เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖/๓)
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 ๖/๓)
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
๒๔

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๗,๖๗๑ ราย)
นายกตัญญวัฒน สวัสดิผล
๒๕ พันจาโท กรไชย รัฐกิตติ
นายกธัญญกรณ ทองเขม
๒๖ นายกรมิษฐ บุญสา
นายกนก จาติกานนท
๒๗ นายกรวุฒิ เกษสุวรรณ
นายกนกชัย ขับกลอมสง
๒๘ นายกรเอก พลวัฒน
นายกนกพล หนูขํา
๒๙ นายกระแสจิตร อิ่มถวิล
นายกนตธร พงศกระพันธุ
๓๐ นายกรัณย อุตะโม
นายกนิษฐ อามาตมุลตรี
๓๑ นายกรัณยกร โลนุช
นายกมล จุยเริก
๓๒ นายกรัณยรัช เนตรวีระธนันท
นายกมล เชยบัวแกว
๓๓ นายกรานต แผนพรหม
นายกมล ธนพงศพันธุ
๓๔ นายกริช เหล็กดี
นายกมล แพนลิ้นฟา
๓๕ นายกริชเพชร บังพิมาย
นายกมล โพชสาลี
๓๖ นายกรีฑา ศิริเดชรัตนกุล
นายกมล มีธรณี
๓๗ นายกรุงสยาม บุญฉวี
นายกมล รองเมือง
๓๘ นายกรุงสยาม ผานเมือง
นายกมล รัตนบัลลังก
๓๙ นายกฤช ศรีรุงเรือง
นายกมล ไหมทอง
๔๐ นายกฤชชเทพมหาศักดิ์ ชนะสุนทรวัฒน
นายกมลชัย จันทรศรี
๔๑ นายกฤชณัท วันทมาตย
นายกมลรัชต ภูบุญลน
๔๒ นายกฤชภัทรฑ ภักดี
นายกรกช มหาวงค
๔๓ นายกฤต สินศุภฤกษ
นายกรกฎ ไชยลังกา
๔๔ นายกฤตกร จินดาสถาน
นายกรกฎ ถิระชัย
๔๕ นายกฤตกาญจน พลธานี
นายกรกฎ ทองสกุล
๔๖ นายกฤตชัย เกษมรักษ
นายกรกฎ ศรีเปารยะ
๔๗ นายกฤตธัช อุทัยศิลป
นายกรกิจ ไกรแกว
๔๘ นายกฤตนัย สุขรัมย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓

นายกฤตพร พุฒโต
นายกฤตภาส ขุมทรัพย
นายกฤตภาส หมั่นกิจ
นายกฤตเมธ ใจดี
พันจาเอก กฤติกร แกวกิติกรกุล
พันจาอากาศเอก กฤติกร ศรีบุญเรือง
นายกฤติกรณ บุษบก
นายกฤติธี ไชยสาร
นายกฤษ ไชยสิทธิ์
นายกฤษกร มุณีนันทวัฒน
นายกฤษกรณ สิทธิ
นายกฤษชภูมิ ไชยชุมพล
นายกฤษฎ ทองตีฆา
นายกฤษฎา เกษามา
นายกฤษฎา เกียรติทนงศักดิ์
นายกฤษฎา ไกรนุกูล
นายกฤษฎา โฉมทัพ
นายกฤษฎา นาระตะ
นายกฤษฎา มาศงามเมือง
นายกฤษฎา รอดบุญคง
นายกฤษฎา ศรีวะรมย
นายกฤษฎา สวางวัต
นายกฤษฎิ์ จะสุนา
นายกฤษณ บุญประสพ
นายกฤษณ ศรีสุภาพ

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สิบเอก กฤษณ เหมือดนอก
นายกฤษณ แยมกมล
นายกฤษณ สิงหพรหมมาศ
นายกฤษณพงษ โสะฝ
นายกฤษณพงษ อุตมะ
นายกฤษณพล ไพรพจนารถ
นายกฤษณพีรัช วังพงศจินา
นายกฤษณะ แกวมุนตรี
นายกฤษณะ คําฟก
นายกฤษณะ ดําสนิท
นายกฤษณะ ทองคําพูล
นายกฤษณะ ปกเกษ
นายกฤษณะ ภูมิภักดิ์
นายกฤษณะ วิสุทธิ์เศรษฐ
นายกฤษณะ สินเพ็ง
นายกฤษณะ สุขกรม
นายกฤษณะ แสนโคตร
นายกฤษณะ แสนพวง
นายกฤษณะ แสวงสาย
นายกฤษณะ หลอดเณร
นายกฤษณะ เหลืองทอง
นายกฤษณะ อรุณโรจน
นายกฤษณะ อาจพรม
นายกฤษณะ อุนพิกุล
นายกฤษณะพงศ บอไทย

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

นายกฤษณะพงษ บัวประเสริฐ
นายกฤษณะศักดิ์ อัครเสริญ
นายกฤษณา เวระนะ
นายกฤษดา เทพรังสฤษฎิ์
นายกฤษดา พลวิเศษ
นายกฤษดา ฟกเงิน
นายกฤษดา มนัส
นายกฤษดา อัมมะพะ
นายกฤษดา อิ่มสมโภชน
นายกฤษดากร หมื่นกลา
นายกฤษติศักดิ์ ทองเทศ
นายกลยุทธ เปยอยู
นายกลยุทธ ศิริวัฒนเมธานนท
นายกลวัชร คําพระวัน
นายกลอนสรรค บุญสรรค
นายกลา ภูบุญอวน
นายกลา มานาดี
นายกลางชล สังขแกว
นายกลาณรงค กําลังเลิศ
นายกวินวัชร วีรเศรษฐนนท
นายกวีศักดิ์ ทองเจริญ
นายกวีศักดิ์ วงศงาม
นายกษณะ เด็น
นายกษิณ ลีละโรจน
นายกษิดิ์เดช จันทรแสง
นายกษิดิ์เดช ธรรมวงศ

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายกษิดิ์เดช มูลสาร
นายกษิดิศ เชื้อเถาว
นายกษิตินาถ อุนทานนท
นายกสิณ วงษนาม
นายกอเกียรติ จิตตรุงเรือง
นายกอเกียรติ บุญชื่น
นายกองเกียรติ จําปาขันธ
นายกองเกียรติ นนทะ
นายกองแกว จอยสุดใจ
นายกองภุชงค บุญธนเมธี
นายกอเซ็ง มะยี
นายกอพจณ เอี่ยมสําอางค
นายกังวาน แสนอุดม
นายกัญจนพงษ เพ็งแจมศรี
นายกัณฐพัศร อุปมาอ่ํา
นายกัณฑพล อองสัน
นายกัณฑอเนก จันทรกลิ่น
นายกัณฑเอนก บุญหอ
นายกัณนิกร ศิริวงศ
นายกันตกวี ขุมดวง
นายกันตณัฐ พงษนิมิตร
นายกันตพัฒน พัชรปพัฒนพล
นายกันตภณ บุจันทร
นายกันตภณ เรืองแกว
นายกันตวิชญ เรืองมณี
นายกันย สุขจีระเดช

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

นายกัมชัย แสนพวง
นายกัมปนาท นาคศรี
นายกัมปนาท รอดกลาง
สิบเอก กาจพล โกฉิม
นายกาญจนศักดิ์ ชูใจ
นายกาน พระมนตรี
นายกานตนิธิ สมทา
นายการันต จิตรหาญ
นายการินทร อีซอ
นายการุณ หวยหงษทอง
นายการุณ อาสนะ
นายกําจัด โทรัตน
นายกําจัด บุดศรีพันธ
นายกําพล แซเฮง
นายกําพล นามชุม
นายกําพล นิตอินทร
นายกําพล มืดทัพไทย
นายกําพล ฤทธิ์กลาง
นายกําแพง แพนอย
นายกิจเกษม ทันตาหะ
นายกิจจาณัฏฐ สุประเสริฐ
นายกิจจาธนณัฏฐ สนใจ
จาเอก กิจติพงษ ตั้งตระกูล
นายกิจติสัญ หิรัญศรี
นายกิจพัฒน อาทรสิริรัตน
นายกิจพัฒนณกรณ สูงโคตร

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 ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายกิจวิภู เรืองศรี
นายกิตติ ขุมทอง
นายกิตติ เจริญศิริ
นายกิตติ ทองรักษ
นายกิตติ บํารุงรักษา
นายกิตติ ปานเพชร
นายกิตติ ราชแกว
นายกิตติ ศรีโพธิ์ทอง
สิบเอก กิตติ สิทธิศักดิ์
นายกิตติ สีเอี่ยม
นายกิตติ หุตะมาน
นายกิตติ เหล็กชัย
จาสิบตรี กิตติกร กองโพธิ์
นายกิตติกร มุณีบังเกิด
นายกิตติกร โลราช
นายกิตติกรณ บุญคต
นายกิตติคม จิยะจันทน
นายกิตติคุณ ศรีนาคา
นายกิตติคุณ สอนอน
นายกิตติชัย แคนสี
นายกิตติชัย จําปาออน
นายกิตติชัย จีนศรีคง
นายกิตติชัย นาคสุวรรณ
นายกิตติชัย บุญไพโรจน
นายกิตติชัย เหลาแตว
นายกิตติชัย อินทมะโน

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
๒๒๘

นายกิตติชานน แกวนุย
นายกิตติโชติ มะโนรา
นายกิตติทัต พลานนท
นายกิตติ์ธเนศ นิธิยาวรวัฒน
นายกิตติธร รัตนวรรณี
นายกิตติธัช แกวไขแสง
นายกิตติธัช อรุณรัตน
นายกิตตินันท คูณภาค
นายกิตตินันท รัตนัง
นายกิตตินาวิน คําโท
นายกิตติพงศ เขาทอง
นายกิตติพงศ บุญพูล
นายกิตติพงศ มีแกว
นายกิตติพงศ สีสดดี
นายกิตติพงษ เคนหลา
นายกิตติพงษ แคชัยภูมิ
นายกิตติพงษ เจริญเกตุ
นายกิตติพงษ ดานลาพล
นายกิตติพงษ ไทยสงคราม
นายกิตติพงษ ปลื้มจิต
นายกิตติพงษ ปอมเสมา
นายกิตติพงษ พิพิธกุล
นายกิตติพงษ มณีวงษ
นายกิตติพงษ เรืองวังสัน
นายกิตติพงษ ศรีแวงเขต
นายกิตติพงษ หนูจีนจิต

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๕๔

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายกิตติพงษ หลักแวงมล
นายกิตติพจน ยิ้มพงษ
จาเอก กิตติพรรณ คําสมัย
นายกิตติพล ดวงแกว
นายกิตติพศ บุญเพ็ง
นายกิตติพศ พวงศิริ
นายกิตติพัทธ จําปายอย
นายกิตติพัทธ ไชยพลพงศ
นายกิตติพันธ พุมภักดี
นายกิตติพันธ หานิพัฒน
นายกิตติภณ มูลจัด
นายกิตติภัฏ อินทรีย
นายกิตติภูมิ ฉัตรทอง
นายกิตติภูมิ แสนเสนาะ
นายกิตติวัฒน ธนพัฒนโยธิน
นายกิตติวัฒน แสงสุข
นายกิตติศักดิ์ กรดนวม
นายกิตติศักดิ์ แกวมะไฟ
นายกิตติศักดิ์ แกวสุย
นายกิตติศักดิ์ แทนสระนอย
นายกิตติศักดิ์ นิเทศวิทยานุกูล
นายกิตติศักดิ์ นิรโคตร
นายกิตติศักดิ์ บรรณสาร
นายกิตติศักดิ์ เลากลาง
นายกิตติศักดิ์ วิชัย
นายกิตติศักดิ์ วิเศษนันท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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
๒๘๐

นายกิตติศักดิ์ ไวกลา
นายกิตติศักดิ์ สรชัย
วาที่รอยเอก กิตติศักดิ์ สุขเลี้ยง
นายกิตติศักดิ์ แสงวงค
นายกิตติศักดิ์ แสนพลศักดิ์
นายกิตติศักดิ์ อาษาไชย
นายกิตติศักดิ์ อินทรใจ
นายกิตปพนธ โอภาษี
นายกิติพัฒน พิมตะครอง
นายกิติศักดิ์ ไชยรัตน
นายกิติศักดิ์ นาวาโยธิน
นายกิติศักดิ์ พงษกลาง
นายกิติศักดิ์ ศักดิ์ศรีทาว
นายกิติศักดิ์ อโนขัติ
นายกีรเกียรติ พงศอักษร
นายกีรศักดิ์ หลักคํา
นายกุงชิง เรืองเจริญ
นายกุลฉัตร ศรีสวัสดิ์
นายกุลชาติ ปาปะเขา
นายกุลธวัช นรินยา
สิบเอก กุลวัชร นามบุ
นายกุศล ชูสั้น
นายกูฮัยมิน กูจิ
จาเอก เกชา บุญเชิด
นายเกชา สระทองทรัพย
สิบเอก เกชา สุริยมาตย

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๐๖

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเกณฑพล คาวีวงศ
นายเกตุพงษ เห็นถูก
นายเกริกชัย ทนันไชย
สิบเอก เกริกฤทธิ์ บริบูรณ
นายเกรียงกมล ศิลาเจริญธนกิจ
นายเกรียงไกร เกศูนย
นายเกรียงไกร ไกรนุกูล
นายเกรียงไกร จันทรกูล
นายเกรียงไกร ชาชมราษฎร
นายเกรียงไกร ชูมณี
พันจาเอก เกรียงไกร ดํารงแดน
สิบเอก เกรียงไกร นวลหมวก
นายเกรียงไกร ภูสอดสี
นายเกรียงไกร รมสงฆ
นายเกรียงไกร อุตสาหะ
นายเกรียงใจ มูลใจตา
นายเกรียงศักดิ์ แคแดง
นายเกรียงศักดิ์ จันทวรรณกูร
นายเกรียงศักดิ์ ดวงแกว
นายเกรียงศักดิ์ ดุลนีย
นายเกรียงศักดิ์ ทับกฤช
นายเกรียงศักดิ์ ปญญาสุ
นายเกรียงศักดิ์ พิชัยกาล
นายเกรียงศักดิ์ ยะนัน
นายเกรียงศักดิ์ รื่นเทียน
นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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
๓๓๒

นายเกษ สีตะบุตร
นายเกษม คนไว
นายเกษม คิดดี
นายเกษม พันแอ
นายเกษมศร พวงศรี
นายเกษมศักดิ์ ตุพิลา
นายเกษมศักดิ์ ลอยครบุรี
นายเกษมสันต อังกระโทก
นายเกษมสันติ ลุนสืบ
นายเกียรติ สัตยชื่อ
นายเกียรติกําธร สิทธิสุธี
นายเกียรติชัย ปนคําปน
นายเกียรติชัย สุตะเขตต
นายเกียรตินิยม สวดมนต
นายเกียรติพร เกตุแกว
นายเกียรติยศ แกวโพธิ์
นายเกียรติยศ สวัสดี
นายเกียรติรัตน ขวัญปาน
นายเกียรติวสันต เขื่อนแกว
นายเกียรติศักดิ์ กันทาแปง
นายเกียรติศักดิ์ กันธิยะ
นายเกียรติศักดิ์ กาทอง
นายเกียรติศักดิ์ เกิดมี
นายเกียรติศักดิ์ คงเขียว
พันจาเอก เกียรติศักดิ์ จันทะนพ
นายเกียรติศักดิ์ นาคีอนุรักษ

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๕๘

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเกียรติศักดิ์ บัวงาม
นายเกียรติศักดิ์ ผิวบาง
นายเกียรติศักดิ์ วงคสัมพันธ
นายเกียรติศักดิ์ วงศศหยา
วาที่รอยตรี เกียรติศักดิ์ วโรรส
นายเกียรติศักดิ์ วันลวน
นายเกียรติศักดิ์ สาวิกันย
นายเกียรติศักดิ์ อูเขียว
นายเกียรติสวัสดิ์ สวัสดิ์พาณิชย
นายเกียรติอณุลักษ แปงสุ
นายเกื้อกูล แกวจันทร
นายเกื้อกูล พรหมจักร
จาสิบเอก แกนเพชร เกตุกลาง
นายโกญจนาท ทองเดช
นายโกมล กุสุมภ
สิบเอก โกมิน นิลบุตร
นายโกมินทร บุงงาม
นายโกมินทร สวยพันธ
นายโกวิท แถมพยัคฆ
นายโกวิท ทองมาก
นายโกวิท บุญลวน
นายโกวิท มีนาม
นายโกวิท ลครพล
นายโกวิท ศรีทอง
นายโกวิท หรีกประโคน
นายโกวิทย ผิวเผื่อน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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
๓๘๔

นายโกวิทย วิเศษศักดิ์
นายโกวิทย ศรีกระสังข
นายโกศล คงแกว
นายโกศล จําปาดี
นายโกศล พรหมมาศ
นายโกศล ศรีพรหมมา
นายโกศล ศรียืนยง
นายโกศล สนิทมาก
นายโกศลพิสิทธิ์ ปูนอย
นายโกศักดิ์ กุลภา
นายโกสินทร กุลโฮง
นายโกสินทร วงศใจมุข
นายโกสินทร สังขศิริ
นายโกสินธ วงษชมภู
นายโกเสตร ปตเตย
นายไกรยศ รักษานวล
นายไกรวัฒน พีรดาชัยนรินท
นายไกรวัส ศรีหาญ
นายไกรวิทย ดีไทย
นายไกรวุธ สงวนสินธ
นายไกรศร แกวหอด
นายไกรศร จอมทรักษ
นายไกรสน อุปะละ
นายไกรสร จันทวี
นายไกรสร เผาคีรีพนา
นายไกรสิงห ภมรศาสตร

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๑๐

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายไกลวรรณ ธิวงค
นายขจรเดช เกษรแกว
นายขจรเดช สุขพรอม
นายขจรวิทย ยานุกุล
นายขจรศักดิ์ ศรัทธาผล
นายขจิตศักดิ์ อัปมาเต
นายขติรัชน ภาพติ๊บ
นายขรรคชัย หันจรัส
นายขวัญแกว เลิศภัทรพาณิย
นายขวัญชัย แกวพวง
นายขวัญชัย โกเมนกุล
นายขวัญชัย จันทรเศรษฐี
นายขวัญชัย บุตรปอ
นายขวัญชัย พวกไธสง
นายขวัญชัย มนอยูพะเนาว
นายขวัญชัย ยุทธแสน
นายขวัญชัย สติประมาณสกุล
นายขวัญไชย สุนทรวัฒน
นายขวัญตา นันผอง
จาเอก ขวัญประชา วงษหาแกว
นายขันตรี อิ่มประเสริฐ
นายขันติ สามพิมพ
นายเขตมงคล ปติวิทยาวัฒน
นายเขตโสภณ คอมสิงห
นายคงกฤช อินทพงษ
นายคงเดช มุคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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
๔๓๖

นายคงพิเชษฐ เรืองประทีป
นายคงยศ อรัญมิตร
นายคงฤทธิ์ ภูสีออน
นายคงศักดิ์ กุลฉวะ
นายคงศักดิ์ ภูนี
นายคงศักดิ วัตะโส
นายคงสิทธิ์ สุขโรจน
นายคชรัฐ หัตจํานงค
นายคชวัชร วงเวียน
นายคชาชาญ โอภาธนยศ
นายคเชนทร บุนนท
นายคเชนทร พิณเนียม
นายคฑาวุธ พันธไสว
นายคฑาวุธ สายทอง
นายคณพศ คําขวา
นายคณพศ ธนกุลชัยศรี
นายคณพศ ภูดอนตอง
นายคณพศ สุพงษ
นายคณวรา สิละบุตร
นายคณาเดช จุณศรี
นายคณารักษ ประจําเมือง
นายคณิต คชศิริ
นายคณิต ธิมูล
นายคณิตพงษ นาคกระแสร
นายคณิติน พิมพจันทร
นายคณิศร มาลีวัลย

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๖๒

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
วาที่รอยตรี คนบุญ ศิริโชติ
นายคนอง เมฆทวีป
นายคนองเดช มณีจักร
นายคนาธิป สายคูณ
นายคมกริช กิ่งแกว
นายคมกริช แกวคํา
นายคมกริช สรอยปุ
นายคมกริช เสาวพันธุ
พันจาอากาศตรี คมกริช อาจหาญ
นายคมกฤช อิ่มโอษฐ
นายคมกฤษณ ฝาชัยภูมิ
นายคมเขต มาลาศรี
นายคมทวน อัครจันทร
นายคมเพชร บัวบาน
นายคมเพชร ปติฤทธิ์
วาที่รอยตรี คมเพชร พงษเทอดศักดิ์
นายคมเพชร แสงประไพ
นายคมภูศิษฐ นนทพิมาณกิจ
นายคมราช หวานใจ
สิบเอก คมวิศิษฎิ์ วงศเสนา
นายคมศร อนุปญญาวัฒน
นายคมศร อุดมเพ็ญ
นายคมศักดิ์ ยนตสําอางค
จาสิบเอก คมสัญญ โมกขาว
นายคมสัน เข็มกลาง
นายคมสัน คอแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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
๔๘๘

นายคมสัน คําบุดดี
นายคมสัน จันโทภาส
นายคมสัน ทรัพยสม
นายคมสัน พันธดี
จาเอก คมสัน มาลัยงาม
วาที่รอยตรี คมสัน มูลเทพ
นายคมสัน เสนสอน
นายคมสันต ขุนณรงค
นายคมสันต นามสาร
นายคมสันต สุทธิธรรม
นายคมสันต อารีภักดิ์
นายครรชิต จันทรหอม
นายครรชิต ภูแสนศรี
นายครรชิต วิเชียรเขต
นายครองธนัฐ พันไผ
นายคอลิบ ดอเลาะ
จาเอก คะนอง เรืองนุน
นายคัชธา โถชารี
นายคัมภีร ตาหมาด
นายคัมภีร ปนสุวรรณ
นายคาเชน ผลชูพงษ
นายคํากรุง ศรีสิงขรณ
นายคําดี ศรีสุข
จาเอก คํานวณ จินดาศรี
นายคํานวณ เสนจันทร
นายคํานวน กองคํา

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๑๔

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายคํานวร ไทยกิม
นายคํานึง เชี้ยวสอน
นายคําใบ ตาลสันต
นายคําผุน เรียงนอก
นายคําพันธ พิกุลศรี
นายคําพูล ศรีคําภา
นายคําไพ ไชยนัด
นายคํารณ ชื่นจรเข
นายคํารณ นาคคลาย
นายคํารณ เวชทองคํา
นายคําสิงห พงษมิ่ง
นายคุณวุฒิ อินศร
นายคุณัญู พระเนตร
นายคุณากร คํากอน
พันจาเอก คุณากร จันดาวาป
นายคุณากร ตะอุน
นายคุณาวุฒิ พานหลา
นายเคนพา แดนดงยิ่ง
นายเคล กองแกว
นายฆฤณพิสิฎฐ เขมอัครเจตต
นายโฆษิต วิวัธนวานนท
นายโฆสิต แพทยกิจ
สิบตํารวจโท จง นาคตระกูล
นายจงกล อาจวิชัย
นายจงรักษ ระวังดี
นายจดุรงค ตันเวชกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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
๕๔๐

นายจตุพงษ ดาวประสงค
นายจตุพงษ ปุงมา
นายจตุพงษ สวางพล
นายจตุพร กําทอง
นายจตุพร นมัสศิลา
นายจตุพร เผาทรงพล
นายจตุพร สิมลี
นายจตุพร สุนาวี
นายจตุพร หนูนอย
นายจตุพร อรุณ
นายจตุพล ขวัญแสง
นายจตุพล จันทรสวาง
นายจตุพล ดินไทย
นายจตุพล ทองบุตร
นายจตุพล นามเมือง
นายจตุพล บุญขาว
นายจตุพล รอดพรอม
นายจตุพล สุคนธสาคร
นายจตุร ทิพยอักษร
นายจตุรงค พวงเต็ง
นายจตุรงค รอดประเสริฐ
นายจตุรงค สรรพกิจ
นายจตุรงณ จันทรมิตร
นายจตุรนต มาเจริญ
นายจตุรพัฒน หนาดคํา
นายจตุรภูมิ อิ่นแกว

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๖๖

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายจตุรันต นราพงษ
นายจตุวิทย จันทรลอย
นายจตุวิทย เหมาะมาศ
นายจตุวุฒิ อุตมะมุณีย
นายจรณินทร จารุกขมูล
นายจรัญ กรมเวช
นายจรัญ กาญจนวิโชติ
นายจรัญ ดาราศรี
นายจรัญ ตาลสุกเรือง
นายจรัญ บุญสิทธิ์
นายจรัญ บุตรดํา
นายจรัญ รามสันเทียะ
นายจรัญ เลาหลาย
นายจรัญ ศรีเมือง
นายจรัญ สุวรรณฉิม
นายจรัญ หมั่นเก็บ
จาสิบโท จรัน อุตอาง
นายจรัล ดวงสา
นายจรัลย ประเสริฐ
นายจรัส ใจเมือง
นายจรัสพงษ เฟองจรัส
นายจรินทร ฉิมพสุทธิ์
จาสิบตํารวจ จรินทร เชื้อเดช
นายจรินทร ตั้งตระกูลวงศ
นายจรินทร รินทรึก
นายจรูญ คําสูง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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
๕๙๒

นายจรูญ ทาทม
พันจาเอก จรูญ บัวกลิ่น
นายจรูญ บุญชูวงศ
นายจรูญ ภูกง
นายจรูญ ภูมิพันธ
นายจรูญ เมืองทอง
นายจรูญฤทธิ์ กมัณฑา
นายจรูญศักดิ์ ทองคํา
นายจเร กาญจนวิจิตร
นายจเร จันทรขํา
นายจอมกิตติ จองสุรียภาส
วาที่รอยโท จอมเจตน ปวีรกุลวัฒ
นายจอมพงษ สอนสุภาพ
นายจะเด็จ รักภักดี
นายจักกรี เวฬุวนารักษ
นายจักกฤณ กาบเกตุ
นายจักกฤษณ พิศเพง
นายจักกฤษณ แพทยกลาง
นายจักพงษ มณีโชติ
นายจักรกรด บุตรกุล
นายจักรกริช จากกิ่งเรืองโรจน
นายจักรกฤษ คําแกว
นายจักรกฤษ จําปา
นายจักรกฤษ ยุทธภัณฑ
นายจักรกฤษณ จําปาลี
จาสิบเอก จักรกฤษณ ปลื้มมะลัง

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๑๘

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายจักรกฤษณ พันธุสระนอย
นายจักรกฤษณ มากอยูดี
วาที่รอยตรี จักรกฤษณ ยางสุด
นายจักรกฤษณ วรรณโสภา
นายจักรกฤษณ วายลม
นายจักรกิจ รับงาน
นายจักรพงศ จงสุขสันติกุล
นายจักรพงศ นุยคง
นายจักรพงศ พลสิทธิ์
นายจักรพงศ สุวรรณศักดิ์
นายจักรพงษ เกี๋ยงตาล
นายจักรพงษ ขัติวงษ
จาเอก จักรพงษ แตมงาม
นายจักรพงษ ทาเฮือน
นายจักรพงษ ทุมระฉายา
นายจักรพงษ พรสวัสดิ์
นายจักรพงษ พลราช
นายจักรพงษ มมตะขบ
นายจักรพงษ ลิลิตธรรม
นายจักรพงษ วิจิตรพงษา
นายจักรพงษ ศรีทองแท
นายจักรพรรดิ์ ศรีลาวงษ
จาเอก จักรพรรดิ แกวกงพาน
นายจักรพรรดิ อุดชุมนารี
นายจักรพล โพธิ์ทองนาค
นายจักรพันธ คําศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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
๖๔๔

นายจักรพันธ จุมพล
นายจักรพันธ นาตัน
นายจักรพันธ บุตรเต
นายจักรพันธ ปลอดแกว
นายจักรพันธ อินทรโชติ
นายจักรพันธุ พงศพิทักษ
นายจักรเพชร ยอดบุษดี
นายจักรภพ มณีกุล
นายจักรภพ เลาหรอดพันธ
นายจักรภัณฑ พันธุชัย
นายจักรภัทร สมบัติมนต
จาเอก จักรวรรณ โสหา
นายจักราวุธ บุญธรรม
นายจักราวุธ ภักดีสกุลสวรรค
นายจักราวุธ แสงสุรินทร
นายจักริน คงดวง
นายจักริน วารี
นายจักรินทร เทพอาษา
นายจักรี กรรณลา
นายจักรี ณุวงษศรี
นายจักรี แมนไธสง
นายจักรี ฤทธิมาส
นายจักรีภูมิ จันทรวงศ
นายจันทร มณีวรรณ
นายจันทรัตน คําบุญเมือง
นายจันทศร บุตรแสนลี

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๗๐

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายจาณุพัฒน ลาวตุม
นายจาตุรนต ทองหวั่น
นายจามร นาคประสม
สิบเอก จามร เลือดนักรบ
นายจารี ภาคาเนตร
นายจารึก จิตรสม
นายจารึก ใจหมั่น
นายจารึก ถาพร
นายจารึก พูนเอียด
นายจารึก โรยทองคํา
นายจารุเกียรติ มาลารัตน
นายจารุต สันติคีรี
นายจารุพงษ สวัสดิ์ผล
นายจารุวัฒน ใจจันทร
นายจารุวัฒน ทัศนิจ
นายจํานง สุภาษิ
นายจํานง อุดหนุน
นายจํานงค พรมสุข
นายจํานาญ สีตอง
นายจําเนียร กอเดช
นายจําเนียร คําสุกดี
นายจําเนียร ศิริคําฟู
นายจําเนียร สิงหเทพ
นายจําเนียร สุขอราม
นายจํารอง สาวะภู
นายจํารัส ทองลือ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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
๖๙๖

นายจํารัส บุบผา
นายจํารัส มอญไข
นายจําเริญ ชํานาญเนียม
นายจําเริญ โตงกระโทก
นายจําเริญ ศิริบุญมา
พันจาเอก จําลอง คํากองราช
นายจําลอง ผลกล่ํา
นายจําแล จูจันทร
นายจิณณธรรม ธิปกะ
นายจิณวัทย ไชยมีสุข
นายจิตตเส็น แกวคํา
นายจิตติชัย จารยโพธิ์
นายจิตติพงษ ศรีภักดี
นายจิตตุคุณ จวนสาง
นายจิตพงษ อันทะโคตร
นายจิตรกร ซาซุม
นายจิตรกร สุจริตธรรม
นายจิตรชนะ อยูดวง
นายจิตรติพงษ การงานดี
นายจิตรษดา ศรีสะอาด
นายจิตรสอาด วงษอินจันทร
นายจิตราวัสดิ์ ก่ําเชียงคํา
นายจิตวัฒนา หงษาชุม
นายจิตวิสุทธิ์ สุขอยู
สิบเอก จิติวัฒนา พามี
นายจินดา นิลสุก

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๗๒๒

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายจินตวัฒน ศรินเสามั่น
นายจิรกร ขันแกววงศ
นายจิรชัย จั่นศรี
นายจิรธรรม บิลพระวัตร
นายจิรพงศ สุวรรณละออง
นายจิรพงษ แกวหาวงษ
นายจิรพรรณ แกวจํารัส
นายจิรพัฒน นิลภา
นายจิรพัฒน ลั่นนุย
นายจิรพันธ จิตรสม
นายจิรภัทร จันทรศิริ
วาที่รอยตรี จิรภัทร คุณชา
นายจิรภัทร จันทรศิริ
นายจิรภัทร จิตมงคล
สิบเอก จิรภัทร ศรีปูณะ
นายจิรภาส บัตรจัตุรัส
นายจิรวรรตน ชวโรจนชานนท
นายจิรวัฒน กาคํามูล
นายจิรวัฒน โกศิยกุล
จาเอก จิรวัฒน ดอกศร
นายจิรวัฒน แดงสอาด
นายจิรวัฒน ธงชัย
นายจิรวัฒน มากรักษา
นายจิรวิชญ ปองชารี
นายจิรวุฒิ แกวจํานงค
นายจิรศักดิ์ ไกรเพียร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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
๗๔๘

นายจิรศักดิ์ ทันวัน
นายจิรศักดิ์ หลาวทอง
นายจิรศักดิ์ อุปจักร
นายจิระ สุขแกว
นายจิระเดช คงเสือ
นายจิระเดช ตั้งฤดี
นายจิระเดช ปราวงศ
นายจิระเดช ศรีลาวงษ
นายจิระเดช สตารุง
นายจิระเดช สือพัฒธิมา
นายจิระนันท วงศอรินทร
นายจิระพงศ ศิริ
นายจิระพันธ ดิษฐพันธ
นายจิระวัฒน เรืองรัตน
นายจิระวุฒิ พุทธรักษา
นายจิระศักดิ์ ปญญาคม
นายจิระศักดิ์ พันธุโพธิ์
นายจิระศักดิ์ สินเทาว
นายจิรัฎฐ กิติอาษา
จาสิบตรี จิรัฎฐ รัตนะวิเศทฤทธิ์
นายจิรัฏฐ ดิฐวัฒนบูลย
นายจิรัฐกานต แสงสารวัตร
นายจิรัฐติ์ ชุมออน
นายจิรันดร สุวรรณประดับ
นายจิราณัฎฐ ออนเจริญ
นายจิราเมธ รัตนะพฤกษ

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๗๗๔

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายจิรายุ เมฆบังวัน
นายจิรายุ สวยคาขาว
นายจิรายุทธ จันทพันธ
นายจิรายุทธ จิตรณรงค
พันจาเอก จิรายุทธ พุมพวง
นายจิราวัฒน โคตรมา
นายจิราวัฒน แสงสอง
สิบเอก จิรุตถ ปนคง
นายจิโรจรัฎฐ นาคคํา
นายจีรพันธ เขื่อนเพชร
นายจีรวัฒน จั๋นตะวงค
นายจีรวุฒิ กาญจนอุดม
นายจีรศักดิ์ จิตวงศนันท
นายจีรศักดิ์ พรมทอง
นายจีรศักดิ์ ฟกออน
นายจีรศักดิ์ วราภรณ
นายจีรศักดิ์ โหกุย
นายจีระ เงินแจง
นายจีระพงษ อุประจันทร
นายจีระพันธ บุญโอฬารวิวัฒน
นายจีระพันธ วงษธาตุ
นายจีระศักดิ์ ปะทิรัมย
นายจีระศักดิ์ ศิริสานต
นายจีระศักดิ์ แสนบริสุทธิ์
นายจีระศักดิ์ อุปรา
วาที่รอยตรี จุตติ คนธรัตนกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายจุมพล กองณรงค
นายจุมพล ถิ่นเถิน
นายจุมพล รัตนชิต
จาเอก จุมพล ศิริโยธา
นายจุลศิลป จินดารัตน
นายจูมพล ชูตะกูล
นายเจต วงคตาพรม
นายเจตกร เสวิสิทธิ์
พันจาอากาศโท เจตตรัตน วิหกรัตน
นายเจตน รัตนธรรมาภิบาล
นายเจตนิพัทธ อุฒาพยับ
นายเจนณรงค เทนโสภา
นายเจนลบ เรืองพูล
นายเจนวิทย จิณหวราวรรณ
นายเจนวิทย สิงหรัฐนนทร
นายเจนวุฒิ ทองรักศรี
นายเจนอนันต นันทลาภา
นายเจริญ แกวศรี
สิบเอก เจริญ ชะฎาแกว
นายเจริญ ชัยตันติกุล
นายเจริญ ทองรอด
นายเจริญ ประกอบเลิศ
จาเอก เจริญ เวียงสิมา
นายเจริญ สัจจานิจการ
จาเอก เจริญ สุนรกุมภ
นายเจริญชัย จันทรขุนพัฒน

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
๘๒๖

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเจริญทรัพย เนาวนนท
นายเจริญพร อาจสังข
นายเจริญรัตน จันทรขาว
นายเจริญรัตน ประเสริฐสังข
สิบเอก เจษจรัส นามอาษา
จาสิบเอก เจษฎา ชมภูพาน
นายเจษฎา โชติพรม
นายเจษฎา ผานสวัสดิ์
นายเจษฎา ศรลัมพ
นายเจษฎา สอนพรหม
นายเจษฎา สายสิงห
นายเจษฎา สิมลี
นายเจษฎากร ศรีมูลตรี
นายเจษฎากรณ ธงสิบสอง
นายเจษฎาพร พันกระจัด
นายเจษฎาวุธ กุลชาติ
นายเจษฏา สิมลี
นายเจะกูมารูเด็ง ฮาเฮาะ
นายเจะไพทรา สาอิ
นายเจียง เกษเกษร
นายฉกรรจ ฐาปนพัฒนกุล
นายฉรัณ สุทธิ
นายฉลวย เกิดโภคา
นายฉลอง จันทรหนองฮี
นายฉลอง สุดประเสริฐ
นายฉลองรัตน ทิพยสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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
๘๕๒

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายฉลาด มาตราช
นายฉัตร ศรีบุญเรือง
นายฉัตรกรณ วันจะกา
นายฉัตรชัย กระแสโสม
นายฉัตรชัย กลาพรอม
นายฉัตรชัย ไกรศรี
นายฉัตรชัย คมขํา
นายฉัตรชัย ฉิมณรงค
นายฉัตรชัย ชัยกุลบัณฑิต
นายฉัตรชัย ไตรยราช
นายฉัตรชัย ทองคํา
นายฉัตรชัย นรภาร
จาเอก ฉัตรชัย บุญจันทร
นายฉัตรชัย บุญรินทร
พันจาอากาศโท ฉัตรชัย บุญอินทร
นายฉัตรชัย พันธุวาป
นายฉัตรชัย เรียนพิศ
นายฉัตรชัย สืบทรัพย
นายฉัตรชัย เสงี่ยมศักดิ์
นายฉัตรชัย อุทัยแสง
จาสิบตรี ฉัตรชัย อุธานี
นายฉัตรพล เวฬุการ
นายฉัตรสุริยา ไทยถนอม
นายฉายกฤต พรมเอี้ยง
นายเฉลิม ไชโย
นายเฉลิม มานะดี

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
๘๗๘

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเฉลิม สงคง
นายเฉลิม หมื่นอภัย
นายเฉลิมเกียรติ ศรีพลพิทักษ
นายเฉลิมชนม อัมพรัตน
นายเฉลิมชัย โกมลสุทธิ์
นายเฉลิมชัย วารี
นายเฉลิมชัย ศุขะนิล
นายเฉลิมชัย แสงสกุล
นายเฉลิมชัย อินทรโสม
นายเฉลิมพงษ แกวมวง
นายเฉลิมพงษ สละ
นายเฉลิมพร งิ้วกลาง
นายเฉลิมพล แกนจันทร
นายเฉลิมพล แกวอินทร
สิบเอก เฉลิมพล คุณาเมือง
นายเฉลิมพล จันทรเหลา
นายเฉลิมพล นาบุตร
นายเฉลิมพล บุญชู
นายเฉลิมพล ลายวิจิตรเจริญ
นายเฉลิมพล ลีลากีรติกุล
นายเฉลิมพล วงศกาไสย
นายเฉลิมพล ศิริภูมิ
นายเฉลิมพล สังขทอง
นายเฉลิมพล สุขรุง
สิบเอก เฉลิมพล สุดประโคน
นายเฉลิมพล เสาทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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
๙๐๔

นายเฉลิมวุฒิ ออกสุข
นายเฉลิมศักดิ์ สังขศิลปชัย
นายเฉลียว กอนฝาย
นายแฉลม สีทา
นายชณัฏฐ นึกเร็ว
นายชนก พรมมีเดช
สิบเอก ชนธัญ วันจันทร
นายชนธาน ธรรมศิริ
นายชนวิชทร แกววัน
นายชนะ อิ้วสมจิตตร
นายชนะ เอี่ยมละออ
นายชนะชัย รอดกูล
นายชนะโชติ บัวสําลี
นายชนะพงษ เกตุจังหรีด
นายชนะพงษ ทีสุกะ
นายชนะพล แกนนาคํา
นายชนะภูมิ วงษดึ
นายชนัต เพ็ชรคงทอง
นายชนัตศักดิ์ พิทักษมาตุภูมิ
นายชนินทร บุญยะ
นายชนินทร พิกุลแกว
นายชเนศวร วีระเดช
นายชโนทัย ทองหลอ
นายชยกฤต กวาวสนั่น
นายชยน พูนสงา
นายชยพล กิ่งทอง

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๙๓๐

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชยพล เขมะโร
นายชยพล ไชยมาตร
นายชยพล นารี
นายชยพล แพงโยธา
นายชยพัทธ ไขเกตุ
นายชยภูมิ สีเขียว
จาเอก ชยันต นนทฤทธิ์
นายชยานนท ชินวงษ
นายชยานนท ทิพยวังเมฆ
นายชยานนท นันทปญญา
นายชยานันต โยธาชัย
นายชยาวัฒน รัตนเกื้อ
นายชยุต จํานงคศร
นายชยุต ธนพรชูชวง
นายชยุต ปานวิเชียร
นายชยุตม ยอดจิตร
นายชโยดม ทายะ
นายชรัณจักษณ ฉัตรวัฒนะไชยกุล
นายชรินทร ฉิมบรรเทิง
นายชรินทร ไปสุวรรณ
นายชรินทร พูลเพิ่ม
นายชรินทร อาระหัง
นายชรินทร พุทธสนธิพจน
นายชรินทรธร จันทรพรอย
นายชเรด รอดพนภัย
นายชลกรานต ภูพาดศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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
๙๕๖

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายชลณธี โสดสงค
พันจาเอก ชลธิศ จีนหลํา
นายชลธิศ สุทธิแพทย
นายชลธี คําเดน
นายชลนที กาศมณี
นายชลนาท ศรีดิลก
นายชลอ บุญเพ็ง
นายชลาสินธุ ภูมิวัง
นายชโลม นาชัยเวียง
นายชวกร ชมภูคํา
นายชวกร ศรีอําไพ
นายชวกร สอนพิมพ
นายชวภณ จินมานะสุข
นายชวรินทร โสรัจจ
พันจาโท ชวโรจน ชวยหนู
นายชวฤทธิ์ ศรีสุพัฒน
นายชวลิต กลอมจิตต
นายชวลิต เกิดดวง
นายชวลิต คงนวม
นายชวลิต ฉิมรักษ
นายชวลิต ทองทา
นายชวลิต ผุยมอง
นายชวลิต พันธวิไล
นายชวลิต มะโนชาติ
นายชวลิต รูปประดิษฐ
พันจาอากาศเอก ชวลิต เล็กประดิษฐ

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
๙๘๒

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชวลิต ศรีวิชัย
นายชวลิต สุขศรัทธา
นายชอบ กรุมรัมย
นายชะมัด เมืองมูล
นายชัช คงบุตร
นายชัชชฎิล อมรศตพรกุล
นายชัชชน จิตรพินิจ
นายชัชชล เกียรติสิริสกุล
จาเอก ชัชชัย สิทธิบุศย
นายชัชเดชา ปองกลาง
นายชัชพงศ วงศษาแกว
นายชัชพงษ ตาลกุล
นายชัชฤทธิ์ ระวิพันธ
นายชัชฤทธิ์ สุกุมารพันธุ
นายชัชลิต พรหมรัตน
นายชัชวัสส พิมพพัฒน
นายชัชวาล กองแกว
นายชัชวาล เกิดมาก
นายชัชวาล คําภักดี
จาสิบตํารวจ ชัชวาล แคลนกระโทก
นายชัชวาล มวงมันดี
นายชัชวาล วงศแกว
นายชัชวาล สรานนท
นายชัชวาลย ชัยศิลา
พันจาโท ชัชวาลย ไชยเทพ
นายชัชวาลย พรมจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘

นายชัชวาลย ยอดชาญ
นายชัชวาลย เรืองสันเทียะ
นายชัชวิน วิริยกิจจา
นายชัชวินทร ชื่นสมบูรณ
นายชัชวุฒิ พิพัฒนโชติกร
นายชัดเจน ทองสุข
นายชันณรงค กุลวงศ
นายชัยกฤต โพธิ์รส
นายชัยกิจ แกวอําไพ
นายชัยชนะ ไชยนิล
นายชัยชนะ โลไธสง
นายชัยชนะ สิงสิน
นายชัยชนะ สุขวานิช
นายชัยชนะ เสนามนตรี
สิบเอก ชัยชาญ พันธุยุรา
นายชัยชาญ ศรีปดถา
สิบเอก ชัยชิฎนรินทร คําแสน
นายชัยชุมพล อินทวงษ
นายชัยญา กุลนอก
นายชัยญา ทับทิมศรี
นายชัยญา นาเมืองรักษ
นายชัยณรงค นารีหวานดี
นายชัยณรงค พัฒจักร
นายชัยณรงค แสงเงิน
นายชัยณฤทธิ์ เรืองประพันธ
นายชัยเดช แสงทองฟา

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชัยตระการ ไกยสวน
นายชัยทัต ใจธรรม
นายชัยทัต วงศอินตา
นายชัยทัพพ วงศไกรวาล
นายชัยทัศน กากูล
นายชัยธนันท ศรีประจันทร
วาที่รอยตรี ชัยธวัช พลเยี่ยม
นายชัยนันท ศรีอินทร
จาเอก ชัยนัส อวมจันทะ
นายชัยนาท ศรีกระทุม
นายชัยนาม หอยระยา
นายชัยนุชิด ภูโยสาร
นายชัยพร กรเอี่ยม
นายชัยพร ไชยรบ
นายชัยพร พรชัยอรรถกุล
นายชัยพร ยังปากน้ํา
นายชัยพร รังสัย
วาที่รอยตรี ชัยพร สีชมภู
นายชัยพฤกษ จันทมาลา
นายชัยพล หมวดเอียด
นายชัยพลวัฒน หิรัญวงศ
นายชัยภัทร บุญลอม
นายชัยภูมิ ศรีจุลโพธิ์
นายชัยมนตรี บุตรศรี
นายชัยยศ จวงเย็น
นายชัยยศ จิตเอกวิโรจน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐

นายชัยยะ การสมมิตร
นายชัยยะ มีแกว
นายชัยยัณต เกี๋ยงหนุน
นายชัยยันต ธรรมกันหา
นายชัยยันต เอกสุภาพันธุ
นายชัยยา ไชยรบ
นายชัยยุทธ ญาติสมบูรณ
วาที่รอยตรี ชัยยุทธ ถนอมวงษ
นายชัยยุทธ โถชารี
นายชัยยุทธ ทับเอม
นายชัยโย กองทอง
นายชัยโย คูพะเนียด
นายชัยรัตน ยะนะโชติ
นายชัยรัตน เรือนแกว
นายชัยรัตน สุรสรณ
นายชัยรัตน หอมทิพย
นายชัยโรจน เกียรติสุชาติ
นายชัยโรจน ทองใบ
นายชัยฤทธิ์ จินดาวงศ
นายชัยฤทธิ์ พานทอง
นายชัยลิขิต กลึงเอี่ยม
นายชัยวริตร งามภูเขียว
จาเอก ชัยวัฒน กัณทะวงศ
นายชัยวัฒน คิดอาน
นายชัยวัฒน คุมพะเนียด
นายชัยวัฒน จังโกฏิ

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชัยวัฒน ชัยพิพัฒน
นายชัยวัฒน ธนวัตธีรไนย
จาเอก ชัยวัฒน ปนแกว
นายชัยวัฒน พนาสิทธิ์
นายชัยวัฒน โยธายุทธ
จาเอก ชัยวัฒน รัตนากร
นายชัยวัฒน ราชบรรดิษฐ
นายชัยวัฒน เล็กวุฒินันท
นายชัยวัฒน วงศไชย
จาเอก ชัยวัฒน ศรีนุช
นายชัยวัฒน ศุภดล
นายชัยวัฒน สายสังข
นายชัยวัฒน เส็งนา
นายชัยวัฒน ออยกาม
นายชัยวัตร พลตื้อ
นายชัยวิทย กุหลาบ
จาสิบเอก ชัยวิวัฒน เถาวทิพย
นายชัยวุฒิ คารมหวาน
นายชัยวุฒิ ชินิ
นายชัยวุฒิ ไชยโคตร
สิบเอก ชัยวุฒิ บุตรวงศ
นายชัยวุฒิ เวฬุการ
นายชัยศิริ จันทรรักษา
นายชัยสยาม เทียมกระโทก
นายชัยสิทธิ์ ตอพรม
นายชัยสิทธิ์ สิทธิเนติกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒

นายชัยสิทธิ์ แสนหิรัญรัตน
นายชัยสิทธิ กอผจญ
จาสิบเอก ชัยอนันต พื้นผา
นายชัยอนันต หาญจิต
นายชัยอนุชิต วงคไชยา
นายชัยอาสา ลีลาศุภกิจ
นายชากลา กองสุวรรณ
นายชาคร มะหา
นายชาคริต จิตถาวร
นายชาคริต ชาญจิตร
นายชาคริต ผดุงเกียรติชัย
นายชาคริต ฤทธิ์จรุง
นายชาคริต อินทรพานิช
นายชาญกิตติ์ อูไพบูลยสิน
นายชาญชัย เขียวแปน
นายชาญชัย จอกทอง
นายชาญชัย จันทพัฒน
วาที่รอยตรี ชาญชัย จันทรเอี่ยม
นายชาญชัย เจวรัมย
นายชาญชัย ดัดถุยาวัตร
นายชาญชัย ทองคล้ํา
นายชาญชัย แพงภูงา
นายชาญชัย สงวนศักดิ์
นายชาญชัย สายชมภู
นายชาญชัย หันธนู
นายชาญชัย ออนละมุล

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชาญณรงค จอดดวงจันทร
นายชาญณรงค ทวีรักษากุล
นายชาญณรงค พฤฒิพงศพิบูลย
สิบเอก ชาญณรงค แยมเอม
นายชาญณรงค ศรีหวาด
นายชาญณรงค สังสกุล
นายชาญณรงค หงษโยธี
นายชาญเดช แกวหิน
นายชาญพิบูณพ นาคบุญชวย
นายชาญยุทธ คูณยา
นายชาญยุทธ จันทรคํา
นายชาญยุทธ จันทรดี
นายชาญยุทธ พรมสุทธิ
นายชาญยุทธ หอมละออ
นายชาญยุทธ เหลากลม
นายชาญวิทย ตันกอง
นายชาญวิทย ธีรเมทินี
นายชาญวิทย มุลตองคะ
นายชาญวิทย แสงเกตุ
นายชาญวิทย อุนประชา
นายชาญศักดิ์ หาดวรรณ
นายชาตรี ฉิมวัย
นายชาตรี บําเรอ
นายชาตรี ปะนะรัตน
นายชาตรี พิริยะเมธี
นายชาตรี ภาษี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔

นายชาตรี มิ่งขวัญทอง
นายชาตรี รักความซื่อ
นายชาตรี แรกดําเนินกิจ
นายชาตรี ฤกษงาม
นายชาตรี เล็กดี
นายชาตรี ศานตินนท
นายชาติ งามจันทร
นายชาติชาย ไทยประกอบ
นายชาติชาย วิเศษธาร
นายชาติชาย ศิลปชัย
จาสิบเอก ชาติชาย อาทิตยตั้ง
นายชาติธํารงค พรมมา
นายชานน จันทรา
นายชานน สัพโส
นายชานนท ขวัญสุข
นายชานนท คําโพธิ
นายชานนท นครภักดี
นายชานนท ยีแลหมัน
นายชานุวัฒน พรทอง
จาเอก ชารี สุขบัติ
นายชารี แสนคํา
นายชาลี จํานงประโคน
นายชาลี พรอมเลิศ
นายชํานาญ กาญจนพัฒน
สิบเอก ชํานาญ ดวงชาง
นายชํานาญ ไผครบุรี

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชํานาญ เย็นทั่ว
นายชํานาญ ศรีสงค
นายชํานาญ สุวรรณพูล
นายชํานาญ แสนทา
นายชํานาญ เหลาวงษา
นายชํานาญศิลป สังขทอง
นายชํานิ เกตุนุย
นายชิญาชัช ปฐมปฐวี
นายชิณณวรรธน ยอดทองหลาง
นายชิณรภัธ ศรีเนตร
นายชิดชัย ผานสถิน
จาเอก ชิดชาย ธรรมพร
นายชิดพงษ วงษละคร
นายชิตชัย ปนทรายมูล
นายชิตณรงค สาระปญญา
นายชิติพัทธ คําสะไมล
นายชินกร ศรีอําพล
สิบเอก ชินกร สีเขียว
นายชินพัฒน นาคผา
นายชินภัทร พละศักดิ์
นายชินวัฒก มาสชรัตน
นายชินวัตร ชาวดง
นายชินวัตร ยืนชีวิต
นายชินวุฒิ ใจดี
นายชินาธิป วัชโรทัย
นายชิษณุพงศ คําศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายชิษณุพงศ นุมดี
นายชิษณุพงศ บุญสาร
นายชุติเดช ยะภักดี
นายชุติพงศ เพียรการคา
นายชุติพล นิลพันธ
นายชุติเวศน พุทธปฏิโมกข
นายชุมชนะ บั้งจันอัด
นายชุมพร คําไล
พันจาอากาศเอก ชุมพร มากเจริญ
นายชุมพล เงาสิงห
นายชุมพล พันธุศรี
นายชุมพล เลี้ยงไพศาล
นายชุมพล ศรีพฤกษภูมิ
นายชุมพล สินลี่
นายชูเกียรติ คําถา
นายชูเกียรติ ศรีวิชัย
นายชูชาติ บุญอาจ
นายชูชัย หลอนิมิตดี
นายชูชาติ ซาเสน
นายชูชีพ โถมกระโทก
นายชูชีพ ผลประโยชน
นายชูชีพ เอี่ยมแกว
นายชูธรรม บุญรอดชู
นายชูเนตร ธวัชชัย
นายชูพงศ ลาลําโกน
นายชูพงษ บุตรแกว

๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชูพงษ ลาดทะนุ
นายชูศักดิ์ คนใหญ
นายชูศักดิ์ จิรภัทรพิมล
สิบเอก ชูศักดิ์ ชวนรําลึก
นายชูศักดิ์ ยันตะบุศย
นายชูศักดิ์ รักเสนาะ
นายชูศักดิ์ สมแกว
นายเชน นอยสกุล
พันจาเอก เชน สุขแสวง
นายเชวง ทองอินทร
นายเชษฐพร แกวโคมลอย
นายเชษฐา ไชยชาติ
นายเชษาชรินทร สุทธิประภา
นายเชาวนกิตต กรรณเทพ
นายเชาวริช ศรีสวัสดิ์
นายเชาวฤทธิ์ กอนจันทรเทศ
นายเชาวฤทธิ์ แกวประสิทธิ์
นายเชาวฤทธิ์ ชอบดี
นายเชาวฤทธิ์ ธรรมประดิษฐ
นายเชาวฤทธิ์ มีรน
นายเชาวฤทธิ์ เย็นจัตุรัส
นายเชาวฤทธิ์ รัตนพินิจ
นายเชาวฤทธิ์ ศรีเพ็ชร
นายเชาวฤทธิ์ สุวรรณเจริญ
สิบเอก เชาวลิต ทิพผล
นายเชาวลิต เนื่องมี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘

นายเชาวลิต เสืออินทร
นายเชาวลิต อินทรแกว
นายเชิงชาย รูปสวย
นายเชิญฉัตร ปานะถึก
นายเชิญชัย แสงทอง
นายเชิด เดชสะทาน
นายเชิดชัย ทัพพอภิโชติ
นายเชิดชัย เรืองรินทร
นายเชิดชัย เสนายอด
นายเชิดชาย กุดแถลง
นายเชิดชาย ชูชวยสุวรรณ
นายเชิดชาย สมประสงค
นายเชิดพงษ การสรรพ
นายเชิดศักดิ์ ศิลพร
นายเชิดสิทธิ์ บุญทองดี
นายเชียร ไชยโชติ
นายเชี่ยวชาญ ทองขุนดํา
นายเชื้อชาย คําหอม
นายโชคชัย กัลยากานตง
นายโชคชัย คําบุดดี
นายโชคชัย นาไชย
นายโชคชัย บุญนอม
นายโชคชัย บุณยประสาท
นายโชคชัย ปาปะพัง
นายโชคชัย รัตนเกษร
นายโชคชัย วิกล

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายโชคชัย ศรีอักษร
นายโชคชัย อุทธโยธา
นายโชคนิพัทธ โภคสมบัติ
นายโชคอนันต นิลสนธิ
นายโชคอํานวย หลาแสง
นายโชติ ณิชากรพงศ
นายโชติ สุวานิช
นายโชติกิตติ์ ศรีใจ
นายโชติชัย แสงหิรัญ
นายโชติวิทย ศรีจันทรบุญ
จาเอก โชน ผิวแดง
นายไชโชติพฤทธิ์ ภูฆัง
นายไชยพจน เพชรแสนคา
นายไชยพร บุควัน
จาสิบตรี ไชยพรภ ภูศรีฤทธิ์
นายไชยภพ โพธิ์สวัสดิ์
นายไชยภร เกตุแกว
นายไชยภัทร ญาณชาญปรีชา
นายไชยยศ ทองโสภา
นายไชยยศ เชือนไธสง
นายไชยยา เหลาลือชา
นายไชยรัตน ถนอมนิ่ม
นายไชยวัฒน โคตุทา
จาเอก ไชยา จําปาหอม
นายไชยา สมแสน
นายไชยา สุธรรม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐

นายซัมรี มะแอ
นายซัยนุลอาบีดีน ยูโซะ
นายซาอุดี สะรี
นายซิดตี้ เหลากลม
นายซือรี สะแมเซ็ง
นายซูลกีฟลี หะยีสะมะแอ
นายไซนัล นิรมาณกุล
นายไซฟุลเลาะ บินอามาล
นายฌานิศ วรรณพฤกษ
นายญฒมธนันตร สังขเพชร
วาที่รอยเอก ญาฐ จาวะยนต
นายญาณกร โสดก
จาเอก ญาณวุฒิ ธาตุมณี
นายญาณวุฒิ ปญญามัง
นายญาน ขันคํานันตะ
นายฐกฤต กําจรกิตติคุณ
นายฐนกร หนูหอม
นายฐปนรรฆ ตันสกุล
นายฐปนวัฒน ไชยมงคล
นายฐพัชร รุงเรือง
นายฐากร ผลพันธ
นายฐากูร ปญโญ
นายฐากูร รักษพันธุ
นายฐานพัฒน ปกการะเน
นายฐานวัฒน เพ็ชรลอง
นายฐานะ ชวยสงค

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายฐานิกร พูนแสง
นายฐานิสร มูลดี
นายฐาปกช หลุกทิพยนภา
นายฐาปนา แสงแปน
นายฐิตพัฒน พิกุล
นายฐิติโชค สุขศรีเพ็ง
นายฐิตินันทปกรณ เบ็ญกอเด็ม
นายฐิตินัย จันทวัณณโสภณ
นายฐิติพล ใจหมั่น
นายฐิติพล แสงลอย
นายฐิติพันธ แมนพยัคฆ
นายฐิติรัตน เพ็งชัย
สิบเอก ฐิติวัชร วงษอุดมรัตน
นายฐิติวัฒน ยศปญญา
นายฐิติวัฒน อินทรยิ้ม
นายฐิติวิชญ คงทอง
สิบเอก ฐิระวัจน อรรคนันท
นายฒาลพล พงษชาง
นายณกร ผองใส
นายณกรณ ดําจุติ
จาเอก ณกรณ พิบูลย
นายณชพัฒน เกาะศิริ
นายณฐ โสดาดี
นายณฐกมล ภูนิลามัย
นายณฐกร นามวงค
นายณฐกร บัวคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒

นายณฐกร สุภารีย
นายณฐนรรณ สุวรรณ
นายณฐพงษ จตุพรมาศทวี
นายณฐพล ทองมี
นายณฐพลษ ปนแกว
นายณธน ศรีทอง
นายณธัช สังขแปน
นายณปกรณ นาคแสง
นายณพวัฒน หาญณรงค
นายณภัทร โฆษิตอัมพรเสนีย
นายณภัทร ไชยนุรัตน
นายณภัทร เตชะตนัย
นายณภัทร บุญยะศัพท
นายณภัทร ภูศรีฤทธิ์
นายณภัทร วิวันชัย
นายณภัทร เสาวรา
นายณภัทร เหมาะสม
นายณภัทรปกรณ เสรีเรืองยุทธ
นายณรงค การนา
นายณรงค เกษทองมา
นายณรงค ไกรสินธุ
นายณรงค คชลี
นายณรงค คําสุข
นายณรงค ฉัตรอินตา
นายณรงค ดอนกระสินธุ
นายณรงค ตันไชยยา

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายณรงค ทรายออน
วาที่รอยตรี ณรงค นอยฤทธิ์
นายณรงค เปงตาวงค
นายณรงค ภูแงผา
นายณรงค ยิ้มศรี
นายณรงค อินทานนท
นายณรงคกร มะณีแสง
สิบเอก ณรงคกร ศาสนา
นายณรงคกรณ คลองแคลว
นายณรงคชัย นันทวิสิทธิ์
นายณรงคชัย เบียดตะคุ
นายณรงคชัย ใยทอง
นายณรงคชัย รัตนสงคราม
นายณรงคชัย ศรีสุกอง
นายณรงคเดช ปงรัมย
นายณรงคเดช วิศิษฐศรี
นายณรงคพล จึงตกูลพาณิชย
นายณรงคฤทธิ์ คําซอน
นายณรงคฤทธิ์ เจหนูดวง
นายณรงคฤทธิ์ ทิอวน
นายณรงคฤทธิ์ เมฆขุนทด
นายณรงคฤทธิ์ สายสุจริต
นายณรงคฤทธิ์ แสนเสนาะ
จาเอก ณรงคศักดิ์ กันทนา
พันจาอากาศเอก ณรงคศักดิ์
เจริญผล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

นายณรงคศักดิ์ ไชยวรรณ
นายณรงคศักดิ์ ณุวงษศรี
นายณรงคศักดิ์ ดวงศรี
นายณรงคศักดิ์ นันทะชัย
นายณรงคศักดิ์ บานสระ
นายณรงคศักดิ์ บุญขวัญ
นายณรงคศักดิ์ ประเสริฐ
นายณรงคศักดิ์ พยัคฆ
นายณรงคศักดิ์ พูลสวัสดิ์
วาที่รอยโท ณรงคศักดิ์ ฟกเขียว
นายณรงคศักดิ์ ระวังดี
นายณรงคศักดิ์ ศรีคําอาย
นายณรงคศักดิ์ ศรีเงิน
วาที่รอยตรี ณรงคศักดิ์
ศุภชัยทิวารัตน
นายณรงคศักดิ์ สุวรรณวงษ
นายณรงคศักดิ์ เสนคราม
นายณรงคศักดิ์ เหล็กสิงห
นายณรงคศักดิ์ เอี่ยมละออ
นายณรงฤทธ อุปจันโท
พันจาโท ณรงวิทย บุญสงค
นายณรงวิทย สําราญสม
พันจาเอก ณรงเวทย แกวสุริยา
นายณรงศักดิ์ กุณามา
นายณรงศักดิ์ ชางพูด
นายณรงศักดิ์ ลาดนอก

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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายณรรษพล สิทธิกูล
นายณรัชพงศ สีงุม
นายณรัณ คงนวล
นายณราชัย ฮมภิรมย
นายณรินทร จังพานิช
นายณโรดม เพชรโรจน
นายณฤพล ประพฤติเลิศ
นายณวัฒน เจริญอาจ
วาที่รอยตรี ณวิญพัฒน
ธนกิจคูณไชย
นายณัชกฤช เจริญภัทราภร
นายณัชชพล หนูมา
จาเอก ณัชฐปกรณ เธียรทองอินทร
นายณัชพล จินดาวงศ
นายณัชพล รัตนประดิษฐ
นายณัชพล ศิริป
นายณัฎฐ รักษาชัด
นายณัฎฐวิทย คําชาย
นายณัฎฐสิทธิ์ เครือวงค
นายณัฎพิพัฒน ศรีสุวรรณ
นายณัฏฐกิตติ์ นันทสมบูรณ
นายณัฏฐชัย หิรัญอธิโรจน
จาสิบเอก ณัฏฐธณกฤศ
เหลืองทวีสุข
นายณัฏฐศรัณย อรัญมิตร
นายณัฐ ชวะนานนท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายณัฐ เผาทอง
วาที่รอยโท ณัฐกร ยะสะกะ
นายณัฐกรณ ไกรศรี
นายณัฐกิตต สมศรี
นายณัฐกิตติ์ ธีระอรรถสิทธิ์
นายณัฐกิตติ์ ภิรมยกิตติรัฐ
นายณัฐกิตติ์ มาสนา
นายณัฐกิติ กงทอง
นายณัฐชนน ใจเย็น
นายณัฐชวนนท กาศกระโทก
นายณัฐชัย นิ่มประเสริฐ
นายณัฐชัย ลาวิณห
นายณัฐฐพจ บุญเยี่ยม
นายณัฐดนัย ชิณวงค
สิบเอก ณัฐธชนพงศ เปยวงษ
นายณัฐธนาวุฒิ ศรีเกลื่อนพากุล
นายณัฐธยาน ไชยแกว
นายณัฐธวัช เพชรประกอบ
สิบเอก ณัฐธัชพงศ ชัยกาญจนคุณ
นายณัฐธัญ พิชิตรณชัย
นายณัฐธีร สุทธิพงษวรโชติ
นายณัฐนนท เชาวแลน
นายณัฐนนท มั่งคั่ง
นายณัฐนนท สมนอก
นายณัฐนันท ปมปานะ
นายณัฐนันท เปยงตั้ง

๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาเอก ณัฐนาวี กุดวงคแกว
นายณัฐพงค จามคําแกว
นายณัฐพงค เทพทองคํา
นายณัฐพงศ ชลสิทธิชาติ
จาเอก ณัฐพงศ ชุมดี
นายณัฐพงศ โตประเสริฐ
นายณัฐพงศ ทองเสง
นายณัฐพงศ นันทวงศ
นายณัฐพงศ ปตตะพันธ
สิบเอก ณัฐพงศ มุกดาสนิท
นายณัฐพงศ ระโส
นายณัฐพงศ วงศตุย
นายณัฐพงศ ศรีบุญมี
จาเอก ณัฐพงศ สิงหสาธร
นายณัฐพงศ แสงศัพท
นายณัฐพงศ ไหมทอง
นายณัฐพงศ อสิพงษ
นายณัฐพงษ จิตประสาร
นายณัฐพงษ จินาเดช
นายณัฐพงษ เจริญจันทร
นายณัฐพงษ เจริญปรุ
นายณัฐพงษ ชางหิรัญ
นายณัฐพงษ เชียงกา
นายณัฐพงษ เทียมเพ็ง
นายณัฐพงษ เนียมตะขบ
นายณัฐพงษ บุตรโท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายณัฐพงษ เลยไธสง
จาอากาศเอก ณัฐพงษ วงคอามาตย
นายณัฐพงษ วงศญาติ
นายณัฐพงษ วงษสุรินทร
นายณัฐพงษ ศรีวรสาร
นายณัฐพงษ สงคราม
นายณัฐพงษ สรอยสน
นายณัฐพงษ หงษาชุม
นายณัฐพงษ หลวงกอง
นายณัฐพงษ เอกวงษา
นายณัฐพนธ หมั่นเขตรกิจ
นายณัฐพนธ อุปปะ
นายณัฐพร เชียงใหม
นายณัฐพร พงษอารีย
นายณัฐพล จันทรอิ่ม
นายณัฐพล ตาคําแสง
นายณัฐพล นกแกว
จาเอก ณัฐพล นวลอุทัย
วาที่รอยตรี ณัฐพล ประกอบ
จาเอก ณัฐพล ปญญาธงชัย
นายณัฐพล เพ็งศิริ
นายณัฐพล รักษพันธุ
นายณัฐพล สมวงษา
นายณัฐพล แสงกลา
นายณัฐพล แสงเฟอง
นายณัฐพล หงทะนี

๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายณัฐพัชร กณะบุตร
นายณัฐพัชร รัตนโสภิตสกุล
นายณัฐภัทร แลวงคนิล
นายณัฐภัทร สุขพรรณ
นายณัฐภาส แสนผล
นายณัฐรกรณ จิตตรง
นายณัฐรัชต ทองเปลว
นายณัฐวงค เกตุแทน
นายณัฐวัฒน เดียวสุรินทร
นายณัฐวัฒน วัฒนา
นายณัฐวัฒน สบายแท
นายณัฐวัฒน สุขแจม
นายณัฐวัตร ทิพยนางรอง
นายณัฐวิทย ทิพยแกว
นายณัฐวุฒิ กันทะวงค
นายณัฐวุฒิ กุลศรี
นายณัฐวุฒิ แกวชื่น
นายณัฐวุฒิ คชหาร
นายณัฐวุฒิ จันละมุด
นายณัฐวุฒิ ใจดี
นายณัฐวุฒิ ตุงคนาคร
นายณัฐวุฒิ บุญคง
วาที่รอยเอก ณัฐวุฒิ บุญเอนก
นายณัฐวุฒิ พัฒโน
นายณัฐวุฒิ เพียงเกต
นายณัฐวุฒิ มงคล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖

นายณัฐวุฒิ มนัสตรง
นายณัฐวุฒิ รักคง
นายณัฐวุฒิ วะทา
นายณัฐวุฒิ สรรพโส
นายณัฐวุฒิ สุขศิริสวัสดิกุล
นายณัฐวุฒิ สุระเสน
นายณัฐวุฒิ หนไธสง
นายณัฐวุฒิ อุนเจริญ
นายณัฐสิทธิ์ จักรศรี
นายณัฐสิทธิ์ วุฒิ
นายณัตชัย เที่ยงอยู
นายณัทพงศ แกวงาม
นายณาศิส ธรรมขันธ
นายดนกอเดร เบญฤทธิ์
วาที่รอยเอก ดนตรี รุงระวี
นายดนัย กันทะอุโมงค
นายดนัย แกนใน
นายดนัย โคตรโยธา
นายดนัย นันรุง
นายดนัย พันธเหลา
นายดนัย อันเสน
นายดนัยฤทธิ์ พิลา
นายดนัยฤทธิ์ พุมเจริญ
นายดนุพล มนัส
นายดรินทร กาฎีโรจน
นายดลกิพลี ไชยเพส

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายดลคอเณ หลงตรี
นายดลตรี มนทานอย
นายดลนชัย ยาวิชัย
นายดลรวี สวัสดิวงศ
นายดวงจันทร วรรณศิริ
นายดัสกร ประครองสุข
นายดารัต สําเร
นายดาว ไชยเหมือน
นายดาว ลมพามา
นายดาวทอง จ้ํานอก
นายดาวรุง บัวจูม
นายดําเนิน จันทะหงษ
นายดําเนิน อินทํา
นายดํารง แกวขุนทอง
นายดํารง โภคาพานิช
จาเอก ดํารง อาจจันดา
นายดํารงค คนเที่ยง
นายดํารงค ดํารงคสินธุ
นายดํารงค ตนโพธ
นายดํารงค บุญแทน
นายดํารงค บุญเอนก
นายดํารงค วงคเรือง
นายดํารงศักดิ์ มุขขันธ
นายดิถดนัย พลีพูล
นายดิเรก เจดียวงค
จาเอก ดิเรก ไชยพร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘

นายดิเรก ถิ่นคําแบง
สิบเอก ดิเรก ปะวะเสริม
นายดิลก คําคูเมือง
นายดิศักดิ์ สุภามาตย
นายดีลักษณ สงแก
สิบเอก ดุสิต จันทรงกุล
นายดุสิต นามวงศ
นายดุสิต สายปนตา
นายเดชชาติ พรหมพินิจ
จาเอก เดชณรงค เกษวิทย
นายเดชเดชา ดวงจิตต
นายเดชพนต หลักฐาน
นายเดชศักดิ์ดา ทาทาหวา
นายเดชอรัญ ทวีโชคดํารงสกุล
นายเดชอุดม พิลาภ
สิบเอก เดชา คนที
นายเดชา งามวงษ
นายเดชา เจนจัด
นายเดชา ทองธวัช
นายเดชา ทองเพ็ชร
นายเดชา นารีโภชน
นายเดชา ประดุจชนม
นายเดชา ปลั่งกลาง
นายเดชา พิมพบึง
นายเดชา แพงลาด
นายเดชา วงษอินตา

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเดชา ศรีปดตา
นายเดชา ศรีรักษา
นายเดชา สิงหราช
นายเดชา สุพรรณโรจน
นายเดชา แสงคําพันธ
นายเดชาวัต นนตบุตร
นายเดโช ขนันดูล
นายเดโช สมคะเณย
นายเด็ดดวง วัฒนเนติกุล
จาเอก เดน จันทรสวัสดิ์
สิบเอก เดน เดชบุรัมย
นายเดน ทําสุนา
นายเดน อาจผักปง
พันจาเอก เดนชัย ตรีเหรา
นายเดนพงษ เขียวสนาม
จาเอก เดนพงษ เหลือสิน
จาเอก เดนศักดิ์ ผลนานารถ
นายตรรกวิทย สุรสิทธิ์
นายตระกูล อมรนาถ
นายตรัย เจริญศักดิ์
สิบเอก ตรัยภพ บานไร
นายตราวุธ พันธุเวช
นายตรีโชค ศิริ
นายตรีรัตน พูทรงชัย
วาที่รอยตรี ตฤณ ขวัญบุศบงศ
นายตฤณ แจมกระจาง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาเอก ตฤณ ดีนวนพะเนาว
นายตอง ฉายละออ
วาที่รอยตรี ตอตระกูล จุลมณี
สิบโท ตอลาภ สงวนใจ
นายตอศักดิ์ เกษมพันธ
จาเอก ตอศักดิ์ ฐิติจรูณศักดิ์
นายตอศักดิ์ แสนใจกลา
นายตอสกุล เกียรติเจริญ
นายตะวัน ชัยขันท
นายตะวัน ธิชา
นายตะวัน รักพูนแกว
นายตะวัน วิจารณเจริญ
นายตะวันเพลิง วิเวกวรณ
นายติณณวรุต ทาสีแสง
นายติรวุฒิ เล็งไธสง
จาอากาศเอก ตุลยฤทธิ์ วิเศษชัย
นายเตชนัต อนันตพงษ
นายเตชสิทธิ์ เพ็งสา
จาสิบตรี เตชินท ทรงลําพึง
นายเตียง คําพิลา
นายไตรทิพย แจมประเสริฐ
นายไตรทิพย ฤทธิสาร
วาที่รอยตรี ไตรภพ เขียนบรรดิษฐ
สิบเอก ไตรภพ พันธบุปผา
นายไตรภพ สายพันธุ
นายไตรรงค จิตตมั่น

๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายไตรวุฒิ ดวงจันทร
จาเอก ไตรสรณ สนโสม
นายถนอม เบ็ญจรูญ
นายถนอม วงษสาจันทร
นายถนอม สีวิสุทธิ์
นายถนอมศักดิ์ ดวงมาลา
นายถวัลย ธาราอุดม
นายถวิล ขอบทอง
นายถวิล ฉายรัศมี
นายถวิล รัตแสนศรี
นายถวิล รุจิชยากูร
นายถาวร กูบขุนทด
จาเอก ถาวร ทองโท
จาเอก ถาวร ทองประทีป
นายถาวร บุญอนันต
นายถาวร มาตราช
นายถาวร แสงสวาง
นายถาวร หมายครอบกลาง
นายถาวร อยูวงษตระกูล
นายถิรพัฒน คาทอง
นายถิรวัฒน สุขศรี
นายเถกิง ถวิล
นายเถลิง ทําทอง
นายทนง แกวเรือน
นายทนง นิลปะนันท
นายทนง พันธะระ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒

นายทนงเกียรติ เคนดี
นายทนงค แยมขํา
นายทนงฉัตร ประสงคดี
นายทนงยชัย สุดชา
นายทนงยศ หมอมศรี
นายทนงศักดิ์ จําปา
จาเอก ทนงศักดิ์ ชางชุบ
นายทนงศักดิ์ ทองกอนสิงห
นายทนงศักดิ์ เทียมขุนทด
นายทนงศักดิ์ บุญทรง
นายทนงศักดิ์ ปกโคทานัง
นายทนงศักดิ์ ผิวบุญเรือง
นายทนงศักดิ์ พวงมาลา
นายทนงศักดิ์ ภูหวล
นายทนงศักดิ์ มั่นคง
นายทนงศักดิ์ วัฒนสกุลชล
นายทนงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
นายทนงศักดิ์ สายโยธา
นายทนงศักดิ์ สินอนันต
นายทนงศักดิ์ แสงใสแกว
นายทนงศักดิ์ อินทรณรงค
นายทนงศักดิ์ อุปลี
นายทนนท คําใจ
นายทนันชัย ชางเก็บ
นายทยากร บุทธิจักร
นายทยุต พืชกมุท

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายทรงกฎ เรืองแสง
นายทรงกฤษณ รวดเร็ว
นายทรงชัย ปกสังขาเน
นายทรงเดช ไชยปกรณ
เรือโท ทรงเดช ดวงชื่น
นายทรงเดช ทาหอม
นายทรงเดช นาราศรี
นายทรงเดช วงคภักดี
นายทรงเดชา วันทา
นายทรงธนศักดิ์ โคติเวทย
นายทรงธรรม เนียมวัฒนะ
นายทรงประสิทธิ์ เทวา
นายทรงพล เครือหงษ
สิบเอก ทรงพล เนตวงษ
นายทรงพล ศรีสวย
นายทรงพล หุนสาระ
นายทรงพันธ จิตรเที่ยง
นายทรงวุฒิ พิบูลยสรสักดิ์
นายทรงวุฒิ วิชัย
นายทรงวุฒิ หยกหิรัณย
นายทรงศักดิ์ จันทรขาว
นายทรงศักดิ์ บุตรกุล
นายทรงศักดิ์ สมสุข
นายทรงศักดิ์ สุนนทะนาม
นายทรงศักดิ์ แสงใสแกว
นายทรงศักดิ์ หงษอินทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔

นายทรงศิลป อุนคํา
นายทรัพยทวี อองโนนยาง
นายทวนทอง เรือนโต
นายทวัฒน ทุมกิจจะ
นายทวัธชัย ใสเย็น
นายทวิชากร หลวงวงค
นายทวิชาติ จันทรสิงขรณ
นายทวิทย สุทธาบุญ
นายทวิศรัตน ศรีฮาด
นายทวี แทงทม
นายทวี ไปแดน
นายทวี ภักดีแกว
นายทวี ศรีสมุทร
นายทวี ศรีสังขงาม
นายทวีชัย ขําจุน
นายทวีชัย มีพัฒน
นายทวีเดช วงศรีลา
นายทวีทรัพย ลอยนอก
นายทวีป พิทักษทักษิณ
นายทวีป สวัสดิ์พูน
นายทวีพร จิตรา
นายทวีรัชต บุญแกว
นายทวีวุฒิ บัวแกว
นายทวีศักดิ์ ขําโยม
นายทวีศักดิ์ คําทอง
นายทวีศักดิ์ คําลือ

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายทวีศักดิ์ ชมเชย
นายทวีศักดิ์ ทิพารัตน
นายทวีศักดิ์ นิ่มนวล
นายทวีศักดิ์ เนาวนาน
นายทวีศักดิ์ ประภักดี
นายทวีศักดิ์ เปนมงคล
นายทวีศักดิ์ พวงศรี
นายทวีศักดิ์ พัฒนสระคู
นายทวีศักดิ์ พิมวัน
นายทวีศักดิ์ แววศรี
นายทวีศักดิ์ แสนทวีสุข
นายทวีศักดิ์ อนุสุวรรณ
นายทวีศิลป ยิ่งเสมอ
นายทวีสิทธิ์ เมทิโก
นายทศพร เงินมาก
นายทศพร พูลสวัสดิ์
นายทศพร อยูกิ่ม
นายทศพรพันธ ยอดหงษ
นายทศพล จงประเสริฐ
นายทศพล บุพศิริ
นายทศพล พากเพียร
นายทศพล เพียโคตร
วาที่รอยตรี ทศพล หอมขจร
นายทองเกียรติคุณ บุญแดนไพร
จาเอก ทองคูณ สาระกุล
นายทองคูณ สิมมี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายทองชิต จันทะคุณ
นายทองทิน เธียรเงิน
นายทองธนา ซื่อสัตย
นายทองใบ ศรีวะโสภา
วาที่รอยโท ทองพูน หมองแฉ
นายทองเพชร นางสีคุณ
นายทองสาร พานพันธ
จาเอก ทองสุข แยมประโคน
นายทองหอม บุญรวม
พันจาเอก ทองใหม จันทรคุม
นายทักขิน กองกะมุด
นายทักษกร รักษวดี
นายทักษดนัย ยาตะคุ
นายทักษิณ กอนศิลา
นายทักษิณ ทองสาม
นายทักษิณ พรวาป
นายทักษิณ รักอยู
นายทัชภัช กรอําพันพร
นายทัศฎา สําโรงแสง
วาที่รอยตรี ทัศนพล แกวสายตา
สิบตํารวจตรี ทัศนัย เข็มทอง
นายทัศนัย ใจดี
จาเอก ทัศนัย เนียมเงิน
นายทัศนัย สายแสง
นายทัสมะ จันทรพิลา
นายทํารงศักดิ์ คงดี

๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายทินกร ชิณรัตน
นายทินกร พบบุญ
นายทินกร เมามีจันทร
วาที่รอยตรี ทินกร อยูสิงห
นายทินกฤต วันเพ็ง
นายทินิพล ฉิมนอก
นายทิพประเวทย ผิมพิมพดี
นายทิวา เกสรินทร
นายทิวา ไชยถาวร
นายทิวา พูลภักดี
นายทิวา เมี้ยนมิตร
นายทิวากร ณ พัทลุง
นายทิวากร ตุมงามวงศ
นายทิวากร ถาพรผาด
นายทิวากร ทวีทรัพย
นายทิวากร บุญครอง
นายทิวากร ละครมูล
นายทิวากร แสนเพ็งเคน
นายทิศาดม เหลี่ยมขํา
นายทีปกร เวงวิถา
นายทีปกร อินนอย
นายทีปรัตน พรหมวิเศษ
นายทุน พรมมา
นายเทคนิค เบาทอง
นายเทพทัต ธัญญเจริญ
นายเทพนรินทร สารพล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘

นายเทพประสิทธิ์ นธิรมย
นายเทพพิทักษ โคกลือชา
นายเทพพิทักษ พัฒนชัย
นายเทพฤทธิ์ ยกแกว
นายเทพวรา มาตรา
นายเทพอุทัย พลศรี
นายเทวเดช สิงหทอง
นายเทวฤทธิ์ ตันตะละ
นายเทวฤทธิ์ ราชพิลา
นายเทวฤทธิ์ รุงเรือง
นายเทวฤทธิ์ วันชาติ
นายเทวา นามบัญหา
นายเทวินทร ชิณฮาด
นายเทวินทร ประวันนา
นายเทวินทร ศรีวารี
นายเทเวศน วงศชุมภู
นายเทอด เสนายอด
นายเทอดพงษ กมลปญญากร
นายเทอดพงษ จุมพลา
นายเทอดภูมิ สมภักดี
นายเทอดศักดิ์ ศรีกําพล
นายเทิดศักดิ์ แกวนิ่ม
นายเทิดศักดิ์ ดําเนินยุทธ
นายเทิดศักดิ์ นาหมีด
นายเทิดศักดิ์ บุญมี
นายเทิดศักดิ์ ปะวะศรี

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเทิดศักดิ์ ศรีนาค
นายเทียนชัย สนธิคุณ
นายแทน ฟองวาริน
นายแทนไทย บุญเลิศ
นายไทยสมุทร พลหงษ
นายธกร นาคกระแสร
นายธกร ภาระอุตสาห
นายธกฤต ใบเขียว
นายธงชัย แกวนิรัตน
นายธงชัย โคตรพัฒน
นายธงชัย จัตุรัส
นายธงชัย จําปา
พันจาเอก ธงชัย ชมมี
นายธงชัย บาริศรี
นายธงชัย มณีรัตนพิพัฒน
นายธงชัย รติรัตนสูติ
นายธงชัย รักขิตกูล
นายธงชัย รุงโรจน
นายธงชัย ศรีเกาะศักดิ์
นายธงชัย สรอยสน
นายธงชัย สังฆวาที
นายธงชัย สิงหวิสัย
นายธงชัย สุเรรัมย
พันจาโท ธงไชย พงสุภา
นายธงทอง มักคะเนมี
นายธงรบ ศิระวงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐

นายธงศกร สรวงศิริ
นายธชัยวัฒน ฤทธิไกรวรกุล
นายธณพัฒน ลุยจันทร
นายธณรัช ละหารเพ็ชร
นายธณัช สีหะวงษ
นายธนกร คํามาเร็ว
นายธนกร งามโนนทอง
นายธนกร จินดาเสน
นายธนกร ชํานาญ
นายธนกร โทนุสิน
จาสิบเอก ธนกร นิลนาม
นายธนกร สุวรรณะ
นายธนกร แสนสุมา
นายธนกฤต กันทะสีคํา
นายธนกฤต จงเจริญ
นายธนกฤต ทีทองแดง
นายธนกฤต ปรีชาดํารงคกุล
นายธนกฤต ภารสมภพ
นายธนกฤต มูสิกะโรจน
นายธนกฤต วรวัฒนมงคล
นายธนกฤต สังเสน
นายธนกฤต สุรวงศ
นายธนกฤต ออนลมูล
นายธนกฤติ ของเดิม
นายธนชัย แนบทางดี
นายธนชัย พูลผล

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธนชัย อุตโร
นายธนชาต ปททุมมี
วาที่รอยตรี ธนชาต ปางเดิม
นายธนชาติ สุขนวล
นายธนชาติ สุขสําราญ
นายธนโชติ โกงสายเงิน
นายธนโชติ คงพลปาน
นายธนโชติ ปญจิตร
นายธนโชติ มณฑลสิน
นายธนโชติ มโนวรรณ
นายธนโชติ มีขํา
นายธนโชติ วัดบัว
นายธนณัฐ สุรวงค
นายธนณัฐ เลิศสัจจานุรักษ
นายธนณัฐ วงศทองคํา
นายธนดล จอยสําเภา
นายธนเดช คุณาพิทักษ
นายธนเดช จักษุรางค
นายธนเดช ยอดวงศ
นายธนเดช อินตะอุด
นายธนทัศน ธรรมอักษร
นายธนบดินทร เสมสันเทียะ
นายธนบัตร มนัสการ
นายธนพงศ พฤฒิภัสสร
นายธนพงศ ศรีออนหลา
นายธนพงษ ชูศักดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒

นายธนพงษ พินธุกรณ
วาที่รอยตรี ธนพงษ โพธิทัง
นายธนพงษ อําพันธรัตน
นายธนพนธ ขุนศรี
นายธนพรรธน จอมดวง
นายธนพล ธัญญกรรม
พันจาเอก ธนพล บุญมาศ
นายธนพล ปรุงสุข
นายธนพล ลิ้มสกุลศิริรัตน
นายธนพัฒน ศิริสุริยเดช
นายธนพิสิษฐ โมรัษเฐียร
นายธนภัฏ รูสมัย
จาเอก ธนภัท พนันชัย
นายธนภัทร ทาสีดา
จาเอก ธนภัทร ปะตะสังค
นายธนภัทร เย็นประโคน
นายธนภัทร วงศกระโซ
นายธนภัทร วินันท
นายธนภัทร ศรีชารัตน
นายธนภัสร อนันตรัตน
นายธนภูมิ พามาสุทธิภัทร
นายธนรัฐ ปนธนนันท
พันจาเอก ธนรัตน ธนูศร
นายธนวรรต ตึ้งงวน
พันจาเอก ธนวรรธน ราชชิต
นายธนวัฒน กันหา

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธนวัฒน เครือบุดดี
พันจาอากาศเอก ธนวัฒน ไชยศิลป
นายธนวัฒน นันไชย
นายธนวัฒน บุญเผิ่ง
จาเอก ธนวัฒน บุญอุน
นายธนวัฒน ปกาสิต
นายธนวัฒน ปะชายะกา
นายธนวัฒน พรทิพย
นายธนวัฒน ลาวงศ
นายธนวัฒน สิงหธรรม
นายธนวัฒน แสนสี
นายธนวัฒน เหลายา
จาเอก ธนวัฒน อภิพัฒนวุฒิกลูน
นายธนวัฒน อรรถชัยพาณิช
นายธนวัฒน อัมพรัตน
นายธนวัฒน อินทรมณเฑียร
นายธนวัต เลื่อมอรุณ
สิบเอก ธนวัสส ปยะพันธ
นายธนวิชญ ขันโอ
นายธนวิทย สมกอง
นายธนวินทร ไวฉลาด
นายธนศักดิ์ จันทะวงษ
สิบเอก ธนศักดิ์ ลีลา
นายธนศิลป กามาด
นายธนศิลป จันทรปตุ
นายธนสรณ แสงจําปา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔

นายธนสันต ปานแกว
นายธนสาร สุพจนารถ
นายธนสาร หัตถพนม
นายธนเสฎฐ เมธาณัฐยศ
จาเอก ธนเสฏฐ ทัศนาธนพงษ
นายธนเสฏฐ วิวัฒนชยะกุล
นายธนะพล เชิดนอก
นายธนะภูมิ ภูวิลัย
นายธนะเมศฐ โชตนธัญสกุล
นายธนัช ไชยเทพ
นายธนัช วงษศรีแกว
นายธนัชพงศ แสงพลสิทธิ์
นายธนัญชัย ชูเดชวัฒนา
วาที่รอยตรี ธนัญชัย รุงสวาง
นายธนัญชัย เสารหา
นายธนัญญาณ ภูมาพันธธนิส
นายธนัญพงษ เพ็ชรกอง
นายธนัท ทองจีน
นายธนัท สมหมาย
นายธนัท สังขคต
นายธนัท อินทรมงคล
นายธนันดร บุญยืน
นายธนันทชัย จันทรวงศ
นายธนา เครือซุย
สิบเอก ธนากร คําราช
นายธนากร จันทรศรี

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธนากร ชมบุญ
นายธนากร ธรรมรักขิโต
นายธนากร ธารากุลทิพย
นายธนากร ผลวัฒน
นายธนากร ฝนทั่ง
นายธนากร พิมสะกะ
นายธนากร โพธิ์ไข
นายธนากร มวงนาครอง
นายธนากร ศรีวโรทัย
นายธนากร หอนงาม
นายธนาคม ธรรมชื่น
นายธนาชัย ไชยวิเศษ
นายธนาชัย ปทุมศิริทิพ
นายธนาชัย ศรสินชัย
นายธนาณรัณย ใจสวย
นายธนาณัติ สนิทวงศ ณ อยุธยา
นายธนาดล ปรานกระโทก
นายธนานัด ประทุม
นายธนานิวัฒน จันทรสะอาด
นายธนาเนตร คงชื่น
นายธนาพล รัฐกิจวิจารณ ณ นคร
นายธนาพัฒน ถึกไทย
นายธนาพัฒน แยมสุนทรา
นายธนาพัทธ ยากุลี
นายธนาภิวัฒน ทองคํา
สิบเอก ธนายุทธ ชมภูพาน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖

นายธนายุทธ มณี
นายธนารักษ จันทรยอย
นายธนารักษ พะโยโค
นายธนารักษ รอนยุทธ
สิบเอก ธนาวิช คําสายใย
สิบโท ธนาวุฒิ ขวัญมา
นายธนาวุฒิ ฉลาดลน
นายธนาวุธ ทองมา
นายธนาวุธ พันธทอง
นายธนิก ธนศิรโชติ
จาเอก ธนิจพนธ ขันทอง
นายธนิด ดวงสุข
นายธนิดา ไชยบัน
นายธนิต ปรีเปรมโอน
นายธนิต มีอิสระ
นายธนิต อะทะวงษา
นายธนิตศักดิ์ เศรษฐภัทรวัฒน
นายธนินเทพ นนทวงศ
นายธนิศร พวงสมบัติ
นายธนิษฐ ปญญา
นายธนูศร ทองเบา
จาเอก ธนูศักดิ์ สีเทา
นายธนูศักดิ์ อรามเรือง
นายธเนศ ขวัญสืบ
นายธเนศ ชูเมือง
นายธเนศ เลิศวิลัย

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธเนศ สารภี
นายธเนศ อารียรักษ
นายธเนศพล ภิศักดิ์สวัสดิ์
นายธมณัฎฐ ตั้งประพฤติดี
นายธรณธันย ขําสีนวล
นายธรรดร ชาญสุวรรณ
นายธรรมกร สมรัตน
นายธรรมจักร อาระหัง
นายธรรมชาติ อรรถเวทิน
นายธรรมธวัช ยันระหา
นายธรรมนูญ มากภิรมย
นายธรรมนูญ แสนสนาม
จาสิบเอก ธรรมรงค รสดี
จาสิบเอก ธรรมรงค รุงเรือง
นายธรรมรัฐ การะเกษ
นายธรรมรัตน กลาหาญ
นายธรรมรัตน แขมโคกกรวด
นายธรรมรัตน บุบผา
นายธรรมรัตน เลิศเกษม
จาอากาศเอก ธรรมรัตน หนูนคง
นายธรรมศักดิ์ เสือนาค
นายธรรศ จุยมณี
นายธรากร ศิริวงษ
นายธราธร ใจกลา
นายธราธร แรทอง
นายธราธร หมอนสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘

นายธราพงษ กุลวงศวรโชติ
นายธฤติ งามเจริญ
นายธวัช แกวคํามี
นายธวัช พิพัฒนกุลกานต
นายธวัช วรรณแกว
นายธวัช วาณิชวิริยะ
นายธวัชชัช ชวยสุข
นายธวัชชัย กระดานพล
นายธวัชชัย กางทอง
นายธวัชชัย กายจะโปะ
นายธวัชชัย คําพิชัย
นายธวัชชัย คุณศิริ
นายธวัชชัย งันขุนทด
นายธวัชชัย จอมคําสิงห
นายธวัชชัย จอมจันทร
นายธวัชชัย จิระแปง
นายธวัชชัย ชวนผดุง
นายธวัชชัย ชูชมชื่น
นายธวัชชัย ดวงทอง
นายธวัชชัย ทวีชัย
นายธวัชชัย นันผาด
นายธวัชชัย บุษดี
นายธวัชชัย ใบจิ
สิบตํารวจโท ธวัชชัย ปาปะไพ
นายธวัชชัย พุทธวัตร
นายธวัชชัย ฟอพิมาย

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธวัชชัย ภาระโท
นายธวัชชัย ภูทองเงิน
นายธวัชชัย มังสุไร
นายธวัชชัย ยีหรีม
นายธวัชชัย วิชัย
นายธวัชชัย วิริยะกุล
นายธวัชชัย วิเศษหมื่น
นายธวัชชัย สมงาม
นายธวัชชัย สวัสดิ์นะที
นายธวัชชัย สิงหชัย
นายธวัชชัย สุทธิชัย
นายธวัชชัย หนูจรเพชร
นายธวัชชัย หมวกเมือง
นายธวัชชัย โหมดมวง
นายธวัชชัย อภัย
สิบเอก ธัชกร ออนศรี
นายธัชนนท พุมโภคัย
นายธัชพงศ อุตรสัก
นายธัชวิน พรหมรักษ
นายธัญกิตติ์ พวงสวัสดิ์
นายธัญเกียรติ์ ตราปราบ
จาเอก ธัญญะ สายยศ
นายธัญญา เตชะแกว
นายธัญเทพ แทนหิน
นายธัญวิสิษฐ สอนอินตะ
นายธัญวุฒิ แกวฉาง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายธันยพงศ รัตนจันทร
นายธันยวิชญ วิศิษฏศิลป
นายธันวา มณีแสง
นายธาณี แสงอรุณ
นายธาดา คําจันทึก
นายธาดา พรชัย
นายธาตรี วงศราษฎร
นายธานินทร ก่ําสี
นายธานินทร ทองคําสุก
นายธานินทร ภูกองสังข
นายธานินทร เมืองสอาด
สิบเอก ธานินธ กาละพันธ
นายธานี คําชมพู
นายธานี ไชยแกว
พันจาตรี ธานี ตะวงศษา
นายธานี ปรีชาถาวณิชกูล
นายธานี ผลาหาร
นายธานี มันปาฏิ
นายธานี สกลศิลป
พันจาอากาศโท ธาวิน ธาระมนต
นายธํารง จันทรศรี
สิบตํารวจโท ธํารงค วงศพิพันธ
นายธิตติวัฒน ศัพทเสวี
นายธิติพงศ สุภาพ
นายธิติพงษ กุสาปน
นายธิติพงษ แกววิทูรย

๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธิติพงษ พิมพสอน
นายธิติพัทธ ทาริยะอินทร
นายธิติพันธ กลอมปญญา
วาที่รอยเอก ธิติพันธ เดนดวง
นายธิติวัฒน ดอเลาะ
นายธินกร กงทอง
นายธิวัฒน ออนบรม
นายธิวาส วามะลุน
จาสิบเอก ธิษณ พวงใต
นายธิษณ ศรีลา
นายธีปกรณ งามดี
จาโท ธียศ สุโนภักดิ์
นายธีรชัย คันธวงค
นายธีรชัย ลอถิรธร
นายธีรชัย สายรัตน
นายธีรชีพ ไกรธีรางกูร
นายธีรณดล แสงศรี
นายธีรเณศ แสงแปน
นายธีรเดช จินตนา
นายธีรเดช ชมชื่น
นายธีรเดช พลอยสุภา
นายธีรเดช มีสัตธรรม
นายธีรทัศน วิเศษฤทธิ์
นายธีรนัย โจนลายดา
นายธีรพงศ หิรัญยูปกรณ
นายธีรพงษ รอบคอบ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑

นายธีรพงษ วรรณศิริ
นายธีรพร เดชะเวทยวิเศษ
นายธีรพล ไชยกันยา
นายธีรพล ยิ้มยอง
นายธีรพล วิชินโรจนจรัล
สิบเอก ธีรพันธ คําลือ
นายธีรพิชญ บรรลือทรัพย
นายธีรภัทร ธุระตา
นายธีรยุทธ ขัติยะราช
นายธีรยุทธ แข็งแรง
นายธีรยุทธ จันทนะ
นายธีรยุทธ ปภูสโร
นายธีรยุทธ ภูขันซาย
นายธีรยุทธ วุธศรี
นายธีรยุทธ ออนสองชั้น
นายธีรรัฐ สายะสนธิ
นาวาตรี ธีรวรรธน
ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
นายธีรวัจน จีระศักดิ์
นายธีรวัช อะเวลา
นายธีรวัฒน โคตรหานาม
นายธีรวัฒน นามสุข
นายธีรวัฒน พรหมเพ็ญ
นายธีรวัฒน ละเหมาะ
นายธีรวัฒน วังยศ
นายธีรวัฒน สมสวย

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธีรวัฒน สังขโสม
นายธีรวัตร สุกใส
นายธีรวิชญ ธิติชยานันต
นายธีรวิศิฎฐ สืบเหลารบ
นายธีรวีร สุดจันทรฮาม
นายธีรวุฒิ พึ่งภพ
นายธีรศักดิ์ ขวัญศรีวงค
นายธีรศักดิ์ คําแสนพันธ
นายธีรศักดิ์ ดวงแกว
นายธีรศักดิ์ ตนตรง
นายธีรศักดิ์ ทองสา
นายธีรศักดิ์ ธรรมรักษ
นายธีรศักดิ์ ยาชะรัต
นายธีรศักดิ์ โรจนรัตนาภรณ
นายธีรศักดิ์ ศรีโภคา
นายธีรศักดิ์ สมานกุล
นายธีรศักดิ์ สีนาราช
นายธีรศักดิ์ แสนบุญศิริ
นายธีรศักดิ์ ไหวเคลื่อน
นายธีรศักดิ์ อาจผักปง
นายธีรศานติ์ ธรรมโชติ
นายธีรศานติ์ นองดี
นายธีระ นิลมณี
นายธีระ ประสงคสุข
นายธีระ ปานปน
จาอากาศโท ธีระ โพธิ์พุก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓

นายธีระ สุดประเสริฐ
นายธีระเชษฐ ฤทธิแกว
นายธีระทัศน ธีรานันทศิริ
นายธีระพงค พลวัฒน
จาเอก ธีระพงศ คมขํา
นายธีระพงษ กุมารสิทธิ์
วาที่รอยตรี ธีระพงษ ผิวศิริ
นายธีระพงษ พรหมสุขันธ
นายธีระพงษ พึ่งพา
นายธีระพงษ วรรณงาม
นายธีระพงษ ศรีเจริญไพบูลย
นายธีระพล กมลแสน
นายธีระพันธ ทอนเทพ
นายธีระพิชัย พินัยสุชยิ่ง
นายธีระภัทร หลอดเข็ม
นายธีระยุทธ กระจางพัฒนวงษ
นายธีระยุทธ คัทธะมาระสี
นายธีระยุทธ ไชยมาตร
นายธีระยุทธ ดําแกว
นายธีระยุทธ ทองทับ
นายธีระยุทธ นุชนอย
นายธีระยุทธ สิมมาลา
นายธีระวัฒน สาลีวงศ
นายธีระวัฒน ออนดี
นายธีระวิช ทิพยชิต
นายธีระศักดิ์ ไชยชนะ

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธีระศักดิ์ บุญเกิด
นายธีระศักดิ์ ปาณธูป
นายธีระศักดิ์ เพียรสวัสดิ์
นายธีระศักดิ์ สมบูรณ
นายธีระศักดิ์ เอี่ยมบุญฤทธิ์
นายธีระสิทธิ์ พรหมชัยนันท
นายธีรัตม อวมเกิด
นายธีราทร หมึกแดง
นายธีราทัต สมหมาย
นายธีราวุธ จันทระ
นายธีศิษฎ กิรติพงษวุฒิ
นายธุระกิจ พะนา
นายเธียรนันท ตันติยศุภวงศ
นายนคร กันกา
นายนคร จางโพธิ์
นายนคร ดวงสุภา
นายนคร ทองคํา
นายนคร เมืองจันทร
นายนครไทย สายสิม
นายนครินทร จันทศิลป
นายนครินทร นพรัตนพิชินาถ
นายนครินทร บริรักษ
นายนครินทร บุระคร
นายนครินทร ปาระสีห
นายนครินทร สิงหโทราช
วาที่รอยตรี นครินทร สีสวด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายนครินทร สุวรรณพูล
วาที่รอยตรี นฐวรรษ วัฒนวิจารณ
นายนที เจริญศรี
นายนที โทนทอง
นายนที นุชนนท
นายนที พูลอ่ํา
นายนที สังขคิด
นายนที สังยวน
นายนนท เทพแกว
สิบเอก นนทกร ขําเทศเจริญ
นายนนททกาณต ระวีวงษ
นายนนทนันต อําพันธ
นายนนทปวิช สกุลวรพิพัฒน
นายนนทวัชร สงวนเครือ
นายนนทวัชร หงษทอง
นายนนทสิทธิ์ ศิริมนตรี
นายนพ จันทรประโคน
นายนพกร บินรินทร
นายนพกาล ภูสีเงิน
นายนพเกลา ประเสริฐวงษ
นายนพคุณ สุขสําราญ
นายนพเชรษฐ สิริสุริยกมลชัย
นายนพดล ครบอุดม
นายนพดล คําจุมพล
นายนพดล คําหวาน
นายนพดล จอมคําสิงห

๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนพดล จันทบูรณ
นายนพดล จันทรเปง
นายนพดล โชติพรม
พันจาเอก นพดล ไชยกิจ
นายนพดล ดลตรี
นายนพดล ทองงาม
นายนพดล นาคสินธุ
นายนพดล นามโน
นายนพดล บุญเดช
นายนพดล บุตรเชื้อ
นายนพดล ปองสุภาพ
นายนพดล พลธรม
จาสิบเอก นพดล พลละคร
นายนพดล พวงฉ่ํา
นายนพดล โพธิ์จา
นายนพดล ภูแดนไกล
พันจาเอก นพดล มาลาศรี
วาที่รอยตรี นพดล เมืองมาหลา
นายนพดล รามณรงค
นายนพดล วงศละคร
จาเอก นพดล วิยาภรณ
นายนพดล สวัสดิ์
นายนพดล สาระฆัง
สิบเอก นพดล สําราญพงษ
นายนพดล หิมมา
นายนพดล อริยา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖

นายนพดล อริวรรณา
นายนพดล ออนผึ้ง
นายนพพร จันทรเสละ
นายนพพร แจมกระจาง
นายนพพร ทองเขียว
นายนพพร นอยดี
นายนพพร บุญตอ
นายนพพร บุตดีวงษ
นายนพพร รุงเรืองชัยสิทธิ์
นายนพพร สัมปุรณะพันธ
นายนพพร สุทัศน ณ อยุธยา
นายนพพล ญาณภาพ
นายนพพล ทองทวี
วาที่รอยตรี นพพล
นพพลจันทะพงษ
นายนพร สมชื่อ
เรือตรี นพรัตน บัวติก
นายนพรัตน ยศสุธนไชยวัฒน
สิบเอก นพรัตน สายรัตน
นายนพรัตน สุทัศษา
นายนพรัตน อุดมภาคสกุล
นายนพรุจ รอดบางพงค
พันจาเอก นพวุธ บุญบุตร
นายนพศักดิ์ บุญมาก
นายนภดล ธีรภัทรางกูร
นายนภดล นนทกาฬ

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนภดล ละมุนเมือง
นายนภัทร ปนวงค
นายนภัทร มณีวรรณ
นายนภัทร ศรีพุทซา
นายนภันต เจริญผล
นายนรงค รุงเรือง
นายนรชัย ภูอาว
นายนรเทพ สังขวรรณะ
นายนรบดี สุวรรณโมสิ ศุภมัสดุวรกุล
นายนรพนธ ศรีวรนาถ
นายนรภัทร เกียรติยากุล
นายนรภัทร นรชาญ
สิบตํารวจโท นรภัทร สิทธิศักดิ์
นายนรวิชญ ทองเลี่ยมนาค
นายนรเศรษฐ ชูทรัพย
นายนรเศรษฐ ตลอดไธสง
นายนรเศรษฐ เพียรชอบ
นายนรสิงห อบมา
นายนรัฐ สาธุวรรณ
นายนรา หนูทอง
นายนราชิตย โคตรโสภา
นายนราธิป บุตรดีวงค
นายนราธิป พวงทอง
นายนราฤทธิ์ ฟุงสุข
นายนราวุฒิ ตรงตอกิจ
นายนราศักดิ์ พิมพา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘

นายนรินทร กาปา
นายนรินทร จีบเกาะ
นายนรินทร ตรันเจริญ
นายนรินทร ทอนศรี
นายนรินทร ทิพยศักดิ์
วาที่รอยตรี นรินทร โพธิ์ทรัพย
นายนรินทร สวนหนองแวง
นายนรินทร สุริยะ
นายนรินทร หลาตัน
นายนรินทรเจตน ทิพวรรณ
จาเอก นรินทรชัย งบกระโทก
นายนริศ สะสมศักดิ์
นายนริศ ออนละมูล
นายนเรศ พลพุทธา
นายนเรศ มาละ
นายนเรศ รักเหลา
นายนเรศ ศิริบรรณ
นายนเรศ อนุชาติ
นายนฤดม เกษมรัตน
นายนฤดม ปานจันทร
นายนฤดม สวนบุญ
นายนฤทธิ์ กาเมือง
นายนฤนารถ สานอก
นายนฤเบศ เลขกลาง
นายนฤเบศ ศรีพระจันทร
จาเอก นฤเบศร ศรีคุณ

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนฤพนธ จินนิกร
นายนฤพนธ บุญสุด
นายนฤพนธ วิศรุตธรรม
นายนฤพล บุรีขันธ
นายนฤพล มณฑาถวิล
นายนฤพล อินถาวร
นายนลธวัช บุญเรือง
นายนวพฤทธิ์ พรหมทอง
นายนวพล แกวพิกุล
จาเอก นวพล รมรุกข
นายนววิช เบ็ญสลาหมัน
นายนัญธชัย พลพิมพ
นายนัฎฐิชัย ใจมั่น
พันจาเอก นัฐกานต พลภูมี
นายนัฐพงษ รักดี
นายนัฐพงห มูลแกว
นายนัฐพล ทิพฤาตรี
นายนัฐพล พากโพธิ์
นายนัฐวุฒิ สมัครพงค
นายนัตศิลป รมสกุล
นายนัถพงษ ปนมูล
จาสิบตรี นัทชัย ทองเฝอ
นายนัทชัย ปุยะติ
วาที่รอยตรี นัทธงพงศ สุวรรณธัช
นายนัทธนากรณ พิมพเนาว
สิบเอก นัทพล ผุดผอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙

นายนัธทวัฒน สมใจ
นายนันตศักดิ์ พุทธา
นายนันทปรีชา วารีกุล
นายนันทวัจน เจียวยี่
นายนันทวัฒน ประกอบทรัพย
นายนันทวัฒน สิมาวัน
นายนันทวุฒิ แยมเพชร
นายนันทศักดิ์ อินทโลหิต
นายนัศรุดดีน เจะแน
นายนัสรุดดีน มุซายี
นายนัสรุล วงคสันติศาสน
วาที่รอยตรี นาคราชภูมินทร
เหมะธุลิน
นายนาซอรี มะเก
นายนาเซร หวังจิ
นายนาวิน กองจันทร
นายนาวิน รักษาวงศ
นายนาวิน ไวแสน
นายนาวิน สิงหชํานาญ
นายนาวิน เหมันต
จาเอก นาวี แกวเหลี่ยม
นายนําชัย เนียมปูน
นายน้ํามนต จอยศักดา
นายนําศักดิ์ ไทยถาวร
นายนิกร ธรรมสะอาด
นายนิกร แพทยา

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนิกร ลาคํา
นายนิกรม หมอจิตร
นายนิคม แกววันดี
นายนิคม คําบุรี
นายนิคม คํามานิตย
นายนิคม โชติสิงห
นายนิคม ทองดี
นายนิคม อุสาใจ
นายนิดล ศรีคํามี
ดาบตํารวจ นิติ แกวชื่น
นายนิติ นุแรมรัมย
นายนิติกร ทองกุล
จาเอก นิติกร สินเธาว
นายนิติกานต กรรมสิทธิ์
นายนิติการณ ยะจันโท
นายนิติคม สังฆะโร
นายนิติชัย สุภาว
นายนิติพัฒนะ วุฒิ
นายนิติภัทร สวนเพลง
นายนิทัศน จันติ๊บ
นายนิทัศน บุตรนอย
นายนิเทศ ธัญสิรินุกูล
นายนิธิกร ทองธาร
นายนิธิภัทร โพธิจันทร
นายนิธิศ ตะบองทอง
นายนิธิศ บุญครอบ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑

นายนิพนธ คําแหล
นายนิพนธ ไชยแสง
นายนิพนธ ประดับเพชร
นายนิพนธ ฝายทะแสง
นายนิพนธ วงคราษฎร
จาเอก นิพนธ วงพงคํา
นายนิพนธ วุฒิเจริญมงคล
นายนิพนธ ศรนวล
นายนิพนธ ศรีปุชัยนนท
นายนิพนธ อุบลเจริญ
นายนิพล เขียนนอก
พันจาเอก นิพล วงชารี
นายนิพัฒน คงขวัญ
นายนิพัฒน สีเลื่อม
นายนิพันธ ปนแกว
นายนิพิฐพนธ มูตยะ
นายนิพิฐพนธ สีนาคม
นายนิพิธ นิรดา
นายนิมล อุนกองแกว
วาที่รอยตรี นิมิต ตั้งเชียร
นายนิมิตร เดชปราบ
นายนิยม คุมภัยรัญ
นายนิยม ทิศขันสา
นายนิยม ธรณิศราติพงศ
นายนิยม ธรรมนูญ
นายนิยม เศรษโฐ

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนิยม สุขศิริ
นายนิยม สุริยะกมล
นายนิยม สุวรรณะ
นายนิยม หาญสิงห
นายนิรอฮิม แวนาแว
นายนิรัช สิงหแจม
นายนิรัน บุญพิศาล
นายนิรันดร คชพงษ
นายนิรันดร แจงไพร
วาที่รอยโท นิรันดร ทองพุฒ
นายนิรันดร บุญล้ํา
นายนิรันดร พันธุระศรี
สิบเอก นิรันดร เลาเจริญ
นายนิรันดร โลหะจินดา
นายนิรันดร วิเศษสมบัติ
นายนิรันดร แวจูนา
นายนิรันดร กอนเชื้อรัตน
นายนิรันดร คุลธิ
นายนิรันดร บุญปลุก
นายนิรันดร วงษชาดี
นายนิรุต พันธโคตร
นายนิรุตต ตันเปรมวงษ
นายนิรุตต ปนตา
นายนิรุตธิ์ ทองใบใหญ
นายนิรุตย ดวงสุข
นายนิรุท ทองภูบาล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓

นายนิรุท ฤทธิคุณ
นายนิรุทธ ชัยชนะ
นายนิรุธ เติมใจ
นายนิรุฬภ โรจนพวง
นายนิโรจน เพ็ญเขตรกรณ
นายนิโรจน สวนาการณ
นายนิโรธ วิชาธิคุณ
นายนิลพงษ เอกพันธ
นายนิลพัฒน ถายงวน
นายนิวัช ลากุล
นายนิวัช สรอยมาลี
นายนิวัฒ ภูพานา
นายนิวัฒน งวงชัยภูมิ
นายนิวัฒน ชิณหงส
นายนิวัฒน นามมุงคุณ
นายนิวัฒน ปานทองทา
นายนิวัฒน ภาสะฐิติ
นายนิวัฒน อิกําเนิด
นายนิวัตร แจงชาติ
นายนิวัติเวช วงษมาตร
นายนิเวช มั่นแนบ
นายนิเวชน บัวดิษฐ
นายนิเวศ กันธะศิลป
นายนิสัน ขนทรัพย
นายนิสิต ผลมาก
นายนิสิต สลักคํา

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนิสิทธิ์ นิยม
นายนิอับดุลเลาะห เจะแว
นายนิอาดือนันท นินา
นายนิอาบีเด็ง วาโมง
นายนุกูล ฉันวิจิตร
นายนุกูล ปลองคง
นายนุรอิสลาม ยะปาร
นายนุลักษ ผิวไหมคํา
นายนุอมาน แวกาจิ
นายเนตร โกสุมา
นายเนรมิต บัวแกว
นายบงการ คําศิริรักษ
นายบดินทร สิงหะ
นายบพิธ ขาลวงศ
นายบพิธ ชาดี
นายบรรจง เงยไชย
นายบรรจง จุนันท
นายบรรจง นุชประเสริฐ
นายบรรจง รัตนวงศ
นายบรรจง ศรีโย
นายบรรจงเวศ เดชวิทยาคูณ
นายบรรจงศักดิ์ ทองเรือง
นายบรรจบ นะฝน
นายบรรเจิด กาญจนเกตุ
นายบรรเจิด ซองซะลัย
นายบรรเจิด บุงจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕

นายบรรเจิด เพ็ชรรัตน
นายบรรเจิด รูดี
นายบรรเจิด เอี่ยมอุไร
นายบรรชา ตุมออน
นายบรรฑิต อินทรธิราช
นายบรรดิษ โสภา
นายบรรทมศิลป สุขปลั่งสดใส
นายบรรเทิง กิจพฤกษ
นายบรรเทิง พุทธรักษา
นายบรรพต คําดอกรับ
นายบรรพต ประสงคทรัพย
นายบรรพต เมืองชื่น
จาเอก บรรพต รุงรัศมีวิริยะ
นายบรรพต เรืองชัย
นายบรรพต สวัสดิผล
นายบรรพต แสนสุข
นายบรรพต อินสาย
นายบรรยง กลางนอก
นายบรรยวัสถ หงษจันอัด
นายบรรลุ ฉายถวิล
นายบวร ทองเนื้อดี
นายบวร ใบพลูทอง
นายบวร มูลสมบัติ
นายบวรชัย วัฒนะสุระ
นายบวรเดช ยงคง
นายบวรเดช เสสุตา

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายบวรเทพ สังขแกว
นายบังเอิญ มานกลาง
นายบัญชา เคียวสูงเนิน
นายบัญชา ทองมาก
นายบัญชา ธุวะคํา
นายบัญชา บุรุษชาติ
นายบัญชา พาภักดี
นายบัญชา พูลแกว
นายบัญชา รักชาติ
นายบัญชา เรืองกระโทก
นายบัญชา วงคทา
นายบัญชา หลาสูงเนิน
นายบัญชา หันแถลง
นายบัญชาการ มณีวงค
นายบัญญพนต สุจินดา
นายบัญญัติ บุญมา
นายบัญญัติ รินนาศักดิ์
นายบัณฑิต จันทะมณี
นายบัณฑิต ไชยนิจ
นายบัณฑิต ไซรลบ
นายบัณฑิต แดงดี
นายบัณฑิต ตั้งกมลศรี
นายบัณฑิต ทรงประโคน
นายบัณฑิต ธรรมศาสตร
นายบัณฑิต บุญจีน
นายบัณฑิต ปกษาทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗

นายบัณฑิต เลิศหลาย
นายบัณฑิต สาระประเสริฐกุล
นายบัณฑิต อินเจริญ
นายบัณฑิต อินตะจักร
นายบัณฑิตย จงธรรม
นายบัดกรี งามวงศ
นายบันเทิง ชัยฤกษ
นายบันลือศักดิ์ คําเนตร
นายบัววร บุตรคํา
นายบารเมษฐ บุญเมือง
นายบาเรียน บุญราศรี
นายบํารุง จันโสดา
นายบีลา หัสสะ
นายบุคคอรี หัดหมัน
นายบุญเกิด มณฑล
นายบุญเขต ทองแตง
นายบุญครอง ปราชญชัยสกุล
นายบุญจันทร ไกรนอก
นายบุญจันทร คําศรี
นายบุญจันทร ผัวะทอง
นายบุญจันทร พูลสุข
นายบุญจันทร เพ็งสันต
นายบุญเจิด แขกเพ็ง
นายบุญชวย ไคลคลา
นายบุญชวย ดวงเพ็ง
นายบุญชอบ ระยับศรี

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายบุญชัย ชูไชย
นายบุญชัย ทิวาวงศกุล
นายบุญชู นารี
นายบุญชู พวงระยา
นายบุญชู พิพัฒนชลธี
นายบุญชู พิพัฒนชลี
นายบุญชู ยืนยงชาติ
นายบุญญวัฒน รัตนวงค
นายบุญทวี ดาราพันธ
นายบุญทวี ทิพยกาวี
นายบุญทวี บุงวิเศษ
นายบุญทวี สิงขรอาจ
นายบุญทวี สินปาน
นายบุญทัน ขานทะราชา
นายบุญทัน วงคกระโซ
นายบุญทิน สมบูรณ
นายบุญเที่ยง สาแกว
นายบุญธรรม คําชัย
นายบุญธรรม บุญจิตต
นายบุญธรรม บุญเศรษฐ
นายบุญธรรม เหลาบุญมา
จาสิบเอก บุญนาค แหบคงเหล็ก
วาที่รอยตรี บุญนิธิ คัสกุล
นายบุญเนตร ศรีมณี
วาที่รอยเอก บุญพริษฐ เหลืองอุมพล
นายบุญมาก ทีฆา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙

นายบุญมี จี้ฟู
นายบุญมี เชตุใจ
นายบุญมี ปะนะทัง
นายบุญมี มาลีวรรณ
นายบุญมี ยอดธรรม
นายบุญยงค โยศิริ
นายบุญยงค สารารัตน
นายบุญยงค หินภู
นายบุญยงค อินทรจินดา
นายบุญยืน เจือทอง
จาเอก บุญยืน เชียงแสน
นายบุญยืน รัตนบุรี
นายบุญรวย ชูโชติ
นายบุญรัตน เพ็งแจม
จาเอก บุญเรือง ปุยะติ
นายบุญเรือง อินทรนุช
จาเอก บุญฤทธิ์ กลางประพันธ
นายบุญฤทธิ์ คงสง
นายบุญฤทธิ์ โชคอุดมพร
นายบุญฤทธิ์ สิทธิดํารงค
นายบุญลอม ชัยชนะ
นายบุญลือ ธนีรมย
นายบุญเลิศ แคลวกลาง
นายบุญเลิศ เจริญวงษ
นายบุญเลิศ พุดมอญ
สิบเอก บุญเลิศ มูลราช

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายบุญเลิศ ศุภวิกรานตกุล
นายบุญเลี้ยง สุทธปญญา
นายบุญศรี นาถมทอง
นายบุญศรี สายสมบัติ
จาเอก บุญสง แผนกระโทก
นายบุญสงฆ พรมแพน
นายบุญสม ชางแกว
นายบุญสอน ศิริสลุง
นายบุญเสริม พิมพา
นายบุญเสริม สิงหวรวงศ
นายบุญเหนือ เมืองรี
นายบุญเหลือ บุญผุย
นายบุญอนันต กันพิทักษ
นายบุญโฮม ทองอม
นายบุบผา ศรีสอน
นายบุรฉัตร กันตะกะนิษฐ
นายบุรพัทธ วงศตินแทน
นายบุรินทร มั่นคง
นายบุรุษ เสียบไธสง
นายบุเรงนอง พิกุลศรี
นายเบนจามิน สาสัตย
สิบเอก ใบวันคมน บุญคร่ํา
นายใบศรี พิมพหาร
นายปกครอง ไชยธานี
นายปกปอง เมืองไสย
นายปกรณ กันหา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายปกรณ เกษทรัพย
นายปกรณ เกิดศิริ
นายปกรณ จันทะรส
นายปกรณ เจริญเชื้อ
นายปกรณ ทาพลขันธ
นายปกรณ เมืองโคตร
นายปกรณ ศิริเจริญแสง
พันจาเอก ปกรณเกียรติ ชัยเมืองพล
วาที่รอยตรี ปกรณนันท ศิริวชิรวงศ
นายปคุณศักดิ์ ปรางคเมือง
นายปฎิญญา นิธิสมบัติ
นายปฎิภาน สอนโยธา
นายปฏิญญา คงเขียน
นายปฏิญญา ภิญโญ
นายปฏิพัทธ บุญเจริญวัฒน
นายปฏิพัทธ ปกเคเต
นายปฏิพัทธ สุสินนะ
นายปฏิพัทธ อุนบาน
นายปฏิภาค สถาวรรณ
นายปฏิภาณ พาจะโปะ
นายปฏิภาณ เวียงคํา
นายปฏิภาณ สุแกว
นายปฏิวัติ เข็มสุข
นายปฏิวัติ ตะนะดี
นายปฏิวัติ ปราบมนตรี
นายปฏิวัติ รุงเรือง

๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายปฏิวัติ สมทรัพย
นายปฏิเวช บัวศรีแกว
นายปฏิเวธ จันทอง
นายปฐมพงค ไชยวงค
นายปฐมพงศ คงอินพาน
นายปฐมพงศ คํานิล
นายปฐมพงศ ทองคง
นายปฐมพงษ ไชยพิมพ
นายปฐมพร แกวเนตร
นายปฐมพร ยังทัต
นายปฐวี ปตตาเทศา
นายปณิธาน บุญยะทิม
พันจาเอก ปณิธาน บุสดี
นายปภังกร จอมสมสา
นายปภังกร มีศิลป
นายปภังกร สิทธิกุล
นายปภากิจ จุฑานิตย
นายปยุต เรืองรัตน
นายปรมัตตจ ใสสอาด
นายปรมัตถ สิทธิจินดา
นายปรมินทร แกวประเสริฐ
นายปรมินทร รจนัย
นายปรเมธ เย็นประโคน
นายปรเมศ จันทรภู
นายปรเมศ ศรีลําดวน
นายปรเมศร ดอนแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายปรเมศวร บุญใหผล
นายปรเมศวร ปาวงค
พันจาโท ปรเมศวร พิทักษคีรีมาศ
นายประกอบ กาซันการัดชอ
นายประกอบ ชิณเทศน
นายประกอบ โยธาฤทธิ์
นายประกอบ ศรีจันทรทอง
นายประกิจ แกวประเสริฐ
นายประกิจ ชินราช
นายประกิจ ทองป
นายประครอง ภูผาริชอ
จาเอก ประคอง โตทอง
นายประจวบ กิมประโคน
นายประจวบ ทองเรือง
นายประจวบ ทองเหลือ
นายประจวบ วงษา
นายประจักษ จิตรไทย
นายประจักษ ชิณพัฒน
นายประจักษ พิจารโชติ
นายประจักษ ศรีสุขใส
นายประจักษ สนามทอง
นายประจักษ หมุนแพง
นายประจิต ประเทพา
พันจาโท ประจิตร ทองใบ
นายประจิม ชูดํา
นายประชัน สุวรรณโค

๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายประชันย เจริญสุข
พันจาอากาศเอก ประชา โจพิมาย
นายประชา นุมจันทร
นายประชา ประชากุล
นายประชา หงษเวียงจันทร
นายประชาชาติ ไชยอุปละ
นายประชารักษ แซงคํา
นายประเชิง ครองดี
พันจาโท ประเชิญ ฐานะรุงเรืองเลิศ
นายประดับ จงหาร
จาเอก ประดับ สุขนวล
นายประดิษฐ สิงหวี
นายประดิษฐ เชยคนชม
นายประดิษฐ ไชยชนะ
นายประดิษฐ ทองดี
นายประดิษฐ ทองทึบ
นายประดิษฐ น้ําใส
นายประดิษฐ โยธาจันทร
พันจาเอก ประดิษฐ โยเหลา
นายประดิษฐ รุงรัศมี
นายประดิษฐ สันขวา
นายประดิษฐ กลัดทรัพย
สิบเอก ประดิษฐ สารจันทร
นายประเดิมชัย รัจเจริญ
นายประติมา แสนทวีสุข
นายประถม สุพรรณโมก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายประทวน เชื้อหมอ
นายประทวน สายสุริยา
สิบเอก ประทีป นันทะเรือน
นายประทีป พรมภักดี
พันจาอากาศโท ประทีป พิมพะนิตย
นายประทีป ภาชนนท
นายประทีป ภูทองบอ
นายประทีป รัตนวุฒิชัย
นายประทีป สรอยสน
นายประทีป สุดใจหาญ
นายประเทศ บุญเจริญ
นายประเทศ เอี่ยมมี
นายประเทียน ผันรักษ
จาเอก ประเทียบ อรรคฮาตศรี
นายประเทือง ใยปางแกว
นายประเทือง แสนมนตรี
สิบเอก ประเทือง โสสีดา
นายประธาน ชูอิฐ
นายประธาน เทือกทาวพรม
นายประธาน ปนตาดง
นายประพงษ วิชัยกําจร
นายประพจน ประเสริฐ
นายประพจน พงศพลิศร
นายประพจน สุคนธคันธชาติ
นายประพจน แสบงบาล
นายประพนธ จันทรี

๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายประพร พลศักดิ์
นายประพัฒน จรัญสวัสดิ์
นายประพัฒน ทิพยจํานงค
นายประพันธ แกวปญญาเพ็ญ
นายประพันธ ขมสูงเนิน
นายประพันธ คงแกว
นายประพันธ นิยมวงษ
นายประพันธ ภูเขียว
นายประพันธพงษ ชินสุวรรณ
นายประพาส พิมพจันดา
นายประพาฬสิทธิ ศรพิมพ
นายประพีร สมศิริธรรม
นายประภัทรพงศ ทางทอง
นายประภัทรพล พลวาป
นายประภากร ปานกลาง
นายประภาส กาฬสิงห
นายประภาส เฉลิมชัยวิวัฒน
นายประภาส ธงไชย
นายประภาส พันธุขันธ
พันจาตรี ประภาส ลือชัย
นายประภาส วันทะวงษ
นายประภาส ศรีจันทร
นายประภาส โสภณ
นายประภาส อิ่มคํา
นายประมวล ทองดวง
นายประมวล นาสมรูป

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗

นายประมวล พื้นผักหวาน
นายประมวล ภูชางทอง
นายประมุก ศรีมุงคุณ
นายประมุข ชูชาติ
นายประเมศร รัตนะ
นายประยงค ประสงคสุข
นายประยงค ภูแถวเวอ
นายประยงค สายตา
นายประยุงศักดิ์ ฤทธิ์ไธสง
นายประยุทธ ชัยพัฒนเวช
นายประยุทธ ทองอยู
นายประยุทธ นุกูล
นายประยุทธ บุญทวี
นายประยู โสวันนา
นายประยูร จินดาวงษ
นายประยูร ชัยปญญา
นายประยูร รัตนะ
นายประยูร สัตยซ้ํา
สิบเอก ประวรรตน เกตุวงศ
นายประวัติ ชนะเสน
นายประวัติ วันแอเลาะ
นายประวิช พวงไมมิ่ง
นายประวิช สุทธศรี
นายประวิต กุลเกลา
นายประวิทย แกวมะไฟ
นายประวิทย คลาดโรค

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สิบเอก ประวิทย คําสอน
นายประวิทย บุญศักดิ์
จาเอก ประวิทย มาลัยหวล
นายประวิทย มาอุย
นายประวิทย รัตนธรรม
สิบเอก ประวิทย วงคสันต
นายประวิทย เศษโถ
นายประวิทย สืบศรี
นายประวิทย เหมกุล
นายประวิทย อินทสระ
จาสิบตรี ประวิทย อุตกรรณ
นายประวิทย ฮกทา
นายประวีณธรรม นิตยะโรจน
นายประวีณธรรม นิติยะโรจน
นายประวีร บุญแดงดี
นายประวุฒิ แตศิริ
นายประวุธ หมื่นลึก
นายประเวช คําเงิน
นายประเวช รัตนวงศ
นายประเวชศิลป สารปรัง
นายประเวทย ชาพิภักดิ์
นายประเวทย ถิตยเจิม
นายประเวทย ปดตาปดโต
นายประเวศ ชอบเสร็จ
นายประเวศ แสนศรี
นายประเวศน สุวรรณชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙

นายประไว มีสุข
นายประศาสน อนันตศิริ
นายประสงค คําทอง
นายประสงค ชินศรี
นายประสงค ยอดคีรี
นายประสงค เลื่อมใส
นายประสพชัย แกวคําภา
นายประสาน ชัยรัตน
นายประสาน ชุมกลาง
นายประสาน พหนการ
นายประสาน สุยะวงค
นายประสาร พันพิลึก
นายประสิทธ ศิริเพชร
นายประสิทธิ์ กองณรงค
นายประสิทธิ์ เงินดี
นายประสิทธิ์ จําปเรือง
นายประสิทธิ์ ชูนวล
นายประสิทธิ์ ณ พัทลุง
นายประสิทธิ์ ดวงชาญ
นายประสิทธิ์ ถาวรสาร
นายประสิทธิ์ ทองนุช
นายประสิทธิ์ ธรรมมา
นายประสิทธิ์ นาคชู
จาสิบตํารวจ ประสิทธิ์ ปาทาน
นายประสิทธิ์ พรหมศรี
นายประสิทธิ์ พุดสูงเนิน

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายประสิทธิ์ เพ็งทอง
นายประสิทธิ์ เมืองวงษ
นายประสิทธิ์ วงจวง
นายประสิทธิ์ วงศศรีจันทร
นายประสิทธิ์ ศรีไชย
นายประสิทธิ์ สามนต
นายประสิทธิ์ สีชุม
นายประสิทธิ์ สุทธาบุญ
นายประสิทธิ์ สุวรรณชาติ
นายประสิทธิ์ แสนบุญศรี
นายประสิทธิ์ อุนศิริ
นายประสิทธิชัย นุติตระกูลวงศ
นายประเสริฐ กลอนครบุรี
นายประเสริฐ การะเกษ
นายประเสริฐ กุยรัมย
รอยเอก ประเสริฐ งานสําเร็จ
นายประเสริฐ จูกัณฑา
นายประเสริฐ ไชยศรี
นายประเสริฐ ธรรมวงษศา
นายประเสริฐ นันศิริ
สิบเอก ประเสริฐ บํารุงเขต
นายประเสริฐ บุณยโพธิ์
นายประเสริฐ พรหมวันดี
นายประเสริฐ พุฒจีบ
นายประเสริฐ ภิรมยา
นายประเสริฐ เหล็มนุย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑

นายประเสริฐศรี การุญ
นายประเสริฐศักดิ์ คตธมาตย
นายประหยัด คงแกว
นายประหยัด ชํานาญ
นายประหยัด มนเทียนอาจ
วาที่รอยตรี ประหยัด ศรีมะณี
นายประหยัดทรัพย อาวจําปา
นายปรัชญา ถนอมแกว
นายปรัชญา ไทรเมือง
นายปรัชญา พลแสน
นายปรัชญา พิทักษณรงคพร
นายปรัชญา มาอน
นายปรัชญา เย็นอารมย
นายปรัชญา สุดมี
นายปรัชญา แสงแกว
นายปรัญชัย วรรณารักษ
นายปรัญญา ทองนุน
นายปรัญญา โอนออน
นายปรัตถกร ผิวออน
นายปรัตถกร สานสุข
นายปรัตถกร แสนทวีสุข
นายปรัสวิน ดํามาก
นายปราการ นอยสุขขะ
นายปราการ บุญศล
นายปราชนา นามโคตร
นายปราโมตร ลองเซง

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายปราโมทย ทองใหม
นายปราโมทย พลวงศ
นายปราโมทย มะกรูดอินทร
นายปราโมทย ยันตะบุษย
นายปราโมทย รถเพ็ชร
นายปราโมทย รูปคม
นายปราโมทย เรืองเวช
นายปราโมทย ลีเขาสูง
นายปราโมทย เวียงธรรม
นายปราโมทย สมภาค
นายปราโมทย หลิมยานกวย
นายปรารพ แสงกุดเรือ
นายปรารภ พลเชียงขวาง
นายปริญช โพสุการ
นายปริญญ บรรเทา
นายปริญญ ศักดิ์ขุนทด
นายปริญญา จันทรวงษ
นายปริญญา ดาวรัมย
นายปริญญา ดีพรหม
นายปริญญา เดชสุภา
นายปริญญา ถวิลวิศาล
นายปริญญา ทวีพันธ
นายปริญญา บุญเพ็ง
นายปริญญา ปรัชญาภูมิ
นายปริญญา ยิ้มประเสริฐ
นายปริญญา รังษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓

นายปริญญา ฤทธิบุตร
นายปริญญา วงษศรี
นายปริญญา สะทานบัว
วาที่รอยตรี ปริญญา สุโงะ
นายปริญญา เสสสุวรรณ
นายปริญญา อินทะโคตร
นายปริญญา อุนพิกุล
นายปริตต คงชยะนันท
นายปริทัศ ปองหลักคํา
นายปริทัศน พิมษร
จาสิบเอก ปริพรรห บึงไกล
นายปริพัตร กันภัย
นายปริวัฒนสุทธิ์ เปรมบํารุง
นายปริวัตย ทวีสุขเกษมสันต
สิบเอก ปริวัตร ยมเกิด
นายปรีชา กันหลา
นายปรีชา กุลเจริญ
นายปรีชา แกวกําเนิด
พันตรี ปรีชา ขุนนอย
นายปรีชา คําปว
นายปรีชา งามดี
วาที่รอยตรี ปรีชา เจริญศิริ
จาสิบตรี ปรีชา ฉุนกลา
นายปรีชา ดาวเรือง
นายปรีชา ตรีไวย
นายปรีชา ทองรอง

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายปรีชา ทัดเทียม
นายปรีชา ผดุงโชค
นายปรีชา พิมานรัมย
นายปรีชา มีแกว
นายปรีชา วงษาเทียม
นายปรีชา วรรณพงศ
นายปรีชา วัตรงาม
นายปรีชา วิชาชัย
นายปรีชา ศรีระวรรณ
นายปรีชา ศิลาเอี่ยม
พันจาอากาศเอก ปรีชา สุกแกว
จาสิบเอก ปรีชา สุยะหลาน
นายปรีชา เสนาสังข
นายปรีชา หาระสาร
นายปรีชาพล สิขิวัฒน
นายปรีชาวุฒิ นาคเพชรพูล
นายปรีดา เกษมสุข
นายปรีดา จันนา
นายปรีดา ทองประสงค
นายปรีดา นนทะการ
นายปรีดา นะดาบุตร
จาสิบเอก ปรีดา แพงมา
นายปรีดา มั่นจิตร
นายปรีดี ปตตานี
นายปรียะ แกวบุดดา
จาเอก ปรียาลักษณ เวชบรรพต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕

นายปฤณ คําสีทา
นายปฤณรชา อาชาพิบูลวาณิช
นายปลวัชร แฝงจันทร
นายปวริศร หาระชัย
สิบเอก ปวิช ประทุมรัตน
นายปวิช มานะพระ
นายปองภพ มุงดี
นายปองภพ สมจันทร
นายปญจพล สนสาย
นายปญจพล อารยสมโพธิ์
นายปญจวุฒิ พนมเขต
นายปญญวัฒน บุญเทพ
นายปญญวัฒน วงศสมานมิตร
นายปญญา ขันทีทาว
นายปญญา ขาวขํา
นายปญญา ทองสวรรค
นายปญญา เปะไธสง
นายปญญา พลมีเดช
จาเอก ปญญา พัฒอําพันธ
นายปญญา เพียรวิพัฒน
นายปญญา สาครินทร
นายปญญา หลอรังษี
นายปญญารัตน แสนเมืองแกว
นายปฏฐวีร วันนาคํา
นายปณณธร ลาโยธี
นายปณณธร สอนคําเสน

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗
๓๒๐๘
๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายปณณวิชญ ธีรเกียรติปญญา
นายปานเทพ ฆังรัตนะ
นายปารวี นอยอามาตย
นายปฎก มาลีหวล
นายปติ จินดา
นายปติพงษ แกวกันยา
นายปยฉัตร บุญชวย
นายปยชาติ พรอมใจ
นายปยณัฐ นันทบุญมา
นายปยนรินทร ฉ่ําพึ่ง
นายปยบุตร แกวอําไพ
นายปยบุตร ชางถม
นายปยพงค หมันหมาด
นายปยพงศ คําสียา
สิบโท ปยพงศ ทัศนภักดิ์
นายปยพงศ ปอกกันทา
นายปยพงษ กันยาสนธิ์
นายปยพงษ ทานกระโทก
นายปยพันธุ วงศแพทย
นายปยภัทร พญามงคล
นายปยวัชร ศรีประสิทธิ์
นายปยวัฒน ชายเมฆ
นายปยวัฒน ตาสาโรจน
นายปยวิทย มานาดี
นายปยศักดิ์ เสือนาค
นายปยศักดิ์ อัมพวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔
๓๒๑๕
๓๒๑๖
๓๒๑๗
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓
๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗

นายปยะ ไชยวุฒิพงศ
นายปยะ ประยูรหงษ
สิบโท ปยะ เปยงนอย
จาเอก ปยะ ภาคะไชย
นายปยะ ภูมิกระจาย
นายปยะดิษฐ ชิณวัฒน
นายปยะเดช ดวงเงิน
นายปยะนัย นาสวาง
นายปยะพงศ ภูทองกรม
นายปยะพงษ จิณะแสน
นายปยะพงษ ชัยธีระสุเวท
นายปยะพงษ ศุภลักษณากร
นายปยะพงษ ศุภสิทธิ์ปกรณ
นายปยะพงษ หงษไทย
นายปยะพันธ ขอบุญ
นายปยะวัฒน ปยะปง
นายปยะวัฒน แสนบอ
นายปยะวัตร เกื้อหนูคง
นายปยะศักดิ์ สาระ
นายปยะสกุล บรรลือวงศ
นายปโยรส โลหพรหม
นายปรยศิษฐ บุปผาดี
นายปุญญพัฒน พิมษร
นายปุญญพัฒน วงษแสนโคง
นายปุญญพัฒนภงค วงคแพทย
นายปุณยวีร จันทร

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑
๓๒๔๒
๓๒๔๓
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙
๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายปุนวัชรพล กากแกว
นายปุรวิทย สีสอง
นายปุริศรวัชร เพ็ญภูมิ
นายเปรม สุขศรี
นายเปรมินทร สิงหซอม
นายเปาซี เบญญธาดา
นายเปาซี หะมะ
นายเปยมศักดิ์ พึ่งโพธิ์
นายผจญ ครูทําสวน
นายผจญ สุวรรณเพ็ชร
นายผดุง กุศลประเสริฐ
นายผดุง สุดหอม
นายผดุง อุนจิตร
นายผดุงเกียรติ นรมาตย
นายผดุงเกียรติ เพ็งวิชัย
จาสิบเอก ผดุงพงษ
ดานกาญจนาคพันธุ
จาเอก ผดุงศักดิ์ ตลาศาสตร
นายผดุงศักดิ์ นัยติ๊บ
นายผดุงศักดิ์ สมผล
นายผดุงศักดิ์ เสนา
นายผนึก ริวรรณ
จาเอก เผด็จ คะตะวงษ
นายเผด็จ วงศแกว
นายเผด็จ สงวนวงษ
นายไผทพัฒน มีบาง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖
๓๒๖๗
๓๒๖๘
๓๒๖๙
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖
๓๒๘๗
๓๒๘๘

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายฝน สิงหจันทร
วาที่รอยตรี พงไพศาล วาดพิมาย
นายพงศกร ตรีเดช
นายพงศกร โพธิ์งาม
นายพงศกร เมืองลือ
นายพงศกร วงศฝน
นายพงศกร วงศหงษ
นายพงศกร หงษออน
นายพงศกรณ เข็มทอง
นายพงศกรณ คําเลิศ
นายพงศกรณ นามวงศ
นายพงศกรณ ปดถามัง
นายพงศกรณ หนูเพชร
นายพงศเกษม ของดีงาม
นายพงศเกียรติ สุขพงษ
นายพงศธนัญญ ธารสมบัติ
นายพงศธร ฆารกุล
นายพงศธร เจริญวารี
นายพงศธร โชติมานนท
นายพงศธร ธงนอย
นายพงศธร บัวซอน
พันจาเอก พงศนริศร วงษษา
นายพงศปกรณ ใหมวงศ
นายพงศปณต นุมดี
นายพงศปณต แสงงาม
นายพงศปวีญ ศรีธเนศสกุล

๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑
๓๒๙๒
๓๒๙๓
๓๒๙๔
๓๒๙๕
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑
๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพงศพันธ สินธู
นายพงศพันธุ สังวาลยเงิน
นายพงศพิทักษ เลิศศรี
นายพงศภาค ใจเด็ด
นายพงศมงคน ขางแกว
นายพงศวิสุทธิ์ สารศรี
นายพงศศรณ ตันชนะศักดิ์
นายพงศศักดิ์ วรสาร
นายพงศศักดิ์ แสงสวาง
นายพงศศิริ ปฐวีวงศชาคร
นายพงศศิริ มวงมนตรี
นายพงศอมร วรรณพันธ
นายพงศอินทร ทิชินพงศ
นายพงศักดิ์ ตนตะภา
นายพงษเกียรติ เขื่อนรอบเขต
นายพงษฉาย ผลรักษา
นายพงษชัย คําเผือ
นายพงษณฤทธิ์ จิตประชุม
นายพงษดนัย มะโนใหม
นายพงษดนัย หนาแนน
นายพงษเดช นิยมพลอย
นายพงษไทย อบอาย
นายพงษธร สกุลเรือง
นายพงษประพันธ บุญเนตร
นายพงษพจน ชลภาสสิริ
นายพงษพรรณ วงคคม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗
๓๓๑๘
๓๓๑๙
๓๓๒๐
๓๓๒๑
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐

นายพงษพันธ คิดตะเสน
นายพงษพันธ ผิวออน
นายพงษพันธ ภูลี
นายพงษพันธ มีสิทธิ์ดี
นายพงษพันธ สารรัตนะ
นายพงษพันธ สุวรรณกาล
นายพงษพิทักษ ศรีอุดม
นายพงษพิพัฒน ปานงาม
นายพงษพิพัฒน สมจันทร
นายพงษพีระ วงษอุทา
นายพงษภาส มณีโชติ
นายพงษวนัย ชัยศรี
นายพงษศกรณ กองสอน
นายพงษศักด จําปา
นายพงษศักดิ์ นวลกลับ
นายพงษศักดิ์ นันทพรหม
นายพงษศักดิ์ บุญทอง
จาเอก พงษศักดิ์ ประทุมตัง
นายพงษศักดิ์ พรหมอุตม
นายพงษศักดิ์ พันธุยาง
นายพงษศักดิ์ ภักมี
นายพงษศักดิ์ ภูแทงเพชร
นายพงษศักดิ์ มุงหามกลาง
นายพงษศักดิ์ ยศปญญา
นายพงษศักดิ์ ยอดยา
นายพงษศักดิ์ วงษศรี

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓
๓๓๔๔
๓๓๔๕
๓๓๔๖
๓๓๔๗
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓
๓๓๖๔
๓๓๖๕
๓๓๖๖

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพงษศักดิ์ ศรีเพชรดี
นายพงษศักดิ์ ศิริคําสิงห
นายพงษศักดิ์ เศษฐา
นายพงษศิริ พรรณสุข
นายพงษสถิต วันแสน
จาเอก พงษสวัสดิ์ ทองคําหอ
นายพงษสวัสดิ์ ปทุมานันท
นายพงษสวาง อริยชาติ
นายพงษสิทธิ์ สุขเนียม
นายพงษสิน สืบวงศพฤกษ
นายพจนินทร จิตตจันทร
นายพชกร หอมนาน
นายพชร ถาบุญเรือง
นายพชร ธรรมวิเศษ
นายพชร ประทุม
นายพชร พุฒบุรี
นายพชร มีหาฤทธิ์
นายพชร ศรีแพนบาล
นายพชรพล ศักดิ์สินธุชัย
นายพชรวัฒน ประชุม
นายพชระ กวางทอง
นายพณพงษ อาจแกว
นายพณัชกฤต โชติกิจชิษณุพงศ
นายพนม ธรรมใจ
นายพนม นอนา
นายพนม บางโปง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๖๗
๓๓๖๘
๓๓๖๙
๓๓๗๐
๓๓๗๑
๓๓๗๒
๓๓๗๓
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒
๓๓๘๓
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐
๓๓๙๑
๓๓๙๒

นายพนมพร ชาญสอน
นายพนมพร โยมรัมย
นายพนมพร ศรีรักษา
นายพนัต ชมโท
นายพนา คนมาก
นายพนา หาระชัย
นายพนิต เติมกลา
นายพยงค กลิ่นหอม
นายพยัพ อารียชม
นายพยุงศักดิ์ ทองวิจิตร
นายพยุงศักดิ์ ศรีอนันต
นายพยูร องอาจ
นายพรเจตน จักกาวี
นายพรชัย กิติคุณ
นายพรชัย จาชัย
นายพรชัย ชิรวัฒวรกุล
นายพรชัย ทาลา
นายพรชัย ธงอาจ
นายพรชัย นามวงค
นายพรชัย นิยะนุช
นายพรชัย ผิวทองงาม
นายพรชัย เมฆชัย
วาที่รอยตรี พรชัย ศรีปาน
นายพรชัย ศิริยานนท
นายพรชัย สืบเหลางิ้ว
นายพรชัย สุริสาง

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๙๓
๓๓๙๔
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗
๓๓๙๘
๓๓๙๙
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖
๓๔๑๗
๓๔๑๘

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพรชัย สุวรรณ
นายพรชัย เสนาะเสียง
นายพรชัย แสนสิงห
นายพรชัย แสนเสิก
นายพรเชิด หนูเหมือน
นายพรณที กันคําแหง
นายพรณรงค ผองไสววงศ
นายพรณรงค อยูคง
วาที่รอยตรี พรทวี คงเจริญ
พันจาอากาศเอก พรเทพ คันทะพรม
นายพรเทพ คําสูง
นายพรเทพ ชะฎากาญจน
นายพรเทพ ตวนวิจิตร
นายพรเทพ หวานดี
นายพรธนศักดิ์ ใจผาวัง
นายพรนาราย เฉลิมพันธ
นายพรประเสริฐ ปูถิ่น
นายพรประเสริฐ วงษทอง
นายพรพต เทศรอด
นายพรพิพัฒน วงศเฉลียว
นายพรพิรุณ ซังปาน
นายพรม ราชเนตร
นายพรรคพงศ แซเตียว
นายพรรษา แกวดี
นายพรวิสิทธิ์ เบ็ญจพร
นายพรศักดิ์ รางเจริญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑
๓๔๔๒
๓๔๔๓
๓๔๔๔

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายพรศักดิ์ สงเคราะหสุข
นายพรศักดิ์ แสงเทศ
นายพรสถิตย กาสีชา
นายพรสวรรค สุขยิ่ง
นายพรสุขี วิจิตขะจี
นายพรหมมินทร ศรีปอ
นายพรหมเมศวร จันทวงศ
นายพรหมุนี ศรีสุนนท
นายพรอรุณ เริ่มรวย
นายพระคุมครอง อุดม
นายพระเวช คงสุริยะ
นายพฤฒิพงศ จําปาแกว
นายพฤทธ รักไทย
นายพฤทธิ์ รูปขําดี
นายพฤพล ชัยยะ
นายพฤมาศ ลอยลม
นายพฤหัส บุญสม
นายพฤหัส อักษรแกว
นายพลกฤต ธนศุภวนิชชากุล
นายพลกฤต บวรภักดี
นายพลกฤต วงษาบุตร
จาอากาศโท พลเชษฏ อุนตรีจันทร
นายพลพิทักษ อภิชัยธนกิจ
นายพลภัทร นวลนิ่ม
พันจาเอก พลวัฒน เกงขุนทด
นายพลวัฒน สุระไชย

๓๔๔๕
๓๔๔๖
๓๔๔๗
๓๔๔๘
๓๔๔๙
๓๔๕๐
๓๔๕๑
๓๔๕๒
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖
๓๔๕๗
๓๔๕๘
๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑
๓๔๖๒
๓๔๖๓
๓๔๖๔
๓๔๖๕
๓๔๖๖
๓๔๖๗
๓๔๖๘
๓๔๖๙
๓๔๗๐

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพลากร ศรัทธาสุข
นายพสิษฐ กรณงูเหลือม
นายพสิษฐ ยะอัมพันธุ
นายพอยพชา โยตะสิงห
นายพะไทย ภูมิพิทักษ
นายพัชธศักดิ์ เสนนะ
นายพัชร พลายชุมพล
นายพัชรพงษ ศรีรอง
นายพัชระ สินธู
นายพัฒนพงศ ปนแกว
นายพัฒนพงศ พาระพันธ
นายพัฒนพงศ ศรีสุวรรณ
นายพัฒนพงศ แอหลัง
จาสิบเอก พัฒนพงษ พรหมเมืองยอง
นายพัฒนพงษ ไกยรัตน
นายพัฒนพงษ บัวเข็ม
นายพัฒนพงษ สุกทน
นายพัฒนพงษ แสนมะฮุง
นายพัฒนรพี กีรติพีรพงศ
นายพัฒนศักดิ์ บรรดาตั้ง
นายพัฒนศักดิ์ พรหมเศรณี
นายพัฒนา ขัตติยะบุตร
นายพัฒนาเกียรติ ใหญวงศ
นายพัทธรินทร หลําชม
นายพัทธะธงชัย พิลึก
พันจาเอก พัทยา สีหานาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๗๑
๓๔๗๒
๓๔๗๓
๓๔๗๔
๓๔๗๕
๓๔๗๖
๓๔๗๗
๓๔๗๘
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑
๓๔๘๒
๓๔๘๓
๓๔๘๔
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓
๓๔๙๔
๓๔๙๕
๓๔๙๖

นายพันธ สายบุตร
นายพันธกานต อนัตกะทัต
นายพันธกิจ แกวสาแสน
นายพันธวัฒน ดินเตบ
นายพันธศักดิ์ กิ่งสวัสดิ์
นายพันธุนุชิต จันทะวงษ
นายพันธุประสิทธิ์ บุญเนาว
นายพันวัต อาจสัมพันธกุล
นายพันศักดิ์ คําไล
นายพันสิงห ขอนทอง
นายพัลลพ ชัยประโคม
นายพัลลภ จันทรชาย
จาเอก พัลลภ บุญเสริฐ
นายพัสกร นุตโร
นายพัสกร พันธคํา
นายพัสกร เรืองเจริญ
นายพัสกฤต พุมโกมล
นายพาสกร ประทุมมาศ
นายพิจิตร ฤทธรุง
จาเอก พิชญพงษ ทวีวัชรนันทน
นายพิชุตม อัมพร
นายพิชพล ชิณเพ็ง
นายพิชัย แกวกระจาง
นายพิชัย แซลิ่ง
นายพิชัย ภิบาลศิลป
พันจาเอก พิชัย อ่ําชิต

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐
๓๕๐๑
๓๕๐๒
๓๕๐๓
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘
๓๕๑๙
๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพิชัยรัตน ยอดมณี
สิบเอก พิชาติ วรพันธ
จาสิบตรี พิชิต ทั้งพรม
พันจาเอก พิชิต ทาราช
นายพิชิต แสงศรีจันทร
เรือโท พิชิต อินธิฤทธิ์
นายพิเชฐ เนตรวิศิษฐ
นายพิเชฐ บุญประสิทธิ์
นายพิเชฐ พยุหะ
นายพิเชฐ ศิริตันติวัฒน
นายพิเชฐ หอมญาติ
นายพิเชฐ เหลาจูม
นายพิเชต ยารัตน
นายพิเชษ แทบทาน
นายพิเชษฐ ขอมีกลาง
นายพิเชษฐ คงไข
นายพิเชษฐ ใจมั่น
นายพิเชษฐ ทองชาติ
นายพิเชษฐ เนียมเรือง
นายพิเชษฐ บุญโสภิณ
นายพิเชษฐ บูรณเจริญกิจ
นายพิเชษฐ ยอดราช
นายพิเชษฐ วงศอยู
นายพิเชษฐ ศรีนิเวศน
นายพิเชษฐ สุตะพันธ
นายพิเชษฐ อินทรรุจิกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๒๓
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖
๓๕๒๗
๓๕๒๘
๓๕๒๙
๓๕๓๐
๓๕๓๑
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓
๓๕๔๔
๓๕๔๕
๓๕๔๖
๓๕๔๗
๓๕๔๘

สิบเอก พิเชษฐ เกตุหิรัญ
นายพิเชษฐ คําจันทร
นายพิเชษฐ ดาบแกว
นายพิเชษฐ นาเมือง
นายพิเชษฐ ผองเพิ่ม
นายพิเชษฐ สมบัติ
นายพิตตินันท พันพิบูลย
นายพิตรพิบูล โอษฐละออ
นายพิทยา กลาจริง
นายพิทยา ถันชนนาง
นายพิทยา โพธิ์หลา
นายพิทยา เมืองวงษ
นายพิทักษ แกวสืบ
นายพิทักษ เขียวคํา
วาที่รอยตรี พิทักษ คมขํา
นายพิทักษ คําบุญเกิด
นายพิทักษ คําแปง
สิบเอก พิทักษ คําภูษา
นายพิทักษ ใจใหม
นายพิทักษ ธงสิบสอง
นายพิทักษ นอยอามาตย
นายพิทักษ นันทะบุตร
นายพิทักษ บุญยอดศรี
นายพิทักษ โพพิทูล
นายพิทักษ ลานแกว
นายพิทักษ สอนศรง

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๔๙
๓๕๕๐
๓๕๕๑
๓๕๕๒
๓๕๕๓
๓๕๕๔
๓๕๕๕
๓๕๕๖
๓๕๕๗
๓๕๕๘
๓๕๕๙
๓๕๖๐
๓๕๖๑
๓๕๖๒
๓๕๖๓
๓๕๖๔
๓๕๖๕
๓๕๖๖
๓๕๖๗
๓๕๖๘
๓๕๖๙
๓๕๗๐
๓๕๗๑
๓๕๗๒
๓๕๗๓
๓๕๗๔

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพิทักษ เหงาจุ
วาที่รอยโท พิทักษชัย จักรบุตร
นายพิทักษประชา พันจันลา
นายพิทักษพงศ อูสูงเนิน
นายพิทักษพล ประทา
นายพิทักษิณ ชมภูกาศ
นายพิธาน ปะเมธา
นายพินัย นามวงค
นายพินิจ แซมสีมวง
นายพินิจ ยอดขํา
นายพินิตพงษ อาจนาเสียว
นายพิพก สืบเจก
นายพิพัฒน นาคเกลี้ยง
นายพิพัฒน บัวชื่น
นายพิพัฒน ปยะโสภาสกุล
นายพิพัฒนชัย เซ็นทองหลาง
นายพิพัฒนพงษ จารุวงศ
นายพิพัฒพงษ มูลเทพ
นายพิภพ เกลอดู
นายพิภพ ดวงรัตน
จาเอก พิภพ นพเกตุ
นายพิมพันธ สุวรรณวิเชียร
นายพิมล โกสุม
นายพิมล จรรยา
นายพิมลศักดิ์ ทัพประไพ
นายพิรัตน เมืองไทย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๗๕
๓๕๗๖
๓๕๗๗
๓๕๗๘
๓๕๗๙
๓๕๘๐
๓๕๘๑
๓๕๘๒
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖
๓๕๘๗
๓๕๘๘
๓๕๘๙
๓๕๙๐
๓๕๙๑
๓๕๙๒
๓๕๙๓
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖
๓๕๙๗
๓๕๙๘
๓๕๙๙
๓๖๐๐

นายพิริยะ ทองอารีย
สิบเอก พิริยะ วงศจันทรมณี
นายพิลักษณ จึงประเสริฐ
นายพิศาล ดวงดึง
นายพิศาล ทานประสิทธิ์
นายพิศาล พวงกระโทก
จาสิบเอก พิศิษฐ ภูทอง
สิบเอก พิศิษฐ สุนสิน
นายพิศุทธ หนูแกนเพ็ชร
นายพิศุธเศรษฐ พานจํานงค
นายพิษณุ กาพยศรี
นายพิษณุ ขาวมะลิ
นายพิษณุ ดวงลัดดา
นายพิษณุ ทองดอนพุม
นายพิษณุ บูรณวิชิต
นายพิษณุ วรรณวิเศษ
นายพิษณุ วิเชียรแสน
นายพิษณุ สมอุมจารย
นายพิษณุ สุวรรณศร
นายพิษณุ หลอดคํา
นายพิษณุเทพ พันธจันทึก
นายพิษณุพงค ภาคยอัมพร
นายพิษณุรบ ทิพยกมลพันธ
นายพิสนุกรณ พิรักษา
สิบเอก พิสิฎฐ สุทธหลวง
นายพิสิฏฐ ตั้งปณิชยกุล

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๐๑
๓๖๐๒
๓๖๐๓
๓๖๐๔
๓๖๐๕
๓๖๐๖
๓๖๐๗
๓๖๐๘
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒
๓๖๒๓
๓๖๒๔
๓๖๒๕
๓๖๒๖

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพิสิฏฐ สินธุวงศานนท
นายพิสิฐ โกประวัติ
นายพิสิฐ รุณเจริญ
นายพิสิฐพร ศรีคํานวน
นายพิสิทธิ์ ถนอม
นายพิสิษฐ จําปารี
นายพิสิษฐ ไชยา
นายพิสิษฐ ถิรโรจอนันต
นายพิสิษฐ พันธวิริยะกุล
พันจาอากาศเอก พิสิษฐ แพงแกว
นายพิสุทธิ์ วัชรศรีอามร
นายพิสุทธิลักษณ ราชเพ็ชร
นายพีรเกษตร จิณรักษ
นายพีรณัฏฐ สิงหพันธ
นายพีรพงศ ศิริวัฒน
นายพีรพงษ กะการดี
นายพีรพงษ จันทราเทพ
นายพีรพงษ บัวไข
นายพีรพงษ เวฬุวนารักษ
นายพีรพล โพธิ์ทิพย
นายพีรพัฒน เกษเจริญคุณ
นายพีรภาว อุสิงห
นายพีรยุทธ ภักดีวานิช
นายพีรวัฒน กลวยวิเชียร
นายพีรวัฒน พันมา
นายพีรวัศ มรกฎ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๒๗
๓๖๒๘
๓๖๒๙
๓๖๓๐
๓๖๓๑
๓๖๓๒
๓๖๓๓
๓๖๓๔
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘
๓๖๓๙
๓๖๔๐
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓
๓๖๔๔
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗
๓๖๔๘
๓๖๔๙
๓๖๕๐
๓๖๕๑
๓๖๕๒

นายพีรวัศ แสนคํา
นายพีรวิชญ ผองมะหึงษ
นายพีรศักดิ์ กองแกว
นายพีรศักดิ์ เทียนฟก
นายพีรศุษม ปนมณี
นายพีระ วจนานวัช
นายพีระพงษ หรี่คม
นายพีระพล พุทธรัสสุ
นายพีระพัฒน มะมิง
นายพีระพัฒน วงศสุวรรณ
พันจาโท พีระวัฒน ตาแสนแกว
นายพีระศักดิ์ วุฒิเสลา
นายพีราวิชญ ขจรดี
นายพืชมงคล เสนาจันทร
นายพุฒวัฒน กองวงษ
นายพุฒินาท พันแพง
นายพุฒิพงษ ทุมนาหาด
นายพุฒิสรรค ไชยวงศ
นายพุฒิสรรค สันติธนารักษ
นายพุทธ วิสุเรย
นายพุทธพล คําโสภา
พันจาเอก พุทธมินทร ภูษิต
นายพุทธรัตน ขาวภา
นายพุทธา ภาควรรธนัย
นายพุทธาวุธ เที่ยงเกตุ
นายพุทธินันท ฉัตรกระโทก

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๕๓
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพุทธิพงษ กันยาง
นายพุธพงค สองสี
จาสิบเอก พุธพล ราชคม
นายพูลศักดิ์ จันทรเพ็ชร
นายพูลศักดิ์ อุบล
นายพูลศิริ พนภัย
นายพูศนะ สีดาคํา
นายเพ็ช แกววงษา
จาเอก เพชร จิตอามาตย
นายเพชร ไชยแสง
นายเพชร ยะภักดี
นายเพชร ลามคํา
นายเพชรนัทกิจ เรืองศิลปสุวิทย
จาเอก เพชรรังสิทธิ์ สายธนู
พันจาตรี เพชรรัตน ตะธง
นายเพชรรุง สนั่นไทย
นายเพชรรุง แสวงบุญ
นายเพชรวาล คนตรง
นายเพทาย เหลืองสีนาค
นายเพทิน อรุณพงศไพบูลย
นายเพลิน จําเริญ
นายเพิ่มพูน สมสะอาด
นายเพิ่มศักดิ์ ทองแดง
นายเพิ่มศักดิ์ วงคําไชย
นายเพิ่มศักดิ์ หวังพิริยะกุล
นายเพียร อุนเที่ยว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๗๙
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

วาที่รอยโท เพียรศักดิ์ พิมพจอง
นายโพธิสิทธิ์ พระพรหม
นายไพจิตร บุญนาจเสวี
นายไพจิตร ยัสโร
นายไพจิตร รัตนสําลี
นายไพซอล เบ็ญยูโซฟ
นายไพซาน หนิเร
พันจาเอก ไพฑูรย เกี้ยวเพ็ง
นายไพฑูรย ชํานิเชิงคา
นายไพฑูรย ดิษฐทองคํา
นายไพฑูรย ทามี
นายไพฑูรย นิรันดรโสภณ
นายไพฑูรย เนตรสุวรรณ
นายไพฑูรย พรมเพียงชาง
นายไพฑูรย หมัดศิริ
นายไพฑูรย ออนสิงห
นายไพดี มะสาแม
นายไพทูรย เพียดจันทร
พันจาโท ไพทูรย โสภาพล
นายไพบูรณ กิ่งภูเขา
นายไพบูรณ พรมชาติ
นายไพบูลย ขวัญนาค
จาเอก ไพบูลย เครือกีรติธรรม
นายไพบูลย ไชยขันธ
นายไพบูลย นาคแกว
พันจาเอก ไพบูลย นามโน

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๐๕
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายไพบูลย พงคคํา
นายไพบูลย โพธิ์ขี
นายไพบูลย เมืองสง
นายไพบูลย รองไชย
นายไพบูลย ศรีประดู
นายไพรจิตร บุญทา
สิบเอก ไพรวรรณ ธนูผาย
นายไพรวัลย บุญสวาง
สิบเอก ไพรวัลย ศรีวะสุทธิ์
จาเอก ไพรักษ ศรีทอง
นายไพรัช ถิ่นฐาน
นายไพรัช มงคล
นายไพรัช มวงเขียว
จาเอก ไพรัช ยุบลเขต
นายไพรัตน ทัศนศรี
นายไพรัตน ยอดพุดซา
นายไพรัตน รัตตะใส
นายไพรัตน ลิ้วขินแกน
นายไพรัตน สุราชวงศ
นายไพรินทร เนื่องพุกก
นายไพโรจน กึ่งจะบก
นายไพโรจน คํากันหา
นายไพโรจน จันทรศร
นายไพโรจน ชูสกุลวงศ
นายไพโรจน เชื้อภิญโญวงค
นายไพโรจน ปรีกราน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๓๑
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

นายไพโรจน ปนทอง
นายไพโรจน พรหมพินิจ
นายไพโรจน โพธิ์ศรีขาม
นายไพโรจน ลีคํา
นายไพโรจน สัมพันธรัตน
นายไพโรจน สีดาจันทร
นายไพโรช สุขประเสริฐ
นายไพวัลย พรมจาย
นายไพวัลย มาทา
นายไพศักดิ์ ชูไกรไทย
นายไพศาล กมล
นายไพศาล กล่ํามาตย
นายไพศาล แคดํา
นายไพศาล ทองเจริญ
จาเอก ไพศาล แทนจันทร
นายไพศาล นพเทาว
นายไพศาล เมธาวชิรกูล
นายไพศาล รัตนอาชาไนย
นายไพศาล เรืองวิรุจนากุล
นายไพศาล หนูเพ็ง
นายไพศาล หวังใจ
นายไพสิฐ สโมทัย
นายฟรฮาน เบญดาวุด
นายภควัต สายวรณ
นายภคิน แปนอาทิตย
นายภคิน เพ็ชรใส

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๕๗
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายภณ สุวรรณไกรษร
นายภนุสรญ วงคสาโรจน
นายภพ ธรรมขันคํา
นายภรภัทร ศรีลุนชาง
นายภราดร คุณหงส
นายภราดร จินดาศักดิ์
นายภราดร มิ่งทอง
นายภราดร ราชรองชัย
นายภราดร วงศภาคํา
นายภราดร อินทรธิวงศ
นายภวัต เพชรบูรณิน
นายภวันตรี พันพิพัฒน
นายภสิต ชูฉัตรวรากร
นายภักดี แกวกา
นายภักดี ดวงแกว
นายภักดี ทับทิมดํา
นายภักดี บุญภักดิ์
นายภักดี หวยทราย
นายภักดี อุทโท
นายภัค จันทรออน
นายภัคคริชญ ประสิทธิ์
นายภัคพล พงษธนาชัยวิทย
นายภัฑรกิจ ไชยถา
นายภัตธนสันต ทองรอด
วาที่รอยตรี ภัทร ศรีสุภาพ
นายภัทรกร คํามอน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๘๓
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

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายภัทรดร ภัทรมงคล
นายภัทรเดช แดงกอเกื้อ
นายภัทรเดช มงคลชยาภิวัฒน
นายภัทรนันท สุดโสม
พันจาอากาศโท ภัทรพงศ เกษจันทร
นายภัทรพงศ คูกระสังข
นายภัทรพงศ สิมสี
นายภัทรพงษ ทะราด
นายภัทรพงษ วงศสิงห
วาที่รอยตรี ภัทรพงษ สุวรรณพัฒน
นายภัทรพล ใตกิ
นายภัทรพล ธรรมภัทรเนตร
นายภัทรพล ระยับสรี
วาที่รอยตรี ภัทรพล สาขี
นายภัทรพล อนจันทร
นายภัทรพัฒน ชัยภาคภูมิ
นายภัทรวุฒิ สิงคร
นายภัทราวุธ บุญเลื่อง
นายภัสดาพร สันโสภา
วาที่รอยตรี ภากร ศรีโยวงค
นายภากรณ พงษพิมาย
วาที่รอยตรี ภาคภูมิ มั่งมี
นายภาคภูมิ ลีลาเจริญพร
วาที่รอยตรี ภาคภูมิ เอี่ยมเพชร
นายภาคิน กาวิระเดช
นายภาคิน จันทรเดช

๓๘๐๙
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 ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายภาคิน จิรภาพูนสุข
นายภาคิน โพธิ์หิรัญ
นายภาคิน อดิษพันธ
นายภาคิน โฮนอก
นายภาณุ มหาวัง
นายภาณุ ลาเตะ
นายภาณุ อาจิณวัฒน
นายภาณุทัต ศรีมณี
นายภาณุพงค จิตรปรีดา
นายภาณุพงศ เกิดคง
นายภาณุพงศ แกวบุญเรือง
นายภาณุพงศ จันทรนวล
นายภาณุพงศ พรมจันทึก
นายภาณุพงศ ศรีโลเจียว
นายภาณุพงศ สุดรุง
สิบเอก ภาณุพล เตชะกุลัง
นายภาณุมาศ ยอดไกรศรี
นายภาณุวัฒน ดวงสัมพันธ
นายภาณุวัฒน ปุณขันธุ
นายภาณุวัฒน มิทราวงศ
นายภาณุวัฒน เวรุริยะ
นายภาณุวัฒน อุตตมะ
นายภาณุวัตร ทับแสง
นายภาณุวิชญ วิชยาคุณาสิน
นายภานรินทร ปญญาจรัสกุล
นายภานุพงค เวชวิทยาอําไพกิจ

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

นายภานุพงศ คําเครือ
นายภานุพงศ ทองลิ่ม
นายภานุพงศ บรรณารักษ
นายภานุพงศ บัวคํา
นายภานุพงษ บัวระวงศ
สิบเอก ภานุพันธ ปนแสง
นายภานุพันธ ยะอนันต
นายภานุรุจ เดชวารี
นายภานุวงศ วรรณศิริ
นายภานุวัฒน ชูสืบสาย
นายภานุวัฒน ตาสาย
นายภานุวัฒน ทิพยปญญา
นายภานุวัฒน ไปใกล
นายภานุวัฒน เมาทับ
นายภานุวัฒน ยาจันตา
นายภานุวัฒน เสาโกมุท
นายภานุวัฒน อุนจิต
นายภาราดร บาตรโพธิ์
นายภาสกร เกษรรัตน
นายภาสกร ตันทอง
นายภาสพงษ เลหกล
นายภาสวัฒน บุญดิเรก
นายภิญโญ เข็มปญญา
นายภิญโญ ไขแดง
นายภิญโญ นิลบอ
นายภิญโญ โพธิ์ศรีทอง

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายภิญโญ โพธิ์สอาด
นายภิญโญ มโนจันทร
นายภิญโญ มูลตา
วาที่รอยตรี ภิญโญ แสนวัน
นายภิญโญ แสนโสม
นายภิภพ อินจันทร
นายภิรมย ราชนาเมือง
นายภิรมย สุขวิเศษ
นายภิรุณ ภักดี
นายภุชงค ฉิมพลี
นายภุชงค สีหะวงษ
นายภูชิชย สัตยแสง
นายภูชิต คชขันธุ
นายภูเชษฐ ตนโลห
นายภูไชย กวางวงศ
นายภูดิศ บรรดิษฐ
นายภูดิศ เพชรนาดี
จาเอก ภูดิศ ภูวนัยภักดี
นายภูดิส นิยมชัย
นายภูไท พงษพิทักษ
นายภูธชาติ ภูสงา
นายภูธร รุงนาค
นายภูธิป วิเศษพลกรัง
นายภูพงศเกษม แฝงพงศ
จาสิบเอก ภูพานพิมานฟา
มหาจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๘๖
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

พันจาเอก ภูมภัสส นิตยสตนนท
นายภูมิ ออดทรัพย
นายภูมิชาย จิตสวาง
เรือโท ภูมินทร ชุมนุมพร
นายภูมินทร ภมรสูตร
นายภูมินทร ภูสุจริต
นายภูมินันทน พลเศพย
นายภูมิพงษ นวลศิริ
นายภูมิรพี แกวชัยภูมิ
นายภูมิรินทร สุขประเสริฐ
นายภูมิวัฒน สอนสูงเนิน
นายภูมิศักดิ์ พันธงาม
นายภูมิสิทธิ์ ทองญวน
นายภูเมฆิน ลีเลิศ
นายภูเมธ ศรุตธนานนท
นายภูเมศร คงเกต
นายภูรพล วานิชรักษ
นายภูรราช ดีวุฒิไชย
นายภูริต ฉวีวงศ
นายภูริทัต มณีรัตน
นายภูรินทร บุญทิพย
จาเอก ภูรินันทน รอดพาย
นายภูริพันธ โคกสูงนิธิศักดิ์
นายภูริวัจน พิมพงษ
นายภูวงค ไชยายงค
นายภูวดล กมลวิบูลย

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๑๒
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายภูวดล แตงตั้ง
นายภูวดล ทองมนต
นายภูวดล พวงยอด
นายภูวดล หมุดเพ็ชร
นายภูวนัย ไชยชนะ
นายภูวนัย สรเสนีย
นายภูวนาถ พรหมแกว
นายภูวนาถ พรหมยอด
สิบเอก ภูวนาถ รักษวงศ
นายภูวนารถ กวยเหม
นายภูวเนศนร เฟองบริบูรณ
นายภูวไนย กุลเกลี้ยง
นายภูวรรณ ปนมณี
วาที่รอยโท ภูศิษฐ มีจินดา
นายภูษา อริยานุวัฒน
นายภูษิต ใจหาว
นายภูษิต เวชกามา
นายภูษิต สมศรี
นายภูสิต สิงคะกุล
นายภูสิทธิ์ บุญหลง
นายเภาพัน ไพรสนธิ์
นายโภควินท พิมพสมาน
นายโภคิน พันธนิยม
นายมกตา ปาแด
นายมกรานนท โพธิ์ชัย
นายมงคล ชุมขุนทด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๓๘
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

นายมงคล ชูรุง
นายมงคล ดําหมาน
นายมงคล ติดนนท
นายมงคล โตเพชร
นายมงคล ทองไกร
นายมงคล นุมดี
นายมงคล บุญตนัย
นายมงคล ปยไพร
นายมงคล เปลี่ยนเอก
นายมงคล ภูบุตระ
นายมงคล มินพิมาย
นายมงคล โยธารินทร
นายมงคล ลาวัลย
นายมงคล ศรีคุณ
นายมงคล สิงหแกว
นายมงคล สิงหชาติ
นายมงคล หนูสันโดด
นายมงคล อมรวงศ
วาที่รอยตรี มงคล อินจําปา
นายมงคลชัย พิพัฒนสิริเมธี
นายมงคลชัย สุมมาตย
นายมณฑล แกนงาม
นายมณฑล มณธรรมวารี
นายมณฑล มุกตนันท
นายมณฑลธน ไชยเสน
นายมณเฑียร เกรียงไกรชัยพร

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๖๔
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายมณเฑียร คงจรัส
นายมณเฑียร ตางจิตร
นายมณเฑียร พรธรรมรัตน
นายมณเฑียร สุภโกศล
นายมณเทียร ศรีสุวรรณ
นายมณู เมฆี
นายมนตชัย ฉลาดดี
นายมนตชัย ชุมชื่น
นายมนตชัย ทองสลัก
นายมนตชัย พวงพูล
นายมนตชัย ศิริจร
นายมนตชัย สุขจิตต
นายมนตชัย เฮนะเกษตร
นายมนตตรี ลามคํา
นายมนตรัก พาลธุวงษ
นายมนตรี แกวกาญจนวิเศษ
นายมนตรี ขันกสิกรรม
นายมนตรี คําตั๋น
นายมนตรี จัตุรัส
นายมนตรี จันทะแจม
นายมนตรี จิตรธรรม
นายมนตรี ชัยนราทิพยพร
นายมนตรี ชัยประหลาด
นายมนตรี ดวงสีดา
นายมนตรี ทวีทรัพย
นายมนตรี นามแฮด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๙๐
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

นายมนตรี น้ํายาทอง
นายมนตรี นุมเนตร
นายมนตรี บุญสูง
นายมนตรี ปุริโส
นายมนตรี พลการ
พันจาเอก มนตรี มวงทํา
นายมนตรี ยวงทรัพย
นายมนตรี ลีเขียว
นายมนตรี ศรีโมรา
นายมนตรี สงศรี
นายมนตรี สารีแผลง
นายมนตรี สิงหทอง
นายมนตรี หลีจิ
นายมนตรี หาญเมง
นายมนตรี แหนงใหม
นายมนตรี อาจหาญ
นายมนตรี อารีย
พันจาอากาศโท มนตรี อุนภู
นายมนตสกา จันศรีลา
นายมนตสันต เจียงเมธีจิตต
นายมนทน สําราญ
นายมนัส คําสนอง
นายมนัส เจียมแดง
นายมนัส บัวพา
นายมนัส ผิวชัยภูมิ
นายมนัส วงศกาศ

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๑๖
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายมนัส ไวบรรเทา
นายมนัสกร เมืองโคตร
นายมนัสวิน ฐิติมนัสวิญู
สิบเอก มนัสสันต ผลิตพันธุ
จาเอก มนู นันตสุคนธ
นายมนู วงษกัญญา
นายมนู วุฒิชมภู
นายมนูญ คงดี
นายมนูศักดิ์ เขาเรียง
นายมรกต ศาสตริน
นายมรุเดช เดชามะลิสิน
นายมรุต พัฒนมณี
นายมวล ประโคศรี
นายมหากพัน อันพิมพ
วาที่รอยตรี มหิดล มณีเนตร
นายมะกะตา เจะแล
นายมะซอรอซี สือแม
วาที่รอยตรี มะนัสรี หะยีหะมะ
นายมะนาเซ บินมาเละ
นายมะยูตี มะนอ
นายมะรอวี เจะเงาะ
นายมะสีดิ ซอเฮาะ
นายมะสุกรี แมกา
นายมะหมาดยูนัน กําเนิดผล
นายมังโซร สาแม
นายมังโสด เจะอาหลี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๐๔๒
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

นายมั่น คงดี
นายมัสลัน แวสีลา
นายมาตร สายภักดี
นายมานพ แกวกลาง
นายมานพ จงกลาง
นายมานพ เจริญสุข
จาเอก มานพ ใจมัง
นายมานพ ชะลุนรมย
นายมานพ บรรพชาติ
นายมานพ บัวแผว
นายมานพ บุญประกอบ
นายมานพ ปานเกิด
นายมานพ ภัทรประภาพร
นายมานพ รอดอินทร
นายมานพ รัตนคุณ
นายมานพ สารขันธุ
นายมานะ กิจสิพงษ
นายมานะ ธนะฟู
นายมานะ ประดาอินทร
นายมานะ เพ็งเคียน
นายมานะ มาลัย
นายมานะ แมเขียว
วาที่รอยตรี มานะศักดิ์ สมบูรณ
จาเอก มานัส สีปาน
นายมานัส สุโพธิ์
นายมานิจ ศรีสวัสดิ์

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๖๘
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายมานิต กันธิยะ
นายมานิต แกวมณี
นายมานิตย จันทรตะวัง
นายมานิตย วรวงศ
จาเอก มานิตย สุวรรณโณ
นายมานิตย สุวรรณเวียง
นายมาโนช การสมชน
นายมาโนช แกวเชียว
นายมาโนช บาโลโย
นายมาโนช ละออไขย
นายมาโนช ศรีสมัคร
นายมาโนช ศรีออน
นายมาโนช สังเกตการณ
นายมาโนชญ บุญยัง
นายมารุต การสราง
นายมารุต สําราญเนตร
นายมาหะมะเซป เตะกาแซ
วาที่รอยตรี มาหะมะนาซูดิง สะนิ
นายมาหามะ เยงยูนอ
วาที่รอยโท มิตชานน สีเข็ม
นายมี่ เหมกุล
จาเอก มีชัย ฤาไกรศรี
นายมุกตาร มายิ
นายมูสตอปา หะยีมูนะ
นายมูหัมมัดซานูซี มาเจะมะ
นายมูฮัมหมัด เสดสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๐๙๔
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

นายมูฮัมหมัดดาริยัน สาเมาะ
นายมูฮัมหมัดไฟซอล เจะโซะ
นายมูฮัมหมัดอาบีดีน บินนิมุ
นายมูฮํามะ สาเมาะ
นายมูฮําหมัด สุขเสนีย
นายมูฮําหมัดสุกรี กอเดร
นายเมคินทร พิพวนนอก
นายเมฆ กันยามา
นายเมฆสวรรค สองแสง
นายเมฆินทร งมโปรงเบี้ย
นายเมฆินทร สุเมธาอักษร
นายเมทาวัฒน ทรัพยภรากรณ
นายเมธา สุดฉลาด
นายเมธาสิทธิ์ นามขันธ
นายเมธาสิทธิ์ เรืองสุรีย
จาสิบตรี เมธี ไตรผักแวน
นายเมธี ทองจันทร
นายเมธี ปลื้มมงคล
นายเมธี เมฆหมอก
นายเมธี แสงศรี
พันจาเอก เมธี เหลาศรี
สิบเอก เมืองมนต ทุมมากร
จาเอก เมืองแมน ทองนอก
นายแมนศักดิ์ เกษทองมา
พันจาตรี ไมตรี คําทวี
นายไมตรี แซฉิน

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๒๐
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายไมตรี มวงศรี
นายไมตรี มัดหา
นายยงยศ หวาดปูเตะ
นายยงยันต เรไร
จาเอก ยงยุทธ กลิ่นเทศ
นายยงยุทธ พลบุญ
นายยงยุทธ สิรัมย
นายยงยุทธ คนขยัน
นายยงยุทธ จันทรัตน
นายยงยุทธ บุญสพ
นายยงยุทธ ริมสกุล
นายยงยุทธ วราพุฒ
นายยงยุทธ สิทธิกัน
นายยงยุทธ สุขศรี
นายยงยุทธ หอมนิยม
นายยงยุทธ อุดมรัศมีโชติ
นายยงวิทย นอยดวง
นายยงสัณห รัตนพัทธยากร
นายยรรยง ตรีวัชรานนท
จาสิบเอก ยรรยง ยะมุงคุณ
นายยรรยง สมประสาสน
นายยรรยงค ทิพยสุริยะ
นายยศกร เล็งบัวรัตน
นายยศพงศ โบศรี
นายยศพนธ นาคทองคํา
นายยศพล เถื่อนมูล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑๔๖
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

นายยศพัทธ เวชมุข
นายยศภัทร งามแสง
นายยศมงคลวิจิต วริทธิ์ธรชัย
จาเอก ยศวัฒน ธนาศักดิ์วรรัฐ
นายยศวัฒน บูรณะพรรณรัตน
นายยศวี แดนราษี
นายยศวีร ล่ําสัน
นายยศศลัญฏ พิมเพ็ง
นายยศศักดิ์ ธนูศิลป
นายยอดชาย การเดิม
นายยอดชาย แกวแจง
นายยอดชาย ดีมั่น
นายยอดชาย รัตเพชร
นายยอดชาย แสนบุงคอ
นายยอดธง ขุนทองแกว
นายยอดเพชร พรมหลอ
นายยอดรัก ชูแกว
นายยอดฤทธิ์ ธนูศิลป
นายยอดอาวุธ โพธิ์ศรีขาม
นายยันต ทาสะโก
นายยาการียา กือเด็ง
นายยิ่งพันธุ อนุกูล
นายยิ่งยศ ภูหลักถิน
นายยิ่งยศ หารโสภา
นายยิ่งวัฒน พิสุทธิ์จิระธาดา
นายยิ่งสรรค สุวงกฏ

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๗๒
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายยุคลธร ธรรมตถา
นายยุทจักร หนองแคน
นายยุทธการ แกวกิ่ง
นายยุทธจักร ชํานาญเอื้อ
นายยุทธชัย โสธรรมมงคล
นายยุทธชาติ วงศคําจันทร
นายยุทธนันต งามนา
สิบเอก ยุทธนา จํานวน
นายยุทธนา ชาติแพงตา
นายยุทธนา ตายะสืบ
นายยุทธนา ไตรยงค
นายยุทธนา ทองงาม
นายยุทธนา ทัดศรี
นายยุทธนา นววงศสกุล
นายยุทธนา บรรเจิด
นายยุทธนา บุญนํา
นายยุทธนา ยวงทอง
นายยุทธนา ระพิทยพันธ
นายยุทธนา โลนะลุ
นายยุทธนา ศรีบุญธรรม
นายยุทธนา ศิลาเนาวรัตน
นายยุทธนา สรสิงห
นายยุทธนา สาละวัน
นายยุทธนา หอมลําดวน
นายยุทธพงค กระแจะจวง
นายยุทธพงค ดีสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑๙๘
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

นายยุทธพงศ ชิ้นเพชร
นายยุทธพงษ เทพชุมพล
นายยุทธพงษ นูวบุตร
นายยุทธพงษ พงศศิริ
นายยุทธพงษ วงคสวัสดิ์
นายยุทธพงษ ศรีสรรพ
นายยุทธพงษ ศิริแกว
นายยุทธพงษ สืบภักดี
นายยุทธพงษ สุไชยชิต
นายยุทธพงษ อายุสุข
พันจาเอก ยุทธพงษ อุคําพันธ
นายยุทธพร กลอมจิต
นายยุทธพันธุ โสภารัตน
นายยุทธพิชัย ศรีรัตนะวศิน
นายยุทธยา เทียนเครือ
นายยุทธศักดิ์ ชัยแกว
นายยุทธศักดิ์ วงคนะรัตน
นายยุทธศักดิ์ ไวแสน
นายยุทธศักดิ์ สามิบัติ
พันจาเอก ยุทธิชัย คุมเคี่ยม
นายยุทธิชัย บุญมา
นายยุธยา กุลภา
นายยุสมีแร เบ็ญลาตีฟ
นายยูโสบ ยังสมัน
นายเยีย แซยั้ง
นายโยชัย ชินบุตร

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๒๔
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายโยธิน เยียรยงค
จาสิบเอก โยธิน สิงหาสาร
นายโยธิน สีหะวงษ
นายโยธิน สุขเกษม
นายโยธิน โหกระโทก
นายโยธิน อุทัยธรรม
นายโยฮัน มะอาลี
นายไยรีส อาแว
นายรชญนินท วิชาเกตุ
นายรชฏ นวลสาลี
นายรชต จันทะวิชัย
นายรฐนนท ชูติอังกรู
นายรณกร ตรีสารศรี
นายรณกร พรามณโชติ
นายรณกฤต ธนออมนอก
นายรณกฤต บุญลอม
นายรณชัย แพงไธสง
จาเอก รณชัย มณีอินทร
วาที่รอยตรี รณชัย รัตนเกษมกุล
นายรณชิต ศรีออน
นายรณภพ แผวพลสง
นายรณภูมิ ลิ่มศรีสวัสดิ์
นายรณยศ สุขสุชีพ
นายรณรงค คุระจอก
นายรณรงค สิงหปรุ
นายรณฤทธิ์ โกฎเพชร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๒๕๐
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

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายรณวิทย ลาวงศเกิด
นายรตน พินิจพงศ
สิบเอก รนกร หนูทิพย
นายรพีพงศ จิราธนโภคิน
นายรพีพงศ ชัยอาภัย
นายรพีพงศ เนติขันทิพย
นายรพีพงษ ภูพุฒ
วาที่รอยตรี รพีภัทร สุขสมเกษม
นายรมยรวินท เชิดชู
นายรวิน กลิ่นไพบูลย
นายรวิสุด แสงจันทร
นายรวี ไกรมุย
นายรวี พูลเฉลิม
นายรวีษุ สิงหคนอง
นายรอซี สายสลํา
นายรอยาลี อีซอ
นายรอสาลี มานะ
นายระพิน บุตรวาระ
วาที่เรือตรี ระพี กิตยารักษ
นายระวิน เครือธนาวิทย
จาเอก ระวิพันธ สงเสริม
นายรักชาติ จันแกว
นายรักชาติ นาดี
นายรักชาติ วิเชียร
นายรักชาติ สุขสม
จาเอก รักไทย หอยตะคุ

๔๒๗๖
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายรักธรรม อังกินันทน
นายรักษไทย กาญจนากร
นายรังสรรค บุษบา
นายรังสรรค พลอาจ
นายรังสรรค มาสี
นายรังสรรค ฤาชากุล
นายรังสรรค ศรีเพ็ชร
นายรังสรรค ศรีหาวงศ
นายรังสรรค สวางอารมณ
นายรังสรรค เสียงเพราะ
นายรังสรรค อิทธิยาวงศสันต
นายรังสรรค อินทา
นายรังสฤษดิ์ ใยยุง
นายรังสิพล กอนใหม
นายรัชกฤษ กิตติหิรัญกูล
นายรัชชานนท ชนะศรี
นายรัชต ศรีสุข
นายรัชนินทร เมืองใจ
สิบเอก รัชนีพร อินสุริยา
นายรัชพงษ เพ็ชรประยูร
นายรัชพล รัตนเกษมชัย
นายรัชพล สุขรัมย
นายรัชพล อินทรแปลง
นายรัชรกรณ นครสุวรรณ
นายรัชวรรษ หองเมน
นายรัชวุทธ ภูมิสถาน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๓๐๒
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

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายรัชศักดิ์ นาคินชาติ
นายรัฐกร นันชนะ
นายรัฐกิตติ์ สืบชาติ
นายรัฐไกร กัณหา
นายรัฐธรรมนูญ คํานวนอินทร
นายรัฐปรัชญ ฉัตรพิธานรัตน
สิบเอก รัฐพงษ แสนดี
นายรัฐพล ระภักดี
นายรัฐพล สุขบิดา
นายรัฐพล หาญสินธุ
นายรัฐภูมิ วอขวา
นายรัฐวิทย ทัศนภิญโญ
นายรัฐศาสตร โสดารัตน
นายรัฐศาสตร เหลาเจริญ
นายรัตติกร จางประเสริฐ
นายรัตนชัย พิกุลสด
นายรัตนโชติ วัฒนะ
นายรัตนโชติ อินทรแกว
นายรัตนประกร ธนัทพวงเงินมาก
นายรัตนพล ยอดศิริ
นายรัตนศักดิ์ ทองผา
นายรัตนศักดิ์ ทิพวัง
นายรัตนะ เจริญขึ้น
นายรัตนะชัย สีพรมติ่ง
นายรัตนากร คาดคําฟู
นายรัตนิกร แสงงาม

๔๓๒๘
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายราชพงศ มะโนราช
นายราชัน เจิมเฉลิม
นายราชัน ศรีโคตร
นายราชันย มหาดไทย
นายราเชน สุขจิตร
นายราเชน หมะหมัด
นายราเชนทร พิมพิ์โพธิ์
นายรามพงษ โกมินทร
นายรามฤทธิ์ พิณเสนาะ
นายราเมศ กกรัมย
นายราเมศ มณีชวงกุล
นายริน หลังยาหนาย
นายริ้ม ภูกันยา
นายรุง เครือวงค
นายรุงทวี ศรีวิชัย
นายรุงทิวา ยิ้มเซง
นายรุงธรรม กานเหลือง
นายรุงธรรม ธรรมจิตต
จาสิบตรี รุงธิวา จันทะนนตรี
นายรุงนะภา ออนศรี
นายรุงรัตน โลหทองคํา
นายรุงเรือง เกตุเมือง
นายรุงเรือง ใจเปย
นายรุงเรือง บุญชะเน
นายรุงโรจน กูสมาน
นายรุงโรจน คงสบสิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๓๕๔
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

นายรุงโรจน เนาวิรัตน
นายรุงโรจน ประทุมเหงา
นายรุงโรจน เพชรรักษ
วาที่รอยตรี รุงโรจน มาดวง
นายรุงโรจน ศรีทอง
นายรุงโรจน ศรีทับทิม
นายรุงศักดา ศรมณี
นายรุงสุริยา สังฆะคาม
นายรุจจิระ ตาแวน
นายรุจโรจน แวกะจิ
นายรุดดีน ดารีสอ
นายรุธ พันธภูมิ
นายรุสดี โตะ
นายเรวัต รอยพิลา
นายเรวัตร กนกวิรุฬห
นายเรวัตร บริบาล
นายเรวัติ บุญพิชัย
นายเริงชัย แจมใส
วาที่รอยตรี เริงชัย ไรสงวน
นายเริงณรงค วสุโรจน
นายเริงฤทธิ์ หรี่คนอง
นายเริงศักดิ์ ธรรมดิษฐิ์
นายเริงศักดิ์ สุปติ
นายเริงศักดิ์ หะวัน
นายเรืองเดช ศิลา
สิบตํารวจโท เรืองฤทธิ์ แกวมิ่ง

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๘๐
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเรืองฤทธิ์ นิยม
นายเรืองวิทย จันทรเรือง
นายเรืองศักดิ์ กัญญาคํา
นายเรืองศักดิ์ แกวฤทธิ์
จาเอก เรืองศักดิ์ เพียรอดวงษ
นายเรืองศักดิ์ มะโนมูล
นายเรืองศักดิ์ วงศรีลา
นายเรืองศิลป วรรณสัมผัส
นายโรจนอนันต ใจนวล
นายโรซานี อาแวมะ
นายโรมรัน วิปุละ
นายฤชัย ตันติสัมพันธ
นายฤชากร ศรีปทมปยพงศ
นายฤทธิไกร ประกิระนัง
นายฤทธิไกร วาณิชยศิริ
นายฤทธิชัย คชฤทธ
นายฤทธิชัย เวชสถล
นายฤทธิ์ณรงค ซาปา
นายฤทธิเดช คลายมณี
นายฤทธิรงค ทับทิมไสย
นายฤทธิรงค สุจันทร
นายฤทธีกรณ กมล
นายฤพสิษฐ ตาสา
นายฤหัส ทาวมณี
นายฤาษิต สุดตันตาภรณ
สิบเอก ลภชัย กองบุตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๔๐๖
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

จาเอก ลมทัย บุญเรือง
สิบเอก ละมินทร ทิขัติ
จาเอก ลักษเกียรติ บูญเกิด
นายลั่นกรุง ผดุงกิจ
นายลาภสมบัติ นามไพร
นายลําธาร ดวงรอด
นายลําพูน ไชยสาร
นายลิขิต กิตติลาภ
นายลิขิต คลังเพ็ชร
นายลิขิต ถานัน
นายลิขิต ทนสิงห
นายลิขิต โรจนชัยกุล
นายลิขิต วงคจุย
นายลือชัย เองฉวน
นายลุคมาน เจะมะ
วาที่รอยตรี เลิศชาย ตุมเที่ยง
นายเลิศพล คํามูล
นายเลิศรัตน รุงเรือง
นายเลิศศิลป นามวงษ
นายเลิศหลา จรรยากรณ
นายวงศกร ดําแกว
นายวงศกร ศิริมังคลากุล
นายวงศธร ศรีเพชร
สิบเอก วงศพัทธ เกิดแดง
นายวงศพัทธ จันทรเอี่ยม
นายวงศวริศ เหลืองภิรมย

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๓๒
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวงษสา ไชยชาญ
นายวชิทีราพงค โสภา
นายวชิร ไชยศิริ
นายวชิรนนท คําแหง
นายวชิรพงศ ยอยรูรอบ
นายวชิรภัทร ศอกกลาง
นายวชิรวิชญ แจงใจ
จาเอก วชิรวิทย พัฒนะพันธ
นายวชิรวิทย วังพิกุลเจริญจิต
นายวชิรศักดิ์ ตนอินทร
นายวชิรศักดิ์ ธนาปรีดิ์พงศ
นายวชิระ เทียบแกว
นายวชิรายุ กุลสุวรรณ
จาเอก วชิราวุทธ เจริญฤทธิ์
นายวฐากรณ ไขลายหงษ
นายวทัญู ตั้งคํา
นายวทัญู มั่นกลาง
นายวนัส นาเมืองรักษ
นายวยศกร เมฆสุวรรณ
นายวรกร พลแกว
นายวรชัย โพธิ์ศรีทอง
นายวรชาติ กาวิลัย
นายวรชิต ชาแทน
นายวรณัฐ โชคบัณฑิต
นายวรณัฐธม บุตรแสนคม
นายวรทัต สมเขาใหญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๔๕๘
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

นายวรทัศน อาศนะ
นายวรเทพ วงศแสงนอย
นายวรปกรณ รูรอบ
นายวรพงศ บุญสราง
นายวรพงศ สุโพธิ์
นายวรพงศธร ตะโสธร
นายวรพงษ ชุมขวัญ
นายวรพงษ สุโคตร
นายวรพจน ครองภิญโญ
นายวรพจน สีสิมมา
นายวรพจน แสวงนิล
นายวรพรต พงพุทธา
นายวรพล แกวพวง
จาสิบเอก วรพล คะเณศรี
นายวรพล นิลมณี
นายวรพล ผลหอม
นายวรพล อุทัยรัตน
นายวรภพ บัวไชยยา
นายวรมัน ชื่นพิมาย
นายวรเมธ อุตสาห
นายวรเมษ ติปาสะ
จาสิบโท วรยศ เทวสิทธิ์
นายวรยศ นามศรี
นายวรรณกาญจน บุญธรรม
นายวรรณชัย แสงสุวรรณ
นายวรรณชาติ ธุระแพง

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๘๔
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวรรณโณ สิกขะโต
สิบเอก วรรณยศ ยี่วาศรี
นายวรวัตน ไหลรุงเรืองสกุล
นายวรวิทย กิตติวงค
นายวรวิทย แกวกันหา
นายวรวิทย คมชัยศักดิ์
นายวรวิทย เจะเลาะ
นายวรวิทย ชัติยศ
จาเอก วรวิทย เต็กลี่
นายวรวิทย ทองแดง
นายวรวิทย ไพศาล
นายวรวิทย วรฉัตร
นายวรวิทย ไวยวรรณ
นายวรวิทย ศรีเมือง
นายวรวิทย สวัสดิ์พูน
สิบเอก วรวุฒิ แกวจันทร
นายวรวุฒิ คชวงค
นายวรวุฒิ งามสมหาญ
นายวรวุฒิ จันทะเลิศ
นายวรวุฒิ ชัยศรี
สิบเอก วรวุฒิ นิยมสัตย
นายวรวุฒิ บุรีรัมย
นายวรวุฒิ รัตนอัน
นายวรวุฒิ วงคไชย
นายวรวุธ ไชยสอน
นายวรศักดิ์ สุภาพ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕๑๐
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

นายวรษา จักรพันธุวงค
นายวรัฏฐา จุลบุรมย
นายวรา รัตนะ
นายวรากร พูนพัฒนะกิจ
นายวรากรณ มีพันธ
นายวรากรณ ฤทธิเรือง
นายวรางคณินทร ศรีวงค
นายวราพงศ วรอนุ
นายวราพงศ แสงฤทธิ์
นายวราพงษ ดังศรีพล
นายวราพงษ ใยนอย
นายวราวุฒิ บุญมา
นายวราวุฒิ ประทุมขัน
นายวราวุฒิ ภูหองไส
นายวราวุฒิ สมมิตร
นายวราวุฒิ สุทธวงค
นายวราวุฒิ เหลาประเสริฐศิริ
นายวราวุธ โกษาพงค
นายวราวุธ อาจเอี่ยม
นายวราสิทธิ์ นาแพงสอน
นายวรินทร บั้นบูรณ
นายวรินทร เปลือยหนองแข
นายวริสชัย ชํานาญเวช
นายวรุตม สิทริโคตร
นายวโรดม สําโรงพล
นายวโรตนม สงกูล

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๓๖
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวโรทัย คามตะศิลา
นายวฤทธิ์ พสุโร
นายวศโรจน ตอหยกสกุลชัย
สิบเอก วศิน กาญจนเพชร
วาที่รอยตรี วศิน ชุมใจ
นายวศิน โรจนบวร
นายวศิน สินธุพาชี
นายวสันต ขอนพุดซา
นายวสันต คําสุข
นายวสันต จิรวรรณวงศ
นายวสันต เต็มเปยม
นายวสันต ทะกาวิน
นายวสันต มากเจียม
นายวสันต มาลัยเปย
จาสิบเอก วสันต วรเจริญ
นายวสันต สิงขรณ
จาเอก วสันต สุทธิบูรณ
นายวสันต แสงโป
นายวสันต หมั่นอุสา
นายวสันต อนันตภักดิ์
นายวสันติ์ ใจรักษา
นายวสันติ์ เดชโคตร
นายวสุธี ปรีเปรม
นายวสุวัสน อําไพกิจพาณิชย
นายวังเพชร พรหมศีริ
นายวัจชลณ ขุนติ๊บ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕๖๒
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

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายวัชชิระ วรรณปะเข
นายวัชร สุวรรณเนาว
นายวัชรเกียรติ ทรัพยสินทวีกุล
นายวัชรนนท คลธา
นายวัชรพงศ เทพจันทร
นายวัชรพงศ ศรีสวาง
นายวัชรพงษ ไคลคง
นายวัชรพงษ ทันดา
นายวัชรพงษ ศรีเคลือบ
นายวัชรพงษ สุบินยัง
นายวัชรพล กูกขุนทด
สิบเอก วัชรพล จันทเดช
นายวัชรพล ปวงสุข
จาสิบตรี วัชรพล แยมกรานต
นายวัชรพันธุ เพชรพูน
นายวัชรวิชญ บุญพรม
วาที่รอยตรี วัชรศักดิ์ วุฒิวิชญานันต
นายวัชระ ชางดวง
นายวัชระ เชาวลิต
นายวัชระ ทาปลัด
นายวัชระ ปตตามะตัง
นายวัชระ ราชโกฏิ
จาเอก วัชระ ลาคํา
นายวัชระชัย มณเฑียร
นายวัชรากร คําพันธ
นายวัชรากรณ กลั่นเอี่ยม

๔๕๘๘
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวัชรากรณ ทองสุข
นายวัชราวุธ บุญรอง
นายวัชรินทร จันทรภักดี
นายวัชรินทร จินตนามณีรัตน
นายวัชรินทร ธรรมเที่ยง
นายวัชรินทร นนทขุนทด
นายวัชรินทร นนทวาสี
นายวัชรินทร นวลแกว
สิบเอก วัชรินทร บุบผาเดช
นายวัชรินทร ผมพันธ
นายวัชรินทร พันธแดง
นายวัชรินทร รอดบุตร
นายวัชรินทร สมันศรี
นายวัชรินทร สมัย
นายวัชรินทร สอนศิลป
นายวัชรินทร หลงราม
นายวัชรินทร อุปเทพ
นายวัชเรนทร บุญทัน
นายวัชโรทร ทิมแหง
นายวัฒนกรณ บุญศร
วาที่รอยตรี วัฒนจักร ศรีไชยสกุล
นายวัฒนชัย แกงศิริ
จาเอก วัฒนชัย ละอองเดช
นายวัฒนพงษ กนกแกว
นายวัฒนพงษ สนใจ
นายวัฒนศักดิ์ ประดิษฐศิลป

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๖๑๔
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

จาเอก วัฒนศักดิ์ พยุงวงศ
นายวัฒนศักดิ์ พละ
นายวัฒนศักดิ์ พัฒนะราช
นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข
นายวัฒนะ มั่งคั่งดี
นายวัฒนา ทรงคะรักษ
นายวัฒนา ทางาม
นายวัฒนา นรารักษ
นายวัฒนา ประเสริฐสังข
นายวัฒนา โพพงศา
นายวัฒนา รุงเรือง
นายวัฒนา เรียบรอย
นายวัฒนา ศรีคลัง
นายวัฒนา ศรีมงคล
นายวัฒนา สมลา
นายวันชัย เกษมภิรมย
นายวันชัย คําภาเมือง
จาเอก วันชัย ดําหนูไทย
นายวันชัย ไตรยราช
พันจาเอก วันชัย ทุมคํา
นายวันชัย ฝงซาย
นายวันชัย โพธิพรม
นายวันชัย สงวนงาม
นายวันชัย หวังผล
จาเอก วันทยา ภูขาว
นายวันรบ แกวบุตร

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๔๐
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวันลอย มีพาด
นายวันศายนนท ฮัจญียเราะหอีส
นายวันอัดดนาล วรพิทักษนนท
นายวันอีดีริส อารง
นายวัลลภ คนขยัน
นายวัลลภ ธรรมรัตนชัย
นายวัลลภ เพ็ชรไทย
นายวัลลภ ยีรัมย
จาเอก วัลลภ เรือนทองดี
พันจาอากาศเอก วัลลภ สิงธิมาศ
นายวัศพจน เพชรประทุมพร
นายวัศพล เอี่ยมสุข
นายวาทิน ชนะพิมพ
นายวาทิน อุดมทรัพย
จาเอก วาที โพธิ์ใบงาม
นายวานิช ธรรมวัตร
นายวายุ โสเขียว
นายวาเลนไทม เอี้ยงชะอุม
นายวาสนศิลป ดีวรัตน
นายวาสนา นาคสวาส
นายวาสิน สินไชย
นายวิกร ปนแหลม
นายวิจารย จอกนาค
นายวิจิตร จันทะวงษ
นายวิจิตร หัสดร
นายวิใจ บุญจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๖๖๖
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

นายวิชชุ พงษหัสบรรณ
นายวิชชุตา หนองหาร
จาเอก วิชญภาส บุญเลิศ
วาที่รอยตรี วิชญะ ทะนายมา
นายวิชยะ กลิ่นชาติ
จาเอก วิชยา ทองเพชร
นายวิชยุตมพงศ ผูมีสัตย
นายวิชัย เกณิกานนท
นายวิชัย ควรมูล
นายวิชัย คําใหญ
นายวิชัย จันทรศรี
นายวิชัย จิตมั่น
จาเอก วิชัย จินดาศรี
นายวิชัย ถุนพุฒดม
นายวิชัย ทองทับ
นายวิชัย ทองเบา
นายวิชัย ทิพรักษ
นายวิชัย นนทเข็มพรม
นายวิชัย นาคทอง
นายวิชัย นาคนางรอง
นายวิชัย บริสุทธิ์
นายวิชัย พรมเกตุ
นายวิชัย เพียรการ
นายวิชัย แยมสรวล
นายวิชัย วรรณราช
นายวิชัย วรรณาหาร

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๙๒
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิชัย ศรีบุญวงษา
ดาบตํารวจ วิชัย สุวรรณ
นายวิชัส แรทอง
นายวิชา ใจเฉียบ
นายวิชา อาจกลา
นายวิชาญ จันดวง
นายวิชาญ จิตอารีย
จาเอก วิชาญ ปดกอง
นายวิชาญ พึ่งโต
นายวิชาญ วรรณโกษิตย
นายวิชาญ ศรีจุลโพธิ์
นายวิชาญ ศรีละวรรณ
นายวิชาญ สันเรือง
นายวิชาญ สุขหอม
นายวิชาญ อุตรรัมย
จาเอก วิชิต จันเจริญ
นายวิชิต ชิณศรี
นายวิชิต ทวีนุช
นายวิชิต นวลเมือง
จาเอก วิชิต วะนาไชย
นายวิชิต สายสําอางค
นายวิชิต สุวะจันทร
จาเอก วิชิต หอมขุนทศ
นายวิชิต อนันเอื้อ
นายวิชิตชัย ปาไทย
นายวิเชต ประทุมราช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗๑๘
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

นายวิเชนทร ชวยสม
นายวิเชษฎ ขาวละออ
นายวิเชียร กุลวุฒิ
นายวิเชียร แกวกลิ่น
นายวิเชียร จรวุฒิพันธ
นายวิเชียร มุลตะกร
นายวิเชียร สุคําทัศน
นายวิเชียร สุนธนนท
นายวิเชียร สุนภาวรานนท
นายวิเชียร สุรเวคิน
นายวิไชย จันทรรักษ
นายวิญญธชัย ศักดิ์กัณฑหา
นายวิญู โมรา
นายวิญู ศรีโยวงศ
นายวิญู สาโถน
นายวิญู อนุรักษ
นายวิฑูร พัฒนะราช
นายวิฑูรย ขาวดี
นายวิฑูรย ไทยราชา
นายวิฑูรย นิรมลรัตน
นายวิฑูรย ปดถาวะโร
นายวิฑูรย พิลา
นายวิฑูรย สุขแสงประยูร
นายวิฑูรย อินทรพูล
นายวิทธวัช ลอยเมืองกลาง
นายวิทยา กาแกว

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๔๔
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิทยา แกวเพ็ง
นายวิทยา แกวสีขาว
นายวิทยา ขาวสกุล
นายวิทยา คําเสนาะ
นายวิทยา คีรีรัตนสกุล
นายวิทยา จันทรา
นายวิทยา จันทะกลาง
นายวิทยา จําปา
นายวิทยา ชวยชู
นายวิทยา ชั่งโต
นายวิทยา ดาศรี
นายวิทยา ตางจิตร
นายวิทยา บุตรอําคา
นายวิทยา ปทุมวัลย
นายวิทยา ประเสริฐสัง
นายวิทยา ปุยมนต
นายวิทยา พันรัต
จาสิบเอก วิทยา พุฒิประภาส
นายวิทยา ไพลพิทักษสกุล
นายวิทยา มีทับ
วาที่รอยโท วิทยา มุลานนท
นายวิทยา ยนตสันเทียะ
นายวิทยา แยมยวน
นายวิทยา รักทอง
นายวิทยา รังใส
นายวิทยา ล้ําสัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗๗๐
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

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายวิทยา วงศแชมชื่น
นายวิทยา วรรณทอง
นายวิทยา เวียงนนท
นายวิทยา ศิริบูรณ
นายวิทยา สนอุทา
นายวิทยา สัตนาโค
นายวิทยา สิงพะเนาว
นายวิทยา สุรสิทธิ์
นายวิทยา สุริวาล
นายวิทยา เสือสาน
นายวิทยา หนอใหม
นายวิทยา อินทรประเสริฐ
นายวิทยากรณ กองทุงมน
นายวิทยายุทธ แซยี่
นายวิทวรรณ นุชแผน
จาอากาศโท วิทวัช สรอยประดิษฐ
เรือเอก วิทวัฒน สิงหนาครอง
นายวิทวัส ปนวารินทร
นายวิทวัส มณีกาญจน
นายวิทวัส วรินทรา
นายวิทวัส วิศาลศักดิ์
นายวิทวัส สหะวิริยะ
นายวิทสันต ไรวิบูลย
นายวิทสิน ดีวงษ
นายวิทิต โสภา
นายวิทิศ กองทิพย

๔๗๙๖
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิทุล ตาลสิทธิ์
นายวิทูร ภักดิ์ปาน
นายวิทูร อินธิจักร
นายวิทูรย มะลิซอน
นายวิธวัฒน ดาทอง
นายวินัย กุลทิพย
นายวินัย แกวบุตร
นายวินัย จงกล
นายวินัย ไชยชิตร
นายวินัย ดําคง
นายวินัย ทองแท
จาเอก วินัย ธรรมโรจน
นายวินัย พรมโชติ
นายวินัย พวงยาว
นายวินัย พันตาเอก
นายวินัย พิมพา
นายวินัย เรืองศรี
นายวินัย สิทธิวิไล
สิบเอก วินัย สุขมาก
นายวินัย เสือคง
นายวินัส มหานิล
นายวินัส อุดคําดี
นายวินิจ จุลวรรณโณ
นายวินิจ วิญูธรรม
นายวินิจ แสงแกนสาร
นายวินิจฉัย ฉลาดธัญกิจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๘๒๒
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

นายวินิช ถวิลวรรณ
นายวิโนทัย พรมนิมิตร
นายวิบูลย บุงทอง
นายวิพัฒน พันธโพธิ์คา
นายวิภาส บุญประคอง
นายวิภูษิต บุตรเวส
นายวิมล ขันหนองจอก
นายวิมล จันเติบ
นายวิมล ชํานาญกิจ
นายวิมล รักจันทร
นายวิมล รักษาแสง
พันจาโท วิรพงษ จับอันชอบ
นายวิระชาติ คําใต
นายวิระโชค วิเศษดอนหวาย
นายวิระพล คงสุข
นายวิระพันธ อานไมล
นายวิรัช งวนสกุล
นายวิรัช จงโปรงกลาง
นายวิรัช จุยกระยาง
นายวิรัชชัย เขตคํา
นายวิรัตน แข็งการ
นายวิรัตน จัตตามาศ
นายวิรัตน นาคเพ็ง
นายวิรัตน ฤทธิเดช
นายวิรัตน แสงวิเศษ
นายวิรัตน ใสดี

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๔๘
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 ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิรัตร สุวรรณ
นายวิริยะ คําแพง
พันจาเอก วิรุจ อิ่นคํา
นายวิรุจน อิ่มจิตต
นายวิรุฬหชิต ขุบุญชิต
นายวิโรจน เฉลิมวัฒน
นายวิโรจน ชมแพง
นายวิโรจน ดีจริง
นายวิโรจน ธิราชัย
นายวิโรจน พรมบุตร
นายวิโรจน พาณิชยบุญญา
นายวิโรจน มีสูงเนิน
นายวิโรจน รัตนชีวิน
นายวิโรจน เรืองพิมาย
นายวิโรจน สุขสมบูรณ
นายวิโรจน อายุวัฒน
นายวิวรรธน พุทธานุ
นายวิวรรธน มูลศรีนวล
นายวิวัฒน เกื้อชูศรี
นายวิวัฒน พงษรัตนกาญจน
นายวิวัฒน รุงเหมือนฟา
นายวิวัฒนา อินทเสม
นายวิศรุต เหมือนสันเทียะ
นายวิศวชิต อาจหาญ
สิบเอก วิศาล นาคเสนีย
นายวิศิษฎ แกวสุข

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

สิบเอก วิศิษฎ เพชรรักษ
นายวิศิษฎ ภะคะมิตร
นายวิศิษฎ หมอนทอง
นายวิศิษฐ โตะชื่น
นายวิเศษ พลชํานาญ
นายวิเศษ แสงแกว
นายวิษกร เคณประคอง
นายวิษณุ ใครกระโทก
นายวิษณุ ดวงแกว
นายวิษณุ ทวีวรรณ
นายวิษณุ นามวงษา
นายวิษณุ บุญสิงห
นายวิษณุ พิศออน
สิบเอก วิษณุ ยะฝน
นายวิษณุ สุระชัย
นายวิษณุ สุริพล
นายวิษณุ แสงพันธุ
นายวิษณุพงศ จรมาศ
นายวิสัน ประดับสุข
วาที่รอยตรี วิสันต นอยเมือง
นายวิสา ทินราช
จาสิบเอก วิสิทธิ์ ดอกไม
นายวิสิทธิ์ สังสีแกว
นายวิสิทธิ์ หมาดหลํา
จาสิบเอก วิสิทธิ์ศักดิ์ รุงเรือง
จาเอก วิสิษฐ ใจชื้น

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 ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สิบเอก วิสิษฐ อรินทร
นายวิสิษฐ กุลจิตติสาธร
นายวิสุทธิ์ แซอึ้ง
นายวิสุทธิ์ พิสูตร
นายวิสุทธิ์ อุสมา
จาเอก วิสูตร ภักดี
นายวิสูทธิ์ บุญนอย
นายวีนัส แสนทวีสุข
นายวีรชัย ขอพรกลาง
นายวีรชาติ พัฒนพงศศรี
นายวีรพงษ คําวิชัย
นายวีรพงษ พรหมออน
นายวีรพงษ มณีศรี
นายวีรพงษ มนตดี
นายวีรพงษ ฤทธิวงศ
นายวีรพรรณ พิมิตร
นายวีรพล บุญลุ
นายวีรพล ปริญญาทิพย
สิบเอก วีรพล สิทธิ
นายวีรพล สุทธิวิเศษ
นายวีรภัทร จิรธนภูมิ
นายวีรภัทร พรชยากร
นายวีรภัทร หลักดาน
นายวีรยุทธ เกิดเพิ่มพูล
นายวีรยุทธ ฆารประเดิม
นายวีรยุทธ เจริญพันธ

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

นายวีรยุทธ นงคะวาส
วาที่รอยตรี วีรยุทธ บุญชวย
นายวีรยุทธ อยูพุม
นายวีรวัฒน งวนออน
นายวีรวัฒน รอดสุโข
นายวีรวัฒน รื่นนิมิตร
นายวีรวัฒน เรืองศรี
นายวีรวัฒน วจีประศรี
นายวีรวัฒน สายยศ
นายวีรวิชญ เขมะรัง
นายวีรศักดิ์ กลาหาญ
นายวีรศักดิ์ คงคํา
นายวีรศักดิ์ จุลปาน
นายวีรศักดิ์ บุญนิล
สิบเอก วีรศักดิ์ มงคลศรี
นายวีระ ชิดชม
นายวีระ ติณภูมิ
นายวีระ บุตรอุดม
นายวีระ วิริยางกูร
นายวีระ ศรีดาชาติ
นายวีระ สีระมาตร
นายวีระ ฮัยวงษ
นายวีระเกียรติ สุขนิตย
นายวีระชน คุมบาน
นายวีระชล กิยะเวช
นายวีระชัย แชมชอย

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 ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวีระชัย ตาสวาง
นายวีระชัย ทองมาก
นายวีระชัย บุญทน
นายวีระชัย ปาระมี
นายวีระชัย พรมโลกา
นายวีระชัย พละสรรค
นายวีระชัย เลื่อนจันทร
นายวีระชัย ศรีบุญเรือง
นายวีระชาติ นิรานนท
นายวีระเชษฐ โบแกว
นายวีระเดช วิโย
นายวีระพงศ พัฒนพงศ
นายวีระพงศ สองเมือง
นายวีระพงษ กองพรม
นายวีระพงษ ทองมา
นายวีระพงษ พิบูลย
พันจาเอก วีระพงษ มาวัน
นายวีระพล กันยา
นายวีระพล ชํานาญเวช
นายวีระพล ทรัพยปญญานนท
นายวีระพล พิณทอง
พันจาเอก วีระพล ยิ้มกระโทก
นายวีระพันธ กรีจังหรีด
นายวีระพันธ ตันมาละ
นายวีระพันธ ยงยุทธ
สิบเอก วีระพิชญ คณาศรี

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

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายวีระยุทธ มูลสมบัติ
นายวีระยุทธ คีลาวงค
นายวีระยุทธ พระสุวรรณ
นายวีระยุทธ รัตนะไทย
นายวีระยุทธ ศรีวิลัย
นายวีระยุทธ หลิมศิริวงศ
สิบเอก วีระยุทธิ์ ตระกูลศรสูรย
จาเอก วีระวัฒน เขียวกลม
นายวีระวัฒน ตาละนาค
นายวีระวัตร สมบูรณ
นายวีระวุฒิ คํามา
นายวีระวุธ จันทรภิรมย
นายวีระศักดิ์ จงชนะวิชัยชาญ
พันจาเอก วีระศักดิ์ ซายโพธิ์กลาง
นายวีระศักดิ์ เตจะแยง
นายวีระศักดิ์ นาคพิทักษ
นายวีระศักดิ์ บุญเพ็ชร
วาที่เรือตรี วีระศักดิ์ วงศอินทร
นายวีระศักดิ์ สวางแสง
นายวีระศักดิ์ แสงสวรรค
นายวีรุจน แสวงดี
นายวุฑภกิจ เฉลียวรัมย
นายวุฒิ เจริญกุล
นายวุฒิ ระถาพล
นายวุฒิกร กุลศรี
สิบเอก วุฒิกร บัวแกว

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 ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวุฒิไกร จัตตุพันธ
นายวุฒิไกร ใจปน
นายวุฒิไกร ทวยศิริ
นายวุฒิไกร บุตรศรี
นายวุฒิไกร สุวรรณมารถ
นายวุฒิจักร บุญดี
นายวุฒิจักร ออนจันทร
พันจาเอก วุฒิชัย ปองคําลา
นายวุฒิชัย เพชรอาวุธ
นายวุฒิชัย โพธิ์ไทร
นายวุฒิชัย องคศาสตรบวร
นายวุฒิชัย ออนปอภาร
นายวุฒิชัย อินทะชัย
นายวุฒิชัย อินสําราญ
นายวุฒิชัย อุตระศรี
นายวุฒิชาติ ดวงมูล
นายวุฒินันท แกวกําเนิด
นายวุฒิพงค จันนาคิน
นายวุฒิพงษ กิ่งรางสาตร
นายวุฒิพงษ จุลสมบัติ
นายวุฒิพงษ ดอนเงิน
นายวุฒิพงษ เดชาฤทธิ์
นายวุฒิพงษ ธุระทํา
นายวุฒิพงษ พิมพจันทร
นายวุฒิพงษ วรภูมิ
นายวุฒิพงษ ศรีศิลป

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

นายวุฒิพงษ แสนคํา
นายวุฒิพงษ โสภาปทุม
นายวุฒิพงษ องคําตัน
นายวุฒิภัทร มลชะอุม
นายวุฒิภัทร สุขภาค
นายวุฒิมาศ แซะอาหลี
นายวุฒิยา สมัครชื่อ
นายวุฒิศักดิ์ รัตนโรจน
นายวุฒิศักดิ์ วันนาพอ
นายวุฒิศักดิ์ สาระวิถี
พันจาเอก วุฒิศาสตร สมพรอม
นายวุฒิสิตร จันทะแจม
นายวุธธิกร เมืองนอย
นายเวชยันต ทิศรี
นายเวท คาวี
นายเวทิน ตละแกว
นายเวทิน เมฆเรือง
นายเวนิช ขจรภู
จาเอก เวนิช บรมโคตร
นายเวนิส ยืนยาว
นายเวฬุวัฒน จุลโคตร
นายเวียงชัย ศรีวิเศษ
นายเวียงศักดิ์ สมสะอาด
นายแวซัม แวซือแม
นายแวมูฮามัดซีดิ แวแยนา
นายแวอาแซ สาและ

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 ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายแวอูเซ็ง แวสาและ
นายไวกูณฐ คําแกว
นายไวกูณฐ จันนอย
นายไวพจน บรรจง
นายไวพจน หยุดรัตน
นายไวยานนท สัญญพันธ
นายศตพร ดีรบรัมย
นายศตวรรษ ไชยลึก
นายศตวรรษ วรสุทธิ์
นายศร พรมเกตุ
นายศรกริษ ดนตรีเจริญ
นายศรชัย เขียวดอกไม
นายศรชัย อวยชัย
จาสิบเอก ศรชัย อุนสอน
จาเอก ศรทอง ขวัญทอง
นายศรนรินทร เทพก่ํา
นายศรนะรามศ ทอนรินทร
นายศรราม วิทยา
นายศรวิชญ ยุบลมูล
นายศรศักดิ์ ชายศรี
นายศรัญู คงแดงดี
นายศรัณย เกิดคํา
นายศรัณย จันทรแจม
นายศรัณย จิตรจํานงค
นายศรัณย ชาญเทศน
นายศรัณยกร จันทรออน

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

นายศรัณยกร ทิศร
นายศรัณยกร พิศร
นายศรัณยพงศ สายดวง
นายศรัณยู ศิริเจริญธรรม
นายศรายุทธ วงศนุย
นายศรายุทธ แกวบาง
จาเอก ศรายุทธ คําเทศ
นายศรายุทธ ญานะรมย
นายศรายุทธ ทรัพยวิเชียร
นายศรายุทธ บัวรัตน
นายศรายุทธ แสงนาค
นายศรายุทธ หาญกลา
นายศรายุธ ดวงคําจันทร
นายศรายุธ เนตรสุวรรณ
นายศราวุฒน สกนธวัฒน
นายศราวุฒิ แกวบุญนํา
นายศราวุฒิ คําสิงหศรี
สิบเอก ศราวุฒิ จันทรังษี
นายศราวุฒิ ดวงทรง
นายศราวุฒิ ธรรมกุล
นายศราวุฒิ นาครําพา
นายศราวุฒิ นาคสุวรรณ
นายศราวุฒิ นามนาเมือง
นายศราวุฒิ บุญเกษม
นายศราวุธ แกวกิริยา
นายศราวุธ จินดาศุข

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 ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายศราวุธ ชัยรัตน
นายศราวุธ แดนโพธิ์
นายศราวุธ ตาสวาง
นายศราวุธ ทองใบ
นายศราวุธ นนทะโคตร
นายศราวุธ บุบผารัตน
นายศราวุธ ประดับทอง
นายศราวุธ ไพคํานาม
นายศราวุธ ยิ้มนอย
จาเอก ศราวุธ วุติยะตา
นายศราวุธ ศิริกําเนิด
นายศราวุธ ศิริวาท
นายศราวุธ หมั่นตรวจ
นายศราวุธ อุปพงษ
นายศริตวรรธน กําพังเทียม
นายศรีชลศักดิ์ เปยมทวีศักดิ์
นายศรีมงคล ศักดิ์วัฒนกําจร
นายศรีมา พาสนไกรศร
นายศรีศักดิ์ เวียงนนท
นายศรุต เลี่ยวไพโรจน
วาที่รอยตรี ศรุตดีน บิลังโหลด
นายศวัส พลายพูล
นายศวีระ กาญจนากร
นายศศกร จันทรทิพย
นายศศิศิวกิจจ มยุรา
นายศอลาหุดดีน หวังตะหนอ

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

นายศักดา มวงนิกร
นายศักดา รามแกว
จาเอก ศักดา เรือนฤทธิ์
นายศักดา สังขสวัสดิ์
นายศักดา สุภาธาดา
นายศักดา สุวรรณวงษ
นายศักดา หอมหวล
นายศักดาเดช โพธิ์เพชร
นายศักดาพจน จันทรภิวัฒน
นายศักดิ์ พิมพพรมมา
นายศักดิ์เกษม มําขุนทด
นายศักดิ์ชัย กาฬสุวรรณ
นายศักดิ์ชัย กิติราช
นายศักดิ์ชัย ใจเกลี้ยง
นายศักดิ์ชัย ณัฐวุฒิ
นายศักดิ์ชัย ตาแจ
นายศักดิ์ชัย ตาวันดี
นายศักดิ์ชัย แฝงวงศคํา
พันจาเอก ศักดิ์ชาย คงทอง
นายศักดิ์ชาย คุณหมั่น
นายศักดิ์ชาย พึ่งหลา
นายศักดิ์ชาย ศุกระศร
นายศักดิ์ไชย คําจิ่ง
นายศักดิ์ณรงค สะอาด
นายศักดิ์ดา คงธัญธรรม
นายศักดิ์ดา คําหลา

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 ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายศักดิ์ดา ภาชู
สิบเอก ศักดิ์ดา ศรีดาเดช
นายศักดิ์นคร เหลือศิริ
นายศักดิ์นรินทร หนูทา
นายศักดิ์พงษ ศรีมุกข
นายศักดิ์เพชร นามสิมมา
นายศักดิ์ศรี บุญประชม
นายศักดิ์ศิธร รากสี
นายศักดิ์ศิริ คามดิษฐ
นายศักดิ์สกล คลังทรัพย
นายศักดิ์สิทธิ์ แกวไตรรัตน
นายศักดิ์สิทธิ์ จินะวงศ
นายศักดิ์สิทธิ์ ชัยเจริญ
นายศักดิ์สิทธิ์ โดยอาษา
นายศักดิ์สิทธิ์ ฤกษใหญ
นายศักดิ์สิริ เพ็งธรรม
นายศักดิ์อนุสรณ วงคกาฬสินธุ
นายศักพล เสริมศรี
นายศักยศรณ วงคขัติย
วาที่รอยโท ศักยศรณ ศรีโพธิ์
นายศักยศรัณย ใจอิ่นคํา
นายศักรินทร คําออน
นายศักรินทร ศรีสวัสดิ์
นายศักรินทร หงษาคํา
นายศิขริน ไทยเกิด
นายศิทยุต รักจิตร

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

นายศิรชัช บุณยรัตน
นายศิรภาส จังอินทร
นายศิรวุฒิ วัณโณ
นายศิรเวท รัตนวงศ
นายศิระวุฒิ สุคนธขจร
นายศิริ คุมกลาง
นายศิริ เรืองจรัส
นายศิริ เรืองมัจฉา
นายศิริเกียรติ พลวิมลฉันท
นายศิริคง หลาเพ็ง
นายศิริชัย คํามี
นายศิริชัย โตสังข
นายศิริชัย ทองบุ
นายศิริชัย นันทะแสง
นายศิริชัย บุญจูง
นายศิริชัย ปุริสาย
นายศิริชัย ศรีสุข
นายศิริชัย สิทธิมงคล
นายศิริชัย อารยะสุขวัฒน
นายศิริไชย ศักดิ์ดา
นายศิริเดช แสงเดช
นายศิริพงศ ภักดี
นายศิริพงษ จันทรขอนแกน
นายศิริพงษ จิณแพทย
นายศิริพงษ จิตตจํานงค
นายศิริพงษ ทันเขิม

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 ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายศิริพงษ วงศสุวรรณ
นายศิริพงษ ออนเฉวียง
นายศิริพล เหมือนมาตย
นายศิริพัน เจริญศิริ
นายศิริพันธุ ศิริประภา
นายศิริพูน สุธรรมรักษ
นายศิริโรจน สุวรรณเจริญ
นายศิริวัฒน แกวกิ่ง
นายศิริศักดิ์ บริสุทธิ์
นายศิริศักดิ์ มัฐผา
นายศิริศักดิ์ ศุภรักษ
นายศิริศักดิ์ สิทธิสกุลรัตน
นายศิโรจน ดาทอง
นายศิลชัย แสงงาม
นายศิลปชัย ดวงนภา
นายศิลา น้ําจันทร
นายศิลา รักเมือง
นายศิลาวุธ แกวคําลา
นายศิวกร ชุมคช
นายศิวกร ดาวดึงษ
นายศิวกร พงษสิทธิศักดิ์
นายศิวกร มงคลอุทก
นายศิวพงษ อัมพิลาศรัย
นายศิวพล โทนผุย
นายศิวพล แสนสีลา
นายศิวะ เพ็งบุญโสม

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

นายศิวะ วิชัยศร
นายศิวัช หนูวุน
นายศิวัส ศรีสวัสดิ์
นายศิวากร แผลงเดชา
นายศุทธา แสนกิจตะ
จาอากาศเอก ศุภกร ไทรฟก
นายศุภกร นาสมบูรณ
นายศุภกร ฝายถิ่น
นายศุภกร พรอมพวก
นายศุภกร รชตวงศชัย
นายศุภกร รุงคมชาญ
นายศุภกร โสรธรณ
นายศุภกร เหลาโคตร
นายศุภกฤต กุมารสิทธิ์
นายศุภกฤต นิลเอม
สิบเอก ศุภกฤต ฟูแสง
นายศุภกฤต อัครพรนาคิน
สิบตรี ศุภกฤษณ หวังสุขกลาง
นายศุภกาญ กําเนิดหิน
นายศุภกิตติ์ ขุนทอง
นายศุภจิต เกษพิมล
นายศุภชัย กลั่นศฺริ
นายศุภชัย กองฉันทะ
นายศุภชัย แกวพินิจ
นายศุภชัย คงพิพัฒนสุข
นายศุภชัย จันทรมณี

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายศุภชัย จูงกลาง
นายศุภชัย ดาวสมบูรณ
นายศุภชัย ดํารุทัย
จาเอก ศุภชัย ติ่งหมาย
นายศุภชัย ทวมสกุล
นายศุภชัย บุญญาภิบาลวงศ
นายศุภชัย บุญทาทอง
นายศุภชัย บุญหาญ
นายศุภชัย บุรีขันธ
นายศุภชัย เผือกผอง
นายศุภชัย โภคาพาณิชย
นายศุภชัย มาลัย
นายศุภชัย รุจนาฎ
จาเอก ศุภชัย เรือนศิลา
นายศุภชัย ศิริไพบูลย
นายศุภชาติ ไชยมหา
พันจาเอก ศุภชาติ ศิริโรจน
นายศุภโชค แซบาง
นายศุภโชติ พลแสง
นายศุภณัฐ มิรินทร
จาเอก ศุภณัฐ รัตนะ
นายศุภเดช ออนทอง
นายศุภนนท ยางงาม
นายศุภพงษ สงคประเสริฐ
นายศุภรักษ ลิ้มถาวรรักษ
นายศุภรัช เกตุเผือก

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

นายศุภรัฐ ใชทอง
นายศุภรัตน คอนงูเหลือม
นายศุภรินทร ทองวิจิตร
พันจาอากาศเอก ศุภฤกษ
เงินประดับ
นายศุภฤกษ โตออน
นายศุภฤกษ ปวรดุลยวัต
นายศุภฤกษ สรศิลป
นายศุภลักษณ นาชัยเวียง
นายศุภลักษณ อันปญญา
นายศุภลัคน วิตันติวงศ
นายศุภวัฒน ไชยปญญา
นายศุภวัฒน ดอนโสรส
นายศุภวัฒน ตองเชื้อ
นายศุภวัฒน วัฒนกุล
นายศุภวัฒน ศรีสุข
นายศุภวัฒน ศุภวัฒนเมธี
นายศุภวัฒน หอมสมบัติ
นายศุภวัฒน อติรัตนวงษ
นายศุภวิชญ สีเล
นายศุภวิทญ สุขกะ
นายศุภวิศว ประทีปแกว
นายศุภศักดิ์ ทาเหล็ก
นายศุภเศรษฐ ขําณรงค
นายศุภสวัสดิ์ เทพดู
นายศุภสันติ์ ไชยสาสน

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๑๕
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายศุภสิทธิ์ แดนกาไสย
นายศุภสิทธิ์ ศิริสภาภรณ
นายศุภัช กาวีวน
นายศุภัช เล็กประเสริฐ
นายศุภากร คันธรักษา
นายเศกดุสิทธิ์ กิจคติ
นายเศกศักดิ์ เรืองโรจน
นายเศกสรร โสมรักษ
นายเศกสันต ไกรงู
นายเศรษฐชัย ธารไชย
นายเศรษฐชาติ ศรีเมือง
นายเศรษฐพันธุ สันวงค
นายเศรษฐรัตน ยงพานิช
นายเศรษฐสิริ บํารุงพงศานนท
จาเอก เศรษฐา จิตธรรม
นายเศวตนันท คําภักดี
นายสกนธ เลิศมัลลิกาพร
นายสกล แกวรักถา
จาเอก สกล เงียบสดับ
นายสกล ใจเย็น
นายสกล โพธิ์เพชร
นายสกล ศรีเมฆ
นายสกล สกุลกลา
นายสกล สุมประพาฬ
นายสกลวัฒน เพชรสมัย
นายสกุล เดชบํารุง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๓๔๑
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

นายสกุลกฤติ เอกสินธุ
นายสกุลชัย ดับโศก
นายสกุลวิทย ทองเทพ
นายสกุลศักดิ์ สัตนาโค
จาสิบเอก สกุลสิทธิ์ รวมพรม
นายสงกรานต กระแสใส
นายสงกรานต คํายาน
นายสงกรานต ปาลพันธ
นายสงกรานต มหาวัน
นายสงกรานต สุวรรณมณี
นายสงวน เคืองบุญทด
นายสงวน ทยานสิงห
สิบเอก สงวน ทรัพยประเสริฐ
นายสงวน โพธิ์แสง
นายสงวนศักดิ์ สารภาพ
นายสงเสริม นิยมเหมาะ
นายสงา จันทรังษี
นายสงา ทีโย
นายสงา ธีระนิธิ
นายสงาเกียรติ นามไพร
นายสดใส บุญศรี
นายสดใส เวียนสาว
นายสดายุทธ คันธะเนตร
นายสถาพร การพันทา
นายสถาพร แกวคํา
นายสถาพร ชัยสมนาม

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๖๗
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สิบตํารวจเอก สถาพร ชายปา
นายสถาพร บุญเพิ่ม
วาที่รอยตรี สถาพร โพธิพฤกษ
นายสถาพร สินเธาว
นายสถาพร แสงสวาง
นายสถิต สมพร
นายสถิตพงศ บุญมา
นายสถิตพล นาปญญา
นายสถิตย เฉยไสย
นายสถิตย สองแสงจันทร
นายสถิตย สาวิสัย
นายสถิตยพร เขียวจันทา
นายสถิตยพร เบาทอง
นายสถิตยพันธ บัวเนียม
นายสธนพงศ ศรีนอก
นายสนทยา พิมยะวงค
นายสนธยา กวนสําโรง
นายสนธยา งาชัยภูมิ
สิบเอก สนธยา ผลาผล
วาที่รอยตรี สนธยา เผาพันธุ
นายสนธยา พะธะนะ
นายสนธยา มวงไหม
นายสนธยา มาสันเทียะ
นายสนม ถือฉลาด
สิบเอก สนอง เกงสาริการ
นายสนอง ศิริเทศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๓๙๓
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

นายสนอง หมื่นภู
นายสนั่น อูเจริญ
นายสนิง กันธิยา
นายสนิท หงษจันดา
นายสนิท เอี่ยมเศวต
นายสนิทร บุตรโคษา
นายสนิทวงค สิทธิ์เชียงพิณ
นายสมเกียรติ์ หลานหลาย
นายสมเกียรติ กุลชาติ
นายสมเกียรติ โกษาจันทร
นายสมเกียรติ คําเพราะ
นายสมเกียรติ จันขันธ
นายสมเกียรติ จิวยิ้น
นายสมเกียรติ ฉากรัมย
นายสมเกียรติ ชูเพ็ง
นายสมเกียรติ ทาดี
พันจาตรี สมเกียรติ ปนแกว
นายสมเกียรติ พลอยไป
นายสมเกียรติ รัศมี
นายสมเกียรติ วงษสินธ
นายสมเกียรติ ศิริวิลัย
นายสมเกียรติ สมุติรัมย
นายสมเกียรติ สระศรี
นายสมเกียรติ สาระ
นายสมเกียรติ สิทธิโสด
นายสมเกียรติ ออนคํา

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๑๙
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมชาย วรรณศรี
นายสมควร ขวัญออน
นายสมควร ใบทองเจริญ
นายสมควร สิงหเถื่อน
นายสมควร สุนทร
นายสมควร สุพร
นายสมควร อวมออง
นายสมคะเน แสงจําปา
สิบเอก สมคิด จํานงพันธุ
นายสมคิด ชัยนา
นายสมคิด ติดชม
นายสมคิด พรรณไวย
นายสมคิด ยอดบุตร
นายสมคิด ยีละงู
จาเอก สมคิด ราชสมบัติ
จาเอก สมคิด ศรีแพงมน
นายสมคิด เสริฐศรี
นายสมจิต กลับโก
นายสมจิตต บุญมาวงค
นายสมจิตร ฤทธิ์รุง
นายสมจิตร ไชยกําบัง
นายสมจิตร ตนคํา
นายสมจิตร แปนกลาง
นายสมจิตร พรสวัสดิ์
นายสมจิตร เพียรแกนแกว
นายสมจิตร อนุพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๔๔๕
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

นายสมจิตร อินศร
นายสมเจต คะณะรินทร
นายสมเจตน เกตุนิล
จาเอก สมเจตน คชฤทธิ์
นายสมใจ ชูแกว
นายสมใจ อินธิราช
นายสมชัย เชื้อหาญ
นายสมชัย แทนคํา
นายสมชัย นาคกรด
จาเอก สมชัย อังคะรุด
นายสมชาติ จันตะวัง
นายสมชาติ ทนทอง
นายสมชาติ บุราคร
นายสมชาติ สมเด็จ
นายสมชาติ สําลีปน
นายสมชาติ อํามาตยมณี
นายสมชาติ อึ้งอัมพรวิไล
นายสมชาย กิตติพรรณราย
นายสมชาย กิตติภรณกุล
นายสมชาย จันครา
นายสมชาย จันทรตะมะ
สิบเอก สมชาย ใจกลา
นายสมชาย ไชยสิทธิ์
นายสมชาย ดงเตย
นายสมชาย โตสม
จาเอก สมชาย ทองทรัพย

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๗๑
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมชาย นักการรอง
นายสมชาย นาบาล
นายสมชาย โนนสันเทียะ
นายสมชาย บุญเจริญชัย
นายสมชาย บุญตา
นายสมชาย บุบุน
นายสมชาย ปานเกิด
วาที่รอยตรี สมชาย เพริศแกว
นายสมชาย ยอดจันทร
นายสมชาย ฤทธิ์ทวี
นายสมชาย วงษแกว
นายสมชาย วิเศษศิริ
นายสมชาย สมผลวัฒนา
นายสมชาย สิมมา
นายสมชาย สุขดี
นายสมชาย เสนานอย
นายสมชาย หนูเอียด
นายสมชาย อารีรมย
นายสมโชค คงศรี
นายสมโชค มงกุฎทอง
นายสมโชค ศรีโยธี
นายสมโชค หมอดี
นายสมณัฌศักดิ์ สังขาว
นายสมดี ประสงคสุข
นายสมเด็จ มันทราช
นายสมเดช คงชู

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๔๙๗
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

นายสมเดช ชอบอินทร
นายสมเดช ทองทุม
นายสมเดช รักเอียด
นายสมนึก แกวเขียว
นายสมนึก พาธาณี
นายสมนึก พึ่งพา
นายสมนึก รินนายรักษ
นายสมนึก หอมสุวรรณ
นายสมบัตร เอี้ยงปาน
นายสมบัติ กันไว
นายสมบัติ เขียวนิล
นายสมบัติ คุยสวัสดิ์
นายสมบัติ ดีเด
นายสมบัติ ทัพธานี
นายสมบัติ เนียมหอม
พันจาเอก สมบัติ บุญขันธ
นายสมบัติ พูแพร
จาสิบเอก สมบัติ เพ็ชรสมบัติ
นายสมบัติ ภูแดนไกร
นายสมบัติ สมบัติกําไร
นายสมบัติ สังขในเมือง
นายสมบัติ สันติจรูญโรจน
นายสมบัติ ใหมจันทรตา
นายสมบัติ อยูสาโก
นายสมบุญ ดวงผาง
นายสมบูรณ จันทรวรรณ

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๒๓
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมบูรณ พรหมลิ
นายสมบูรณ ศรีสีฐาน
นายสมบูรณ สุทธิสนธ
นายสมบูรณ หองริ้ว
นายสมบูรณ ออแกว
นายสมบูรณ อุดธรรมใจ
นายสมประสงค วงศาโรจน
นายสมปอง ตาเดอิน
นายสมปอง ทองเบา
นายสมปอง พิมพา
พันจาโท สมปอง สุขสวัสดิ์
นายสมปอง หยูมาก
นายสมพงศ ชาติประสพ
นายสมพงษ จันบุตราช
นายสมพงษ ไชยฝน
นายสมพงษ พรมกันยา
จาเอก สมพงษ พลบูรณ
นายสมพงษ ศรีกําเหนิด
จาเอก สมพงษ เสือเสน
นายสมพงษ อินชางคํา
นายสมพงษ อินตะหลา
สิบเอก สมพงษ อุทิศ
จาเอก สมพบ เลาเจริญ
นายสมพร กมล
นายสมพร กอหญากลาง
นายสมพร กันธา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๕๔๙
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

นายสมพร แกวงาม
นายสมพร จองสละ
นายสมพร ชัยชนะ
นายสมพร ชูสังกิจ
นายสมพร ทรินทร
นายสมพร ทองปน
นายสมพร ทองสุก
นายสมพร นวนนุน
นายสมพร โนนจุย
นายสมพร ประเสริฐศิริ
จาเอก สมพร ปลื้มมะลัง
นายสมพร ปดตาระเต
นายสมพร พลศรี
นายสมพร รวมทอง
นายสมพร วีระวรรณ
นายสมพร ศรีชะตา
นายสมพร สงคอุม
นายสมพร สมชื่อ
นายสมพร สุริยะ
นายสมพร แสงขาว
นายสมพร แสงทวีป
นายสมพร เหมือนทอง
นายสมพร อนันตะบุศย
นายสมพร ออนทอง
นายสมพร อัมพวา
นายสมพร อินทรประดิษฐ

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๗๕
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมพรเอก สังขกรด
นายสมพราน กอนศิลา
นายสมพล เจริญสุข
นายสมพล ณ สงขลา
นายสมพล ดบขุนทด
นายสมพล ถิ่นสําโรง
นายสมพล นะวะกะ
นายสมพล ปูสิริพงศสาร
นายสมเพชร ดมอุนดี
นายสมภพ เขียวแข
นายสมภพ ชูศร
นายสมภพ บุญญามณี
นายสมภพ เปยมเมธางค
นายสมภพ พงษศิริ
นายสมภพ พงษโสภณ
นายสมภพ พรอมจันทึก
นายสมภพ สมมุติ
นายสมภพ สมัครแกว
นายสมภพ สัตรัตน
วาที่รอยตรี สมภพ แสงกระจาง
นายสมภัค ปานแยม
นายสมภาร บุญทะจิตร
สิบโท สมภาส พุมพร
นายสมโภค สมบูรณผล
นายสมโภช ใจซื่อดี
นายสมโภช อินนา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๖๐๑
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

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมโภชน จิวไธสง
นายสมโภชน เย็นใจ
นายสมโภชน ลานทอง
นายสมโภชน ลุนละวงษ
นายสมมารถ สูรโรคา
นายสมยศ คตสุข
นายสมยศ แฉงฉายา
นายสมยศ ปญญาสาร
วาที่พันตรี สมยศ ภัทรกุลโชติพร
นายสมยศ ภัยชํานาญ
นายสมยศ ภูโชติแสงสวัสดิ์
นายสมยศ ฤทธิทิศ
นายสมยศ ลอยประโคน
นายสมยศ สมบัตอํานวยโชค
นายสมยศ สิงหบํารุง
นายสมยศ แสวงทอง
นายสมยศ เหมะธุรินทร
นายสมรถ บุญเศษ
นายสมรภูมิ สุขสําราญ
สิบเอก สมโรจน อนุกูลนารี
นายสมฤทธิ์ แสนมอม
นายสมศรี บุญมี
นายสมศักดิ์ กลมลคร
นายสมศักดิ์ กําลังหาญ
นายสมศักดิ์ กิ่มผกา
นายสมศักดิ์ เกื้อกูล

๕๖๒๗
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมศักดิ์ เกื้อสกุล
นายสมศักดิ์ ขาวชูเกียรติ
นายสมศักดิ์ คงชื่นใจ
นายสมศักดิ์ ชัยแกว
นายสมศักดิ์ ชิตบุตร
นายสมศักดิ์ เชิงสะอาด
นายสมศักดิ์ ไชยศิริ
นายสมศักดิ์ ถิ่นนุย
นายสมศักดิ์ ทองคําขาว
นายสมศักดิ์ นันตะสุข
นายสมศักดิ์ บุญรอด
จาเอก สมศักดิ์ เปงบาง
วาที่รอยตรี สมศักดิ์ พรมเดื่อ
นายสมศักดิ์ พรมศรี
นายสมศักดิ์ พวงจําป
นายสมศักดิ์ วชิรมโนประเสริฐ
จาสิบเอก สมศักดิ์ วรรณพราหมณ
นายสมศักดิ์ ศรีมาศ
นายสมศักดิ์ สมเพ็ชร
นายสมศักดิ์ สมอ
นายสมศักดิ์ สโมสร
นายสมศักดิ์ หอมแกว
จาอากาศเอก สมศักดิ์ อัคคีโรจน
นายสมสกุล นาคสกุล
นายสมสกุล มิลินทจินดา
วาที่รอยตรี สมหมาย สืบสี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๖๕๓
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

นายสมหมาย แสงงาม
สิบเอก สมหมาย แสวงผล
นายสมหมาย อวยชัย
นายสมหมาย อัลมาตย
นายสมหวัง เกตุอ่ํา
นายสมอาจ แสงจันทร
นายสมัคร ชอบวิชา
นายสมัคร พากเพียร
นายสมัคร ราชเมืองมูล
นายสมัคร ศรีสมศักดิ์
นายสมัย ธงศรี
นายสมัย ประดับจันทร
นายสมัย มิตรมาตร
นายสมัย วะดี
นายสมัย ศิริวัฒน
นายสมาน ทองลือ
นายสมาน ทองสวาง
พันจาเอก สมาน รินทวุฒิ
นายสมาน แวอาแซ
นายสมิทธิ์ เกื้อคลัง
นายสมิทธิ์ แพงพา
นายสยมภู จวบสุข
จาเอก สยาม ชินบุตร
นายสยาม ปญญาทา
นายสยาม ภัทรศักดิ์สกุล
นายสยามรัฐ กิ่งรัตน

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๗๙
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสยามศักดิ์ ศรีศิลป
นายสยุมภู โพธิ์แจง
นายสยุมภู วองวิกยการ
นายสรจักร สายสอาด
นายสรชัช จรัสกาย
นายสรชัช จุลมนต
นายสรชัย สีสันต
นายสรธัญ การะนนท
นายสรนันท กาสี
นายสรพงศ งามวงศสถิต
นายสรพงษ ตระกรุดแกว
นายสรพงษ พัฒนะแสง
นายสรพงษ ศรีวรชัย
นายสรพัศ บูรณเจริญ
นายสรรคชัย พิมลบุตร
นายสรรคธร มากนวล
นายสรรคพงศ ลูกรักษ
นายสรรชัย ยางชุม
สิบเอก สรรญา พิพิธ
นายสรรปกรณ เกิดสุขตระกูล
จาเอก สรรพัชญ สุขวัฒนพงศ
นายสรรเพชร ปนทะวงค
นายสรรยา โกมลวิชญ
นายสรรเสริญ คชะเสน
นายสรรเสริญ สุขเกษม
นายสรรักษ สุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๗๐๕
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

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายสรวิชญ จันทรตา
นายสรวิชญ ณ นคร
นายสรวิชญ ไถวศิลป
นายสรวิชญ พิมพุฒ
นายสรวิชญ มณีวงษ
นายสรวิชญ สิทธิสอน
สิบตํารวจเอก สรวิศ สัณฐิติเมธา
นายสรวิศ หมายบุญ
นายสรวุธ อภัย
นายสรศักดิ์ กิมเห
นายสรศักดิ์ โกจารศรี
นายสรศักดิ์ จันทรเหลือง
นายสรศักดิ์ ทอนฮามแกว
วาที่รอยตรี สรางบุญ ชาอุน
นายสรายุทธ ยอดเสน
นายสรายุทธ ขันทะชา
นายสรายุทธ จิตรขาว
นายสรายุทธ พลศรีราช
นายสรายุทธ วงศนพหิรัญ
นายสรายุธ มาตันบุญ
นายสรารัตน เนื้อนวลจันทร
นายสราวุฒิ นรมัตถ
นายสราวุฒิ สังวันดี
นายสราวุธ กรมขุนทด
นายสราวุธ ขันติวงค
นายสราวุธ แขวงจันอัด

๕๗๓๑
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสราวุธ คํามณี
นายสราวุธ แจงอิ่ม
นายสราวุธ นาเถิน
นายสราวุธ พรหมมินทร
นายสราวุธ มูลเจริญ
นายสราวุธ แววหงษ
นายสราวุธ ศิริวาท
นายสราวุธ สามลปาน
นายสฤษฎ ชั้นบัณฑิต
นายสฤษฏ คลายมุข
นายสฤษดิ์ ใจชวง
สิบตรี สฤษดิ์ นิกะแสน
นายสฤษดิ์ มาลาศรี
นายสฤษดิ์ อาษาพนม
นายสลาง อูเซ็ง
นายสลาวุฒิ ดาราช
นายสวงค เสนสรสัง
นายสวรรค โสดา
นายสวัสดิ์ เชิงหอม
นายสวัสดิ์ นีระพัด
นายสวัสดิ์ พิริยะไวทย
นายสวัสดิ์ โพธิ์พึ่ง
นายสวัสดิ์ แสงไชย
นายสวาง มิ่งวัฒนชาติ
นายสวาง เลิศพันธ
จาเอก สวางพงษ ภะวะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๗๕๗
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

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายสวาท ผดุงเวียง
นายสวาสดิ์ ดํานอก
นายสสิพงศ นิยมลาภ
นายสเสกสัณญต คําเนตร
นายสหชาติ สําราญเนตร
จาเอก สหพร ฉิมพลี
นายสหพรรน บริจันทร
นายสหภาพ บุญครอง
นายสหมิตร ตาออน
นายสหรัถ สุริฉาย
นายสหัส จันทรแดง
นายสองปอ เสาวภาคย
สิบเอก สอาด นามวงศ
นายสะกะ แผเต็ม
นายสะอาง คําทองเขียว
นายสะอารี ดีมูเละ
นายสักก คนฉลาด
นายสังทอง ทาระหอม
นายสังวร จันภักดี
นายสังวร นวลสุวรรณ
นายสังวาลยศักดิ์ อุดมกาญจนหิรัญ
นายสังวาฬ อนุชัย
นายสัญชัย บุญสารี
นายสัญชัย สระมุนี
นายสัญญา กานแกว
นายสัญญา จาบทอง

๕๗๘๓
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสัญญา จํารัสภูมิ
นายสัญญา เชาวชวาเขต
นายสัญญา ไชยคํามิ่ง
นายสัญญา ดิสระ
นายสัญญา ตอยนึ่ง
นายสัญญา เทียงคํา
นายสัญญา ธัญญขันธ
นายสัญญา นามบุตร
นายสัญญา บรรณสาร
นายสัญญา บุญหยาด
นายสัญญา ผลดิลก
นายสัญญา ภูคําศักดิ์
นายสัญญา มูลคม
นายสัญญา วงศจันทร
นายสัญญา สุวรรณชัยรบ
พันจาเอก สัญญา อาวรณ
นายสัญญา อูสูงเนิน
นายสัญทัต เวศวิทย
นายสัณฐิต สุภาพ
นายสัณฐิวุฒิ เปลี่ยนศรี
นายสัดทัด เลิศพันธ
นายสัตรัตน บัวแกว
นายสันตทัศน ปญญาดี
นายสันตพจน เตียบนอย
นายสันติ โกเศยโยธิน
นายสันติ ขันโอฬาร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๘๐๙
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

นายสันติ ตะวัน
นายสันติ โตเจริญ
นายสันติ ทองนอย
นายสันติ ทองแสง
นายสันติ นิยมธรรม
นายสันติ ประเกาทันฑ
นายสันติ พงษสุระ
นายสันติ พรหมเพรา
นายสันติ พันธะมา
นายสันติ ภูแชมโชติ
นายสันติ วรรณูปถัมภ
นายสันติ วะรินทร
จาเอก สันติ วิชาจารย
นายสันติ ศรีคุณแกว
นายสันติ ศิลปรายะ
นายสันติ แสงอาวุธ
นายสันติ โอวาทฬารพร
นายสันติชัย กลอยยิ่ง
นายสันติพงค รัตนศรี
นายสันติพงศ ขวัญเอกพงษ
นายสันติพงษ นามวงศ
นายสันติภพ บุดดีสิงห
นายสันติภาพ มูลเซอร
นายสันติรัญ ดาโอะ
นายสันติศักดิ์ แสวงทรัพย
นายสันติสุข พรมแกว

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๓๕
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสันทัศน พินิจมนตรี
นายสันทัศน รังสิยารมณ
นายสันธาน ขันอาย
นายสันธาร ศิริขวา
นายสัภภพัฒษ ชาตรี
วาที่รอยเอก สัมผัด แกวเอี่ยม
นายสัมพันธ จุลภักดิ์
นายสัมพันธ เจนถูกใจ
นายสัมพันธ ไชยเสน
นายสัมพันธ ตาเตะ
นายสัมพันธ บุญเย็น
นายสัมพันธ พันธะษา
นายสัมพันธ ศุภชัยอนันต
นายสัมพันธ แสงปราภัย
สิบเอก สัมพันธ อยูเกียม
นายสัมฤทธิ์ เสงี่ยมจิตร
นายสัมฤทธิ์ หมอโอสถ
นายสากล เกลี้ยงเกลา
พันจาอากาศเอก สากล คําดี
นายสากล เพ็งเจริญ
นายสากล สารการ
นายสาคร โคตรฉวะ
นายสาคร ทองขาวเผือก
นายสาคร ปตะสุต
นายสาทร ใจซื่อ
นายสาทร สิงหะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๘๖๑
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

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายสาทิตย เพ็งประไพ
วาที่รอยโท สาทิตย วงศประสิทธิ์สุข
นายสาทิส ฮวบเจริญ
นายสาธิต ขันธวิทย
นายสาธิต เจริญสุข
นายสาธิต โตกํา
นายสาธิต ผูกนอย
นายสาธิต มณี
นายสาธิต มหาหิงค
นายสาธิต มีหนองหวา
นายสาธิต ยืนยงค
นายสาธิต สงวนทรัพย
นายสาธิต สมจริยา
นายสาธิต โอดเทิง
นายสาธุ เทพรัตน
นายสานนท รอดสําราญ
นายสานนท เสนขวัญแกว
นายสานนท แสงสินธ
นายสานิด แกวถิ่นดง
นายสามารถ ทองดี
วาที่รอยตรี สามารถ ธีสุระ
นายสามารถ ปริยาปญจางค
นายสามารถ พาชื่น
นายสามารถ มาราสา
นายสามารถ ศรีพัฒนางกูร
สิบเอก สามารถ แสนสะอาด

๕๘๘๗
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสามารถ อับนาค
นายสายชล วิเศษดี
นายสายทูล อินทรกุล
นายสายธาร ดงกระโทก
นายสายธาร สาระกูล
นายสายฝน ตรีณาวงษ
นายสายฟา บุญตอม
นายสายยีดี สาและ
นายสายลม ทุมนาราช
จาอากาศโท สายศักดิ์ เลิศล้ํา
นายสายัญต อุสาย
นายสายัณห เกษตรชีวกรณ
นายสายัณห ทองแท
นายสายัณห มลาไวย
นายสายัณห ยันตะบุตร
จาเอก สายัณห วิเลศ
นายสายัณห ศรีนวล
พันจาอากาศเอก สายัน แกวมูลมุข
นายสายันต โคตุทา
นายสายันต พันธวัง
นายสายันต ภากระจาง
จาเอก สายันต ยนตไชย
นายสายันต วิลาจันทร
นายสายันต สนไธสง
นายสายันต หิรัตพรม
นายสารัตน สุเพ็ญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๙๑๓
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

นายสาโรจน คลายสินธุ
นายสาโรจน นาคสุขปาน
นายสาโรจน แบนเพชร
นายสาโรจน พันธุเสือทอง
นายสาโรจน ยีมิน
นายสาโรจน เอี่ยมโพธิ์
นางสาวฮูยีหมะ หะมะ
นายสาสน สารดิษฐ
นายสํารวม ภิญญะโชติ
นายสํารวย นาทันรีบ
นายสํารวย สายบุตร
นายสําราญ จวนกระโทก
นายสําราญ เฉลิมแสน
นายสําราญ เดือนประโคน
นายสําราญ ทองเจริญ
นายสําราญ อาษาพันธ
นายสําเร็จ แกวภักดี
นายสําเริง การปลื้มจิตต
นายสําเริง เนตรสาย
นายสําเริง สอสูงเนิน
นายสําเริง ใสแสง
นายสําฤทธิ์ หัตประดิษฐ
นายสําอาง พานอุน
นายสิงหขะ อนเยี่ย
นายสิงหนาท นวลทอง
นายสิงหนาท พรามจร

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๓๙
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสิงหราช สารศรี
นายสิงหา มณีศิลป
นายสิทธิกร ทาระชัย
นายสิทธิกร สกุลเวช
นายสิทธิกร แสนนอก
นายสิทธิกร อุทรังษ
นายสิทธิชน บุญเกลี้ยง
นายสิทธิชัย คันธวณิชกุล
นายสิทธิชัย ใจเย็น
นายสิทธิชัย ชนะศรี
นายสิทธิชัย ชะเมรัมย
สิบเอก สิทธิชัย ดอนมูล
นายสิทธิชัย ทองคํา
นายสิทธิชัย นวมโคกสูง
จาเอก สิทธิชัย บุตรบุรี
นายสิทธิชัย เพชรรักษ
นายสิทธิชัย มาบวบ
นายสิทธิชัย วงศชนะ
นายสิทธิชัย โวยสิน
นายสิทธิชัย ศรีเพ็ง
นายสิทธิชัย สวิหนิ
นายสิทธิชัย สิริโชติกุลชัย
นายสิทธิชัย หวังสุข
จาเอก สิทธิชัย อัคพิน
นายสิทธิ์ชานน อารักษรุงพงศ
นายสิทธิโชค จันทรกําจร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๙๖๕
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

นายสิทธิโชค ภาภิรมย
นายสิทธิโชค ศรวัฒนา
นายสิทธิโชค สะแปอิง
นายสิทธิเดช สารางคํา
นายสิทธิพงศ บุญทา
นายสิทธิพงศ เมืองดวง
สิบเอก สิทธิพงษ ไกรสีห
นายสิทธิพงษ คําไทย
นายสิทธิพงษ งามแสง
นายสิทธิพงษ ผันผล
นายสิทธิพงษ โพธะนัง
นายสิทธิพงษ เหลาเมืองกลาง
นายสิทธิพร จําปาทอง
นายสิทธิพร ทองเฝอ
นายสิทธิพร สุวรรณศรี
นายสิทธิพร แสงลี
นายสิทธิพร อิทธสมบัติ
นายสิทธิพร โอฆะพนม
นายสิทธิพล ปะวะโข
นายสิทธิพล ภักมี
นายสิทธิโรจน แสนแกว
นายสิทธิศักดิ์ คิดเขม
นายสิทธิศักดิ์ แพงคําฮัก
นายสิทธิศักดิ์ ยะตะโคตร
สิบเอก สิทธิศักดิ์ วงศถาวร
นายสิทธิศักดิ์ สารสี

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๙๑
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสิทธิศักดิ์ สุขปญญา
นายสิทธิศาสตร ตาเมืองมูล
นายสิทธิศาสตร หินโม
นายสินชัย พุทธแดง
นายสินสมุทร นามมุงคุณ
นายสินาด เที่ยงนวม
นายสิปปะนนท สินเติม
นายสิรภพ เปรมสกุลชัย
นายสิรภพ ภมรฉ่ํา
นายสิรวิชญ ไชยโคตร
นายสิรวิชญ ปนเจริญ
นายสิริพงศ แกวออน
นายสิริพิสุทธิ์สโรชา พงศานานุรักษ
นายสิริรัฐ อิ่นคํา
นายสิวะรุต ศรีชนะ
นายสิหนาท นิตยรัตน
นายสีไทย วงษา
นายสีนิล เฉยมีศักดิ์
นายสีภูมิ ขมสวัสดิ์
นายสีหนาถ ขอจงกลาง
จาเอก สืบ นามสวาง
นายสืบพงศ ดอนมุงคุณ
นายสืบสกุล โพธิวรรณ
นายสุกรม มุสิกเจริญ
นายสุกรรณ นิลแกว
นายสุกรี โสะนุย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๐๑๗
๖๐๑๘
๖๐๑๙
๖๐๒๐
๖๐๒๑
๖๐๒๒
๖๐๒๓
๖๐๒๔
๖๐๒๕
๖๐๒๖
๖๐๒๗
๖๐๒๘
๖๐๒๙
๖๐๓๐
๖๐๓๑
๖๐๓๒
๖๐๓๓
๖๐๓๔
๖๐๓๕
๖๐๓๖
๖๐๓๗
๖๐๓๘
๖๐๓๙
๖๐๔๐
๖๐๔๑
๖๐๔๒

นายสุกฤษฏิ์ ทินปาน
นายสุกฤษณ ฤทธิพันธุ
นายสุกิจ ดาวเรือง
นายสุกิจ บุญกาวิน
พันจาเอก สุกิจ ปรือปรัก
สิบเอก สุกิจ มูลศรี
นายสุกิจ อภิวงคงาม
นายสุกิจ อินทรเจริญ
นายสุข งามปญญา
นายสุขกาย มุมทอง
นายสุขเกษม บุสภา
นายสุขเกษม ศรีมูล
นายสุขโข อุนทรีจันทร
นายสุขนิรันดร ทองรอง
นายสุขสม มุทิตา
นายสุขสรร คําแสงดี
นายสุขสรร อนุแกนทราย
นายสุขสวัสดิ์ ใจหาว
นายสุขสันต งาคชสาร
นายสุขสันต ฉายาวาศ
นายสุขสันต พงศศิลปวิจิตร
นายสุขสันต วันทองสุข
นายสุขสันต เหลามา
นายสุขสันต อาทะวิมล
นายสุคนธ พูลสุขเสริม
นายสุคนธพิชย แสงนพรัตน

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 ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุจินต ชินโสม
นายสุชน โคตรสมบัติ
นายสุชน อยูนัด
นายสุชัด คํากระแสร
นายสุชาณัฐ วิศิษฏานนท
นายสุชาติ กาธิกาล
จาเอก สุชาติ ขวาโยธา
นายสุชาติ คลังชํานาญ
นายสุชาติ คําพะไมย
จาเอก สุชาติ คิดคา
นายสุชาติ จินตนาการวิไล
นายสุชาติ ตาบทอง
นายสุชาติ ตาลุสา
นายสุชาติ ทองดวง
นายสุชาติ นาแกว
นายสุชาติ นางาม
นายสุชาติ นุนยัง
นายสุชาติ บุญวิเศษ
จาเอก สุชาติ บุญอาจ
นายสุชาติ ผอนดี
นายสุชาติ พรมบุตร
นายสุชาติ พวงพุม
นายสุชาติ พวงยอด
นายสุชาติ เพ็งหนู
สิบเอก สุชาติ ภูทอง
นายสุชาติ ศรีชาย

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

นายสุชาติ สืบเหตุ
นายสุชาติ สุวรรณมณี
จาเอก สุชาติ ออนนอม
นายสุชิน ธรรมาภิรมยสุข
นายสุชีพ ชวยเทศ
นายสุเชษ แสนกล
นายสุเชษฐ เกรียงสกุลไกร
นายสุเชษฐ ตุนหนู
นายสุเชาว คงไทย
นายสุดเขต เดชรัตน
นายสุดใจ เคณาภูมิ
นายสุดชาย เทียนกิ่งแกว
นายสุดชาย โยธาวงษ
นายสุดธนู งามลุน
นายสุดิน อัจฉรานุกูล
นายสุทธมิตย ขัดทรายขาว
นายสุทธิ์ บุญโท
นายสุทธิ วัฒนโภคา
นายสุทธิจักร ใจสมุทร
นายสุทธิชัย จันทรคาต
นายสุทธิชัย ประเสริฐสุข
นายสุทธิชัย เสริมทรัพย
นายสุทธิชัย อนุสิฏฐกุล
นายสุทธินันท ปญโญ
นายสุทธินันท สุขใจ
นายสุทธิพงศ คลังของ

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 ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุทธิพงษ โชติบุญ
นายสุทธิพงษ บรรลือทรัพย
นายสุทธิพงษ วงคตอม
นายสุทธิพงษ วงศสิรินานนท
นายสุทธิพจน ราชเพียแกว
นายสุทธิพล นันทผาสุข
จาเอก สุทธิพันธ แกวมีศรี
นายสุทธิพันธ เริงชัยภูมิ
นายสุทธิรักษ โนนคูเขตโขง
นายสุทธิรัตน ธิติธรรม
นายสุทธิรัตน เรือนสูง
นายสุทธิลักษณ ชนะภักดี
นายสุทธิลักษณ ศรีไกร
นายสุทธิเวทย บุศรากูล
นายสุทธิศักดิ์ ชมภูแสน
นายสุทธิศักดิ์ นาคบํารุง
นายสุทธิศักดิ์ ภักดิ์ภูมินทร
นายสุทธิศักดิ์ แสนวิชา
นายสุทธี เวียงคํา
นายสุทธีธรรม โกมลหิรัญ
นายสุทัด ศรีสุวรรณ
นายสุทัศน คําแฝง
วาที่รอยตรี สุทัศน ทานุมา
นายสุทัศน พงษพิทักษ
จาเอก สุทัศน แพทยา
นายสุทัศน โพธิกุล

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

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุทัศน มูลรังษี
นายสุทัศน ลีประโคน
นายสุทัศน ศิริปกมานนท
นายสุทัศน สังขอินทร
นายสุทัศน อรรถสูงเนิน
นายสุทิน กูเงาะ
นายสุทิน ชินคํา
นายสุทิน พลเมืองดี
นายสุทิน ภูติโส
นายสุทิน วรรณมูล
นายสุทิน สมจิตร
นายสุทินกรณ เดชานุราช
นายสุทิศ เทศฉาย
นายสุทิศ รอบคอบ
นายสุเทพ กันแยม
นายสุเทพ จินา
นายสุเทพ ทรงเจริญกุล
นายสุเทพ พิทธิยะกุล
พันจาอากาศเอก สุเทพ หอมหวล
จาเอก สุธน ปกษี
นายสุธนโรจน สัตวาที
นายสุธรรม ทองขาว
นายสุธรรม สุวรรณ
นายสุธิวัฒน ตั้งตระกูล
นายสุธี กลางประพันธ
นายสุธี วงคนาแค

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 ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุธีรวัฒน รังสิมันตุชาติ
นายสุนทร กองกาสี
นายสุนทร คงชู
นายสุนทร คลังนิพิตร
สิบเอก สุนทร จิตกลาง
นายสุนทร เดชานุราช
นายสุนทร ทองสม
นายสุนทร นิลนันท
นายสุนทร ประครองสุข
นายสุนทร พลสิทธิ์
นายสุนทร รองนวล
นายสุนทร วะปะนัง
นายสุนทร สมสวย
นายสุนทร สังขทิพย
นายสุนทร แสงใสย
นายสุนทร หนองคูนอย
นายสุนทรศักดิ์ ฤทธี
พันจาเอก สุนัน เห็มวิพัฒน
นายสุนันท เครือจันทร
นายสุนันท จิรกุลสมโชค
นายสุนันท ใจเย็น
นายสุนันท บุญใบ
นายสุนันท พลเยี่ยม
วาที่รอยตรี สุนันท ลาหมาดสกุล
นายสุนันท วรรณภักดิ์
นายสุนันท สีบาน

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

จาเอก สุนันทร สิทธิ
นายสุนัย บุญรอด
นายสุนา พลอยพุฒ
นายสุนุสรณ เทพทอง
นายสุเนตร คํามะณี
นายสุเนตร อันทะบาล
นายสุบรรณ พงษสุพรรณ
พันจาเอก สุบรรเทิง จันทรอิน
พันจาเอก สุบัน วิเศษเนตร
นายสุบิณ รัตนพันธ
นายสุประดิษฐ อินทรักษา
นายสุประสิทธิ์ ขวัญแสน
นายสุปญญา คูณสูงเนิน
นายสุปญญา จําป
นายสุปญญา โยธาธรรม
นายสุปญญา ศรีอาจชัย
นายสุพกฤษฎิ์ กิจทรัพยทวี
นายสุพจน กลิ่นตั้น
นายสุพจน เกษทองมา
นายสุพจน แกวตื้อ
นายสุพจน ขํานุรักษ
จาเอก สุพจน เชิดรัมย
นายสุพจน ฐิติวรการณกูล
นายสุพจน นนทฤทธิ์
นายสุพจน บุญนํา
นายสุพจน ปญญายิ่ง

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 ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุพจน พรมนอย
นายสุพจน พูลสาริกิจ
สิบเอก สุพจน เพ็งทา
นายสุพจน เพิ่มพูล
นายสุพจน มณทยา
นายสุพจน ฤทธิรงค
นายสุพจน ศรชัย
นายสุพจน สุบินประเสริฐ
สิบเอก สุพจน สูงพล
นายสุพจน หมวกคํา
นายสุพจน อนทอง
นายสุพตร สุณะเทพ
นายสุพพัต ชุมชื่น
นายสุพมิตร กอบัวกลาง
พันจาเอก สุพรชัย ปญจพงษ
จาสิบเอก สุพรรณ มาแกว
นายสุพรรณ ศรีปตเนตร
นายสุพล กระเชื่อมรัมย
นายสุพล ปาริมา
นายสุพล แพงพงษ
นายสุพล ราศี
นายสุพล อูปแกว
นายสุพลีรภัทร ยมโคตร
นายสุพสิษฐ อุทัยรัตน
นายสุพัฒน กานตสิทธิโชค
นายสุพัฒน เจือจุล

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

นายสุพัฒน ธีรางศุ
นายสุพัฒน บุญหอม
นายสุพัฒน ประรัมย
นายสุพัฒน พิมพา
นายสุพัฒน วโนทยาน
นายสุพัฒนชัย ทรงพุฒิ
นายสุพัฒนพงษ มูสิกพงษ
สิบเอก สุพันธ พลศิริ
นายสุพันธ สืบสิงห
นายสุพิน หลุนบูชา
นายสุเพียบ เกรัมย
นายสุภกิจ สุทธิรัตน
นายสุภจริน แดงประเสริฐ
นายสุภชัย คําตัน
นายสุภชัย ทิพยทอง
จาเอก สุภชัย โพธิ์ทอง
นายสุภชัย เมืองโพธิ์
นายสุภณัฐ เนียมรัตน
นายสุภรักษ คําสงค
นายสุภวัฒน คงทอง
นายสุภสิทธิ์ กสิผล
นายสุภักดี โหนงจันดี
จาเอก สุภัค บุตรคอนบุรี
นายสุภัทรพงษ แพเมือง
นายสุภากร ทําเนาว
นายสุภาที แกวสงา

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุภาพ เกตุสุภะ
นายสุภาพ ขาวงาม
นายสุภาพ เพ็ชรเรือนทอง
นายสุภาพ วงคอํามาตร
พันจาตรี สุภาพ อุปญญ
นายสุภี สิงหรัมย
นายสุภีร ภูนารี
นายสุมาฆะ ฉ่ํามะนา
นายสุมิต มณีใหม
นายสุมิตร กิตติลาภ
นายสุมิตร คําทองสุข
นายสุมิตร บุญครุฑ
นายสุมิตร ปานจําลอง
นายสุมิตร มาศรี
นายสุเมธ คันธใส
นายสุเมธ ชารี
นายสุเมธ ชินพร
นายสุเมธ ดาราคํา
นายสุเมธ นารานิติธรรม
สิบเอก สุเมธ บรรณวรรณ
นายสุเมธ วงคแกว
นายสุเมธ สระทองคุม
นายสุเมธ สินโพธิ์
นายสุเมธ สุเมโท
นายสุเมธ อาคะราช
นายสุเมธา ยังแสนภู

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

นายสุเมธี แกวทับทิม
นายสุเมธี รอดสี
สิบเอก สุเมษ กาวิน
นายสุรการต ภารสําราญ
วาที่รอยตรี สุรไกร โคตรบุรี
จาสิบโท สุรไกร ไชยศิลป
นายสุรจักษ คําซาว
นายสุรจักษ ประกอบดี
จาสิบเอก สุรจิตต วุฒิการณ
นายสุรเจตน ปอมนาค
นายสุรเจตน เพียนอก
นายสุรชัย กกแกว
นายสุรชัย ขวัญศิวิไลย
นายสุรชัย ขุมเงิน
นายสุรชัย ฉัตรทอง
นายสุรชัย ชึรัมย
นายสุรชัย ชุมแกว
นายสุรชัย เซงเมือง
นายสุรชัย ดรุณพันธ
นายสุรชัย ใตคีรี
นายสุรชัย ทองขาว
นายสุรชัย ทองคํา
นายสุรชัย นิกรสุข
สิบเอก สุรชัย ปทถาพงษ
นายสุรชัย พรมมาเตียม
นายสุรชัย พากระจาง

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 ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุรชัย เพียดงมัน
วาที่รอยตรี สุรชัย วงศคําจันทร
นายสุรชัย วิสุทธิรัตน
นายสุรชัย ศรีระอุดม
นายสุรชัย สมพันธุ
นายสุรชัย สายทองแท
นายสุรชัย เสนาเหลา
นายสุรชัย โสมูล
นายสุรชัย อัศวินะกุล
นายสุรชาติ เขตนคร
นายสุรชาติ คลายพิมพ
นายสุรชาติ ไตรสูงเนิน
นายสุรชาติ ฤทธิ์สิงห
นายสุรชาติ อมัจกุล
นายสุรชิต เจนวิทยารักษ
นายสุรเชษ กันไชยคํา
นายสุรเชษฏ สุวรรณ
นายสุรเชษฐ กายขุนทด
นายสุรเชษฐ จันทรประเสริฐ
นายสุรเชษฐ จิตเมต
นายสุรเชษฐ บัวสําลี
นายสุรเชษฐ ภิรมยศรี
นายสุรเชษฐ ดวงนคร
นายสุรดิษ พรหมหมอเฒา
นายสุรเดช รัตนบุรี
นายสุรเดช ศรีเที่ยง

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

นายสุรเดช อินทชิต
นายสุรธร สุตะโท
นายสุรนาท งอกกําไร
นายสุรพงค คงสุวรรณ
นายสุรพงค จินดาพล
จาสิบเอก สุรพงศ แพงแสง
จาสิบตรี สุรพงษ กงรัมย
นายสุรพงษ กําหัวเรือ
นายสุรพงษ เขียวยะ
นายสุรพงษ คงชุม
วาที่รอยโท สุรพงษ ทองอินที
นายสุรพงษ วิชางาม
นายสุรพงษ เอี่ยมเดชะศักดิ์
นายสุรพจน เอมอยู
นายสุรพล ชมมัชยา
นายสุรพล ไชยคําหลา
นายสุรพล นอยดี
นายสุรพล บุญมี
นายสุรพล สายปอง
นายสุรพล อูแกว
นายสุรพันธ การเพียร
นายสุรพันธุ สุวรรณศักดิ์
นายสุรพิน เพ็งเขียว
นายสุรยกานต มงคลสินธุ
นายสุรยานี ปกรีย
นายสุรยุทธ นาโสก

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุรวิทย บุญมาก
สิบเอก สุรวิทย ศรีนุกูล
นายสุรวุฒ คงกระพันธ
นายสุรวุฒิ นามจันทร
นายสุรศักดิ์ เกลียวเพียร
พันจาอากาศเอก สุรศักดิ์ คําโพธิ์
นายสุรศักดิ์ งามชัด
นายสุรศักดิ์ ไชยทักษิณ
นายสุรศักดิ์ ดําดวงโรม
นายสุรศักดิ์ ทวันเวท
นายสุรศักดิ์ ทองสีดํา
นายสุรศักดิ์ บุตรพรม
สิบเอก สุรศักดิ์ ประทุมศรี
นายสุรศักดิ์ พอสียา
นายสุรศักดิ์ โพพาฤทธิ์
นายสุรศักดิ์ ยมศรี
นายสุรศักดิ์ รักภูมิ
นายสุรศักดิ์ ศรีประยา
นายสุรศักดิ์ สาแกว
นายสุรศักดิ์ สิทธิสม
นายสุรศักดิ์ แสนเขื่อน
นายสุรศักดิ์ หงษคํา
นายสุรศักดิ์ ออนละมูล
นายสุรสิงห แกวเชื้อ
นายสุรสิทธิ์ จอมสวาง
จาเอก สุรสิทธิ์ พิมพสวัสดิ์

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

นายสุรสิทธิ์ ฤทธิรณ
พันจาโท สุรสิทธิ์ หาญรักษ
นายสุรสีห จันทรแสงศรี
นายสุระ จันทรมี
นายสุระ แปะจัตุรัส
นายสุระ ภูลายยาว
นายสุระ แสนตื้อ
นายสุระชัย ไชยยนต
นายสุระชัย ดารมย
นายสุระชัย มูลเงิน
จาเอก สุระชัย วงษกลาง
นายสุระเชษฏ สําราญ
นายสุระเชษฐ ยอดคํา
นายสุระพงค พรมทา
นายสุระศักดิ์ กุดแถลง
นายสุระศักดิ์ ดวงชมภู
นายสุระสิทธิ์ หงสจุมพล
นายสุรักษ ศรีเมืองชาง
นายสุรัช อุนนันกาศ
นายสุรัชต อามาตยสมบัติ
นายสุรัฐพงศ พิมพโพธิ์
นายสุรัตน เจะมูซอ
นายสุรัตน ทิพยรักษ
วาที่รอยตรี สุรัตน นอมระวี
นายสุรัตน สถิระรัตน
นายสุรัตน สามาลย

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 ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุราช อุปศรี
นายสุริ บงกชศรีจินดา
นายสุริทัศน วงควันดี
นายสุรินทร เขื่อนขัน
นายสุรินทร ชูสิงหแค
นายสุรินทร สุภาษิ
นายสุรินทรพันธ มั่นกุง
นายสุรินทวงศ บุญทา
นายสุริพงษ คงรื่นเริง
นายสุริย วงษาเวียง
นายสุริยกานต ดีโคตร
นายสุริยงค ยืนยง
จาเอก สุริยน พัวตนะ
นายสุริยนต ลบบํารุง
นายสุริยพงศ อัมพวา
นายสุริยะ จรดล
นายสุริยะ ศรีธรรมศาสน
นายสุริยะ อินทนี
นายสุริยัญ รังหอม
นายสุริยัน แสงเสวก
นายสุริยัน หาญแท
นายสุริยันต กานกายันต
นายสุริยันต เกตุภูเขียว
นายสุริยันต จันทะเกษ
นายสุริยันต รักษาชีพ
นายสุริยา การะเกษ

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

นายสุริยา แกวขวัญ
นายสุริยา ใครนุนกา
จาเอก สุริยา จันทรหอม
นายสุริยา ถําวาป
นายสุริยา ทองหาว
นายสุริยา ธีราธรรม
นายสุริยา นาเมืองรักษ
นายสุริยา นิจครบุรี
นายสุริยา ประมวล
นายสุริยา พวงสุข
นายสุริยา มะสุใส
นายสุริยา ราชบัวโคตร
นายสุริยา วงศอํามาตย
นายสุริยา สุขรัมย
นายสุริยา เสนาทิพย
นายสุริยาวุธ สีสด
นายสุริยาวุธ อินทระเกษม
นายสุริวงศ เกษโสภา
นายสุริศักดิ์ คมสัน
นายสุรีย มีชื่อ
นายสุวชล ทิพยเที่ยงแท
นายสุวรรณ จันทรศรี
นายสุวรรณ นามมุงคุณ
นายสุวัฒน เกษมสุข
นายสุวัฒน แคนตะ
นายสุวัฒน ใจคง

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุวัฒน ดอนทอง
นายสุวัฒน พัฒศรีเรือง
นายสุวัฒน วารีสดใส
นายสุวัฒน ศรีกุหลาบ
นายสุวัฒน หิรนรมย
นายสุวัณชาติ หนักแนน
นายสุวัตชัย ชื่นชม
นายสุวิก แกวจุลพันธ
นายสุวิจักขณ บํารุงสุข
นายสุวิชญ ชูแกว
นายสุวิชย เจริญพานิช
นายสุวิชา จามพัฒน
นายสุวิชา สุวรรณโคตร
นายสุวิต โบบทอง
พันจาเอก สุวิท เรืองอราม
นายสุวิทย กาญจนวงศ
นายสุวิทย ขวัญนุย
นายสุวิทย คําปลิว
นายสุวิทย จีนพัฒน
นายสุวิทย เชื้อบุญมี
นายสุวิทย ทองคํา
นายสุวิทย นิลหงษ
นายสุวิทย บุญญาธิการ
นายสุวิทย บุญบําเรอ
นายสุวิทย บุญมา
นายสุวิทย พลชัย

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

นายสุวิทย พุทธรัตน
นายสุวิทย พุทธศรี
พันจาตรี สุวิทย โพธิ์ศรี
นายสุวิทย รัตนธรรมวาที
นายสุวิทย เรืองแกว
นายสุวิทย สมเชื้อ
นายสุวิทย สายเบาะ
นายสุวิทย สุริฉาย
นายสุวิทย แสนคําวัง
พันจาเอก สุวิทย หงวนไธสง
นายสุวิทย หมัดยุโสะ
นายสุวิทย หะระหนี
นายสุวิทย อุทธสิงห
นายสุวินัย จามิตร
นายสุสาคร หังโส
นายสูดีมัน ยูโซะ
นายเสกสรร กลอหาว
นายเสกสรร เดชปอง
นายเสกสรร ตันติวนิช
นายเสกสรร บรรหารบุตร
นายเสกสรร บุตกะ
สิบเอก เสกสรร ปญญานุวัฒน
นายเสกสรร มีหลง
นายเสกสรร ฤทธิ์รุง
นายเสกสรร เลาอรุณ
นายเสกสรร ศรีสุระ

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเสกสรร อินตะ
นายเสกสรรค แกวลาย
นายเสกสรรค เจริญศิริ
นายเสกสรรค บุพโต
นายเสกสรรค ภูคงน้ํา
นายเสกสรรค เมืองโคตร
นายเสกสรรค สัญจรโคกสูง
นายเสกสรรค สุขเกษม
นายเสกสรรค เหลาบัวดี
วาที่รอยตรี เสกสรรค อาดตันตรา
นายเสกสันต จันทไทย
นายเสกสันต ศิลา
นายเสกสันต สรอยสังวาลย
นายเสกสันติ ทองแท
พันจาเอก เสฎฐวุฒิ อิทธิพลวานิชกุล
นายเสฏฐวัฒน รัตนพันธ
นายเสฏฐวุฒิ ภูจอม
นายเสถียร ประเที่ยง
สิบเอก เสถียร ลีสี
พันจาเอก เสถียร สรอยอุดม
จาเอก เสถียร อินทะเสน
นายเสนห สีกาวี
นายเสนห แสงลี
นายเสนห อนุรักษ
นายเสนห โอดพิมพ
นายเสนาะ ศรีแจ

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

นายเสนีย เกษทองมา
นายเสนีย สุขเอี่ยม
นายเสนีย ออนเหลา
นายเสมอ โพธิสิงห
นายเสริมวุฒิ ศิริมาลาตัง
นายเสรี ขันตี
นายเสรี เขียนดี
นายเสรี คําทอง
นายเสรี ตระกูลกองโต
นายเสรี ลําทา
นายเสรี สนิท
นายเสรี สีแดง
นายเสรี สีสม
นายเสรีย ออสันตินุตสกุล
นายเสวต ขนันไทย
นายเสวียน หมั่นกิจ
นายแสงทอง แปนประโคน
นายแสงเพ็ชร ภักมี
นายแสงสรวง เคาภูไทย
นายแสงอรุณ งามวงษ
นายแสนยากร ออนทรวง
นายแสนยานุภาพ สารสุข
นายแสนศักดิ์ เค็งสม
นายแสละ หมัดโสะ
นายโสภณ เกลื่อนสุทธิ
นายโสภณ คุณวุฒิ

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 ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายโสภณ นาคออน
นายโสภณ นามโคกกวด
นายโสภณ ผิวเพชร
นายโสภณ มณีชาติ
นายโสภณ มาชวย
นายโสภณ สุทนต
นายโสภณ อิสโม
นายโสภนวิชญ สินเจริญไพบูลย
นายโสภาคส เยี่ยมเวช
นายโสรัตน กุลสุข
นายโสรัตน คงทอง
นายโสฬส ทองศรี
นายโสฬส พีระพงษ
นายโสฬส สันติพงศศักดิ์
จาสิบเอก ไสว วะเท
นายไสว หมายมุง
นายหนึ่ง มีหลา
นายหฤษฎฟาใส ใจกรุณา
นายหัตถชัย บุริขันธ
นายหัสกร เกษนอย
นายหัสณพงษ แกวไธสง
นายหัสดิน มาสีจันทร
นายหัสดินทร สังขชู
นายหัสดี เหลาชัย
นายหัสนัย บุญชุม
นายหัสนัย หลอทอง

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

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายหาญณรงค คํานิ่ม
นายหาญศึก คํานามะ
นายหิรัญ มหาแกว
จาอากาศเอก หิรัญกฤษฎิ์ ชัยกา
นายเหรียญชัย บุญพา
นายแหลมทอง ดาระโส
นายแหลมทอง นามวา
นายอคิราเดช ฤทธิแสง
นายองคอาจ ธาตูวิสัย
นายองอาจ แกวบุญสง
นายองอาจ คํารพ
นายองอาจ ธุระกิจ
นายองอาจ ประสารพันธุ
นายองอาจ ปุญญฤทธิ์
นายองอาจ รอดรมย
นายองอาจ วารี
นายอชิตะ แกวเนิน
นายอฌราฝ อะหะหมัด
นายอณุวัฒน ปกกะสาตัง
นายอดิชาติ ฉ่ําไธสง
นายอดิเทพ พัฒนศุภสุนทร
นายอดิธิต ธิพึง
นายอดินันต บิลยีหลี
นายอดิเรก ถนอมสิน
นายอดิเรก นิลทิตย
นายอดิเรก สุขลําใย

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 ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอดิศร จันทะวัน
นายอดิศร มีสวนทอง
นายอดิศร ลาดลํา
นายอดิศร สุวรรณศรี
นายอดิศร อุปการ
นายอดิศรณ มีทองคํา
นายอดิศักดิ์ คชนิล
นายอดิศักดิ์ คําภา
นายอดิศักดิ์ คิดโสดา
นายอดิศักดิ์ โคตรธรรม
นายอดิศักดิ์ แตกเงิน
พันจาเอก อดิศักดิ์ ทรงโคตร
นายอดิศักดิ์ ทองทิพย
นายอดิศักดิ์ ทานันท
นายอดิศักดิ์ บัณฑิตรักการคา
นายอดิศักดิ์ บุญคง
นายอดิศักดิ์ ราชคํา
นายอดิศักดิ์ ลีลาสุธานนท
นายอดิศักดิ์ สมชอบ
นายอดิศักดิ์ เหมทานนท
นายอดิศักดิ์ อินทรพรหมมา
นายอดิสรณ ทําสวย
นายอดุล เติมวุฒิ
นายอดุลเดช เทพภิบาล
นายอดุลเดช อุโท
นายอดุลย แกวเกิด

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

นายอดุลย ไชยฮะนิจ
นายอดุลย ซายกลาง
นายอดุลย ปากหวาน
นายอดุลย มะหะมะ
นายอดุลย ยอดทองคํา
นายอดุลย ยืนยงชาติ
นายอดุลย สมบูรณ
นายอดุลย วงศใหญ
นายอดุลยเดช พาบุ
นายอดุลยนิติ มานุ
นายอดุลศักดิ์ นาสุข
นายอติเทพ เครือคํา
นายอติเทพ ลักขษร
นายอติราช พลเทพ
นายอธิคม คําอิ่น
วาที่รอยตรี อธิชาติ สุราช
นายอธิพงษ ชาญประโคน
นายอธิภัทร คําหนามแทง
นายอธิภูมิ พาสงค
นายอธิรัฐ อินดีคํา
นายอธิวัฒน ทองศิริ
นายอธิวัฒน ธนานันทพัฒน
จาเอก อธิวัฒน ปาคาถา
นายอธิวัฒน สันหมุด
นายอธิวัฒน อุทธสาร
นายอธิศักดิ์ ทองคํา

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 ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอธิษฐ กําไร
นายอธิษฐ ชาญเชาววรรธน
นายอนนท สิงหชาติ
นายอนนท แสนติด
นายอนรรฆพงศ เกษตรเกื้อกูล
พันจาเอก อนวัช ยุทาบอ
นายอนวัช อินทรบุตร
นายอนะวัฒน ริตพวง
นายอนัน กทิศาสตร
นายอนัน ปลั่งกลาง
นายอนันต กาศสนุก
นายอนันต เกตุใหม
นายอนันต แกนทาว
พันจาเอก อนันต เจริญธรรมศิริ
นายอนันต โฉมอําไพ
นายอนันต ชูศรีทอง
นายอนันต โตงนุแย
นายอนันต บานูอิดรีส
นายอนันต ปาระพิมพ
นายอนันต ปุสวัสดิ์
นายอนันต ผดุงสุขดํารง
นายอนันต พรรณนา
นายอนันต โพธิคํา
นายอนันต แยมแสงทอง
นายอนันต รอยทา
นายอนันต ลิขิตวัฒนกิจ

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

นายอนันต สุริยะจันทร
นายอนันต หาชัยภูมิ
นายอนันตชัย นาคแกมทอง
นายอนันตภัทร โชติธนอธิวัฒน
นายอนันตวัฒน พิมพมนต
นายอนันท พงศนุรักษ
นายอนันท โพธิ์ศรี
นายอนันท วงษศักดา
นายอนันท หลุนบูชา
นายอนิรุตติ์ พลภูเมือง
นายอนิรุทธ อนุรักษ
นายอนิรุทธิ์ ครองสุข
นายอนิรุทธิ์ จันทิมา
นายอนิรุธ วัชรอรุณ
นายอนิวัตต ตั้งธีรโชติกุล
นายอนุกุล นาโม
นายอนุกูล กิตติธรรม
นายอนุชา เกียรติประวัติกุล
นายอนุชา ขันทอง
นายอนุชา จันทรกลิ่น
นายอนุชา จั่นเพชร
สิบเอก อนุชา ฉิมเจริญ
นายอนุชา ชุติเนตร
นายอนุชา ตาทอง
นายอนุชา ทองสาลี
นายอนุชา เทพโสดา

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอนุชา เทียรรัมย
นายอนุชา นวนนอม
นายอนุชา ปากองวัน
นายอนุชา พามี
นายอนุชา มนตรีบริรักษ
จาเอก อนุชา มานะวงศ
นายอนุชา สําเนียงแจม
นายอนุชา สีดาวงษ
นายอนุชา สืบสําราญ
นายอนุชา เสียงเพราะ
นายอนุชา แสงจันทร
นายอนุชาติ ตาเหียง
นายอนุชาติ สกุลรัตนกุลชัย
นายอนุชาติ สวามีชัย
นายอนุชาติ หินซุย
นายอนุชารัตน มหาแสน
นายอนุชิต กระธรรมะ
นายอนุชิต จันทลา
นายอนุชิต ศรีลอม
นายอนุตรา อุตะมะยาน
จาเอก อนุพงษ จันมานิตย
นายอนุพงษ บุญมา
นายอนุพล ชยันตรดิลก
นายอนุมัติ จันทรเพ็ญ
นายอนุยุต ภรณใจกลา
นายอนุรักษ กันธะวงศ

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

นายอนุรักษ คํากําพุด
นายอนุรักษ จันทรแกว
นายอนุรักษ ชารมาลย
นายอนุรักษ นาคแกว
นายอนุรักษ นาคะอินทร
นายอนุรักษ เนียมสวรรค
นายอนุรักษ วิทยาภูมิ
นายอนุรักษ สกุลเพชรวงศ
นายอนุรักษ แสงแกว
นายอนุรักษ แอมปรัชฌาย
นายอนุรุศย รุนกลุม
นายอนุลักษ เพียรประสม
นายอนุลักษณ แสงสุธา
นายอนุวงศ ออนละมอม
นายอนุวรรต จิตสบาย
นายอนุวัชร เดชพันธ
นายอนุวัฒน บาดดิษฐ
นายอนุวัฒน มั่งคั่ง
นายอนุวัฒน ศรีหนองหาง
นายอนุวัฒน สินยัง
นายอนุวัฒน อัตสาร
นายอนุวัต กุมสินพันธ
นายอนุวัตน หมาดทิ้ง
นายอนุวัตร แสนอินตะ
นายอนุวิชย ไชยสิทธิ์
นายอนุศักดิ์ กิติราช

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 ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอนุศักดิ์ พัฒนอุดมศาสตร
นายอนุศิษฏ งามวิไลสกุล
นายอนุศิษฏ รัตนวิชัย
พันจาโท อนุสร คําวัง
นายอนุสรณ แกวพิลา
สิบเอก อนุสรณ คํามี
นายอนุสรณ แซขอ
จาเอก อนุสรณ ประทุมลี
นายอนุสรณ ปราโมทยมณีรัตน
นายอนุสรณ พรหมเมือง
นายอนุสรณ วีระ
นายอนุสรณ สระบัว
นายอนุสิทธิ์ ดาหาญ
นายอนุสิทธิ์ ฤทธิรงค
นายอนุสิษฐ สมบูรณศิลป
นายอโนชา ใจไว
นายอโนชา ฉัตรสุวรรณ
นายอพิรุณ พูนสวัสดิ์
นายอภัฒน บุญกอง
นายอภัย พุทธรักษ
นายอภิชน ประมุข
นายอภิชัย คุโม
นายอภิชัย จุรักษ
นายอภิชัย ทองสงา
พันจาเอก อภิชัย บรรจงรอด
นายอภิชัย ประไพเพชร

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

นายอภิชัย พิมพิชัย
นายอภิชัย เมืองสุข
นายอภิชัย สิลินทบูล
นายอภิชัย ใสดี
นายอภิชาต ปนชัยพัฒน
นายอภิชาต สันติยา
นายอภิชาติ คงทิพย
นายอภิชาติ คําแสน
นายอภิชาติ เชื้อเพ็ง
นายอภิชาติ ดวงเกา
นายอภิชาติ แดงจันทึก
นายอภิชาติ ตัดสายชล
นายอภิชาติ ตันตา
นายอภิชาติ ถิระรัตน
นายอภิชาติ นามวงษ
นายอภิชาติ บาลจบ
นายอภิชาติ บุญยัง
จาเอก อภิชาติ พวงฉ่ํา
จาสิบตํารวจ อภิชาติ พันธุโพธิ์
นายอภิชาติ มาชัยภูมิ
นายอภิชาติ ยอดแกวดี
นายอภิชาติ รัตนวิเศษ
วาที่รอยโท อภิชาติ วงษบุญสง
นายอภิชาติ ศรีถิรศักดิ์
นายอภิชาติ สาพิมาน
นายอภิชาติ สีหา

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 ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอภิชาติ สุขสงวน
นายอภิชาติ แสงกุรัง
นายอภิชาติ ใสเนตร
นายอภิชาติ อินทรวิเศษ
นายอภิชาติ อุตเจริญ
นายอภิชาติพงศ ถิตยพิพิธ
นายอภิเชต เหมือนสันเทียะ
นายอภิเชษฐ กุลีชวย
นายอภิเชษฐ ไกแกว
นายอภิเชษฐ ขันธเขต
นายอภิเชษฐ จุลโพธิ์
จาเอก อภิเชษฐ พูลชุม
นายอภิเชษฐ ภูเดช
นายอภิเชษฐ ตระกูลมหัทธโน
นายอภิญญา พรมจันทร
นายอภิเดช จันทพันธ
นายอภิเดช พัฒนเวช
นายอภิเดช สังขทอง
นายอภิเดช สุขเจริญ
นายอภิเดช สุระมณี
นายอภินันท นามนวล
นายอภินันท ประมงค
นายอภินันท ปะโปตินัง
นายอภินันท สัพโส
นายอภินันท สิงหไพบูลยพร
นายอภินันท โสรกนิษฐ

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

นายอภิภู ชมภูศรี
นายอภิมล กิจประชา
นายอภิมุข วันจันทร
นายอภิรักษ จานสังคโลก
นายอภิรักษ เฉลิมเลา
นายอภิรักษ พิเนตรเสถียร
นายอภิรักษ ภูชัย
นายอภิรักษ เยี่ยมราษฎร
นายอภิรักษ สุขนันตพงศ
นายอภิรัตน กุมารแกว
นายอภิรัตน งามแข
สิบเอก อภิรัตน บรรณารักษ
นายอภิรุณ สีเยี่ยม
นายอภิลักษณ สวางดี
นายอภิลักษณ สุทธิจิต
นายอภิวัฒน คําตะ
นายอภิวัฒน คํามงคล
นายอภิวัฒน แชมรัมย
นายอภิวัฒน ทองทวี
นายอภิวัฒน บุญรอง
นายอภิวัฒน วัชราภิรักษ
นายอภิวัฒน ศรีชมภู
นายอภิวัตร ชาญนอก
นายอภิวิชญ ตันตุลา
นายอภิศักดิ์ พึ่งเพ็ญ
นายอภิสันต นันทพรหม

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 ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอภิสิทธ สุยะ
นายอภิสิทธิ์ ชวนไชยสิทธิ์
นายอภิสิทธิ์ ชูลขันธ
จาเอก อภิสิทธิ์ ปะเวละทัง
นายอภิสิทธิ์ พาพวย
นายอภิสิทธิ์ พิมพสวัสดิ์
นายอภิสิทธิ์ สรพิมพ
นายอภิสิทธิ์ สิงหสุวรรณ
นายอภิสิทธิ์ แสนชมภู
นายอภิสิทธิ์ หลาเมา
นายอภิสิทธิ์ อินทรโทโล
นายอมร คิดเห็น
นายอมร ดุลยะสิทธิ์
นายอมร นาคะดํารงวรรณ
นายอมร บุญโนนแต
นายอมร ศรีสวัสดิ์
นายอมร ศิลปะ
นายอมรชัย งามพานิชกิจ
นายอมรเทพ กอบกุศล
นายอมรเทพ กัณฑิโกวิท
นายอมรวิทย รักษาพันธุ
นายอมรศักดิ์ ไกรกิจราษฤร
นายอมรศักดิ์ สิริสุธินันท
นายอมรัตน จิตตพิทักษ
นายอมฤต ภูตองใจ
นายอยวัต ยะแสง

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

นายอยุธยา พิทยากูล
นายอรชล เมืองดี
นายอรรคเดช วงศรี
นายอรรคพล ทิมอุดม
นายอรรณพ จิตมโนวรรณ
นายอรรณพ บัวเขียว
พันจาอากาศเอก อรรณวินทร
สุวรรณประเสริฐ
นายอรรตพล ศรีไชย
นายอรรถชัย เถาวโท
นายอรรถชัย บุษบง
นายอรรถชา นอกกระโทก
นายอรรถชา สมวาจา
นายอรรถนิรุตติ์ ปกปอง
นายอรรถพงษ เจนรัมย
นายอรรถพร คชารัตน
นายอรรถพล ขวางจิตต
นายอรรถพล จันทรโชติ
นายอรรถพล บุปผาพันธ
นายอรรถพล ปญญากุลารักษ
นายอรรถพล วุฒิสิวะชาติกุล
นายอรรถพล ศรีประมวล
นายอรรถพล สุขศรีงาม
นายอรรถวัฒน สมเขื่อน
นายอรรถวิทย แสงดิษฐ
จาเอก อรรถสิทธิ์ สมสนุก

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๒๖
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอรัญ กุลบุตร
นายอรัญ โคมทอง
นายอรัญ นาคอก
นายอราม ชุมสุวรรณ
นายอริญชย นาคสัมฤทธิ์
นายอรินทร แสงลี
นายอริยพงษ ศรีสุพัฒน
นายอริยวัฒน วัฒนไพบูลย
นายอรุณ กาเจ
นายอรุณ ชูประจง
นายอรุณ ซอนเติม
พันจาโท อรุณ มะหันตะ
นายอรุณชัย สินมงคลทรัพย
วาที่รอยตรี อลงกฎ โอทอง
จาสิบตํารวจ อลงกต คงกรุด
นายอลงกต แสงจันทร
นายอลงกรณ กรงระหัด
นายอลงกรณ งามดี
นายอลงกรณ ไชยทอง
นายอลงกรณ เนียมละออง
นายอลงกรณ มะโนธรรม
สิบเอก อลงกรณ อินนะปุสะ
นายอวยชัย อับเซ็น
นายอวิกลม จุติ
นายอวิรุทธ วิเศษสม
นายอหิง หาระคุณโน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๙๕๒
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

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายออ สาเดช
นายอฮํามาด เจะนิ
นายอะริน ศรีสุนา
นายอะหมาดิลลาห หะยีดือเระ
นายอัคควิทย มุงฝากกลาง
นายอัคเดช ดงหงษ
สิบเอก อัครชัย พวงจินดา
นายอัครเดช จงจิต
นายอัครเดช ชัยภัทรานิษฐ
นายอัครเดช เตชัย
นายอัครเดช เนตรสุวรรณ
นายอัครเดช มนตรีบุตร
นายอัครเดช วรุณศิริ
นายอัครพงศ กองพล
นายอัครพล มณีวงศ
นายอัครพล ศรีอุดร
จาเอก อัครพัชร แกวกระจางสินธ
นายอัครวัฒน อัครธรรมฤทธิ์
นายอัครวัตร ดุริยกรณ
นายอัครัช รัตนคช
นายอัครา กุมารสิทธิ์
นายอัครินทร บุญรอด
นายอัคเรศ ทองรวง
นายอังคลักษณ สายทองยนต
นายอังคาร เผือกศรี
นายอังคาร สวัสดี

๖๙๗๘
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอัจฉริยะ ชาญพิพัฒน
นายอัฉริยดนย กันทะยศ
นายอัซมิน หะยีสาแล
นายอัญชนะ สุขเติม
นายอัฎฮา สมัยบารมี
จาสิบเอก อัฏฐพนธ ทรัพยมาก
นายอัฐกร ไชยวงษา
สิบเอก อัฐพงษ ไขเพชร
นายอัฒพล สุขรักษา
นายอัตถสิทธิ์ จุลวรรณโณ
นายอันวา ดูมิแด
นายอับดุลกอฟฟาร หลีเยาว
นายอับดุลการิม กะมะ
นายอับดุลซอมะ เจะหลง
นายอับดุลฟาตะห กะนา
นายอับดุลมานาพ ราคุ
นายอับดุลรอปา กือจิ
นายอับดุลรอฮิม สาและ
นายอับดุลเลาะ ซิโมง
นายอับดุลเลาะ แซมะแซ
นายอับดุลเลาะ หะยีมะ
นายอับดุลเลาะ นาวา
นายอับดุลเลาะ ปะดุกา
นายอับดุลอายิก หะยีบารอเฮง
นายอัฟฟนดี เจะมะ
นายอัมพร ทองรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๐๐๔
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

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาโท อัมพร ศิริสําราญ
นายอัมรินทร มาตรา
นายอัมรินทร เสนจันตะ
นายอัมรินทร แสนเมืองชิน
นายอัลโอมาร เหลาะหมัดหลี
นายอัศวเดช สิทธิสาร
นายอัศวเวคิน ภูไทกัมปนาทภิญญา
จาเอก อัศวิน แทนทรัพย
นายอัษฎาพงษ สีมานอก
นายอัษฎาวุธ กรุณา
นายอัสฎา เชื้อบุญ
นายอัสนัย เพชรใส
นายอัสมาน แลเมาะ
นายอัสวิน ทองรินทร
นายอาคม กองพล
นายอาคม คมศรี
นายอาคม เงินถาวร
จาเอก อาคม จันถัน
นายอาคม ธุระนนท
นายอาคม นมรักษ
นายอาคม มลฑารัตน
นายอาคม วังแสนแกว
นายอาคม เวชทองคํา
นายอาคม ศรีใจ
นายอาคม อาจกลา
นายอาชว แสนจันทร

๗๐๓๐
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอาชวิน สุทําแปง
นายอาชีระ วิชาทยานนท
จาเอก อาชีวะ แสวงสาย
นายอาซะอารี ลาเตะ
นายอาซาฮา สะมะแอ
นายอาซาฮารี แวดามะ
จาเอก อาณัติ กลางสุพรรณ
นายอาณัติ ซื่อตรง
นายอาณัติ พุมพวง
นายอาณัติ มานะรี
นายอาณัติ เอี่ยมพิพัฒน
นายอาดัมส สะนิ
นายอาเดียว เหลืองเรือง
นายอาทิตย คิดสม
นายอาทิตย จันทรเพ็ง
นายอาทิตย ชาสงวน
นายอาทิตย ดีเลิศ
นายอาทิตย ทิพยปญญา
นายอาทิตย นาคเงิน
จาอากาศเอก อาทิตย ปุณประวัติ
นายอาทิตย พรมภักดี
นายอาทิตย พึ่งพา
นายอาทิตย พูลสวัสดิ์
นายอาทิตย ภูผาสุข
นายอาทิตย ลักษณมนตรี
นายอาทิตย ไลสมบุญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๐๕๖
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

นายอาทิตย ศิริเดช
นายอาทิตย สกุลศรี
นายอาทิตย สิงหศิริ
นายอาทิตย ใสกลาง
นายอาทิตย หมื่นเดช
นายอาธร เฉวียงวงค
นายอาธร เหลาโกง
นายอานนท คําหงษา
นายอานนท ตาลจรัส
นายอานนท บุญเหมย
จาเอก อานนท พวงดอกไม
นายอานนท รัตนมาลา
นายอานนท ลานภูเขียว
นายอานนท ลิขิตวัฒนกิจ
จาสิบเอก อานนท วชิรญาโน
นายอานนท สันติอารีย
จาสิบเอก อานนท สีดี
นายอานนท หล่ําสาย
นายอานุ ศรีวิมล
นายอามาน ดอเลาะ
นายอายูบี มะดีเยาะ
วาที่รอยตรี อารมณ ใจคํา
นายอารักษ กาญจนถาวรวิบูล
นายอารักษ ปากบารา
นายอารี มะโซะ
นายอาลาวี ยูโซะ

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๘๒
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอาวุฒิ ชินตานนท
นายอาวุธ ใยแกว
นายอาวุธ สงนอก
นายอาวุธ อาระลา
นายอาสมี มะอาลี
นายอาสะมิง ดาละเล็ง
นายอาสือมิง เมาะซา
นายอาสือมี แวอูเซ็ง
นายอํานวย ชัยนาม
นายอํานวย ชํานาญ
นายอํานวย ใดจิ๋ว
นายอํานวย ตรุษทุง
นายอํานวย ทิพเหลือง
นายอํานวย รักษาศิริ
นายอํานวย สมใจนึก
พันจาเอก อํานวย สุทธหลวง
นายอํานาจ กวางศรี
วาที่รอยตรี อํานาจ กายแกว
นายอํานาจ แกวหานาม
นายอํานาจ คําดี
นายอํานาจ โชติเสมอ
นายอํานาจ ไชยคิรินทร
วาที่รอยตรี อํานาจ ทองดี
นายอํานาจ ทองมวล
นายอํานาจ นวลทรัพย
นายอํานาจ นุยเด็น

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๑๐๘
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

นายอํานาจ ปอพันธดุง
นายอํานาจ ฝาพิมาย
สิบเอก อํานาจ พงศสุวรรณ
สิบเอก อํานาจ พรมวงษ
นายอํานาจ พรหมชนะ
นายอํานาจ เพ็ชรโต
นายอํานาจ มีธรรม
นายอํานาจ ราชนิยม
นายอํานาจ วิทยารัตน
วาที่รอยตรี อํานาจ สมนอย
วาที่รอยตรี อํานาจ สันทอง
นายอํานาจ สุขเกษม
นายอํานาจ เสงสั้น
นายอํานาจ หงษยี่สิบเอ็ด
นายอํานาจ อุนทอง
นายอํานาจชัย พัชรานุ
นายอําพล เข็มนาค
นายอําพล จงราบ
นายอําพล จันทา
นายอําพล ทิพยพรม
จาเอก อําพล บูชาทิพย
นายอําพล เพชรสง
นายอําพล รัตนอนันต
นายอําพล ศรีพารัตน
นายอําพัน นาไทร
นายอําพันธ แกนวิชา

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๓๔
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอิทธิ วงษภิรงค
นายอิทธิกร โคนพันธ
นายอิทธิเดช จิตบรรจง
นายอิทธิพล จัตุรโพธิ์
นายอิทธิพล ไชยวงศ
นายอิทธิพล เดี่ยวกลาง
นายอิทธิพล บุญบุตร
วาที่รอยตรี อิทธิพล โพธิพรม
นายอิทธิพล สิทธิจินดา
นายอิทธิพล อินทรโสภา
นายอิทธิรัตน สีใส
นายอิทธิฤทธิ์ พลโลก
นายอิทธิวรรธน สงคง
วาที่รอยตรี อิทธิวัตร สอทา
นายอิทธิวิธิ สินศิริ
นายอิ่นคํา ทาจอย
นายอิบรอเหม อมสารา
นายอิลยาส สาและ
นายอิศรากรณ กาวี
นายอิศราวุฒิ กิ้มซื่อ
นายอิศราวุธ หมาดหลี
นายอิศวเมศร เรืองแสน
นายอิสมาน บาหะ
นายอิสมาแอ มาหามะ
นายอิสมาแอล อาดํา
นายอิสรภาพ ลูกบัว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๑๖๐
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

นายอิสระ สมบัติกําไร
นายอิสเรศ อยูนาค
นายอีบอรอเฮง บาดา
นายอุกฤษฎ วิชัยยุทธิ์
นายอุกฤษฏ จิตตหมื่นไวย
นายอุกฤษฏ ปอทองคํา
นายอุดม การะพัตร
นายอุดม ไชยนอก
นายอุดม บุญสุข
นายอุดม บุญหลาย
นายอุดมการ มุงคุณ
นายอุดมโชติ ศรีสุนทร
นายอุดมทรัพย เหลืองอุบล
นายอุดมพงษ รื่นพานิช
พันจาเอก อุดมพร ปะติเต
นายอุดมภรณ วงศพันธ
นายอุดมภัท อุดมพงษ
นายอุดมรัตน ศรีนา
นายอุดมศักดิ์ ตะใจ
นายอุดมศักดิ์ สีพราย
นายอุดมศิลป สอนบุตรนาค
นายอุดร จันทเสน
นายอุดร โชคไพบูลย
นายอุดร พลหงษ
นายอุดร เพชรแสนงาม
นายอุดร มั่นใจ

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๘๖
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอุดร วงศสมศักดิ์
จาเอก อุดร แสนสุข
นายอุทัย ใจทัศน
นายอุทัย ชื่นใจ
นายอุทัย ชูเชิด
จาสิบเอก อุทัย ชูสง
นายอุทัย บัวภา
นายอุทัย พลพิชัย
นายอุทัย เมืองสอน
นายอุทัย วงษียา
นายอุทัย สําราญสุข
นายอุทัย สุดหลา
นายอุทัย สุระปอง
นายอุทัย หลวงใหญ
นายอุทัย หลอดคํา
นายอุทัยวุฒิ เต็มตาวงษ
นายอุทาน ขําวิไล
จาเอก อุทิตย จันทรสวาง
นายอุทิศ ล้ําจุมจัง
นายอุทิศ วรรณวงค
พันจาอากาศเอก อุเทน โกพลรัตน
นายอุเทน เงินโน
นายอุเทน โจสันเทียะ
นายอุเทน เทพาจันทรักษ
นายอุเทน แทบทาว
นายอุเทน ภูฉลอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๒๑๒
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

นายอุเทน โลหนารายณ
นายอุเทน วรรธธนภาส
นายอุบล คําเขียว
นายอุบล คําเพ็ง
นายอุบล จันทรชนะ
นายอุบล แอดแฮด
นายอุปการ พันธุนิตย
นายอุรุพงศ พระเดชกิ่ง
นายอุสมาน เวาะมะ
นายอุหมาด ลาดี้
นายอูเซ็ง ดือราแม
นายอูเซ็ง สะอะ
นายอูทอง อุตหลุด
นายเอกชัย กุนคง
นายเอกชัย แกวจอน
นายเอกชัย ไกลทุกข
นายเอกชัย ขันอาสา
นายเอกชัย คงถาวร
นายเอกชัย คุรุสิทธิ์
จาเอก เอกชัย ใจซื่อ
นายเอกชัย ใจสวาง
นายเอกชัย เชื้อวงค
นายเอกชัย ตั้งพิทักษไกร
นายเอกชัย ทาวคํามา
สิบเอก เอกชัย พันธิทักษ
จาสิบเอก เอกชัย เพ็งเลา

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๓๘
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเอกชัย โพธิ์ศรี
นายเอกชัย มาแวน
นายเอกชัย วัฒนพันธ
นายเอกชัย สวัสดี
นายเอกชัย สายเครื่อง
นายเอกชัย สุระจินดา
นายเอกชัย แสวงทอง
สิบเอก เอกชัย อูทรัพย
นายเอกชัย เอี่ยมสะอาด
นายเอกดนัย เสวกานันท
นายเอกนรินทร แจใจ
นายเอกนรินทร ชาสงวน
นายเอกนรินทร ทิพยอุโมงค
นายเอกนรินทร โนจิต
นายเอกนรินทร ฤทธิ์สุวรรณ
นายเอกนันท กอสัมพันธ
นายเอกบวร ภูริดาพงศ
นายเอกพงศ กระแสอินทร
นายเอกพงศ ทองบอแสน
นายเอกพงศ บุตรอินทร
นายเอกพงศ พันวงษา
นายเอกพงษ พงษา
สิบเอก เอกพจน ทะกอง
จาเอก เอกพจน เทียบแสน
นายเอกพล ทองงอก
นายเอกพล ทองนอย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๒๖๔
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

รอยเอก เอกพล บุญมาเลิศ
นายเอกภพ จันทรแกว
นายเอกภพ จันทรสุรินทร
นายเอกภพ แซสิม
นายเอกภพ ทิพยญาณ
สิบเอก เอกภพ โพธิพฤกษ
นายเอกภพ มาสขาว
นายเอกภพ วงคเที่ยง
นายเอกมนต แกวชะโน
นายเอกยุทธ ไสยญาติ
นายเอกรักษ ชัยวงค
นายเอกรัฐ จงรักดี
นายเอกรัฐ ผลรุง
นายเอกรัฐ โพธิ์สุวรรณ
นายเอกรัฐ แสงทอง
นายเอกรัตน บุญยะรัตน
นายเอกรัตน แยมแสง
นายเอกราช ขวกเขียว
นายเอกราช ยีเส็น
นายเอกรินทร กิตติประภานันท
นายเอกรินทร นาควงษ
นายเอกรินทร เพิ่มชาติ
นายเอกรินทร มีสัตยธรรม
นายเอกฤทธิ์ จันทมาศ
จาโท เอกลักษ ดวงคําจันทร
นายเอกลักษณ บัวพูล

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๙๐
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเอกลักษณ ศรีศักดิ์
นายเอกลักษณ สีหะวงษ
นายเอกวรา ถาวโร
นายเอกวัฒน ชวดนุช
นายเอกวัฒน โตวัฒนา
นายเอกวัฒน อะทะไชย
วาที่รอยตรี เอกวัฒน อาจหาญ
นายเอกวาริน สะสาง
นายเอกวิทย เกษมสวัสดิ์
นายเอกวิทย วุฒิเสลา
นายเอกวิทย ศรียานุวัฒน
นายเอกวุธ แกนทรัพย
นายเอกศักดิ์ สุนทรเสนาะ
นายเอกสันต เสี่ยงบุญ
นายเอกสิทธิ์ จิ๋ววิลัย
นายเอกสิทธิ์ ชาติโยธิน
นายเอกสิทธิ์ ธนะสูตร
นายเอกสิทธิ์ เรืองจุย
นายเอกอมร แกวอุพัย
นายเอกอาคม ดอนธงขวา
นายเอธัส ศิลารักษ
นายเอนก กลับเอียด
วาที่รอยตรี เอนก กลาเกิดผล
นายเอนก เร็วจันทึก
นายเอนก แสงจีน
นายเอนก แสงสวัสดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๓๑๖
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

นายเอนก หัวนา
พันจาเอก เอนก ออนมั่นคง
นายเอมัสกี สะแม
นายเอราวัต โถแกวเขียว
นายเอื้อน บุญมี
วาที่รอยตรี แอ สาเหาะ
นายโอภาศ ดีเปนแกว
จาเอก โอภาศ เรืองเกตุ
นายโอภาส กัลยาโพธิ์
พันจาเอก โอภาส เที่ยงฤทธิ์
นายโอภาส บุญจันดา
นายโอวาท สุขหลาย
นายโอฬาร วงศประสิทธิ์
นายไอศูรย นาชม
นายฮัมดัน เจะยิ
นายฮากิม หมานเบ็ญหีม
นายฮานาฟ มาหะมุ
นายฮานาฟ แวเจะ
วาที่รอยตรี ฮาริด เวชสิทธิ์
นางกงจันทร ยิ้มขลิบ
นางกชกร ไชยชุมภู
นางกชกร ทิพยรักษ
นางสาวกชกร พงศพิทักษ
นางกชกร พุมศรีสวัสดิ์
นางสาวกชกร เมธาบวรนันท
นางกชกร สงวนสัตย

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๔๒
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

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกชกร เสริมภักดิ์
นางกชกร แสงขาว
นางสาวกชกร แสงสุรินทร
นางสาวกชกร อัปมาเย
นางกชกรฉัตร กิ่งกาน
นางสาวกชกานต แสงอธิวัชร
นางสาวกชญาภัสส ศรีทา
นางกชพร คําเชียง
นางกชพร จันทมาศ
นางสาวกชพร จันทรเสนา
นางกชพร เจริญไวย
นางกชพร ชมภูศรี
นางกชพร ชละธาร
นางสาวกชพร ชัยวรกมล
นางสาวกชพร ไชยปญญา
นางสาวกชพร ติณราศรี
นางสาวกชพร ทีฆาวงค
นางสาวกชพร นอยเจริญ
นางกชพร มาลีหวล
นางกชพร สาพรมมา
นางสาวกชพร สายรัตน
นางกชพร สินประวัติ
นางสาวกชพร สิริผิวเงิน
นางสาวกชพร สีพิมพ
นางสาวกชพร สุพาภาส
นางกชพร แสงเรืองวรกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๓๖๘
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

นางกชพร โสดาพรม
นางสาวกชพร หินเธาว
นางสาวกชพรรณ แกนคง
นางกชพรรณ คําสีทา
นางกชพรรณ เงินออน
นางสาวกชพรรณ เจฟเฟอรี่
นางสาวกชพรรณ ไชยชนะ
นางกชพรรณ มณีโชติ
นางสาวกชพรรษ โมทะจิตต
นางสาวกชพัฒน สุกันทา
นางสาวกชภัท เมืองฤทธิ์
นางสาวกชวรรณ สระทองหน
นางสาวกชอร ไกรแสง
นางสาวกชามาศ การสมโชค
นางสาวกณญภรณ เฟองสีไหม
นางสาวกณิศ นิเลาะ
นางกณิศ อินทรักษา
นางกณิศา จันทรนาค
นางสาวกณิศา เสนีวงศ
นางกณิษฐา จินดาแจง
นางกตแกว มุกธะวัตร
นางสาวกตชกร ประมวลทรัพย
นางสาวกนกกร ชาวสวนกลวย
นางกนกกร เวงวิรัตน
นางกนกกร แสงสุวรรณ
นางสาวกนกกรณ สังฆบุญ

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๗๓๙๔ นางสาวกนกกาญจน แชมชอย
๗๓๙๕ นางสาวกนกกาญจน เดชเจริญ
๗๓๙๖ นางสาวกนกกาญจน
ตันตระประภากร
๗๓๙๗ นางกนกกาญจน ทองขัติ
๗๓๙๘ นางกนกกาญจน เผยศิริ
๗๓๙๙ นางสาวกนกกาญจน พวงวรินทร
๗๔๐๐ นางสาวกนกกาญจน โมทะจิตร
๗๔๐๑ นางสาวกนกกาญจน ศรีศกุน
๗๔๐๒ นางสาวกนกกาญจน หมอแกว
๗๔๐๓ นางสาวกนกกาญน ศิริแฝง
๗๔๐๔ นางกนกกานต ชวยสงค
๗๔๐๕ นางกนกชล ยอดเทพ
๗๔๐๖ นางสาวกนกณัฐรัศม วาริสุทธิ์
๗๔๐๗ นางสาวกนกดารา ไรลือคํา
๗๔๐๘ นางสาวกนกทิพย เชื้อโพธิ์หัก
๗๔๐๙ นางสาวกนกทิพย สิทธิวงศ
๗๔๑๐ นางกนกธร จันทรกุล
๗๔๑๑ นางกนกธร ละราคี
๗๔๑๒ นางสาวกนกนภัส เสนาชวย
๗๔๑๓ นางสาวกนกนาถ โกศัลวัฒน
๗๔๑๔ นางกนกนุช บัวสําโรง
๗๔๑๕ นางกนกเนตร ฉุยฉาย
๗๔๑๖ นางกนกพร กิติสาร
๗๔๑๗ นางสาวกนกพร คําคง
๗๔๑๘ นางกนกพร จํานงคสาร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๔๑๙
๗๔๒๐
๗๔๒๑
๗๔๒๒
๗๔๒๓
๗๔๒๔
๗๔๒๕
๗๔๒๖
๗๔๒๗
๗๔๒๘
๗๔๒๙
๗๔๓๐
๗๔๓๑
๗๔๓๒
๗๔๓๓
๗๔๓๔
๗๔๓๕
๗๔๓๖
๗๔๓๗
๗๔๓๘
๗๔๓๙
๗๔๔๐
๗๔๔๑
๗๔๔๒
๗๔๔๓
๗๔๔๔

นางสาวกนกพร จินาเกตุ
นางสาวกนกพร เฉลิมศิลป
นางสาวกนกพร ชํานาญเวช
นางกนกพร นาเมืองจันทร
นางกนกพร บุญสิงห
นางกนกพร ปานจันทร
นางสาวกนกพร ผาสุข
นางกนกพร พรหมรัตน
นางสาวกนกพร พูทรงชัย
นางสาวกนกพร มีรัตน
นางกนกพร สาลีวัน
นางกนกพร หาญคําภา
นางสาวกนกพร อินทรเลี้ยง
นางกนกพรนภัส คําประโคน
นางสาวกนกพรรณ งามขํา
นางสาวกนกพัชร บอนอย
นางสาวกนกพิชญ แกวสังข
นางสาวกนกพิชญ ฮดฤาชา
นางกนกภรณ มาฆะสกุลเจริญ
นางสาวกนกภรณ เรืองศักดิ์
นางสาวกนกรจ ชัยนิติกุล
นางกนกรดา เที่ยงธรรม
นางสาวกนกรัตน กิมทรง
นางสาวกนกรัตน แกวทอง
นางสาวกนกรัตน ขยันทํา
นางกนกรัตน จันทราภรณ

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๔๕
๗๔๔๖
๗๔๔๗
๗๔๔๘
๗๔๔๙
๗๔๕๐
๗๔๕๑
๗๔๕๒
๗๔๕๓
๗๔๕๔
๗๔๕๕
๗๔๕๖
๗๔๕๗
๗๔๕๘
๗๔๕๙
๗๔๖๐
๗๔๖๑
๗๔๖๒
๗๔๖๓
๗๔๖๔
๗๔๖๕
๗๔๖๖
๗๔๖๗
๗๔๖๘
๗๔๖๙
๗๔๗๐

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกนกรัตน ดําเดช
นางกนกรัตน บัวผัด
นางสาวกนกรัตน ศิริแจม
นางกนกลดา รัตนวิเศษ
นางสาวกนกลักษณ ขินานา
นางกนกลักษณ เชื้ออุน
นางสาวกนกลักษณ มีงาม
นางกนกลักษณ อุทาวงศ
นางกนกลัษณ สวัสดิผล
นางสาวกนกวรรณ คงสอดทรัพย
นางกนกวรรณ ปญจะรสสา
นางสาวกนกวรรณ กาญจนวงศ
นางกนกวรรณ กาศสกุล
นางกนกวรรณ ขุนหมื่น
นางกนกวรรณ คงเมือง
นางกนกวรรณ คัชมาต
นางกนกวรรณ คําลําเภา
นางสาวกนกวรรณ คิดดี
นางกนกวรรณ จงกลรัตน
นางสาวกนกวรรณ จันทรชํานาญ
นางกนกวรรณ จิตมานะ
นางสาวกนกวรรณ ชายชูจีน
นางสาวกนกวรรณ แชมชอย
นางกนกวรรณ นามมูล
นางสาวกนกวรรณ นิสัยดี
นางกนกวรรณ บริสุทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๔๗๑
๗๔๗๒
๗๔๗๓
๗๔๗๔
๗๔๗๕
๗๔๗๖
๗๔๗๗
๗๔๗๘
๗๔๗๙
๗๔๘๐
๗๔๘๑
๗๔๘๒
๗๔๘๓
๗๔๘๔
๗๔๘๕
๗๔๘๖
๗๔๘๗
๗๔๘๘
๗๔๘๙
๗๔๙๐
๗๔๙๑
๗๔๙๒
๗๔๙๓
๗๔๙๔
๗๔๙๕
๗๔๙๖

นางสาวกนกวรรณ บัวซอน
นางกนกวรรณ บิอะหวัง
นางกนกวรรณ บุญประเสริฐ
นางกนกวรรณ บุญยะ
นางกนกวรรณ ประทุมเงิน
นางกนกวรรณ พานกระโทก
นางสาวกนกวรรณ พูนสวน
นางสาวกนกวรรณ พูลทอง
นางสาวกนกวรรณ เพชรเกอร
นางกนกวรรณ ภูมิคอนสาร
นางกนกวรรณ ยาวิชัย
นางสาวกนกวรรณ รมจันทร
นางสาวกนกวรรณ รักษาเมือง
นางสาวกนกวรรณ รักสวัสดิ์
นางสาวกนกวรรณ เรียนไธสง
นางกนกวรรณ วิชัยวงศ
นางสาวกนกวรรณ ศรีนะพรม
นางสาวกนกวรรณ สลางสิงห
นางกนกวรรณ สารสมัคร
นางกนกวรรณ สิงหผู
นางสาวกนกวรรณ สินบํารุง
นางสาวกนกวรรณ สีอุบล
นางกนกวรรณ สุขเอี่ยม
นางกนกวรรณ สุทธิจันทร
นางกนกวรรณ สุวรรณจันทร
นางกนกวรรณ สุวรรณรงค

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๙๗
๗๔๙๘
๗๔๙๙
๗๕๐๐
๗๕๐๑
๗๕๐๒
๗๕๐๓
๗๕๐๔
๗๕๐๕
๗๕๐๖
๗๕๐๗
๗๕๐๘
๗๕๐๙
๗๕๑๐
๗๕๑๑
๗๕๑๒
๗๕๑๓
๗๕๑๔
๗๕๑๕
๗๕๑๖
๗๕๑๗
๗๕๑๘
๗๕๑๙
๗๕๒๐
๗๕๒๑
๗๕๒๒

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกนกวรรณ สุวัตธิกะ
นางสาวกนกวรรณ หยกอํานวยชัย
นางกนกวรรณ อ่ําประไพ
นางกนกวรรณ เอี่ยมวิลัย
นางสาวกนกวรรณ เจริญสุข
นางสาวกนกวรรณ วันแกว
นางกนกวรรณ เพชรินทร
นางสาวกนกศรี รักเย็น
นางกนกอร ฆองชัย
นางสาวกนกอร จันทวี
นางสาวกนกอร ชัยชิต
นางกนกอร ไชยศร
นางสาวกนกอร ทองสุข
นางสาวกนกอร นอยจํานงค
นางสาวกนกอร เผือกจีน
นางกนกอร พนมเลิศสกุล
นางกนกอร พรมรส
นางสาวกนกอร หะยีมะยิ
นางสาวกนิชฐา นอยโสมศรี
นางกนิษฐา กลางประพันธ
นางกนิษฐา เข็มทิศ
นางกนิษฐา คํามุลคร
นางกนิษฐา จันทรโกมุท
นางกนิษฐา ซื่อสัจจพงษ
นางสาวกนิษฐา ดวงพุทธา
นางกนิษฐา ทิพฤาตรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๕๒๓
๗๕๒๔
๗๕๒๕
๗๕๒๖
๗๕๒๗
๗๕๒๘
๗๕๒๙
๗๕๓๐
๗๕๓๑
๗๕๓๒
๗๕๓๓
๗๕๓๔
๗๕๓๕
๗๕๓๖
๗๕๓๗
๗๕๓๘
๗๕๓๙
๗๕๔๐
๗๕๔๑
๗๕๔๒
๗๕๔๓
๗๕๔๔
๗๕๔๕
๗๕๔๖
๗๕๔๗
๗๕๔๘

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางกนิษฐา ผดุงกิจ
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
นางกนิษฐา รัตนโชติ
นางกนิษฐา วังสําเภา
นางสาวกนิษฐา สันตะวงค
นางสาวกนิษฐา สายดี
นางกนิษฐา เหมือยพรม
นางสาวกนิษฐา อนจันทร
นางกมทอง บุญสาร
นางกมล กองเวหา
นางกมล ฉัตรสุวรรณ
นางสาวกมลจันทร สุธรรมปวง
นางสาวกมลฉันท นมัสไธสง
นางสาวกมลชณก ผลิรัตน
นางกมลชนก บุตตะวงค
นางสาวกมลชนก บุตรโคตร
นางกมลชนก ประเสริฐ
นางกมลชนก มิ่งอินทร
นางสาวกมลชนก ศิริเดชากุล
นางสาวกมลชนก สมรูป
นางสาวกมลชนก หมัดตะทวี
นางสาวกมลทิพย ควรหัตถ
นางสาวกมลทิพย จุลพงษ
นางสาวกมลทิพย เทพทิพยอัมภรณ
นางสาวกมลทิพย เที่ยงสนิท
นางกมลทิพย นอยลา

๗๕๔๙
๗๕๕๐
๗๕๕๑
๗๕๕๒
๗๕๕๓
๗๕๕๔
๗๕๕๕
๗๕๕๖
๗๕๕๗
๗๕๕๘
๗๕๕๙
๗๕๖๐
๗๕๖๑
๗๕๖๒
๗๕๖๓
๗๕๖๔
๗๕๖๕
๗๕๖๖
๗๕๖๗
๗๕๖๘
๗๕๖๙
๗๕๗๐
๗๕๗๑
๗๕๗๒
๗๕๗๓
๗๕๗๔

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกมลทิพย พงศพฤฒิชัย
นางกมลทิพย พัฒนระวังดาน
นางกมลทิพย พันธแดง
นางสาวกมลทิพย พิมพโพธิ์
นางสาวกมลทิพย วงศยา
นางสาวกมลทิพย วัจนะพันธ
นางกมลทิพย ศรีสุข
นางกมลทิพย สรอยวิเชียร
นางสาวกมลทิพย สังฆะมณี
นางสาวกมลเนตร แตธัญวรัตน
นางกมลพร คงสืบชาติ
นางกมลพร ไตรจินดา
นางสาวกมลพร นาสุวรรณ
นางกมลพร พูลงาม
นางสาวกมลพร สันตินธรกุล
นางสาวกมลพรรณ คุมปริยัติ
นางสาวกมลพรรณ นันเสนา
นางสาวกมลพรรณ วงษอินทรจันทร
นางกมลพรรณ อรรคธรรม
นางกมลพัชร เบาทอง
นางสาวกมลภรณ เลือดสกุล
นางสาวกมลภรณ สมานจิต
นางกมลภรณ อาจวิชัย
นางสาวกมลมาลย กือมอ
นางกมลมาศ สืบทรัพย
นางสาวกมลมาศ อินตะรัง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๕๗๕
๗๕๗๖
๗๕๗๗
๗๕๗๘
๗๕๗๙
๗๕๘๐
๗๕๘๑
๗๕๘๒
๗๕๘๓
๗๕๘๔
๗๕๘๕
๗๕๘๖
๗๕๘๗
๗๕๘๘
๗๕๘๙
๗๕๙๐
๗๕๙๑
๗๕๙๒
๗๕๙๓
๗๕๙๔
๗๕๙๕
๗๕๙๖
๗๕๙๗
๗๕๙๘
๗๕๙๙
๗๖๐๐

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกมลรส ศรีภัคปญญา
นางสาวกมลรส ศุภโรจนชัย
นางสาวกมลรส อุดเปง
นางกมลรัตน กัณทะวงศ
นางสาวกมลรัตน เกลี้ยงรัตน
นางสาวกมลรัตน นครจิตต
นางกมลรัตน พลพันธ
นางกมลรัตน ฟกแกว
นางกมลรัตน เศษสิน
นางสาวกมลรัตน หลอธีรนุวัฒน
นางสาวกมลลักษณ แกวสถิตย
นางสาวกมลลักษณ บุบผานิโรจน
นางกมลลักษณ อนุเอกจิตร
นางสาวกมลวรรณ กลัดทอง
นางกมลวรรณ กล่ําทัพ
นางสาวกมลวรรณ กานจันทึก
นางกมลวรรณ เขมแกว
นางกมลวรรณ ฉันทกิจนุกุล
นางกมลวรรณ ดีวัน
นางสาวกมลวรรณ ตูไธสง
นางกมลวรรณ ทองศรี
นางกมลวรรณ บุญชู
นางสาวกมลวรรณ ผลธุระ
นางกมลวรรณ พลไชยวงศ
นางกมลวรรณ โภคภิรมย
นางสาวกมลวรรณ มีสะอาด

๗๖๐๑
๗๖๐๒
๗๖๐๓
๗๖๐๔
๗๖๐๕
๗๖๐๖
๗๖๐๗
๗๖๐๘
๗๖๐๙
๗๖๑๐
๗๖๑๑
๗๖๑๒
๗๖๑๓
๗๖๑๔
๗๖๑๕
๗๖๑๖
๗๖๑๗
๗๖๑๘
๗๖๑๙
๗๖๒๐
๗๖๒๑
๗๖๒๒
๗๖๒๓
๗๖๒๔
๗๖๒๕
๗๖๒๖

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกมลวรรณ เหมือนดวง
นางกมลวัลย แสนโคตร
นางสาวกมลา โพธิกุล
นางกรกช สุขสวัสดิ์
นางกรกฎ มิลินทจินดา
นางสาวกรกต สุนินตา
นางสาวกรกนก เครือประดิษฐ
นางกรกนก ทองประมูล
นางสาวกรกนก ปานขวัญ
นางสาวกรกนก ศรีวรรณภูมิ
นางกรกมล โนภา
นางสาวกรกมล มั่นชา
นางกรกมล สลีวงศ
นางสาวกรกันยา กองแกว
นางสาวกรเกษ เจริญวัชรวิทย
นางสาวกรแกว คึ้มยะราช
นางสาวกรชญากาญจน มากสมจิต
นางกรชนก ราชประโคน
นางสาวกรชวัล ชาติสุทธิ
นางสาวกรชวัล สุวรรณกลาง
นางสาวกรณกุลณัฐ บอทอง
นางสาวกรณพชร แกวขวัญ
นางกรณภา บูรณเจริญ
นางสาวกรณษา บริสุทธิ์
นางสาวกรณิกา จันทมาศ
นางกรณิกา ประชากรพิทักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๖๒๗
๗๖๒๘
๗๖๒๙
๗๖๓๐
๗๖๓๑
๗๖๓๒
๗๖๓๓
๗๖๓๔
๗๖๓๕
๗๖๓๖
๗๖๓๗
๗๖๓๘
๗๖๓๙
๗๖๔๐
๗๖๔๑
๗๖๔๒
๗๖๔๓
๗๖๔๔
๗๖๔๕
๗๖๔๖
๗๖๔๗
๗๖๔๘
๗๖๔๙
๗๖๕๐
๗๖๕๑
๗๖๕๒

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางกรณิกา แวนทิพย
นางกรณิศ พลวัฒน
นางสาวกรณิศา พานิชเกษม
นางสาวกรณิศา โพธิ์ทอง
นางสาวกรณิศา หมัดละ
นางสาวกรทิพย เทศารินทร
นางสาวกรธิดา จันทรจวง
นางกรปภา โพธิ์ออน
นางกรปราณี ชัยปริยากุล
นางสาวกรปรียา บุญประครอง
วาที่รอยตรีหญิง กรภัทร แกนมณี
นางสาวกรภัทร เครือแพ
นางสาวกรภัทร นวโศภาธนกุล
นางสาวกรภัทร บุญมา
นางสาวกรภัทร รัชอินทร
นางสาวกรภัทร ศรีคํา
นางสาวกรภัทร สรอยแกว
นางกรภัทร อรามเรือง
นางสาวกรรจณา วาไชยะ
นางสาวกรรญา ภานุรักษ
นางสาวกรรญา สุนญภพ
นางกรรฐิกา แตมคม
นางสาวกรรณธินี ฉลองวงศ
นางกรรณาภรณ จันทรา
นางสาวกรรณิกา คงแสงพันธ
นางกรรณิกา คงอินทร

๗๖๕๓
๗๖๕๔
๗๖๕๕
๗๖๕๖
๗๖๕๗
๗๖๕๘
๗๖๕๙
๗๖๖๐
๗๖๖๑
๗๖๖๒
๗๖๖๓
๗๖๖๔
๗๖๖๕
๗๖๖๖
๗๖๖๗
๗๖๖๘
๗๖๖๙
๗๖๗๐
๗๖๗๑
๗๖๗๒
๗๖๗๓
๗๖๗๔
๗๖๗๕
๗๖๗๖
๗๖๗๗
๗๖๗๘

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกรรณิกา จันทเขต
นางสาวกรรณิกา จันทะไทย
นางสาวกรรณิกา ใจดี
นางกรรณิกา ชาวขําแก
นางสาวกรรณิกา ถวิลการ
นางสาวกรรณิกา ทองมา
นางกรรณิกา ทองอนันต
นางกรรณิกา ทิพยชัยมงคล
นางกรรณิกา โทนัน
นางสาวกรรณิกา นกสูงเนิน
นางสาวกรรณิกา เนียมโสต
นางสาวกรรณิกา บุญธรรม
นางสาวกรรณิกา บุญวิเทียน
นางสาวกรรณิกา บุญเหมาะ
นางกรรณิกา ปะติตังโข
นางสาวกรรณิกา เผือกยิ้ม
นางสาวกรรณิกา พรรณเจริญ
นางสาวกรรณิกา พลซื่อ
นางสาวกรรณิกา ภูประดับ
นางกรรณิกา มืดทัพไทย
นางสาวกรรณิกา ราชสําเภา
นางกรรณิกา ลิ้มสุวรรณ
นางกรรณิกา วงศโสภา
นางกรรณิกา ศรีอินทร
นางกรรณิกา ศิริประภา
นางกรรณิกา สมฤทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๖๗๙
๗๖๘๐
๗๖๘๑
๗๖๘๒
๗๖๘๓
๗๖๘๔
๗๖๘๕
๗๖๘๖
๗๖๘๗
๗๖๘๘
๗๖๘๙
๗๖๙๐
๗๖๙๑
๗๖๙๒
๗๖๙๓
๗๖๙๔
๗๖๙๕
๗๖๙๖
๗๖๙๗
๗๖๙๘
๗๖๙๙
๗๗๐๐
๗๗๐๑
๗๗๐๒
๗๗๐๓
๗๗๐๔

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกรรณิกา สลัดทุกข
นางกรรณิกา สีสังข
นางสาวกรรณิกา สุบัว
นางกรรณิกา โอบอวน
นางสาวกรรณิการ กองทรัพย
นางสาวกรรณิการ แกวกําเนิด
นางกรรณิการ ขัดสีใส
นางกรรณิการ เขื่อนแกว
นางสาวกรรณิการ คําเกตุ
นางสาวกรรณิการ โคตรปตถา
นางสาวกรรณิการ จงหาร
นางสาวกรรณิการ ชัยรัตน
นางกรรณิการ ชาติสุข
นางสาวกรรณิการ ณ นคร
นางกรรณิการ เดือดสันเทียะ
นางกรรณิการ ตันติวิชิตเวช
นางสาวกรรณิการ ตาคํา
นางสาวกรรณิการ ตาลาน
นางกรรณิการ เตาทอง
นางสาวกรรณิการ ทินสุข
นางสาวกรรณิการ นิลโคตร
นางกรรณิการ นุนเศษ
นางสาวกรรณิการ บัวแตง
นางกรรณิการ ใบอุบล
นางสาวกรรณิการ ประภาสมบัติ
นางสาวกรรณิการ ประสงคหิงษ

๗๗๐๕
๗๗๐๖
๗๗๐๗
๗๗๐๘
๗๗๐๙
๗๗๑๐
๗๗๑๑
๗๗๑๒
๗๗๑๓
๗๗๑๔
๗๗๑๕
๗๗๑๖
๗๗๑๗
๗๗๑๘
๗๗๑๙
๗๗๒๐
๗๗๒๑
๗๗๒๒
๗๗๒๓
๗๗๒๔
๗๗๒๕
๗๗๒๖
๗๗๒๗
๗๗๒๘
๗๗๒๙
๗๗๓๐

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกรรณิการ ประสพพรรังสี
นางกรรณิการ พริ้งเพลิด
นางกรรณิการ มณีวงษ
นางสาวกรรณิการ มีธรณี
นางกรรณิการ ยาที
นางสาวกรรณิการ วองทวีไพบูลย
นางสาวกรรณิการ สงสี
นางสาวกรรณิการ สาระวิถี
นางกรรณิการ สาริกุล
นางกรรณิการ สุขเสริม
นางกรรณิการ เสริมเกษม
นางสาวกรรณิการ เหมมะณี
นางสาวกรรณิการ อวนแกว
นางสาวกรรณิการ อัจฉริยะเดชา
นางสาวกรรณิการ อินทะจร
นางสาวกรรณิการ เอสูงเนิน
นางสาวกรรนิกา กอวิจิตร
นางกรรนิกา มั่นกุง
นางสาวกรรวี แกวคํามี
นางสาวกรฤต กาแกว
นางกรวรรณ เจริญอาจ
นางสาวกรวรรณ ดําเอี่ยม
นางกรวรรณ ยอดอนงค
นางสาวกรวรรณ ศรีจันทร
นางกรวรรณภรณ จิตดี
นางสาวกรวัลลิ์ ศุกรเกยูร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๗๓๑
๗๗๓๒
๗๗๓๓
๗๗๓๔
๗๗๓๕
๗๗๓๖
๗๗๓๗
๗๗๓๘
๗๗๓๙
๗๗๔๐
๗๗๔๑
๗๗๔๒
๗๗๔๓
๗๗๔๔
๗๗๔๕
๗๗๔๖
๗๗๔๗
๗๗๔๘
๗๗๔๙
๗๗๕๐
๗๗๕๑
๗๗๕๒
๗๗๕๓
๗๗๕๔
๗๗๕๕
๗๗๕๖

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกรวิกา กันทะสุข
นางสาวกรวิกา เชื้อทะเล
นางสาวกรวิกา โตพิทักษ
นางกรวิกา นามวงษา
นางสาวกรวิภา แกวมงคล
นางกรวิภา ตะนะ
นางสาวกรวิภา ปญญาคํา
นางกรศิริ ปาลามา
นางกรองกาญจน คภะสุวรรณ
นางกรองกาญจน จันทรเลน
นางกรองแกว ทองถม
นางกรองแกว ทองบอ
นางกรองแกว ปญจะวงษ
นางสาวกรองแกว ปนแกว
นางสาวกรองแกว วชิรกาญจนกูล
นางกรองแกว สมโสภา
นางกรองทอง จันทรุทิน
นางสาวกรองทอง มากศรทรง
นางกรองสิน จงกล
นางกรอยใจ ศรีธวีวัดถ
นางสาวกรอร ศิริวรรณภาอร
นางกระจางจิต สุทธิ
นางสาวกรานมณี เยาวขันธ
นางกรีฑา เพ็งธรรมมา
นางสาวกรีเพชร สายแสง
นางสาวกรุงทอง พันธิยา

๗๗๕๗
๗๗๕๘
๗๗๕๙
๗๗๖๐
๗๗๖๑
๗๗๖๒
๗๗๖๓
๗๗๖๔
๗๗๖๕
๗๗๖๖
๗๗๖๗
๗๗๖๘
๗๗๖๙
๗๗๗๐
๗๗๗๑
๗๗๗๒
๗๗๗๓
๗๗๗๔
๗๗๗๕
๗๗๗๖
๗๗๗๗
๗๗๗๘
๗๗๗๙
๗๗๘๐
๗๗๘๑
๗๗๘๒

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกรุณา แกวธัญกิจ
นางสาวกรุณา คงยก
นางกรุณา ทองคํา
นางสาวกรุณา ทองสวัสดิ์
นางกรุณา รักษทอง
นางสาวกรุณา วิไลสมสกุล
นางกรุณา สุวนันทวงศ
นางสาวกฤชดา หนองตะไกร
วาที่รอยตรีหญิง กฤชมล หาญชนะ
นางกฤตกานต ปยะวงษ
นางกฤตญาณัฏฐ หนูจีนจิต
นางสาวกฤตณพร วุฒิ
นางสาวกฤตติกา สายแกว
นางสาวกฤตนิกา เศษจันทร
นางกฤตพร ทรงวิรัตน
นางกฤตพร วัตรสติ
นางสาวกฤตพร สุขสัก
นางสาวกฤตยา ใจจันทร
นางสาวกฤตยา ใจเฉื่อย
สิบตํารวจตรีหญิง กฤตยา โภชนุกูล
นางสาวกฤตยา รสหอม
นางสาวกฤตยา สนธรัตน
นางสาวกฤตยา สารรัตน
นางกฤตยา แสงเพลิง
นางสาวกฤตยากรณ สุริโย
นางสาวกฤตวรรณ มธุระ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๗๘๓
๗๗๘๔
๗๗๘๕
๗๗๘๖
๗๗๘๗
๗๗๘๘
๗๗๘๙
๗๗๙๐
๗๗๙๑
๗๗๙๒
๗๗๙๓
๗๗๙๔
๗๗๙๕
๗๗๙๖
๗๗๙๗
๗๗๙๘
๗๗๙๙
๗๘๐๐
๗๘๐๑
๗๘๐๒
๗๘๐๓
๗๘๐๔
๗๘๐๕
๗๘๐๖
๗๘๐๗
๗๘๐๘

นางกฤตวรรณ สังขพันธ
นางสาวกฤตวรรณ อิ่มอาบ
นางสาวกฤตาณัฐ ปนธิโย
นางสาวกฤตาณัฐ รักงาม
นางสาวกฤตาภรณ เทียมทัด
นางสาวกฤติกา กองเศษ
นางกฤติกา สุยะวงษ
นางสาวกฤติญา นวลจันทร
นางสาวกฤติญา อินทสิทธิ์
นางสาวกฤตินี พิลึก
นางสาวกฤตินี อินทรมนตรี
นางสาวกฤติมุข สุวรรณ
นางกฤติยา กันชัย
นางกฤติยา ตั้งพิทักษ
นางกฤติยา พละสุ
นางสาวกฤติยา โพธิ์สอน
นางสาวกฤติยา เล็กขาว
นางสาวกฤติยา สุวรรณมาตย
นางกฤติยา แหวนเงิน
นางกฤศรดา พระไพรี
นางสาวกฤษฎา ธนูชาญ
นางกฤษฎาพร ภูนา
นางสาวกฤษฎารัตน ทิพยจักษุ
นางกฤษฎารัตน ภูคงคา
นางกฤษฎิ์ณิชา แกวกองมา
นางสาวกฤษฏา กอมะณี

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๐๙
๗๘๑๐
๗๘๑๑
๗๘๑๒
๗๘๑๓
๗๘๑๔
๗๘๑๕
๗๘๑๖
๗๘๑๗
๗๘๑๘
๗๘๑๙
๗๘๒๐
๗๘๒๑
๗๘๒๒
๗๘๒๓
๗๘๒๔
๗๘๒๕
๗๘๒๖
๗๘๒๗
๗๘๒๘
๗๘๒๙
๗๘๓๐
๗๘๓๑
๗๘๓๒
๗๘๓๓
๗๘๓๔

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกฤษณา กลางประพันธ
นางกฤษณา กลิ่นลําดวน
นางสาวกฤษณา กัลปหา
นางกฤษณา ไกรแสง
นางสาวกฤษณา ขันอุดทา
นางกฤษณา คงศักดิ์
นางสาวกฤษณา คําโล
นางสาวกฤษณา จารุพันธ
นางสาวกฤษณา จิตระกูล
นางสาวกฤษณา ใจปลื้ม
นางสาวกฤษณา ชวยสุข
นางสาวกฤษณา ชัยเจริญ
นางสาวกฤษณา ชางสากล
นางกฤษณา ชํานาญไพร
นางสาวกฤษณา ถาคํา
นางกฤษณา ทรัพยสุข
นางกฤษณา ทวีกายุจันทร
นางสาวกฤษณา นิ่มนวลศรี
นางกฤษณา บังเมฆ
นางสาวกฤษณา เบี้ยวโกฏ
นางสาวกฤษณา แปงสี
นางกฤษณา ผมเพชร
นางสาวกฤษณา พรจันทร
นางสาวกฤษณา โพธิ์อรุณ
นางสาวกฤษณา มัตหลา
นางกฤษณา ลือชา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๘๓๕
๗๘๓๖
๗๘๓๗
๗๘๓๘
๗๘๓๙
๗๘๔๐
๗๘๔๑
๗๘๔๒
๗๘๔๓
๗๘๔๔
๗๘๔๕
๗๘๔๖
๗๘๔๗
๗๘๔๘
๗๘๔๙
๗๘๕๐
๗๘๕๑
๗๘๕๒
๗๘๕๓
๗๘๕๔
๗๘๕๕
๗๘๕๖
๗๘๕๗
๗๘๕๘
๗๘๕๙

นางกฤษณา ศรีแกว
นางสาวกฤษณา ศรีบุรินทร
นางกฤษณา สมโคตร
นางสาวกฤษณา สมล่ํา
นางสาวกฤษณา สวัสดิ์ชัย
นางสาวกฤษณา สังสุข
นางกฤษณา สารบัณฑิตกุล
นางสาวกฤษณา เสี้ยวสกุล
นางสาวกฤษณา เสือนาราง
นางสาวกฤษณา แสงวิรุณ
นางกฤษณา โสภณชีวิน
โปษยาอนุวัตร
นางกฤษณา หาระสาย
นางสาวกฤษณา เอี่ยมอาจ
นางสาวกฤษณารัตน กุลสิงห
นางสาวกฤษณาวดี สุขไกร
นางสาวกฤษณาวรรณ สืบสกุล
นางสาวกฤษณี จิตธารา
นางกฤษดา เทียงพาน
นางสาวกฤษนันท สิงหคา
นางสาวกฤษนีย บุญประเสริฐ
นางสาวกลวยไม จันทรวิสูตร
นางสาวกลอมจิตร อินทพงษ
นางกลอยใจ ดีวันไชย
นางกลอยใจ ศรีชนะ
นางสาวกลัญุตา กันจินะ

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๖๐
๗๘๖๑
๗๘๖๒
๗๘๖๓
๗๘๖๔
๗๘๖๕
๗๘๖๖
๗๘๖๗
๗๘๖๘
๗๘๖๙
๗๘๗๐
๗๘๗๑
๗๘๗๒
๗๘๗๓
๗๘๗๔
๗๘๗๕
๗๘๗๖
๗๘๗๗
๗๘๗๘
๗๘๗๙
๗๘๘๐
๗๘๘๑
๗๘๘๒
๗๘๘๓
๗๘๘๔
๗๘๘๕

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกลัยสุรางค มูลวงษ
นางสาวกลิ่นเพชร โสภิพันธ
นางสาวกวิกา วันแวน
นางสาวกวิชญนันท พันธุภักดี
นางสาวกวิตา สําเร็จดี
นางสาวกวินทรา นามจันทร
นางกวินทิพย นิลยี่เรือ
นางสาวกวินธิดา จําปาจันทร
นางสาวกวินธิตา การินทร
นางกวินนา พัฒนมาก
นางสาวกวินภัค สลักเพชร
นางสาวกวิสรา ชุมพล
นางสาวกวิสรา เปรมกระโทก
นางกวิสรา ใหญโต
นางสาวกวีณา สิทธิจันทร
นางกวีวรรณ เหลือศิริเธียร
นางสาวกศณภา แฝงสีพล
นางสาวกษม หนูจันทร
นางสาวกษมา ปะนะมัง
นางสาวกษมาพร เตี๋ยอํานวยชัย
นางกษิรา ภูมิคอนสาร
นางกสิธิชา อริยเกศมงคล
นางกอง วงษกัณหา
นางสาวกองกาญจน ลุนลอด
นางสาวกองกิดากร มิ่งสมร
นางสาวกองแกว สายเพชรสันติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๘๘๖
๗๘๘๗
๗๘๘๘
๗๘๘๙
๗๘๙๐
๗๘๙๑
๗๘๙๒
๗๘๙๓
๗๘๙๔
๗๘๙๕
๗๘๙๖
๗๘๙๗
๗๘๙๘
๗๘๙๙
๗๙๐๐
๗๙๐๑
๗๙๐๒
๗๙๐๓
๗๙๐๔
๗๙๐๕
๗๙๐๖
๗๙๐๗
๗๙๐๘
๗๙๐๙
๗๙๑๐
๗๙๑๑

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางกองทุน ถากลาง
นางกองแพง ทองเหลือง
นางกองมะณี คํามุล
นางสาวกอบการ พลายหวัง
นางสาวกอบกุล นาตรีชน
นางสาวกอบกุล ปุกกระโทก
นางกอบกุล เฟองฟู
นางสาวกอบแกว พูนพานิช
นางกอบแกว ลิ้มทองสกุล
นางกอบเงิน ชิตบุตร
นางกอศิริ เทพศัทธา
นางกะตีนี สแลมัน
นางสาวกังสดาล บุณยะวุฒกุล
นางสาวกัญจกนิษฐ พศิษฐพงศา
นางกัญจนชญา ชูจันทร
นางกัญจนชัญญา สัมมาทรัพย
นางกัญจนณิชา ธนชัญญา
นางกัญจนพร ปงปญญะยืน
นางกัญจนภรณ แกวสิมมา
นางกัญจนรนิษฐ พิพัฒนทวีกุล
นางกัญจนรัตน ธาราธีรพงศ
นางสาวกัญจนรัตน สุขพงษไทย
นางสาวกัญจนา กระบวนศรี
นางกัญจนา กิจพิพิธ
นางกัญจนา แกวนอย
นางกัญจนา จันดาวงศ

๗๙๑๒
๗๙๑๓
๗๙๑๔
๗๙๑๕
๗๙๑๖
๗๙๑๗
๗๙๑๘
๗๙๑๙
๗๙๒๐
๗๙๒๑
๗๙๒๒
๗๙๒๓
๗๙๒๔
๗๙๒๕
๗๙๒๖
๗๙๒๗
๗๙๒๘
๗๙๒๙
๗๙๓๐
๗๙๓๑
๗๙๓๒
๗๙๓๓
๗๙๓๔
๗๙๓๕
๗๙๓๖
๗๙๓๗

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกัญจนา แสนบุตรวงค
นางสาวกัญจนินทร สมศรีพลอย
นางสาวกัญจิรา คําเครื่อง
นางสาวกัญชริกา ปญญาศรี
นางสาวกัญชุดา ศิริเอก
นางสาวกัญญขวัญ บุญทา
นางกัญญณพัชญ ศรีใจติ๊บ
นางกัญญณัช ชัยภัทรนิธิ
นางสาวกัญญณัช แซตั้ง
นางสาวกัญญณัช ตั้งชาติ
นางกัญญณัช หวานพืช
นางสาวกัญญณัฐ ทองมาก
นางกัญญนลิน ชัยวัฒนวลัญช
นางสาวกัญญนัทธ นันตา
นางสาวกัญญนันทน คณกุลศรีโรจน
นางกัญญนันทน รําเพยพลกิติชัย
นางกัญญพักตร บุญโสม
นางกัญญพิชยา สวยสม
นางสาวกัญญพิชา เนียมจีน
นางกัญญภรณ คุณาคม
นางสาวกัญญภัคญา ชูสุข
นางกัญญภัทร จันทรผิว
นางกัญญภา แพชนะ
นางสาวกัญญมน พิมพงาม
นางกัญญรัตน คลองแคลว
นางกัญญรัตน บาลยอ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๙๓๘
๗๙๓๙
๗๙๔๐
๗๙๔๑
๗๙๔๒
๗๙๔๓
๗๙๔๔
๗๙๔๕
๗๙๔๖
๗๙๔๗
๗๙๔๘
๗๙๔๙
๗๙๕๐
๗๙๕๑
๗๙๕๒
๗๙๕๓
๗๙๕๔
๗๙๕๕
๗๙๕๖
๗๙๕๗
๗๙๕๘
๗๙๕๙
๗๙๖๐
๗๙๖๑
๗๙๖๒
๗๙๖๓

นางสาวกัญญวรา ครุฑนอก
นางกัญญวรา เถรวอง
นางกัญญวรา ปานเหลือง
นางกัญญวรา ฟองชัย
นางสาวกัญญา กองอรรถ
นางกัญญา คชาชัย
นางกัญญา จันทรมาศ
นางกัญญา ซุนหั้ว
นางกัญญา ฐานเจริญ
นางกัญญา ทางทอง
นางกัญญา ไทยเจริญ
นางกัญญา ธิโนชัย
นางสาวกัญญา นูวบุตร
นางกัญญา บัวแดง
นางสาวกัญญา มะลิแยม
นางกัญญา มั่งมี
นางสาวกัญญา แวงสูงเนิน
นางสาวกัญญา ไวยรัตน
นางกัญญา ศรีรุจี
นางสาวกัญญาณัฎฐ ออนศรี
นางสาวกัญญาณัฐ กณธี
นางกัญญาณัฐ กมล
นางกัญญาณัฐ จุลศรี
นางกัญญาณัฐ ใจตื่น
นางสาวกัญญาณัฐ ชื่นชม
นางสาวกัญญาณัฐ ไชยราช

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๖๔
๗๙๖๕
๗๙๖๖
๗๙๖๗
๗๙๖๘
๗๙๖๙
๗๙๗๐
๗๙๗๑
๗๙๗๒
๗๙๗๓
๗๙๗๔
๗๙๗๕
๗๙๗๖
๗๙๗๗
๗๙๗๘
๗๙๗๙
๗๙๘๐
๗๙๘๑
๗๙๘๒
๗๙๘๓
๗๙๘๔
๗๙๘๕
๗๙๘๖
๗๙๘๗
๗๙๘๘
๗๙๘๙

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกัญญาณัฐ นาดอน
นางกัญญาณัฐ ปนแกว
นางกัญญาณัฐ ภูมิศิริกุลวัฒน
นางกัญญาณัฐ สิทธิโสภณ
นางสาวกัญญาณัฐ สุรธนันทพงษ
นางสาวกัญญาณัฐ หอมระหัด
นางกัญญาณัท แดนนารินทร
นางกัญญานันท บัวรบัติทอง
นางกัญญาพร สายกระสุน
นางกัญญาพัชร ปดสา
นางสาวกัญญาภรณ จําปาสิม
นางกัญญาภรณ วรนาม
นางสาวกัญญาภัค กลากสิกิจ
นางสาวกัญญาภัค โกมิฬ
นางสาวกัญญาภัค ซอนงาม
นางสาวกัญญาภัค ดวงไชยยา
นางกัญญาภัค ทวีนาท
นางกัญญาภัค บุญเทพ
นางกัญญาภัค บุญมานิตย
นางสาวกัญญาภัค ปทุมสูติ
นางกัญญาภัค ประยูรชาญ
นางสาวกัญญาภัค มาตรา
นางกัญญาภัค ยอดเมฆ
นางสาวกัญญาภัค รูอยู
นางกัญญาภัค สายมาอินทร
นางกัญญาภัค เสนคราม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๙๙๐
๗๙๙๑
๗๙๙๒
๗๙๙๓
๗๙๙๔
๗๙๙๕
๗๙๙๖
๗๙๙๗
๗๙๙๘
๗๙๙๙
๘๐๐๐
๘๐๐๑
๘๐๐๒
๘๐๐๓
๘๐๐๔
๘๐๐๕
๘๐๐๖
๘๐๐๗
๘๐๐๘
๘๐๐๙
๘๐๑๐
๘๐๑๑
๘๐๑๒
๘๐๑๓
๘๐๑๔
๘๐๑๕

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกัญญาภัทร กิณเรศ
นางกัญญาภัทร คูณสุวรรณ
นางสาวกัญญาภัทร จัตตุพันธ
นางกัญญาภัทร ตองกระโทก
นางสาวกัญญาภัทร ลาจันทึก
นางกัญญาภัทร ศริตวรโชติ
นางกัญญาภัทร ศรีเมือง
นางกัญญารัฐ ฤทธิ์ตรีเนียม
นางสาวกัญญารัตน กระชั้น
นางสาวกัญญารัตน งามเฉลียว
นางสาวกัญญารัตน ชัยรัตน
นางสาวกัญญารัตน ชํานาญศิลป
นางสาวกัญญารัตน ชูเลิศ
นางสาวกัญญารัตน ดวงดี
นางกัญญารัตน แดงสวาง
นางสาวกัญญารัตน ตะไมล
นางสาวกัญญารัตน ปุจโฉ
นางกัญญารัตน พิมพอักษร
นางสาวกัญญารัตน พิรักษา
นางกัญญารัตน รัชชปญญา
นางกัญญารัตน วิชิต
นางกัญญารัตน วิสาขะ
นางกัญญารัตน สิงหสา
นางกัญญารัตน สุขกลาง
นางกัญญารัตน แสนทิ
นางกัญญารัตน อุปสิทธิ์

๘๐๑๖
๘๐๑๗
๘๐๑๘
๘๐๑๙
๘๐๒๐
๘๐๒๑
๘๐๒๒
๘๐๒๓
๘๐๒๔
๘๐๒๕
๘๐๒๖
๘๐๒๗
๘๐๒๘
๘๐๒๙
๘๐๓๐
๘๐๓๑
๘๐๓๒
๘๐๓๓
๘๐๓๔
๘๐๓๕
๘๐๓๖
๘๐๓๗
๘๐๓๘

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นางสาวกัญญารินทร อินทรทรัพย
นางสาวกัญญาลักษณ ปลัดทวม
นางสาวกัญญาวีร เขตคาม
นางสาวกัญญาวีร ภาชะโน
นางกัญญาวีร สีวะกุล
นางสาวกัญญาวีร สุขเพิ่ม
นางสาวกัญฐณา พรสุวรรณวงศ
นางสาวกัญฐณา สวางภพ
นางสาวกัญฑิมล ไตรรัตน
นางสาวกัญณภรญ ตุมประชา
นางกัญณภัทร ตาทิพย
นางกัญณภัทร ทาโทน
นางกัญณภัทร สินรัฐกุล
นางกัญณัฏฐ จันทรคํา
นางสาวกัญตนา เอมโอฐ
นางกัญทพัฒสร นุชวงค
พันจาเอกหญิง กัญทิยา สาริวงศา
นางสาวกัญธารีย รอดโฉม
นางสาวกัญธิมา นันทิการชนะกร
นางสาวกัญนิกา เครือมวง
นางกัญปภัสร มีสา
นางสาวกัญพรรณ ทองนอย
วาที่รอยตรีหญิง กัญมนิษฐ
มงคลเศรษฐกิจ
๘๐๓๙ นางกัญรดา เอี่ยมสะอาด
๘๐๔๐ นางกัญรัศมิ์ ทาปญญา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๐๔๑
๘๐๔๒
๘๐๔๓
๘๐๔๔
๘๐๔๕
๘๐๔๖
๘๐๔๗
๘๐๔๘
๘๐๔๙
๘๐๕๐
๘๐๕๑
๘๐๕๒
๘๐๕๓
๘๐๕๔
๘๐๕๕
๘๐๕๖
๘๐๕๗
๘๐๕๘
๘๐๕๙
๘๐๖๐
๘๐๖๑
๘๐๖๒
๘๐๖๓
๘๐๖๔
๘๐๖๕
๘๐๖๖

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกัญริกา โตนดทอง
นางกัญสพัฒน ฝากกลาง
นางสาวกัณจนา เกียงเกษร
นางสาวกัณฐรัตน ศรีพลกรัง
นางกัณฐิกา เกษรนอย
นางสาวกัณฐิกา วรรณบวร
นางสาวกัณฑิมา แดงทองดี
นางกัณฑิมา สะตะ
นางสาวกัณณิกา อารมณ
นางกัณณิชชา ทองลิ้ม
นางสาวกัณทิมา พันเพิ่มพูล
นางสาวกัณธิมา มานหมัด
นางสาวกัณนภัส แสงชาติ
นางสาวกัณนิกา หนูรุน
นางสาวกัณยรัตน นอยวิเศษ
นางกัณหณัสม ตรีมา
นางกัณหา พวงพิลา
นางกัณหา แสนตา
นางกัตจิรา โภชนเจริญ
นางสาวกัตติกา หลอพันธมณี
นางสาวกันชยา เทพจิตร
นางสาวกันญา สิงหสุขา
นางสาวกันญาวีษ ดิษพงษา
นางกันตกนิษฐ นาราสิทธิโชค
นางกันตกนิษฐ รักษวงศ
นางสาวกันตกนิษฐ เสถียรคณาสิน

๘๐๖๗
๘๐๖๘
๘๐๖๙
๘๐๗๐
๘๐๗๑
๘๐๗๒
๘๐๗๓
๘๐๗๔
๘๐๗๕
๘๐๗๖
๘๐๗๗
๘๐๗๘
๘๐๗๙
๘๐๘๐
๘๐๘๑
๘๐๘๒
๘๐๘๓
๘๐๘๔
๘๐๘๕
๘๐๘๖
๘๐๘๗
๘๐๘๘
๘๐๘๙
๘๐๙๐
๘๐๙๑
๘๐๙๒

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกันตกนิษฐ พุมศิริอมรา
นางสาวกันตกวี เพชรคง
นางกันตพัฒน สานอินทรจักร
นางสาวกันตภัทร ดวงตะวงษ
นางกันตภัสสร แสงเดชะ
นางสาวกันตฤทัย ชัยณัฐจิรโชติ
นางกันตฤทัย ปทมาภรณพงศ
นางสาวกันตฤทัย วณิชดํารงกุล
นางกันตินันท เจดียนันท
นางสาวกันตินันท วรรณประดิษฐ
นางสาวกันติศา สุวรรณชนะ
นางสาวกันทะนา สามารถ
นางกันทิกา แซะจอหอ
นางสาวกันทิมา คณะรัมย
นางกันทิมา โสชะดา
นางกันธิกา ทองเกตุ
นางสาวกันธิมา ไทรทับทิม
นางสาวกันนิกา น้ําใจสุข
นางสาวกันนิกา พลเหลือ
นางสาวกันยกร ธิเดช
นางสาวกันยกร นิตยโชติ
นางกันยกร ประดิษฐรา
นางสาวกันยกร พันธุดี
นางสาวกันยชิสา ราชมณี
นางกันยสินี สงวนรัตน
นางสาวกันยา จันทนา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๐๙๓
๘๐๙๔
๘๐๙๕
๘๐๙๖
๘๐๙๗
๘๐๙๘
๘๐๙๙
๘๑๐๐
๘๑๐๑
๘๑๐๒
๘๑๐๓
๘๑๐๔
๘๑๐๕
๘๑๐๖
๘๑๐๗
๘๑๐๘
๘๑๐๙
๘๑๑๐
๘๑๑๑
๘๑๑๒
๘๑๑๓
๘๑๑๔
๘๑๑๕
๘๑๑๖
๘๑๑๗
๘๑๑๘

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกันยา จันทะคีรี
นางกันยา ทุงพรวณ
นางสาวกันยา ปองถาวร
นางสาวกันยา พันธภักดี
นางสาวกันยา ศรีเหรา
นางกันยา สุภสร
นางกันยา หลงพิศ
นางสาวกันยารัตน จุมพรม
นางสาวกันยารัตน ดีนาน
นางสาวกันยารัตน นุตวัตร
นางสาวกันยารัตน ปลื้มมนัส
นางกันยารัตน มีศรี
นางสาวกันยารัตน แสงทอง
นางกันยาวัลย ใจกลม
นางกันยาวีร มะธิปไข
นางกันยิกา วิใจคํา
นางกันหา เวียงนนท
นางสาวกัลชญาฎา หวงประโคน
นางกัลชุณา ประดับศรี
นางสาวกัลญา บุญศิริวงศ
นางกัลญา พลเสน
นางสาวกัลญา แสนจันทร
นางกัลญา เอี่ยมทุเรียน
นางกัลธิดา ทองแปน
นางสาวกัลนิกา ชางแกวมณี
นางสาวกัลยกร แกงตัน

๘๑๑๙
๘๑๒๐
๘๑๒๑
๘๑๒๒
๘๑๒๓
๘๑๒๔
๘๑๒๕
๘๑๒๖
๘๑๒๗
๘๑๒๘
๘๑๒๙
๘๑๓๐
๘๑๓๑
๘๑๓๒
๘๑๓๓
๘๑๓๔
๘๑๓๕
๘๑๓๖
๘๑๓๗
๘๑๓๘
๘๑๓๙
๘๑๔๐
๘๑๔๑
๘๑๔๒
๘๑๔๓
๘๑๔๔

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกัลยกร คนสูง
นางสาวกัลยกร ทองคัณฑา
นางสาวกัลยกร ทิพยศิริ
นางสาวกัลยกร เผาพันธดี
นางสาวกัลยกร พิมพกัน
นางกัลยกร โยยรัมย
นางสาวกัลยกร สาลีเขตต
นางสาวกัลยกร สีหราช
นางสาวกัลยกร อารมณชื่น
นางกัลยรัตน บุญนาค
นางสาวกัลยรัตน รัตนธรรมเมธี
นางสาวกัลยรัตน สัตยวงศ
นางสาวกัลยรัตน สุนทรสวัสดิ์
นางกัลยลดา ปญญา
นางสาวกัลยวรรธน กําเลิศสิงห
นางสาวกัลยวริษฐ พุมพวง
นางกัลยวีร ละเอียดออน
นางกัลยศรุตา สากระจาย
นางสาวกัลยส เจริญสุข
นางกัลยสุดา หนอแกว
นางสาวกัลยา กุดั่น
นางกัลยา แกวขาว
นางกัลยา แกวสงแสง
นางกัลยา ไกยสวน
นางกัลยา จันทรคํา
นางสาวกัลยา จันทะนงค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๑๔๕
๘๑๔๖
๘๑๔๗
๘๑๔๘
๘๑๔๙
๘๑๕๐
๘๑๕๑
๘๑๕๒
๘๑๕๓
๘๑๕๔
๘๑๕๕
๘๑๕๖
๘๑๕๗
๘๑๕๘
๘๑๕๙
๘๑๖๐
๘๑๖๑
๘๑๖๒
๘๑๖๓
๘๑๖๔
๘๑๖๕
๘๑๖๖
๘๑๖๗
๘๑๖๘
๘๑๖๙
๘๑๗๐

นางสาวกัลยา จิตกลา
นางกัลยา จิตมั่น
นางกัลยา จิสวัสดิ์
นางกัลยา แจอุบล
นางกัลยา ชํานาญยา
นางกัลยา ชุมสาย ณ อยุธยา
นางสาวกัลยา ทานุมา
นางสาวกัลยา เทพแกว
นางกัลยา เทพศิลา
นางกัลยา นบนอบ
นางกัลยา นาวา
นางกัลยา ปองแกว
นางสาวกัลยา พรหมเมศร
นางกัลยา พรหมสาขา
นางกัลยา พลเยี่ยม
นางกัลยา พานโฮม
นางกัลยา ภูมิมา
นางสาวกัลยา ภูวงศ
นางสาวกัลยา มั่นประสิทธิ์
นางสาวกัลยา มาตรบุตร
นางกัลยา ลุผล
นางกัลยา วุฒิเสลา
นางกัลยา ศรีโท
นางกัลยา ศิลาราช
นางกัลยา สวนพริกไทย
นางกัลยา สะสวย

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๗๑
๘๑๗๒
๘๑๗๓
๘๑๗๔
๘๑๗๕
๘๑๗๖
๘๑๗๗
๘๑๗๘
๘๑๗๙
๘๑๘๐
๘๑๘๑
๘๑๘๒
๘๑๘๓
๘๑๘๔
๘๑๘๕
๘๑๘๖
๘๑๘๗
๘๑๘๘
๘๑๘๙
๘๑๙๐
๘๑๙๑
๘๑๙๒
๘๑๙๓
๘๑๙๔
๘๑๙๕
๘๑๙๖

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกัลยา สัตนาโค
นางกัลยา สายบัว
นางกัลยา สุขจิตร
นางสาวกัลยา สุวรรณโชติ
นางกัลยา สุวรรณรักษ
นางสาวกัลยา แสนสุข
นางกัลยา โสภารัตน
นางสาวกัลยา อักษร
นางสาวกัลยา อินตะนัย
นางสาวกัลยา อินทรชัยศรี
นางสาวกัลยาณี คําเชียง
นางกัลยาณี พลเยี่ยม
นางสาวกัลยาณี พันธมิตร
นางสาวกัลยาณี ภวภูตานนทฯ
นางกัลยาณี ภาโว
นางสาวกัลยาณี เมืองนก
นางสาวกัลยาณี วัฒนสิทธิ์
นางกัลยาณี สรรพานิช
นางกัลยาณี สอนคุม
นางกัลยาณี ออนกอน
นางกัลยานี กรุณา
นางกัลยานี จันทรลุทิน
นางสาวกัลยานี จําเรียง
นางกัลยาพร ภูจิตทอง
นางกัลยาภรณ เหล็มหมาด
นางกัลยารัตน จันทวี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๑๙๗
๘๑๙๘
๘๑๙๙
๘๒๐๐
๘๒๐๑
๘๒๐๒
๘๒๐๓
๘๒๐๔
๘๒๐๕
๘๒๐๖
๘๒๐๗
๘๒๐๘
๘๒๐๙
๘๒๑๐
๘๒๑๑
๘๒๑๒
๘๒๑๓
๘๒๑๔
๘๒๑๕
๘๒๑๖
๘๒๑๗
๘๒๑๘
๘๒๑๙
๘๒๒๐
๘๒๒๑
๘๒๒๒

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางกัลยารัตน เทียมตรี
นางกัลยารัตน รอดวินิจ
นางสาวกัลยาวัฒน พวงศรีเคน
นางสาวกัลลยา ขาวประภา
นางกาญ บุณรังศรี
นางสาวกาญขจร สกุลออต
นางสาวกาญจณพิชชา บารมี
นางกาญจณพิศุทธิ์ ธนลาภมนตรี
นางกาญจณศิริ สุรินทรวงศ
นางกาญจณีย วานิชพิพัฒน
นางกาญจน ทับทิม
นางสาวกาญจนณัฐ เกียรติวรนนท
นางสาวกาญจนดา นุยเจริญ
นางกาญจนทิพ กรันทุกขะพันธ
นางกาญจนรัตน ทองแยม
นางกาญจนรัตน เสนหทรัพย
นางสาวกาญจนวรรณ ประยูรไทย
นางสาวกาญจนศณี สุขสําราญ
นางกาญจนสิตา ชัยวัฒนาศักดิ์
นางสาวกาญจนสิตา ฟูชัย
นางสาวกาญจนสุฎา จินตภาสุตนันท
นางสาวกาญจนา กรานแหยม
นางกาญจนา กลางเภา
นางสาวกาญจนา เกาลิ้ม
นางกาญจนา แกวนิล
นางสาวกาญจนา แกวบัวดี

๘๒๒๓
๘๒๒๔
๘๒๒๕
๘๒๒๖
๘๒๒๗
๘๒๒๘
๘๒๒๙
๘๒๓๐
๘๒๓๑
๘๒๓๒
๘๒๓๓
๘๒๓๔
๘๒๓๕
๘๒๓๖
๘๒๓๗
๘๒๓๘
๘๒๓๙
๘๒๔๐
๘๒๔๑
๘๒๔๒
๘๒๔๓
๘๒๔๔
๘๒๔๕
๘๒๔๖
๘๒๔๗
๘๒๔๘

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกาญจนา แกวพลกรัง
นางสาวกาญจนา ขาวสกุล
นางสาวกาญจนา ขําเอนก
นางกาญจนา ควรตะขบ
นางสาวกาญจนา คํามา
นางสาวกาญจนา คําสุภา
นางกาญจนา คุณธรรม
นางกาญจนา จันทรประโคน
นางกาญจนา จันทรยอแสง
นางกาญจนา จันธิวงค
นางกาญจนา เจยาคม
นางกาญจนา เจริญสุข
นางกาญจนา ใจงูเหลือม
นางสาวกาญจนา ใจดี
นางสาวกาญจนา ใจปญญา
นางกาญจนา ฉิมมณี
นางกาญจนา ชินพิมาย
นางกาญจนา ชูแกว
นางสาวกาญจนา เชียรสระนอย
นางสาวกาญจนา เชื้อตาย
นางสาวกาญจนา ไชยพฤกษ
นางสาวกาญจนา ฐานะ
นางกาญจนา ดวงสุภา
นางสาวกาญจนา ดีเดิน
นางสาวกาญจนา ดีนันท
นางกาญจนา ดีรักษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๒๔๙
๘๒๕๐
๘๒๕๑
๘๒๕๒
๘๒๕๓
๘๒๕๔
๘๒๕๕
๘๒๕๖
๘๒๕๗
๘๒๕๘
๘๒๕๙
๘๒๖๐
๘๒๖๑
๘๒๖๒
๘๒๖๓
๘๒๖๔
๘๒๖๕
๘๒๖๖
๘๒๖๗
๘๒๖๘
๘๒๖๙
๘๒๗๐
๘๒๗๑
๘๒๗๒
๘๒๗๓
๘๒๗๔

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกาญจนา ทองแดง
นางกาญจนา ทันตาหะ
นางกาญจนา ทานมัย
นางสาวกาญจนา นอบนบ
นางสาวกาญจนา นาคสุวรรณ
นางสาวกาญจนา นาคะ
นางสาวกาญจนา นามมนตรี
นางสาวกาญจนา นาวิศรี
นางกาญจนา นิเวศสวรรค
นางกาญจนา บัวขาว
นางกาญจนา บัวสุวรรณ
นางกาญจนา บุญเลิศ
นางกาญจนา บุญสราง
นางกาญจนา บุตรโพธิ์
นางสาวกาญจนา ประกอบทรัพย
นางกาญจนา ปตเตย
นางสาวกาญจนา ปนตา
นางกาญจนา แปนสุขา
นางสาวกาญจนา พงษสภา
นางกาญจนา พนมเวช
นางสาวกาญจนา พรมใบลา
นางกาญจนา พรหมณี
นางสาวกาญจนา พลสวัสดิ์
นางกาญจนา พวงพระราม
นางกาญจนา พังแพร
นางกาญจนา พันธวานิช

๘๒๗๕
๘๒๗๖
๘๒๗๗
๘๒๗๘
๘๒๗๙
๘๒๘๐
๘๒๘๑
๘๒๘๒
๘๒๘๓
๘๒๘๔
๘๒๘๕
๘๒๘๖
๘๒๘๗
๘๒๘๘
๘๒๘๙
๘๒๙๐
๘๒๙๑
๘๒๙๒
๘๒๙๓
๘๒๙๔
๘๒๙๕
๘๒๙๖
๘๒๙๗
๘๒๙๘
๘๒๙๙
๘๓๐๐

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกาญจนา พันธุ
นางกาญจนา พัวศรีพันธุ
นางกาญจนา พิพัฒนพงศธนากร
นางกาญจนา พูนชวย
นางกาญจนา เพิ่มพูล
นางกาญจนา ภูงามเงิน
นางสาวกาญจนา มณีธรรม
นางกาญจนา มณีนอย
นางกาญจนา มินนา
นางกาญจนา ยันตะพันธ
นางสาวกาญจนา ยาปน
นางสาวกาญจนา ยิ่งยืน
นางกาญจนา โยมเรือง
นางสาวกาญจนา รมกระโทก
นางสาวกาญจนา ลาภาสระนอย
นางสาวกาญจนา ลิ้มสําราญ
นางสาวกาญจนา ลุประสงค
นางสาวกาญจนา โลทิม
นางกาญจนา วงษแจง
นางสาวกาญจนา วองทั่ง
นางกาญจนา ศรีไกร
นางสาวกาญจนา ศรีบุรินทร
นางสาวกาญจนา ศรีประเสริฐ
นางสาวกาญจนา ศรีภักดี
นางสาวกาญจนา ศรีเมือง
นางกาญจนา ศรีวะสุทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๓๐๑
๘๓๐๒
๘๓๐๓
๘๓๐๔
๘๓๐๕
๘๓๐๖
๘๓๐๗
๘๓๐๘
๘๓๐๙
๘๓๑๐
๘๓๑๑
๘๓๑๒
๘๓๑๓
๘๓๑๔
๘๓๑๕
๘๓๑๖
๘๓๑๗
๘๓๑๘
๘๓๑๙
๘๓๒๐
๘๓๒๑
๘๓๒๒
๘๓๒๓
๘๓๒๔
๘๓๒๕
๘๓๒๖

นางกาญจนา ศรีสด
นางกาญจนา ศรีสวาง
นางกาญจนา สงสุระ
นางกาญจนา สโมสร
นางกาญจนา สวัสดี
นางสาวกาญจนา สองหลวง
นางสาวกาญจนา สัญนะ
นางกาญจนา สาระบุตร
นางกาญจนา สําราญพล
นางสาวกาญจนา สิงคลีบุตร
นางสาวกาญจนา สืบกระโทก
นางสาวกาญจนา สุขประเสริฐ
นางกาญจนา สุขภาค
นางสาวกาญจนา สุปน
นางสาวกาญจนา สุริยะวงศ
นางกาญจนา แสงราม
นางสาวกาญจนา ไสยโสภณ
นางสาวกาญจนา หมอมคช
นางกาญจนา หัสเล็ม
นางกาญจนา หิรัญเรือง
นางกาญจนา เหล็กคํา
นางสาวกาญจนา อนุมาศ
นางสาวกาญจนา อยูระมัด
นางสาวกาญจนา อาจพงษา
นางกาญจนา อาจหาญ
นางกาญจนา อําลอย

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓๒๗
๘๓๒๘
๘๓๒๙
๘๓๓๐
๘๓๓๑
๘๓๓๒
๘๓๓๓
๘๓๓๔
๘๓๓๕
๘๓๓๖
๘๓๓๗
๘๓๓๘
๘๓๓๙
๘๓๔๐
๘๓๔๑
๘๓๔๒
๘๓๔๓
๘๓๔๔
๘๓๔๕
๘๓๔๖
๘๓๔๗
๘๓๔๘
๘๓๔๙
๘๓๕๐
๘๓๕๑
๘๓๕๒

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกาญจนา อุดมศักดิ์
นางสาวกาญจนา อุตมะแกว
นางสาวกาญจนา เอมสถิตย
นางกาญจนาภรณ แสนประสิทธิ์
นางกาญจนารัตน ปนตาติ๊บ
นางกาญจนี ขันแหลม
นางสาวกาญชนา พูลเพิ่ม
นางกาญญัฐ โคตรชาลี
นางสาวกาญฑฏา คูณขุนทด
นางกาญณิกา รัตนสุวรรณ
นางกาณดา จําปาดิบ
นางสาวกาณตมณี แกวบํารุง
นางกาน ศรีพันดอน
นางกานญานุช เขื่อนทา
นางสาวกานดา กฤตศพัฒน
นางสาวกานดา กาพยไกรแกว
นางกานดา เกตุแกว
นางกานดา เขียวกุล
นางกานดา ชวกิจศิริ
นางสาวกานดา นาดี
นางสาวกานดา ยะชะระ
นางสาวกานดา รัตนพันธ
นางกานดา วิไลสิทธิ์
นางสาวกานดา ศรีออนแสง
นางสาวกานดา สิมาทอง
นางสาวกานดา สุชาติพงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๓๕๓
๘๓๕๔
๘๓๕๕
๘๓๕๖
๘๓๕๗
๘๓๕๘
๘๓๕๙
๘๓๖๐
๘๓๖๑
๘๓๖๒
๘๓๖๓
๘๓๖๔
๘๓๖๕
๘๓๖๖
๘๓๖๗
๘๓๖๘
๘๓๖๙
๘๓๗๐
๘๓๗๑
๘๓๗๒
๘๓๗๓
๘๓๗๔
๘๓๗๕
๘๓๗๖
๘๓๗๗
๘๓๗๘

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางกานดาณัฏฐ โกมุทเพชรพงศ
นางสาวกานดาพร โพธิสาร
นางกานตขนิตฐ หลงขาว
นางสาวกานตญาดา พุมทับทิม
นางสาวกานตติมา บุญเชิด
นางกานตธิศา วงศจุมปู
นางสาวกานตธีรฎา วสุธรวรโชติ
นางสาวกานตนดา ลัดกลม
นางสาวกานตพิชชา กันภัย
นางสาวกานตพิชชา ไชยสา
นางสาวกานตพิชชา บุญเกิด
นางสาวกานตพิชชา ปานถม
นางกานตพิชชา พรหมวิเศษ
นางสาวกานตพิชชา อมรภักดิ์ธัญพร
นางสาวกานตพิชฌาย กฤตกุลภัทร
นางสาวกานตพิชาพัฒน ราษีทัศน
นางสาวกานตมณี สุขประเสริฐ
นางกานตรวี ดวงกลาง
นางสาวกานตรวี พิมพิเศษสาร
นางสาวกานตรวี ยาละ
นางกานตรวี วงศกาสีสมัย
นางสาวกานตรวี เหมาะใจ
นางสาวกานตรวี อุดมไชย
นางสาวกานตรัตน ชนินทรานุกูล
นางสาวกานตรัตน มาเอียด
นางสาวกานตวรัทย โพธิ์ออง

๘๓๗๙
๘๓๘๐
๘๓๘๑
๘๓๘๒
๘๓๘๓
๘๓๘๔
๘๓๘๕
๘๓๘๖
๘๓๘๗
๘๓๘๘
๘๓๘๙
๘๓๙๐
๘๓๙๑
๘๓๙๒
๘๓๙๓
๘๓๙๔
๘๓๙๕
๘๓๙๖
๘๓๙๗
๘๓๙๘
๘๓๙๙
๘๔๐๐
๘๔๐๑
๘๔๐๒
๘๔๐๓

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกานตศลัญช พลีดี
นางกานตสินี เลิศรัตนภิรมณ
นางกานตสิรี คําเสนาะ
วาที่รอยตรีหญิง กานตสิรี
พวงศรีจิรยศ
นางกานตอารีย หลวงอินตา
นางสาวกานติมา ครุฑธาโรจน
นางสาวกานติมา หะมะ
นางกานติศา แกวบรรจง
นางกามีละห มูซอ
นางกามีลา เจะอีซอ
นางสาวการเกตุ แกวพรายงาม
นางสาวการตีณี อาแด
นางการมีลา ดือเระ
นางการะเกด สุจริตธรรม
นางกาลทะณีร อัคราช
นางสาวกาลวัตร ไชยฤทธิ์
นางสาวกาลิตาร นกแอนหมาน
นางกําไร พนัสนอก
นางสาวกําไร สุดแสวง
นางสาวกําไลทอง วงศวาป
นางกําไลทอง วิจารณ
นางกําไลทิพย ดุจประสงค
นางกําไลทิพย ออนละออ
นางกําหงษ ขันทอง
นางกิ่งกมล แสนสิทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๔๐๔
๘๔๐๕
๘๔๐๖
๘๔๐๗
๘๔๐๘
๘๔๐๙
๘๔๑๐
๘๔๑๑
๘๔๑๒
๘๔๑๓
๘๔๑๔
๘๔๑๕
๘๔๑๖
๘๔๑๗
๘๔๑๘
๘๔๑๙
๘๔๒๐
๘๔๒๑
๘๔๒๒
๘๔๒๓
๘๔๒๔
๘๔๒๕
๘๔๒๖
๘๔๒๗
๘๔๒๘
๘๔๒๙

นางสาวกิ่งกอย เจริญชีพ
นางกิ่งกาญจน แกวแสนปน
นางสาวกิ่งกาญจน ขจรไกรวัล
นางกิ่งกาญจน ขันธพาดี
นางสาวกิ่งกาญจน ใจทน
นางสาวกิ่งกาญจน ชัยเสนา
นางกิ่งกาญจน ตาวงค
นางสาวกิ่งกาญจน บุญอาษา
นางสาวกิ่งกาญจน ศรอินทร
นางสาวกิ่งกาญจน สุขสิงหทอง
นางสาวกิ่งกาญดา กุลสวัสดิ์
นางสาวกิ่งแกว กองจินดา
นางกิ่งแกว คําผา
นางกิ่งแกว คําลือไชย
นางกิ่งแกว โคกคํา
นางกิ่งแกว ซาตัน
นางสาวกิ่งแกว โตพิทักษ
นางสาวกิ่งแกว ปยวรการ
นางสาวกิ่งแกว ผกานนท
นางกิ่งแกว เผาเครื่อง
นางสาวกิ่งแกว พลเยี่ยม
นางกิ่งแกว โพธิ์กะตน
นางสาวกิ่งแกว สอนราช
นางกิ่งแกว เสนนันตา
นางกิ่งแกว หงษทอง
นางสาวกิ่งจันทร ปรารมภ

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๓๐
๘๔๓๑
๘๔๓๒
๘๔๓๓
๘๔๓๔
๘๔๓๕
๘๔๓๖
๘๔๓๗
๘๔๓๘
๘๔๓๙
๘๔๔๐
๘๔๔๑
๘๔๔๒
๘๔๔๓
๘๔๔๔
๘๔๔๕
๘๔๔๖
๘๔๔๗
๘๔๔๘
๘๔๔๙
๘๔๕๐
๘๔๕๑
๘๔๕๒
๘๔๕๓
๘๔๕๔
๘๔๕๕

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกิ่งดาว แรเพชร
นางสาวกิ่งนภา บัวแดง
นางสาวกิ่งนภา ศรีพรหม
นางกิ่งเพชร ชาดวง
นางสาวกิจกัลยา สีหะวงษ
นางสาวกิจกาล เดชาฐาน
นางกิตติกานต พรถนอม
นางกิตติกาล คําลือ
นางกิตติญา แกวเกษศรี
นางสาวกิตติพร บุญหาว
นางสาวกิตติพร อาวุธ
นางกิตติภรณ แกวมงคล
นางกิตติภา พระเพ็ชร
นางสาวกิตติมา แจงกลิ่น
นางสาวกิตติมา ณ พัทลุง
นางสาวกิตติมา เพชรวิจิตร
นางกิตติมา เพชรสังข
นางสาวกิตติมา มนตแกว
นางสาวกิตติมา แสนกุล
นางสาวกิตติมา เหลืองปฐมชัย
นางสาวกิตติมา เอียดจุย
นางกิตติยา จันทรหงอม
นางสาวกิตติยา พื้นผักหวาน
นางกิตติยา รัสวรรณโณ
นางกิตติยา แหลมแกว
นางกิตติยากร ดําเดียง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๔๕๖
๘๔๕๗
๘๔๕๘
๘๔๕๙
๘๔๖๐
๘๔๖๑
๘๔๖๒
๘๔๖๓
๘๔๖๔
๘๔๖๕
๘๔๖๖
๘๔๖๗
๘๔๖๘
๘๔๖๙
๘๔๗๐
๘๔๗๑
๘๔๗๒
๘๔๗๓
๘๔๗๔
๘๔๗๕
๘๔๗๖
๘๔๗๗
๘๔๗๘
๘๔๗๙
๘๔๘๐
๘๔๘๑

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางกิตติยาภรณ สําเภา
นางสาวกิตติยาภา เหนี่ยวบุปผา
นางกิตติรัตน พฤกษอุดม
นางกิตติวรรณ มะโนภักดิ์
นางกิตติสุข อาวุธ
นางสาวกิตสุกานต จันทรฉาย
นางสาวกิติชา กลิ่นดี
นางสาวกิติญา มโนธรรม
นางสาวกิติญา มุขสมบัติ
นางสาวกิติพร เหมือนหนู
นางสาวกิติมา ดรฮี้
นางกิติมา สุขบท
นางสาวกิติยา กาญจนกังวาฬกุล
นางสาวกิติยา ไชยบูรณ
นางสาวกิติยา เตรมี
นางสาวกิติยา บุญศักดิ์
นางกิติยา บุษราคัม
นางสาวกิติยา ระหังภัย
นางกิติยา ศิลาพันธ
นางกิติยา สารมันตะ
นางสาวกิติยา แสนไชย
นางกิติสุข จํานงคจิตร
นางกิม เปาวะนา
นางสาวกิรณา ชินวรรณ
นางสาวกิรณา ภายศรี
นางกิรณา เรือนใจดี

๘๔๘๒
๘๔๘๓
๘๔๘๔
๘๔๘๕
๘๔๘๖
๘๔๘๗
๘๔๘๘
๘๔๘๙
๘๔๙๐
๘๔๙๑
๘๔๙๒
๘๔๙๓
๘๔๙๔
๘๔๙๕
๘๔๙๖
๘๔๙๗
๘๔๙๘
๘๔๙๙
๘๕๐๐
๘๕๐๑
๘๕๐๒
๘๕๐๓
๘๕๐๔
๘๕๐๕
๘๕๐๖
๘๕๐๗

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกิรณา ศรีออน
นางกิรติกา ฉัตรแกวมณี
นางกิริณี แมลงภูทอง
นางสาวกิริยาภรณ สิทธิขันแกว
นางสาวกีตาพันธ ศิริบูรณ
นางกีรติ จันทรหอม
นางสาวกีรติ รวมสุภาพ
นางสาวกีรติกร แกวเมืองกลาง
นางกีรติกา ดีศิริ
นางสาวกีรติกา วงควิราช
นางสาวกุญชภัสส ตนวงศ
นางกุญชร บวกไธสง
นางสาวกุญภัสส พงษธนู
นางสาวกุญยานุช บรรเจิดศิริ
นางสาวกุนทลดา ศรีเทพ
นางสาวกุมภา เจริญศิริ
นางกุมาริกา สมิงชัย
นางกุลจิรา เขตบุญไสย
นางสาวกุลจิรา ติ้มสันเทียะ
นางสาวกุลฉัตร ภัสสรโภคิน
นางสาวกุลฐรัตน มั่งคั่ง
นางสาวกุลณิชา เรียนเถิน
นางสาวกุลธรานาท มาบุญชวย
นางสาวกุลธิดา แกวกัญญา
นางสาวกุลธิดา แกวตาบุศย
นางสาวกุลธิดา ขามสาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๕๐๘
๘๕๐๙
๘๕๑๐
๘๕๑๑
๘๕๑๒
๘๕๑๓
๘๕๑๔
๘๕๑๕
๘๕๑๖
๘๕๑๗
๘๕๑๘
๘๕๑๙
๘๕๒๐
๘๕๒๑
๘๕๒๒
๘๕๒๓
๘๕๒๔
๘๕๒๕
๘๕๒๖
๘๕๒๗
๘๕๒๘
๘๕๒๙
๘๕๓๐
๘๕๓๑
๘๕๓๒
๘๕๓๓

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกุลธิดา คําเที่ยงปอม
นางกุลธิดา จูแทศ
นางกุลธิดา แซตั้ง
นางกุลธิดา ประเสริฐสังข
นางกุลธิดา รวมธรรม
นางสาวกุลธิดา ราษฎรเหนือ
นางกุลธิตา บุญมา
นางกุลธิรา บุณยภักดิ์
นางกุลนที กิตวิทยานุกิจ
นางสาวกุลนันท จันทรสวาง
นางกุลนาถ ปงศรี
นางสาวกุลนาถสิริ สอนหาจักร
นางกุลนารี สุภากุล
นางกุลนิตย แนวประเสริฐ
นางกุลนิภา ใจวังโลก
นางกุลนิษฐ ยศรุงเรือง
นางกุลประวีณ สันโดษ
นางสาวกุลประวีร ซินโซ
นางสาวกุลปริญา อริยสัจจะชัยกุล
นางสาวกุลพร มีมูล
นางกุลพรภัสร ทิพยมณี
นางกุลพัชร จันทะรส
นางสาวกุลพัชรลักษณ มีนะโนยศ
นางกุลภัทรณิชา ศรีวิลัย
นางสาวกุลภัสสร แกวศรี
นางสาวกุลยดา ไชยศรีมาลย

๘๕๓๔
๘๕๓๕
๘๕๓๖
๘๕๓๗
๘๕๓๘
๘๕๓๙
๘๕๔๐
๘๕๔๑
๘๕๔๒
๘๕๔๓
๘๕๔๔
๘๕๔๕
๘๕๔๖
๘๕๔๗
๘๕๔๘
๘๕๔๙
๘๕๕๐
๘๕๕๑
๘๕๕๒
๘๕๕๓
๘๕๕๔
๘๕๕๕
๘๕๕๖
๘๕๕๗
๘๕๕๘
๘๕๕๙

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกุลยา กอศรีพร
นางกุลรดา จูจันทร
นางกุลรดา หอมนาน
นางกุลรภัส รักพงษ
นางกุลรัตน ชองรําไพ
นางสาวกุลรัศมิ์ ผานิล
นางสาวกุลรัสมิ์ พุทธิมา
นางสาวกุลริศา คําลิตร
นางสาวกุลริสา จันทวงศ
นางกุลลดา ไชยชนะ
นางสาวกุลวดี เข็มเพ็ชร
นางกุลวดี เห็มเอียด
นางสาวกุลศิริ ทองจูน
นางสาวกุลสัมพันธ พรหมทอง
นางสาวกุลสิริ เจตินัย
นางกุลิสรา งามตา
นางสาวกุลิสรา สิงหทอง
นางกุลิสรา เหมยปน
นางกุศล โฉมมงคล
นางกุศล บุญญานุกูล
นางสาวกุสาวดี คุณแกว
นางกุสินา รอดทอง
นางสาวกุสุมา กรกชกร
นางสาวกุสุมา กิ้มยอง
นางสาวกุสุมา ชูเชิด
นางสาวกุสุมา ตะวัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๕๖๐
๘๕๖๑
๘๕๖๒
๘๕๖๓
๘๕๖๔
๘๕๖๕
๘๕๖๖
๘๕๖๗
๘๕๖๘
๘๕๖๙
๘๕๗๐
๘๕๗๑
๘๕๗๒
๘๕๗๓
๘๕๗๔
๘๕๗๕
๘๕๗๖
๘๕๗๗
๘๕๗๘
๘๕๗๙
๘๕๘๐
๘๕๘๑
๘๕๘๒
๘๕๘๓
๘๕๘๔
๘๕๘๕

นางสาวกุสุมา ฤทธิ์บํารุง
นางสาวกุสุมา ศรีละพันธ
นางสาวกุสุมาภรณ แกวมาตร
นางสาวกุสุมาลย มหาแสน
นางสาวกุสุมาลย ศิริโม
นางกุสุมาลย สวาศรี
นางสาวกุหลาบ ขิงประโคน
นางสาวกุหลาบ ถาชินเลิศ
นางกุหลาบ บุศยรัศมี
นางกุหลาบ ประรองคํา
นางกุหลาบ ประสานตรี
นางกุหลาบ พิชัย
นางกุหลาบทิพย ใจดีแท
นางกุหลาบทิพย บุศยรัศมี
นางสาวกูแกว ธิตุย
นางสาวกูอะหวัน บิสนุม
นางกูอานิสา จันทรอักษร
นางเก็จมณี จินโจ
นางสาวเก็จมณี หมองพิชัย
นางสาวเกณิกา เสือเสนา
นางเกตนนิภา เดชคุณ
นางสาวเกตนสิรี หาผล
นางสาวเกตสุดา แตงเที่ยง
นางสาวเกตุญาดา บุญเพ็ชร
นางสาวเกตุทอง สีบุตรา
นางสาวเกตุทิพย พรมสิงห

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๘๖
๘๕๘๗
๘๕๘๘
๘๕๘๙
๘๕๙๐
๘๕๙๑
๘๕๙๒
๘๕๙๓
๘๕๙๔
๘๕๙๕
๘๕๙๖
๘๕๙๗
๘๕๙๘
๘๕๙๙
๘๖๐๐
๘๖๐๑
๘๖๐๒
๘๖๐๓
๘๖๐๔
๘๖๐๕
๘๖๐๖
๘๖๐๗
๘๖๐๘
๘๖๐๙
๘๖๑๐
๘๖๑๑

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเกตุนภัส อุดมชัย
นางเกตุมณี แกวคํา
นางสาวเกตุสุดา ผาสิงห
นางเกนิกา ศิริแกว
นางเกล็ดแกว หงษแกว
นางเกล็ดดาว บุตนันท
นางสาวเกลียวทิพย สุวรรณวงศ
นางสาวเกวรี เหมือนเรือง
นางสาวเกวลิน กลาหาญ
นางเกวลิน กาวิยัง
นางสาวเกวลิน ชมประเสริฐ
นางเกวลิน ทะนันไชย
นางสาวเกวลิน มวลฑิตชัย
นางสาวเกวลิน รัชฎาวรรณ
นางสาวเกวลี เกรัมย
นางสาวเกวลี เทศารินทร
นางสาวเกวลี โพธิ์แกว
นางสาวเกวลี ยะเมา
นางเกศกนก พันธศรี
นางสาวเกศกมล สลีวงศ
นางเกศกาญจน กองคํา
นางสาวเกศญา กุลสุวรรณ
นางสาวเกศณี บือราเฮง
นางสาวเกศณี สาลีโภชน
นางเกศณี เสมอวงษ
นางเกศณี แสงแดง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๖๑๒
๘๖๑๓
๘๖๑๔
๘๖๑๕
๘๖๑๖
๘๖๑๗
๘๖๑๘
๘๖๑๙
๘๖๒๐
๘๖๒๑
๘๖๒๒
๘๖๒๓
๘๖๒๔
๘๖๒๕
๘๖๒๖
๘๖๒๗
๘๖๒๘
๘๖๒๙
๘๖๓๐
๘๖๓๑
๘๖๓๒
๘๖๓๓
๘๖๓๔
๘๖๓๕
๘๖๓๖
๘๖๓๗

นางสาวเกศณี อินทะ
นางสาวเกศทิพย ดวงสุวรรณ
นางสาวเกศนี สีสิทธิ์
นางเกศประภา พิณพงษ
นางสาวเกศมณี บริบาล
นางสาวเกศรา ชาญปรานีช
นางเกศรา ดีสุยา
นางเกศรา นรพิชญ
นางเกศรา พงศยี่หลา
นางเกศราภรณ ชาวพะเยาว
นางสาวเกศราภรณ สืบแยม
นางสาวเกศราภรณ หัตถีจร
นางสาวเกศริน กลาทอง
นางเกศรินทร คงเปยม
นางเกศรินทร คุมสา
นางสาวเกศรินทร บัวใหญ
นางสาวเกศรินทร เปลี่ยนศรี
นางสาวเกศรินทร ยืนเยี่ยม
นางสาวเกศรินทร วงศชมภู
นางสาวเกศรินทร วจนะไพบูลย
นางสาวเกศรินทร สายวงษ
นางสาวเกศรินทร สายสุริยะ
นางเกศวดี วงศประพันธ
นางเกศวรี ญาณะวรรณ
นางเกศวลี จินดาหลวง
นางสาวเกศสรินทร แสงทวีป

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๖๓๘
๘๖๓๙
๘๖๔๐
๘๖๔๑
๘๖๔๒
๘๖๔๓
๘๖๔๔
๘๖๔๕
๘๖๔๖
๘๖๔๗
๘๖๔๘
๘๖๔๙
๘๖๕๐
๘๖๕๑
๘๖๕๒
๘๖๕๓
๘๖๕๔
๘๖๕๕
๘๖๕๖
๘๖๕๗
๘๖๕๘
๘๖๕๙
๘๖๖๐
๘๖๖๑
๘๖๖๒
๘๖๖๓

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเกศสุดา กลางประพันธ
นางเกศสุดา เกศศรีพงษศา
นางสาวเกศสุดา จังพานิช
นางสาวเกศสุดา จิตปญญา
นางเกศสุดา เชื้อลิ้นฟา
นางสาวเกศสุดา ผายสระนอย
นางสาวเกศสุดา วงษโก
นางเกศสุดา วรรณสุวงค
นางสาวเกศสุดา สระเกษ
นางเกศสุดา แสนจักร
นางสาวเกศิณี ขุดโพธิ์
นางเกศินี โกสินทรรักษา
นางสาวเกศินี จันทรวงศ
นางเกศินี จันทรสวาง
นางสาวเกศินี จําปา
นางเกศินี เตียวยอง
นางสาวเกศินี เนาวชมภู
นางเกศินี ปาดอน
นางสาวเกศินี พรหมบุตร
นางเกศินี มากเพชร
นางสาวเกศินี ยิ่งเจริญ
นางเกศินี วงศชนะ
นางสาวเกศินี สอนงาม
นางเกศินี อุบลศรี
นางเกษแกว ชมภูพวง
นางสาวเกษแกว วรวัฒน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๖๖๔
๘๖๖๕
๘๖๖๖
๘๖๖๗
๘๖๖๘
๘๖๖๙
๘๖๗๐
๘๖๗๑
๘๖๗๒
๘๖๗๓
๘๖๗๔
๘๖๗๕
๘๖๗๖
๘๖๗๗
๘๖๗๘
๘๖๗๙
๘๖๘๐
๘๖๘๑
๘๖๘๒
๘๖๘๓
๘๖๘๔
๘๖๘๕
๘๖๘๖
๘๖๘๗
๘๖๘๘
๘๖๘๙

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางเกษชรินทร สุยะตา
นางเกษฎาพร ทรงแสงจันทร
นางสาวเกษฎาวัลย ตันริยงค
นางเกษณี ภิญโญศักดิ์
นางเกษณีย พระระฆัง
นางเกษทิพย พรมโพธิน
นางสาวเกษมณี กลิ่นหอมโสภณ
นางสาวเกษมณี การะเกษ
นางสาวเกษมณี แควนนอย
นางสาวเกษมณี โสพัฒน
นางเกษมณีย คํามั่นทูล
นางเกษมศรี นาคมณี
นางเกษมสุข นําไทย
นางเกษร เกิดหึง
นางสาวเกษร จินดาธรรม
นางสาวเกษร เทพา
นางสาวเกษร เทียมชัยภูมิ
นางเกษร ธรรมสาร
นางเกษร นนทะจันทร
นางสาวเกษร บัวหลวง
นางสาวเกษร บุญธิมา
นางสาวเกษร บุญแนบ
นางเกษร ปองกันภัย
นางสาวเกษร พรมยา
นางเกษร เพ็ชรสวัสดิ์
นางสาวเกษร โพธกะ

๘๖๙๐
๘๖๙๑
๘๖๙๒
๘๖๙๓
๘๖๙๔
๘๖๙๕
๘๖๙๖
๘๖๙๗
๘๖๙๘
๘๖๙๙
๘๗๐๐
๘๗๐๑
๘๗๐๒
๘๗๐๓
๘๗๐๔
๘๗๐๕
๘๗๐๖
๘๗๐๗
๘๗๐๘
๘๗๐๙
๘๗๑๐
๘๗๑๑
๘๗๑๒
๘๗๑๓
๘๗๑๔
๘๗๑๕

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเกษร มะณู
นางเกษร มิ่งขวัญ
นางสาวเกษร ฤทธิ์วิเศษ
นางสาวเกษร ลครพล
นางเกษร วรรณารักษ
นางสาวเกษร วารี
นางสาวเกษร โศกหอม
นางเกษร สวางเมฆฤทธิ์
นางสาวเกษร สีลําเนา
นางสาวเกษร เสือนอก
นางสาวเกษร หอกุล
นางเกษร อินทรา
นางเกษรศรี กระจางลิขิต
นางสาวเกษรา คําภาพักตร
นางเกษรา ศรีไชย
นางเกษรา แสงอินทรตา
นางเกษรา อารินทร
นางเกษราพร เถาวัลยราช
นางสาวเกษราภรณ กสิกิจ
นางเกษราภรณ เตณะวัฒน
นางสาวเกษราภรณ ทางดี
นางเกษราภรณ บําเพ็ญ
นางเกษราภรณ พัฒสังวาล
นางสาวเกษราภรณ โพธิ์ขาว
นางเกษราภรณ วิพัฒนโสภากร
นางเกษราภรณ ศาสตรนอก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๗๑๖
๘๗๑๗
๘๗๑๘
๘๗๑๙
๘๗๒๐
๘๗๒๑
๘๗๒๒
๘๗๒๓
๘๗๒๔
๘๗๒๕
๘๗๒๖
๘๗๒๗
๘๗๒๘
๘๗๒๙
๘๗๓๐
๘๗๓๑
๘๗๓๒
๘๗๓๓
๘๗๓๔
๘๗๓๕
๘๗๓๖
๘๗๓๗
๘๗๓๘
๘๗๓๙
๘๗๔๐
๘๗๔๑

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

วาที่รอยตรีหญิง เกษราลักษณ วันดี
นางสาวเกษรินทร มาตทวี
นางสาวเกษรินทร สําราญบุญ
นางสาวเกษรินทร หัสรินทร
นางสาวเกษรินทร อนุสรณ
นางสาวเกษศริน พรหมอินทร
นางเกษศิรินทร ธุระกิจ
นางเกษศิรินทร บุญรอด
นางสาวเกษสิณี ใจหยุด
นางเกษสุดา ทนันไชยชมภู
นางเกษสุดา บุญมีเลิศ
นางเกษสุรินทร พอใจ
นางเกษสุรีย ศรีเที่ยง
นางเกษา ขวัญตอ
นางเกษา ศรีลาชัย
นางสาวเกษามณี บัวบุศย
นางเกสร สวางวิทย
นางสาวเกสรา บัวศรี
นางเกสรา ปรีชุม
นางสาวเกสรา เพียขวานน
นางสาวเกสรา ศรีออน
นางเกสรี สินเสนห
นางสาวเกสินี วงคกําภู
นางสาวเกสินี ศรีสุวรรณ
นางสาวเกา นิวารัมย
นางสาวเกิดศิริ กุมวาป

๘๗๔๒
๘๗๔๓
๘๗๔๔
๘๗๔๕
๘๗๔๖
๘๗๔๗
๘๗๔๘
๘๗๔๙
๘๗๕๐
๘๗๕๑
๘๗๕๒
๘๗๕๓
๘๗๕๔
๘๗๕๕
๘๗๕๖
๘๗๕๗
๘๗๕๘
๘๗๕๙
๘๗๖๐
๘๗๖๑
๘๗๖๒
๘๗๖๓
๘๗๖๔
๘๗๖๕
๘๗๖๖

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเกียรติสุดา บุญเศษ
นางสาวเกียรติสุดา วงศละคร
นางสาวเกื้อภัสสรณ พฤกษาสิทธิ์
นางสาวแกมกาญจน ทองศักดิ์สกุล
นางสาวแกว พึ่งโพธิ์
นางสาวแกวกาญจน
โกมารกุล ณ นคร
นางสาวแกวใจ จงจิตร
นางแกวใจ มานะชัย
นางสาวแกวใจ แยมแฟง
นางสาวแกวดุดั่น พุมพฤกษี
นางแกวตา คูณขุนทด
นางแกวตา ชุมภูวร
นางสาวแกวตา ลุนงามหาร
นางสาวแกวตา ส่ําประเสริฐ
นางสาวแกวฟา จันทฑีโร
นางแกวมณี แกวไธสง
นางแกวสุริยา แสนอุบล
นางโกลัญญา คํามีก้ํา
นางโกศล คิดคา
นางโกศล พรมดี
นางสาวโกศล วงษา
นางโกสุม วิมุล
นางสาวโกสุมากร กาหาวงศ
นางใกลรุง คงสวัสดิ์
นางใกลรุง เดชอิ่ม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๗๖๗
๘๗๖๘
๘๗๖๙
๘๗๗๐
๘๗๗๑
๘๗๗๒
๘๗๗๓
๘๗๗๔
๘๗๗๕
๘๗๗๖
๘๗๗๗
๘๗๗๘
๘๗๗๙
๘๗๘๐
๘๗๘๑
๘๗๘๒
๘๗๘๓
๘๗๘๔
๘๗๘๕
๘๗๘๖
๘๗๘๗
๘๗๘๘
๘๗๘๙
๘๗๙๐
๘๗๙๑
๘๗๙๒

นางสาวใกลรุง สกุลนีย
นางสาวไกรทิพย มูลสา
นางสาวไกรวัลย เดาใจ
นางสาวไกรสร ดวงแกว
นางขจรจิต พลีดี
นางขจรจิตร ไกยวงค
นางขจรศรี โรยนรินทร
นางขจีวรรณ ทองเจริญ
นางสาวขนกวรรณ ไลกสิกรรม
นางสาวขนบพร แกวออน
นางสาวขนิษฐวดี ภูธรโยธิน
นางสาวขนิษฐา กิจเจริญ
นางสาวขนิษฐา แกวนารี
นางสาวขนิษฐา แกวมณีชัย
นางสาวขนิษฐา ขนิษฐนาม
นางขนิษฐา ขาวหนูนา
นางขนิษฐา คงเย็น
นางขนิษฐา คลังเพชร
นางขนิษฐา คําวัน
นางขนิษฐา คําอินทร
นางขนิษฐา จันทรสวาง
นางสาวขนิษฐา จินโนภาศ
นางขนิษฐา เจาจารึก
นางสาวขนิษฐา ใจยุติธรรม
นางขนิษฐา ชายลม
นางขนิษฐา ไชยเนตร

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๙๓
๘๗๙๔
๘๗๙๕
๘๗๙๖
๘๗๙๗
๘๗๙๘
๘๗๙๙
๘๘๐๐
๘๘๐๑
๘๘๐๒
๘๘๐๓
๘๘๐๔
๘๘๐๕
๘๘๐๖
๘๘๐๗
๘๘๐๘
๘๘๐๙
๘๘๑๐
๘๘๑๑
๘๘๑๒
๘๘๑๓
๘๘๑๔
๘๘๑๕
๘๘๑๖
๘๘๑๗
๘๘๑๘

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวขนิษฐา ไชยวงษา
นางสาวขนิษฐา โตแกว
นางสาวขนิษฐา ทองนอย
นางสาวขนิษฐา ทองเรือง
นางสาวขนิษฐา ทองสนธ
นางขนิษฐา นวนแบน
นางขนิษฐา โนนคํา
นางขนิษฐา บุงหวาย
นางสาวขนิษฐา บุตรศรี
นางขนิษฐา เบ็ญพาด
นางสาวขนิษฐา ปาทอง
นางสาวขนิษฐา ปนทอง
นางสาวขนิษฐา เปนเครือ
นางขนิษฐา พรมแกว
นางขนิษฐา มากเมือง
นางสาวขนิษฐา มารโล
นางขนิษฐา ยศเมฆ
นางสาวขนิษฐา ยอแซฟ
นางขนิษฐา ยึนประโคน
นางสาวขนิษฐา เย็นภิรมย
นางสาวขนิษฐา รักษเกลี้ยง
นางสาวขนิษฐา รัตนมโนรมย
นางขนิษฐา เรืองประไพ
นางขนิษฐา ลือแบซา
นางขนิษฐา วรรณแกว
นางขนิษฐา สวนสวรรค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๘๑๙
๘๘๒๐
๘๘๒๑
๘๘๒๒
๘๘๒๓
๘๘๒๔
๘๘๒๕
๘๘๒๖
๘๘๒๗
๘๘๒๘
๘๘๒๙
๘๘๓๐
๘๘๓๑
๘๘๓๒
๘๘๓๓
๘๘๓๔
๘๘๓๕
๘๘๓๖
๘๘๓๗
๘๘๓๘
๘๘๓๙
๘๘๔๐
๘๘๔๑
๘๘๔๒
๘๘๔๓
๘๘๔๔

นางสาวขนิษฐา สาระเจริญ
นางสาวขนิษฐา สําลี
นางสาวขนิษฐา สิงหสูง
นางขนิษฐา สุจินตวงษ
นางสาวขนิษฐา สุตตานา
นางสาวขนิษฐา เสนทอง
นางสาวขนิษฐา แสงเมล
นางสาวขนิษฐา แสงอําไพ
นางขนิษฐา แสนพันนา
นางขนิษฐา อินทรจันทร
นางสาวขนิษฐา อินโสภา
นางขนิษฐา โอษฐงาม
นางขวัญกัญญฉัตร วัฒนา
นางสาวขวัญขาว ศรีพาโชค
นางขวัญจิต ทีฑาวงค
นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ
นางขวัญจิต เมืองแกว
นางสาวขวัญจิตร ฮวดมา
นางขวัญจิรา เทพภูมี
นางขวัญจิรา มณีสาย
นางสาวขวัญใจ แกวดอนไพร
นางขวัญใจ เครือบุตรดี
นางสาวขวัญใจ เต็มใจ
นางขวัญใจ บุพศิริ
นางสาวขวัญใจ ปกการะนา
นางสาวขวัญใจ เปาเพชร

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘๔๕
๘๘๔๖
๘๘๔๗
๘๘๔๘
๘๘๔๙
๘๘๕๐
๘๘๕๑
๘๘๕๒
๘๘๕๓
๘๘๕๔
๘๘๕๕
๘๘๕๖
๘๘๕๗
๘๘๕๘
๘๘๕๙
๘๘๖๐
๘๘๖๑
๘๘๖๒
๘๘๖๓
๘๘๖๔
๘๘๖๕
๘๘๖๖
๘๘๖๗
๘๘๖๘
๘๘๖๙
๘๘๗๐

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางขวัญใจ ผากงคํา
นางขวัญใจ พุดพวง
นางขวัญใจ ภาชนะวรรณ
นางขวัญใจ ภูศรี
นางสาวขวัญใจ รุงสวาง
นางขวัญใจ วิเศษสม
นางขวัญใจ สุขมาศ
นางสาวขวัญใจ สุดถนอม
นางขวัญชนก จันทวงษ
นางสาวขวัญชนก ทองจิตร
นางขวัญชนก ทองผึ้ง
นางสาวขวัญชนก ทํานา
นางขวัญชนก นรคุณ
นางขวัญชนก ประทุมมาตร
นางสาวขวัญชนก ภาคฐิน
นางสาวขวัญชนก หนูรักษา
นางขวัญชนก เหมือนลา
นางสาวขวัญชีวา สารสี
นางสาวขวัญดาว กระจกเพชร
นางขวัญดาว แกวมา
นางขวัญดาว จันตะวงค
นางขวัญดาว ทองหงํา
นางสาวขวัญดาว เรศจะโปะ
นางสาวขวัญดาว สิงหสี
นางสาวขวัญดาว สิทธิเสนา
นางสาวขวัญตา กิมานุวัฒน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๘๗๑
๘๘๗๒
๘๘๗๓
๘๘๗๔
๘๘๗๕
๘๘๗๖
๘๘๗๗
๘๘๗๘
๘๘๗๙
๘๘๘๐
๘๘๘๑
๘๘๘๒
๘๘๘๓
๘๘๘๔
๘๘๘๕
๘๘๘๖
๘๘๘๗
๘๘๘๘
๘๘๘๙
๘๘๙๐
๘๘๙๑
๘๘๙๒
๘๘๙๓
๘๘๙๔
๘๘๙๕
๘๘๙๖

นางสาวขวัญตา จําปาอินทร
นางสาวขวัญตา ใบยพฤกษ
นางสาวขวัญตา ปนมวง
นางสาวขวัญตา เพชรรุง
นางสาวขวัญตา สุขรมย
นางสาวขวัญตา หุมทอง
นางขวัญทิพย วงศษาปน
นางขวัญทิภา ศรีพฤกษภูมิ
นางสาวขวัญเทียน เจียวรัมย
นางสาวขวัญนภา บุญเทียม
นางสาวขวัญนภา โพธิ์ศรี
นางสาวขวัญนุช ตุนวงษา
นางขวัญเนตร กาญจนฤทธิไกร
นางสาวขวัญพธู อัครจันทร
นางขวัญพัฒน ประจงสีละวัฒน
นางสาวขวัญเพชร พัฒนากร
นางขวัญเมือง อินสวาง
นางสาวขวัญยิหวา เกื้อหนุน
นางขวัญยืน ไทยถนอม
นางสาวขวัญรัตน คันศร
นางสาวขวัญเรือน เเกวนพรัตน
นางขวัญเรือน กล่ําคุม
นางขวัญเรือน กังวาล
นางขวัญเรือน กิจปรีชา
นางขวัญเรือน แกวกระจาย
นางขวัญเรือน จันทรสาย

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘๙๗
๘๘๙๘
๘๘๙๙
๘๙๐๐
๘๙๐๑
๘๙๐๒
๘๙๐๓
๘๙๐๔
๘๙๐๕
๘๙๐๖
๘๙๐๗
๘๙๐๘
๘๙๐๙
๘๙๑๐
๘๙๑๑
๘๙๑๒
๘๙๑๓
๘๙๑๔
๘๙๑๕
๘๙๑๖
๘๙๑๗
๘๙๑๘
๘๙๑๙
๘๙๒๐
๘๙๒๑
๘๙๒๒

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางขวัญเรือน ไชยสีดา
นางสาวขวัญเรือน ตาปราบ
นางขวัญเรือน ถูระวรณ
นางสาวขวัญเรือน นวลศรี
นางขวัญเรือน นาจําปา
นางขวัญเรือน พุทธิวงศโสภณ
นางสาวขวัญเรือน พุมประดล
นางขวัญเรือน มาบุญ
นางสาวขวัญเรือน เล็กยินดี
นางสาวขวัญเรือน เวชวิฐาน
นางสาวขวัญเรือน สกุลพงษ
นางสาวขวัญเรือน สาศรีเมือง
นางสาวขวัญเรือน หอมจะบก
นางสาวขวัญเรือน อมิตรสูญ
นางสาวขวัญฤดี ศรีนวลละออง
นางสาวขวัญฤดี องอาจ
นางสาวขวัญฤดี เอี้ยวเล็ก
นางขวัญฤทัย จันทคาม
นางขวัญฤทัย บัวฤทธิ์
นางขวัญฤทัย สินธุรส
นางขวัญลดา วัดคํา
นางสาวขวัญลดา สุรินทร
นางสาวขวัญสิริ นันตะเปย
นางสาวขวัญสุดา มุงจองกลาง
นางขวัญหทัย ขันคํานันตะ
นางสาวขวัญหทัย คําสุพรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๙๒๓
๘๙๒๔
๘๙๒๕
๘๙๒๖
๘๙๒๗
๘๙๒๘
๘๙๒๙
๘๙๓๐
๘๙๓๑
๘๙๓๒
๘๙๓๓
๘๙๓๔
๘๙๓๕
๘๙๓๖
๘๙๓๗
๘๙๓๘
๘๙๓๙
๘๙๔๐
๘๙๔๑
๘๙๔๒
๘๙๔๓
๘๙๔๔
๘๙๔๕
๘๙๔๖
๘๙๔๗
๘๙๔๘

นางสาวขวัญหทัย ชูเทา
นางสาวขวัญหทัย นาโสก
นางสาวขวัญหทัย ผลทิพย
นางขวัญหทัย พุมมั่น
นางขวัญหทัย เพียรพล
นางขวัญหทัย มีใหม
นางสาวขวัญหทัย สายอุดม
นางขวัญหทัย เอนดเทอร
นางสาวขวัญหลา ลําจวน
นางขวัญอนงค มหาวัน
นางสาวขอขวัญ ผุงเจริญ
นางขัญทอง ภูทรัพย
นางขันคํา ขันทอง
นางเข็มขัน พันนวยนนท
นางเขมจิรัสย เตชะผาสุขสันติ
นางเขมจิรา เจดีย
นางเขมจิรา โชติชวง
นางสาวเขมจิรา นิจสุขัด
นางสาวเขมจิรา บุญโรจน
นางสาวเข็มจิรา โลแกว
นางเขมณัฏฐ โกศลโชติภัทร
นางเขมนันท ชนะมาร
นางสาวเขมนันท ประภาศรี
นางสาวเขมนิจ คําคะมูล
นางเข็มพร วองไว
นางเข็มเพ็ชร วงศสมศักดิ์

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๔๙
๘๙๕๐
๘๙๕๑
๘๙๕๒
๘๙๕๓
๘๙๕๔
๘๙๕๕
๘๙๕๖
๘๙๕๗
๘๙๕๘
๘๙๕๙
๘๙๖๐
๘๙๖๑
๘๙๖๒
๘๙๖๓
๘๙๖๔
๘๙๖๕
๘๙๖๖
๘๙๖๗
๘๙๖๘
๘๙๖๙
๘๙๗๐
๘๙๗๑
๘๙๗๒
๘๙๗๓
๘๙๗๔

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเขมอัมพร โนมขุนทด
นางสาวเขมาสินี หินทอง
นางเขมิกา จันทะมา
นางเขมิกา ฉายสุวรรณ
นางสาวเขมิกา ประภาชีวนนท
นางสาวเขมิกา ศรีชู
นางสาวไขมุก มณีศรี
นางสาวคงกช สมศรีรื่น
นางสาวคชาพร เจียมสูงเนิน
นางคชาภรณ ฉัตรชูเกียรติกุล
นางคณพร สมบูรณ
นางสาวคณัญภัช เกตุสุข
นางสาวคณัสมน สุขดี
นางคณาพร จันทรโสม
นางคณามาศ ยาบานแปง
นางสาวคณิตตา พรมมี
นางคณิตษา เสนาะสําเนียง
นางสาวคณิตา ดวงจันทร
นางคณิตา บุญเศษ
นางคณิตา บุญหลาย
นางสาวคณิตา มวงเจริญ
นางคณิภัสส ชาทองยศ
นางคณิศร ไชยทองรักษ
นางคณิศร เพี้ยบุญมาก
นางคณิศร มะลิวรรณ
นางคณิศรพร สถิตยบุญลอย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๙๗๕
๘๙๗๖
๘๙๗๗
๘๙๗๘
๘๙๗๙
๘๙๘๐
๘๙๘๑
๘๙๘๒
๘๙๘๓
๘๙๘๔
๘๙๘๕
๘๙๘๖
๘๙๘๗
๘๙๘๘
๘๙๘๙
๘๙๙๐
๘๙๙๑
๘๙๙๒
๘๙๙๓
๘๙๙๔
๘๙๙๕
๘๙๙๖
๘๙๙๗
๘๙๙๘
๘๙๙๙
๙๐๐๐

นางสาวคณิสา เต็งเจริญ
นางคติพร วรรณลักษณ
นางสาวคติยา กลมพันธ
นางคนธวรรณ เกษงาม
นางคนองศรี ซอแอ
นางคนิตฐา คํายอด
นางคนึง ขุมทอง
นางสาวคนึง เปยมจิตร
นางคนึง พันชน
นางสาวคนึงจิต คํามงคุณ
นางคนึงนิจ เครือวัง
นางคนึงนิจ ทองรุง
นางคนึงนิจ บุญเจริญ
นางคนึงนิจ บุตรบูรณ
นางคนึงนิจ พรมรักษ
นางคนึงนิจ เพชรดี
นางคนึงนิจ ฤทธิรงค
นางสาวคนึงนิจ ลือภะ
นางคนึงนิต สุดสะอาด
นางสาวคนึงนิตย โยธาศรี
นางคนึงนิตย สมแสง
นางสาวคนึงนิตย อินหลา
นางสาวคนึงนิตร บุตรพา
นางคนึงนุช เกตุมุหยะ
นางคมขํา ศรีผดุง
นางคมคาย จิตรวิเศษ

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๐๑
๙๐๐๒
๙๐๐๓
๙๐๐๔
๙๐๐๕
๙๐๐๖
๙๐๐๗
๙๐๐๘
๙๐๐๙
๙๐๑๐
๙๐๑๑
๙๐๑๒
๙๐๑๓
๙๐๑๔
๙๐๑๕
๙๐๑๖
๙๐๑๗
๙๐๑๘
๙๐๑๙
๙๐๒๐
๙๐๒๑
๙๐๒๒
๙๐๒๓
๙๐๒๔
๙๐๒๕
๙๐๒๖

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางคมคาย ศิริสวัสดิ์
นางสาวคมคาย สังคง
นางคมคาย หุนสาระ
นางสาวครองขวัญ คําจันดี
นางสาวครองขวัญ เถาวทอน
นางสาวครองขวัญ ทองมนต
นางครัญทิรา มวงศรีจันทร
นางสาวครินยา เติมแตม
นางคริษฐวรา อินทพันธุ
นางสาวคริสตมาส บุญยะดิเรก
นางสาวควรเทียน ทองขาว
นางสาวควีณา ธนะวิรากุล
นางสาวคอซียาตี เจะมุ
นางสาวคอมารียะห เจะอาแว
นางสาวคอรีเยาะ ปอเจาะ
นางคอลีเปาะ ดอเลาะ
นางสาวคอลีเยาะ ยูโซะ
นางคอลีเยาะ มะลี
นางสาวคัคนานต สมนึก
นางสาวคัชรินทร กอสุข
นางสาวคัชรินทร ตะสูง
นางสาวคัทลียา บริบูรณ
นางสาวคัทลียา ฝนแกว
นางสาวคัทลียา อินทรแปน
นางสาวคันธนา วงคสุริยะ
นางสาวคันธพันธ หนูแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๐๒๗ นางสาวคันธรส จิวสวัสดิ์
๙๐๒๘ นางคัมภีรดา เหมืองทอง
๙๐๒๙ นางสาวคําแกว
อิศรางกูร ณ จําปาศักดิ์
๙๐๓๐ นางคําขวัญ พัฒนบุญเรือง
๙๐๓๑ นางคําตัน เสนาลา
๙๐๓๒ นางคําแปง พรหมพุทธา
๙๐๓๓ นางคําแปลง พันธพรหม
๙๐๓๔ นางสาวคําพร วงคษาสนธิ์
๙๐๓๕ นางคําพลอย ชุมวงศ
๙๐๓๖ นางคําพอง โพธิ์เศษ
๙๐๓๗ นางสาวคําพอง วงศพะไล
๙๐๓๘ นางคําพูน คุณภักดี
๙๐๓๙ นางคําแพง เรือนเอี่ยม
๙๐๔๐ นางสาวคําไพ บัณฑิต
๙๐๔๑ นางสาวคํามา ไพจิตร
๙๐๔๒ นางคํามาศ สายวรณ
๙๐๔๓ นางสาวคํามูล ดอนวิชา
๙๐๔๔ นางสาวคําเอื้อง แจมใส
๙๐๔๕ นางคําเอื้อง ดีออม
๙๐๔๖ นางคําไอ อรศรี
๙๐๔๗ นางสาวคุณัญญา โนนหลา
๙๐๔๘ นางสาวคุณัญญา พวงแกว
๙๐๔๙ นางคุณัญญา มากพยับ
๙๐๕๐ นางคุณากร พุทธรักษา
๙๐๕๑ นางคุณาภรณ กมขุนทด

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๕๒
๙๐๕๓
๙๐๕๔
๙๐๕๕
๙๐๕๖
๙๐๕๗
๙๐๕๘
๙๐๕๙
๙๐๖๐
๙๐๖๑
๙๐๖๒
๙๐๖๓
๙๐๖๔
๙๐๖๕
๙๐๖๖
๙๐๖๗
๙๐๖๘
๙๐๖๙
๙๐๗๐
๙๐๗๑
๙๐๗๒
๙๐๗๓
๙๐๗๔
๙๐๗๕
๙๐๗๖
๙๐๗๗

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางคุลิกา จําปขาว
นางสาวเครือพร สุกบางพงศ
นางเครือฟา พูนทอง
นางสาวเครือมาศ คลายมี
นางสาวเครือวรรณ บึงบัว
นางสาวเครือวัลย กาวิละเดช
นางเครือวัลย แกวเทพ
นางสาวเครือวัลย ขะพินิจ
นางสาวเครือวัลย เชื้อขาว
นางสาวเครือวัลย ไตลังคะ
นางสาวเครือวัลย ทองเหลือง
นางสาวเครือวัลย พรมโคตร
นางสาวเครือวัลย พลขา
นางสาวเครือวัลย วงษมิตร
นางเครือวัลย ศรีนารถ
นางเคลือวรรณ อัมพรดิษฐ
นางแคทรียา คันธรักษา
นางสาวฆนภัส แซหมง
นางสาวฆภัฏศรณ เศษสุ
นางสาวสมถวิล ควรสุข
นางสาวสินีนารถ มิตรนอก
นางสาวงามฉวี เกตุคํา
นางสาวงามตา พลสีลาพ
นางสาวงามตา สงนอก
นางงามตา สุคําภา
นางงามทิพย วงคดวง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๐๗๘
๙๐๗๙
๙๐๘๐
๙๐๘๑
๙๐๘๒
๙๐๘๓
๙๐๘๔
๙๐๘๕
๙๐๘๖
๙๐๘๗
๙๐๘๘
๙๐๘๙
๙๐๙๐
๙๐๙๑
๙๐๙๒
๙๐๙๓
๙๐๙๔
๙๐๙๕
๙๐๙๖
๙๐๙๗
๙๐๙๘
๙๐๙๙
๙๑๐๐
๙๑๐๑
๙๑๐๒
๙๑๐๓

นางสาวงามศิริ ชูสุวรรณ
นางงามสะใบ จุทาการ
นางเงินเจียง ธรรมศร
นางเงินตรา บุรีศรี
นางจงกล บริสุทธิ์
นางจงกล บุตรพรม
นางจงกล ศิริมงกต
นางจงกล อาษานอก
นางจงกลณี ฤทธิ์ทวี
นางสาวจงกลนี บุราณเดช
นางสาวจงกลนี มุฑิตา
นางสาวจงกุลนี ตันตา
นางจงจิต ปดถา
นางจงจิตร จันโท
นางจงจิตร เผยอํานาจ
นางจงจิตร สุขร่ําไป
นางจงดี มาศรี
นางจงรัก แบบอยาง
นางจงรัก พิมพเถื่อน
นางจงรักษ แกวสาธร
นางจงรักษ คงเสมอ
นางสาวจงรักษ งามวิลัย
นางจงรักษ ชวงชิง
นางจงรักษ ตะใจ
นางจงรักษ มงคล
นางสาวจงรักษ ยอดคําลือ

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๐๔
๙๑๐๕
๙๑๐๖
๙๑๐๗
๙๑๐๘
๙๑๐๙
๙๑๑๐
๙๑๑๑
๙๑๑๒
๙๑๑๓
๙๑๑๔
๙๑๑๕
๙๑๑๖
๙๑๑๗
๙๑๑๘
๙๑๑๙
๙๑๒๐
๙๑๒๑
๙๑๒๒
๙๑๒๓
๙๑๒๔
๙๑๒๕
๙๑๒๖
๙๑๒๗
๙๑๒๘
๙๑๒๙

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจงรักษ วันทาพงษ
นางสาวจงรักษ เวียงสมุทร
นางสาวจงรักษ สําราญรื่น
นางจงวัฒนา คงนิล
นางสาวจงอร แคนเพชร
นางจงอร สุทธิสิน
นางสาวจญกาญจน ไชยนุราช
นางจณิสดา ภิญโญ
นางสาวจณิสตา สถิตย
นางสาวจตุพร กิจจาหาญ
นางสาวจตุพร กีรติวศิน
นางจตุพร จงกลนี
นางจตุพร จันประโคน
นางจตุพร ชุมพล
นางจตุพร ไชยสาร
นางจตุพร ไตรยศ
นางจตุพร เทศารินทร
นางจตุพร น้ําใจดี
นางสาวจตุพร เบาสิน
นางจตุพร รัฐภูมิภักดิ์
นางจตุพร เรืองชวย
นางสาวจตุพร วิริยานุภาพ
นางจตุพร วิเศษสา
นางสาวจตุพร สินนอง
นางสาวจตุพร สูงทองจริยา
นางจตุพร อาวรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๑๓๐
๙๑๓๑
๙๑๓๒
๙๑๓๓
๙๑๓๔
๙๑๓๕
๙๑๓๖
๙๑๓๗
๙๑๓๘
๙๑๓๙
๙๑๔๐
๙๑๔๑
๙๑๔๒
๙๑๔๓
๙๑๔๔
๙๑๔๕
๙๑๔๖
๙๑๔๗
๙๑๔๘
๙๑๔๙
๙๑๕๐
๙๑๕๑
๙๑๕๒
๙๑๕๓
๙๑๕๔
๙๑๕๕

นางจตุพร อินจักร
นางจตุพร โอภาโส
นางสาวจตุรภัทร จันหา
นางจนัสสา แสนศาลา
นางจนิสตา อินทะสีดา
นางสาวจมรพรรณ บายศรี
นางจรรจิรา บุญนะ
นางจรรจิรา วันเนาว
นางจรรญศิริ นวลศรี
นางสาวจรรยา แกนพรม
นางจรรยา แกวจินดา
นางจรรยา แกวพิกุล
นางจรรยา จุฬารมย
นางจรรยา เจริญอัตถะศีล
นางจรรยา ชนะกุล
นางสาวจรรยา ชื่นกมล
นางสาวจรรยา ชุมแสน
นางจรรยา ไชยณรงค
นางสาวจรรยา ติงหวัง
นางจรรยา นาคแสง
นางจรรยา บุญธรรม
นางสาวจรรยา บุตรแขก
นางสาวจรรยา ประดับแกว
นางจรรยา ปรากฏชื่อ
นางสาวจรรยา ปนเนียม
นางจรรยา ผลดี

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๕๖
๙๑๕๗
๙๑๕๘
๙๑๕๙
๙๑๖๐
๙๑๖๑
๙๑๖๒
๙๑๖๓
๙๑๖๔
๙๑๖๕
๙๑๖๖
๙๑๖๗
๙๑๖๘
๙๑๖๙
๙๑๗๐
๙๑๗๑
๙๑๗๒
๙๑๗๓
๙๑๗๔
๙๑๗๕
๙๑๗๖
๙๑๗๗
๙๑๗๘
๙๑๗๙
๙๑๘๐
๙๑๘๑

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจรรยา พรหมวิเศษ
นางจรรยา ยกยุทธ
นางสาวจรรยา รัตนวรรณ
นางสาวจรรยา เรือนเงิน
นางสาวจรรยา ละดาวัลย
นางสาวจรรยา ลิมปรัชดาวงศ
นางจรรยา วงศไชย
นางสาวจรรยา ศรีบัวหลวง
นางจรรยา สายหยุด
นางจรรยา สิงหกลิ่น
นางสาวจรรยา สุภาวงค
สิบเอกหญิง จรรยา อภิธรรมพงศ
นางสาวจรรยา เฮา
นางสาวจรรยาพร โตรอด
นางจรรยาภรณ พึ่งวร
นางจรรยารักษ เกตุเพ็ง
นางจรรยารักษ โคษา
นางสาวจรรยารักษ จินดา
นางสาวจรรยารักษ ชํานิกลา
นางจรรยารักษ พลเหลา
นางจรรยารักษ พูนสมบัติกูล
นางสาวจรรยารักษ ศรีโยธา
นางจรวยพร จุยเบี้ยว
นางสาวจรวยพร ทองแกว
นางจรวยพร พานิชวัฒนา
นางสาวจรวยพร รักชาง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๑๘๒
๙๑๘๓
๙๑๘๔
๙๑๘๕
๙๑๘๖
๙๑๘๗
๙๑๘๘
๙๑๘๙
๙๑๙๐
๙๑๙๑
๙๑๙๒
๙๑๙๓
๙๑๙๔
๙๑๙๕
๙๑๙๖
๙๑๙๗
๙๑๙๘
๙๑๙๙
๙๒๐๐
๙๒๐๑
๙๒๐๒
๙๒๐๓
๙๒๐๔
๙๒๐๕
๙๒๐๖
๙๒๐๗

นางสาวจรวยพร สารเร็ว
นางจรัญญา จินะกาศ
นางสาวจรัญญา ทองคํา
นางสาวจรัญธร นามวงศ
นางจรัญยา นารถสิทธิ์
นางสาวจรัญยา เสลา
นางสาวจรัสแข ภูมิสาขา
นางจรัสทิพย วงศทองเจริญ
นางสาวจรัสพร สุราลัย
นางจรัสศรี แกวกา
นางสาวจรัสศรี ขวัญเมือง
นางจรัสศรี คุมอยู
นางจรัสศรี เทือกตาหลอย
นางจรัสศรี ผิวออน
นางจรัสศรี พนภัย
นางจรัสศรี พรหมบุตร
นางสาวจรัสศรี สุขไสย
นางจริญญา จันทรทรง
นางจริญญา โชคบัณฑิต
นางสาวจริญญา ธัญญเจริญ
นางจริญญา นิเวศวรากร
นางสาวจริญญา เพชรถิ่นไทย
นางจริญญา ฤทธิ์กําลัง
นางสาวจริญทิพย เอ็งสุวรรณ
นางจริญธรณ กีรัตยากุล
นางจริญา ขันสํารอง

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๐๘
๙๒๐๙
๙๒๑๐
๙๒๑๑
๙๒๑๒
๙๒๑๓
๙๒๑๔
๙๒๑๕
๙๒๑๖
๙๒๑๗
๙๒๑๘
๙๒๑๙
๙๒๒๐
๙๒๒๑
๙๒๒๒
๙๒๒๓
๙๒๒๔
๙๒๒๕
๙๒๒๖
๙๒๒๗
๙๒๒๘
๙๒๒๙
๙๒๓๐
๙๒๓๑
๙๒๓๒
๙๒๓๓

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจรินทร ไกรกิจราษฏร
นางจรินทร ภาวจันทึก
นางสาวจรินทรญา หนูสวัสดิ์
นางสาวจรินทรพร คําคอน
นางสาวจรินทิตย แกวใย
นางสาวจรินพร ผมหอม
นางสาวจรินพร เหิกขุนทด
นางจริยา จินนิน
นางสาวจริยา จิ้วไมแดง
นางสาวจริยา ชุมรักษา
นางสาวจริยา ไชยเลิศ
นางสาวจริยา นารีบุตร
นางจริยา แนนอุดร
นางจริยา ฝาระมี
นางจริยา พรมหลอ
นางจริยา พรมีฤทธิ์
นางสาวจริยา พรหมโคตร
นางสาวจริยา พวงจันทร
นางจริยา เพชรนาดี
นางสาวจริยา ฤทธิ์เรืองรุง
นางสาวจริยา เวฬุวนารักษ
นางจริยา สิทธิวุฒิ
นางสาวจริยา สุนทร
นางสาวจริยา แสงทอง
นางสาวจริยา ออนวิมล
นางสาวจริยาพร เฮงชูทรัพย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๒๓๔
๙๒๓๕
๙๒๓๖
๙๒๓๗
๙๒๓๘
๙๒๓๙
๙๒๔๐
๙๒๔๑
๙๒๔๒
๙๒๔๓
๙๒๔๔
๙๒๔๕
๙๒๔๖
๙๒๔๗
๙๒๔๘
๙๒๔๙
๙๒๕๐
๙๒๕๑
๙๒๕๒
๙๒๕๓
๙๒๕๔
๙๒๕๕
๙๒๕๖
๙๒๕๗
๙๒๕๘
๙๒๕๙

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจริยาภรณ แกลวเกษตรกรณ
นางสาวจริยาภรณ ภูชินาพันธุ
นางจริยาภรณ โลภา
นางสาวจริยาภรณ อินสอน
นางจริยาวดี วิเชียรเชื้อ
นางจริยาวดี อุนหลา
นางสาวจรีพรรณ ศรีมา
นางจรีภรณ ดอนปนไพร
นางจรีรัตน แจมวิมล
นางสาวจรีรัตน บัวทอง
นางสาวจรีรัตน บํารุงสงฆ
นางสาวจรุงศรี เทือกสุบรรณ
นางสาวจรุงศรี มั่นทองพิทักษ
นางสาวจรุณี สีหามา
นางสาวจรุวรรณ ชวยรักษา
นางจรูญรัตน เทพชนะ
นางจรูญศรี ทองขุนดํา
นางสาวจรูญศรี มั่นคง
นางจรูญศรี สุขเกษม
นางจวนทิพย แสนใจ
นางจอมขวัญ มะโนฟุน
นางจอมขวัญ สุวรรณธาดา
นางจอมวัญ ยุบลมาตย
นางจอมศรี จันทรวงศ
นางจังกรณ ภูคําศักดิ์
นางสาวจันจิรา จันทรดอนไพร

๙๒๖๐
๙๒๖๑
๙๒๖๒
๙๒๖๓
๙๒๖๔
๙๒๖๕
๙๒๖๖
๙๒๖๗
๙๒๖๘
๙๒๖๙
๙๒๗๐
๙๒๗๑
๙๒๗๒
๙๒๗๓
๙๒๗๔
๙๒๗๕
๙๒๗๖
๙๒๗๗
๙๒๗๘
๙๒๗๙
๙๒๘๐
๙๒๘๑
๙๒๘๒
๙๒๘๓
๙๒๘๔
๙๒๘๕

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจันจิรา ชุมภู
นางสาวจันจิรา ตรีเทพ
นางสาวจันจิรา ธรรมยา
นางจันจิรา บัวประทุม
นางจันจิรา บุญณจันทร
นางจันจิรา ภูพุกก
นางสาวจันจิรา สวางจิตต
นางสาวจันจิรา สีนอยขาว
นางสาวจันจิรา หลําเบ็นสะ
นางจันจิรา เอยานะ
นางสาวจันจิราภรณ มาเอื้อง
นางจันจิฬา ชัยวุฒิ
นางสาวจันฉาย ถาวร
นางจันดี ทองเอี่ยม
นางจันดี สุขสมบูรณ
นางสาวจันทกานต วุฒิสม
นางสาวจันทกานต แสวงบุญ
นางสาวจันทกานต เอกรักษา
นางสาวจันทกานติ์ ชนะเดชาโชติ
นางจันทจิตต สมมะวัง
นางจันทนา เกตุวงค
นางสาวจันทนา เกษมสุข
นางจันทนา แกวกระจาง
นางสาวจันทนา ขวัญสุข
นางจันทนา คํามาเร็ว
นางสาวจันทนา ทองพันชั่ง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๒๘๖
๙๒๘๗
๙๒๘๘
๙๒๘๙
๙๒๙๐
๙๒๙๑
๙๒๙๒
๙๒๙๓

นางจันทนา ทองหลอ
นางจันทนา ธาดาภักดีคุณ
นางสาวจันทนา นันตะภาพ
นางจันทนา ปลูเชอรี
นางสาวจันทนา ปูทอง
นางจันทนา เพชรโต
นางจันทนา ภุมมาบุตร
นางสาวจันทนา มุทาลัย

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๙๔
๙๒๙๕
๙๒๙๖
๙๒๙๗
๙๒๙๘
๙๒๙๙
๙๓๐๐

(เลมที่ ๖/๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจันทนา เรียมรักษ
นางจันทนา เรืองจํารัส
นางสาวจันทนา ลือแสน
นางจันทนา ศรีสวัสดิ์
นางจันทนา ศิริงาน
นางสาวจันทนา สารแสง
นางจันทนา สุขเมือง

