๓๙
๑๐๙๔๐
๑๐๙๔๑
๑๐๙๔๒
๑๐๙๔๓
๑๐๙๔๔
๑๐๙๔๕
๑๐๙๔๖
๑๐๙๔๗
๑๐๙๔๘
๑๐๙๔๙
๑๐๙๕๐
๑๐๙๕๑
๑๐๙๕๒

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางญาณิศา พันโท
นางญาณิศา ลายศรี
นางสาวญาณิศา เสือทอง
นางญาณี จินาพร
นางญาณี จุลพรรค
นางญาณี ทองทวี
นางสาวญาดา ณ วงคจันทร
นางญาดา ณัชชาภรณ
นางญาดา ไทยประยูร
นางสาวญาดา อมรประดิษฐกุล
นางสาวญานิน ไชยสิทธิ์
นางญานิศา จันทรจิตร
นางฎัชนีวราพักดิ์ สอรักษา
นางสาวฎัชวรรณ เขื่อนทา
นางสาวฎายิน สําราญฤทธิ์
นางฐญภัสสร นิมมิตตานนท
นางสาวฐณัชญพร อุสุพันธ
นางฐณัฎคชยา ยาดี
นางสาวฐนมน เขมะศิริ
นางฐนวรรณ ชั้นเจริญ
นางสาวฐนิษฐา เปกตะวงศ
นางสาวฐปตา สงวนธนากร
นางสาวฐปนัท เขียวชะอุม
นางฐปนีย แกวทองมา
นางฐปนีย แกวประชา
นางสาวฐปนีย เจริญวิริยะภาพ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๙๕๓
๑๐๙๕๔
๑๐๙๕๕
๑๐๙๕๖
๑๐๙๕๗
๑๐๙๕๘
๑๐๙๕๙
๑๐๙๖๐
๑๐๙๖๑
๑๐๙๖๒
๑๐๙๖๓
๑๐๙๖๔
๑๐๙๖๕
๑๐๙๖๖
๑๐๙๖๗
๑๐๙๖๘
๑๐๙๖๙
๑๐๙๗๐
๑๐๙๗๑
๑๐๙๗๒
๑๐๙๗๓
๑๐๙๗๔
๑๐๙๗๕
๑๐๙๗๖

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวฐปนีย โสภณ
นางฐาณิญา คําศรีโสด
นางฐาณิญา สิทธิทองจันทร
นางสาวฐาณิตา บํารุงสุนทร
นางฐาณิศรา ปคํา
นางฐานนันท รินศิริ
นางสาวฐานมญ สุนทรหาว
นางฐานะมาศ มะลิลา
นางสาวฐานันพัชร ยศตีนเทียน
นางฐานิกา ขันทอง
นางสาวฐานิกา อนวัช
นางสาวฐานิดา บุตรตรา
นางฐานิตา พุทธเสน
นางสาวฐานินทรา อินทนาศักดิ์
นางสาวฐานิศวร ฐานกุลเสฏฐ
นางสาวฐาปนี บุญธรรม
นางสาวฐาปนีย พิทักษวารี
นางฐาปนีย ภาอนุกูล
นางฐิชารัตน ดํากฤษฎา
นางสาวฐิตานันท บุบผาชาติ
นางสาวฐิตานันท อินทรปรุง
นางสาวฐิตาพร จันศรี
นางสาวฐิตาพร บุญอนันต
นางสาวฐิตาภรณ ดูแกว

๑๐๙๗๗
๑๐๙๗๘
๑๐๙๗๙
๑๐๙๘๐
๑๐๙๘๑
๑๐๙๘๒
๑๐๙๘๓
๑๐๙๘๔
๑๐๙๘๕
๑๐๙๘๖
๑๐๙๘๗
๑๐๙๘๘
๑๐๙๘๙
๑๐๙๙๐
๑๐๙๙๑
๑๐๙๙๒
๑๐๙๙๓
๑๐๙๙๔
๑๐๙๙๕
๑๐๙๙๖
๑๐๙๙๗
๑๐๙๙๘
๑๐๙๙๙
๑๑๐๐๐

(เลมที่ ๖/๑)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวฐิตาภรณ ปตตาละคะ
นางสาวฐิตาภรณ พิมพจันทร
นางสาวฐิตาภัทร จันทจํารัสปญญา
นางฐิตาภา เขตกุฎี
นางฐิตาภา รัตนวิชา
นางสาวฐิตาภา วงคอินตา
นางฐิตารัตน ธัญหิรัญเลิศกิจ
นางฐิตารีย กฤตยาเจริญพงศ
นางฐิตารีย จักราพงศ
นางฐิตารีย เจริญนพศักดิ์
นางสาวฐิตารีย ดีติ๊บ
นางฐิตารีย ทรัพยภักดี
นางสาวฐิตารีย ปภาวัฒนวสุ
นางฐิตารีย โพธิ์เงิน
นางสาวฐิตารีย รุงสิทธิ์ธนโชติ
นางสาวฐิติกาญจน กองโฮม
นางฐิติกาญจน มวงสวาง
นางสาวฐิติญากรณ จริงมาก
นางฐิติตา หิรัญคํา
นางฐิติตาพร พุฒขุนทด
นางฐิตินันท นิลสนธิ
นางสาวฐิตินันท มณีพงษ
นางสาวฐิตินาถ ลําลึก
นางฐิติพร เจียมประสูตร

