เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณอนั 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
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายเฉลิมพล เอียดพูล
๙
นายชยุต แตงจั่น
๑๐
นายชาญชัย มาณจักร
๑๑
นายปติพงษ คําแกว
๑๒
นายวิทยาศาสตร ดลประสิทธิ์
๑๓
นายอิทธิกร เถกิงมหาโชค
๑๔
นางสาวจอมหทยาสนิท พงษเสฐียร
๑๕
นางสาวณัฐฐาพร บัณฑิตสกุลชัย

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๑๕ ราย)
นางสาวทตายา รัชตาธิวัฒน
นางธมนวรรณ วันทานุ
นางสาวพรรณงาม ธีระพงศ
นางสาวมาลีวรรณ ปูนขุนทด
นางสาวศนิชา ภาวโน
นางสาวสุธิดา ผาพรม
นางสาวสุภารัตน ศรีหลัก

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวศิราพร เคลือ่ นเพชร
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม
๑ นายบวรศักดิ์ ชุตินทราศรี
๔
๒ นายมานพ ปลื้มวงษ
๕
๓ นายวรพจน หาญใจ
๖

๖ ราย)
นางสาวนริสา ไชยขันแกว
นางสาวรัชนี คําแสน
นางสาววรวรรณ สิงหทอง

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๑ นางเกตกนก แกวนพรัตน
๒ นางสาวจิดาภา กรุงแสนเมือง

๑
๒
๓
๔

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๓๙,๒๒๖ ราย)
นายกงเพชร อุดมวงษ
๕ นายกตัญู เจริญรัตน
นายกณวรรธน แกนแกว
๖ นายกตัณู ลักษณะ
นายกณิกนันต ดอกบัว
๗ นายกนก กุนาง
นายกตณพล สอนไว
๘ นายกนก บุญอุดม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

นายกนก บุตรวงษ
นายกนกภณ เจริญรุงเรืองชัย
นายกนกศักดิ์ ชวยยิ้ม
วาที่รอยตรี กมล เชียงลา
นายกมล บอหนา
นายกมล ปยารมย
นายกมล มั่งมี
นายกมล รูปดี
นายกมล เรืองรุง
นายกมล ลุนอุบล
นายกมล ศรีสวัสดิ์
นายกมล สายยนต
นายกมล แสงบุดดี
นายกมลพรรณ ภูสีเงิน
นายกมลเพชร กลางประพันธ
นายกมลรัตน เจนใจ
นายกมลาศ วรรณอุดม
นายกรกช จันตะเสน
นายกรกช จันทรบุญพิทักษ
นายกรกช ประเสริฐศราวุธ
นายกรกฎ เนตรทอง
นายกรกฎ พรหมดา
นายกรกฏ สาระจันทร
นายกรเกง กลิ่นไธสงค
นายกรแกว กลาหาญ

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

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายกรณ มลิลา
นายกรณฐิวัสส สุทธิสา
นายกรนิวัฒน อินเหลือละ
นายกรพจน พูลเมือง
นายกรพิสิษฐ พุดแดง
นายกรภัทร สิทธิวะ
นายกรวัฒน โนพิยะ
นายกรวิชญ สถานเดิม
จาสิบโท กรวิทย นิลฟก
นายกรวินย ดวงตา
นายกรวิษณ ดานกระโทก
นายกรวุฒิ อรุณรัมย
นายกรองเกียรติ สืบสกุลทานันท
นายกรเอก เจริญชินวุฒิ
นายกระบี่ สุกทน
นายกระแสร ริ้วทอง
นายกรัณฑ สมจิตต
นายกริชติกร อินทะวงษ
นายกริชรัตน รักประกิจ
นายกริชศิลป วรินทรเวช
นายกริชานันท ลันดา
นายกรินทร ทองธวัช
นายกรีฑา แกวโชติ
นายกรีฑา หวังมั่น
นายกรีฑาพล ศรพรหม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓

นายกรุง ธราพร
นายกรุง มวงนาครอง
นายกรุงทอง มามาก
นายกรุงศรี ศิริปะกะ
นายกรุณา คําหมู
นายกฤช เชื้อแถว
นายกฤช วิยาภรณ
นายกฤชฐา พลตรี
นายกฤชธนา ผึ่งตะขบ
นายกฤต กีรติโสภากุล
นายกฤตกร เศรษฐโสภณ
นายกฤตเขมณัฐ สาระทิพย
นายกฤตคม สมจันทร
วาที่รอยตรี กฤตชัย ชุมแสง
นายกฤตนัย ไชยดี
นายกฤตนัย ทัศนา
นายกฤตนัย วันดี
นายกฤตพล พรมโพธิ์
นายกฤตภพ รวีธรรมคุปต
นายกฤตภาส ดวงไพชุม
นายกฤตภาส ทับทิมทอง
นายกฤตภาส นิกรกุล
นายกฤตภาส มาลาคํา
นายกฤตภาส สิมมา
นายกฤตภาส หลีสันติ

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายกฤตมงคล ศรีคํา
นายกฤตเมธ รุงรัตน
นายกฤตเมธ ศรีนาม
นายกฤตยชญ ไพรสณฑ
นายกฤตยภัทร สีทาสังข
นายกฤตศักดิ์ วัฒนธานี
นายกฤตศิลป สังขนิธิ
นายกฤตอังกูร อนุวัฒน
นายกฤติพงศ ประนม
นายกฤศธนัช ราชบัวผัน
นายกฤศวัฒน อนันตนริศกูล
นายกฤษกร จันทรเสนา
นายกฤษกร ภาดี
นายกฤษกร ศรีประจง
นายกฤษกรณ วงศสิทธิพิศาล
นายกฤษฎา กัลปดี
นายกฤษฎา แกวระหัน
นายกฤษฎา แกวสิงห
นายกฤษฎา คชสาร
นายกฤษฎา ทองกําเหนิด
นายกฤษฎา ประเสริฐศรี
นายกฤษฎา พรหมอินทร
นายกฤษฎา สิงขรรักษ
นายกฤษฎา สูสุข
นายกฤษฎา โสมดํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓

นายกฤษฎากร แกนดี
นายกฤษฎากร สงพูล
นายกฤษฎากรณ แจงสวาง
นายกฤษฎาคม ปญจะ
นายกฤษฎาุตม ประพรหมมา
นายกฤษฎาพงษ คําฝน
นายกฤษฎาพงษ สุตะ
นายกฤษฎาวัฒน ฉัตรรักษา
นายกฤษฎาวุฒิ นุชภิเรนทร
นายกฤษฎิ์ กาบทุม
วาที่รอยตรี กฤษฎิ์ ใบบัว
นายกฤษฎิ์ชาญ รุนบาง
นายกฤษฏ ภัทรนุกูลกิจ
นายกฤษฏิณัฐฏ ฤกษณพลณิชกุล
นายกฤษฏิ์ภวิศร หงษรอน
นายกฤษณ จันทมาส
นายกฤษณ พวงพันธ
นายกฤษณ ยังดี
นายกฤษณตฤณ เหลาอัจฉริยะพร
นายกฤษณพณ ศุภชัยวัฒน
นายกฤษณพล ราษี
นายกฤษณพล อ่ําจิตร
นายกฤษณะ กันแกว
นายกฤษณะ โดดจันทึก
นายกฤษณะ เตชนันท

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายกฤษณะ ทองยิ่ง
นายกฤษณะ ทัพบํารุง
นายกฤษณะ นวลตา
นายกฤษณะ บุญทศ
นายกฤษณะ ปนแกว
นายกฤษณะ เปลี่ยนผลัด
นายกฤษณะ ผลเจริญ
นายกฤษณะ พงษนิล
นายกฤษณะ พฤกษศรีรัตน
นายกฤษณะ สุพงศ
นายกฤษณะ แสงมี
นายกฤษณะ อะโน
นายกฤษณะพงศ จํารัส
นายกฤษณา กิตติลาภ
นายกฤษดา แกวศิริบัณฑิต
นายกฤษดา ดอกพุฒ
นายกฤษดา ไตรยขันธ
นายกฤษดา ปลั่งกลาง
นายกฤษดา อรุณแสงฉาน
นายกฤษดา อําภาคํา
สิบเอก กฤษดากร วสนาท
นายกฤษดาวุธ บุญบําเรอ
นายกฤษตยช ทองธรรมชาติ
นายกฤษติศักดิ์ สวัสดี
นายกลมไกร พันแพง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓

นายกลมรี ชูเลิศ
นายกลยุทธ ยกยอง
วาที่รอยตรี กลวัชร หมอนตะคุ
นายกลาณรงค ศรีโชติ
นายกลานรงคฤทธิ์ พรมนิ่ม
นายกวิน ทนันไชย
นายกวินพัฒน เอกวีระพัฒน
นายกวินวิชญ พุมสาขา
นายกวี เชื้อชมสุข
นายกวี รอนกระโทก
นายกวีภัทร ชื่นใจ
นายกวีภัทร ภูสมศรี
นายกวีรักษ ประวรรณรัมย
นายกอกิจ ธีราโมกข
นายกอเกียรติ กะอาจ
นายกอเกียรติ เกินอาษา
นายกอเกียรติ ยานะเครือ
นายกอเกียรติ วิเชียรบุตร
นายกองกังวาลย แกวอุย
นายกองเกียรติ ขุนแกว
นายกองเกียรติ นิ่มแกว
นายกองเกียรติ นุชเครือ
นายกองตะวัน โสภิณ
นายกองนคร เติมพันธุ
นายกองนเรนทร จิตจินดา

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายกองสกล นพเกา
นายกอบเกียรติ จันสุธรรม
นายกอบเกียรติ มฤทุกุล
นายกอบชัย มณีตัน
นายกอบทรัพย ศรีใหญ
นายกอเบตร สะมะแอ
นายกอศักดิ์ ลอกไธสง
นายกังวาน ชํานาญ
นายกังวาลยไพร ชาปู
นายกัญญา พิลาวุธ
นายกัญญา เสนสอน
นายกัญธเมษย เลิศอริยะกูล
นายกันตกฤช ไชยโพธิ์
นายกันตณะภัทร โสภา
นายกันตพงศ ทองบุตร
นายกันตพงศ สีบัว
นายกันตพงษ ดํารักษ
นายกันตพัฒน มีสมยุทธ
นายกันตพิชญ มีเครือ
นายกันตศักดิ์ หลีเพิ่มสุข
นายกันติพัส ศิริบุตร
นายกันทร ภูนุชอภัย
นายกัปปย เลาเจริญ
สิบตํารวจตรี กัมปนาท เกษแกว
นายกัมปนาท ชูสกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓

นายกัมปนาท เทียนจันทร
นายกัมปนาท บุตรศรีรักษ
นายกัมปนาท ผลไม
นายกัมปนาท วิลัยลาน
นายกัมปนาท สุขสงวน
นายกัมปนาท ไอคอนรัมย
นายกัมพล ยอดมงคล
นายกัมพล สารธิเสน
นายกัมพล หวันหมะ
วาที่รอยตรี กานต จันทรแดง
นายกานต ชวงบุญศรี
นายกานต ธรรมปญโญ
นายกานต สอนอยูกลาง
นายกานต โหลตระกูล
นายกานตพงศ เฉลิมพลโยธิน
นายกายสิทธิ์ วาดไธสง
นายการันต เพชรี่
นายการิง มะลา
นายการิง อาแว
นายการียา เจะโด
นายการุณ แสวงผล
นายการุณย เหรียญบุบผา
นายกําจร สามี
นายกําจัด วัฒโน
นายกําชนม สุทธิหาญ

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายกําชัย คํากอง
นายกําชัย ศิริอาริยะกุลผลมา
นายกําธร ชมภูเทศ
นายกําธร ชาติอุดม
นายกําธร มุงแฝงกลาง
นายกําธร สงวนพฤกษ
นายกําธร สุทธิรัตน
นายกําธร สุมา
นายกําธร อินศรีสวัสดิ์
นายกําเนิด วังคีรี
นายกําเนิด แสงปน
นายกําพล คําปา
นายกําพล ทองพันธ
นายกําพล บุญรอด
นายกําพล บุษบก
นายกําพล โพธิ์คํา
นายกําพล วิลยาลัย
นายกําพล เศรษฐชวย
นายกิจ พานทอง
นายกิจการ กิติกา
นายกิจเกื้อ สงกลิ่น
นายกิจจา กิจหงวน
นายกิจติพงศ บูหลง
นายกิจติศักดิ์ ศรีสังวาลย
นายกิจฤชา สุเตนันต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓

นายกิตติ แกวกิจติ
นายกิตติ คุณสมบัติ
นายกิตติ จันทรสูตร
จาสิบเอก กิตติ จันทลุน
นายกิตติ ชิณวงค
นายกิตติ เนตรประโคน
นายกิตติ ศรีวลีรัตน
นายกิตติ ศิริจันทร
นายกิตติกร เมืองโคตร
นายกิตติกร ศรีนัครินทร
นายกิตติกุล แยงจันทร
นายกิตติคุณ รัตนเดชกําจาย
นายกิตติชัย ไกรพินิจ
นายกิตติชัย จันทกอง
นายกิตติชัย จันทรแจง
นายกิตติชัย เชี่ยวชาญ
นายกิตติชัย ไชยเมืองชื่น
นายกิตติชัย ไชยศร
นายกิตติชัย ปญญารมย
นายกิตติชัย สิงหโสดา
นายกิตติชัย สิมมา
นายกิตติชัย อุทุม
นายกิตติ์ดนัย แจงแสงทอง
นายกิตติทัต อาจเอื้อ
นายกิตติธัช กองศรีใจ

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
วาที่พันตรี กิตติธัช แสนภูวา
นายกิตตินันท แกวอุดร
นายกิตตินันท ทองเอียดใหญ
นายกิตตินันท ทุมปด
นายกิตตินันท ปญญาเอก
นายกิตตินันท อทุมชาย
นายกิตติปกรณ อมเถื่อน
นายกิตติพงค จีนหนู
นายกิตติพงศ เจริญทวีธนกิจ
นายกิตติพงศ ฉัตรเฉลิมเดช
นายกิตติพงศ ณ นคร
นายกิตติพงศ ไทยวัฒน
วาที่รอยตรี กิตติพงศ พลเยี่ยม
นายกิตติพงศ มงคลคํา
นายกิตติพงศ ศรีอินทรนอย
นายกิตติพงศ สินขุนทด
นายกิตติพงศ ไสยวรรณ
นายกิตติพงษ คําเครื่อง
นายกิตติพงษ จรัญสนิทไพศาล
นายกิตติพงษ ชะบัวรัมย
นายกิตติพงษ ไชยมาตย
นายกิตติพงษ นอยจีน
นายกิตติพงษ พรมทอง
นายกิตติพงษ พลภักดี
นายกิตติพงษ พลอยไทย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓

นายกิตติพงษ พันธุมณี
นายกิตติพงษ เพชรทอง
นายกิตติพงษ มณฑา
นายกิตติพงษ ระวิวรรณ
นายกิตติพงษ วงษาสนธิ์
นายกิตติพงษ แสนพงษ
นายกิตติพงษ หงทะนี
นายกิตติพงษ ออนคง
นายกิตติพล ธรรมโหร
นายกิตติพศ รบศึก
นายกิตติพัฒน พิมพเขต
นายกิตติพัทธ สันปาแกว
นายกิตติพิชญ สกุลเดช
นายกิตติ์พิพัชญ ใจพันธ
นายกิตติภพ ไกยเดช
นายกิตติภพ คัทธมารศรี
นายกิตติภพ ภูมิกาศปกชัยกุล
นายกิตติภัก สีหาไชย
นายกิตติภัค สายวัน
นายกิตติภัฏ รัตตนุสสรณ
นายกิตติภัณฑ คําธิตา
นายกิตติภาส สิงหเสน
นายกิตติมศักดิ์ บุตรสาระ
นายกิตติมศักดิ์ สุขเลิศ
นายกิตติวัฒน ลาลีธีรวัฒน

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายกิตติวัฒน อาจญาจารย
นายกิตติวุทธิ์ เสนาชุม
นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย
นายกิตติศักดิ์ กุลวัฒนสุวรรณ
นายกิตติศักดิ์ เกิดดี
นายกิตติศักดิ์ เข็มเพชร
นายกิตติศักดิ์ จันทรเปรม
นายกิตติศักดิ์ จันทรหลม
นายกิตติศักดิ์ จันทะสิม
นายกิตติศักดิ์ เทศศรี
นายกิตติศักดิ์ เนตรใส
นายกิตติศักดิ์ ปจจวงษ
นายกิตติศักดิ์ เพงเล็งดี
นายกิตติศักดิ์ ภุมรินทร
นายกิตติศักดิ์ มครนันท
นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต
นายกิตติศักดิ์ มอมพะเนาว
นายกิตติศักดิ์ มะโน
นายกิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ
นายกิตติศักดิ์ มากทอง
นายกิตติศักดิ์ รัตนศรี
นายกิตติศักดิ์ ศรีพารา
นายกิตติศักดิ์ สกุลหนู
นายกิตติศักดิ์ สมพล
นายกิตติศักดิ์ สังขชาตรี

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

นายกิตติศักดิ์ สายยศ
นายกิตติศักดิ์ หงษบัวภา
นายกิตติศักดิ์ ออน ณ นัยน
นายกิตนุรัตน พฤกษชาติ
จาสิบโท กิตปกรณ พึ่มกุล
นายกิตปกรณ หงษเวียงจันทร
นายกิตษฎา วันนา
นายกิติชัย พรมดี
นายกิติชัย วงศอนุชิต
นายกิตินันท นาเสถียร
นายกิติพงษ แกนพุฒ
นายกิติพงษ พันธุลี
นายกิติพงษ รัดอัน
นายกิติพงษ ศิลาอาจ
นายกิติพงษ สุดสาร
นายกิติพัฒน เกตุมณีชัยรัตน
นายกิติภรณ ทันกิ่ง
นายกิติภูมิ คุณสูงเนิน
นายกิติศักดิ์ เปลื้องพัฒนกุล
นายกิติศักดิ์ สรรพวัฒน
นายกิติศักดิ์ โสตาภา
นายกีรติ ทะเย็น
นายกีรติ วงศอัครวินท
นายกีรติ แวหะยี
นายกุระ โกษีโรจน

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายกุลเกียรติ เสริมกูลเกียรติ
วาที่พันตรี กุลชาติ นุมเจริญ
นายกุลธวัช หาญรักษ
นายกุลวุฒิ ชูตินันทน
นายกุลวุฒิ ดอกเข็ม
นายกุลวุฒิ วิริยเมธางกูร
นายกุศล ชูรัตน
นายกุศล ตะมะโน
นายกุศล สีรอยคํา
นายกูอันนูวาร ศรีระเดน
นายเกงกานต แกนดี
นายเกชา หงษเวียงจันทร
นายเกตุสรินทร บุญหนัก
นายเกตุสุวรรณ ยิ่งยงสันต
นายเกพงษ คณะวงค
นายเกรติศาสตร ปตตะเน
นายเกริกเกียรติ จํานง
นายเกริกไกร เต็มมูล
นายเกริกไกร หนองสูง
นายเกริกทิวัตถ หาญกุดเลาะ
นายเกริกพล มะลิตน
นายเกรียงไกร กองแกว
นายเกรียงไกร กิ่งแกว
นายเกรียงไกร กุลวิเชียร
นายเกรียงไกร เกษสร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓

นายเกรียงไกร ขันธวิชัย
นายเกรียงไกร คํามอญ
นายเกรียงไกร จันหอม
นายเกรียงไกร ชูรอด
นายเกรียงไกร ทานะเวช
นายเกรียงไกร บุญลือ
นายเกรียงไกร ปูยี่
นายเกรียงไกร ผิวขํา
นายเกรียงไกร ฟูธรรม
นายเกรียงไกร รื่นเสือ
นายเกรียงไกร สิงหนาท
นายเกรียงไกร สิทธิพงศ
นายเกรียงไกร เหลาศักดิ์ศรี
นายเกรียงไกร อภิธนัง
นายเกรียงศักดิ์ กุลบุตร
นายเกรียงศักดิ์ จันทรวงค
นายเกรียงศักดิ์ จันทวาศ
นายเกรียงศักดิ์ ชอบชาง
นายเกรียงศักดิ์ ชายสืบสกุล
นายเกรียงศักดิ์ ตั้งสยามวณิชย
นายเกรียงศักดิ์ ทองเปนเพ็ชร
นายเกรียงศักดิ์ นิโรคะ
นายเกรียงศักดิ์ บริสุทธิ์
นายเกรียงศักดิ์ บุญเชิด
นายเกรียงศักดิ์ บุญสุข

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเกรียงศักดิ์ ฝกฝน
นายเกรียงศักดิ์ พรมแพน
นายเกรียงศักดิ์ พลดงนอก
นายเกรียงศักดิ์ เมืองมนต
นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร
นายเกรียงศักดิ์ ยางเอน
นายเกรียงศักดิ์ เลือดขุนทด
นายเกรียงศักดิ์ วระณะ
นายเกรียงศักดิ์ สกุลคง
นายเกรียงศักดิ์ สามสีทอง
นายเกรียงศักดิ์ หลวงหาญ
นายเกรียงศักดิ์ แอมกระโทก
นายเกษ จันทรโสม
นายเกษม โชติวัน
นายเกษม เทศสิงห
นายเกษม ปะวะกุล
นายเกษม ปกการะนัง
นายเกษม ปุณยปรีชาศิริ
นายเกษม ภิญโญภาพ
นายเกษม มะเกะ
นายเกษม มิกขุนทด
นายเกษม ยิ้มแยม
นายเกษม ศิริโคตร
นายเกษม สิงหรัง
นายเกษม หวันอาหลี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓

นายเกษม ออนจันทร
นายเกษม อุปละกูล
นายเกษมพงษ ยอดรัก
นายเกษมพันธุ สุวรรณราช
นายเกษมศักดิ์ เขื่อนเกา
นายเกษมศักดิ์ ฆองลา
นายเกษมศักดิ์ มีดี
นายเกษมศักดิ์ หนูชุม
นายเกษมสันต อินพรม
นายเกษมสิงห เฟองฟู
นายเกษมสิน จันทรมี
นายเกษียร แกวขอมดี
นายเกียรติชัย เพ็ญวิจิตร
นายเกียรติชัย ศรีระชัย
นายเกียรติโญธิณล เจริญผล
นายเกียรติณรงค มงคลดี
นายเกียรติธนพัฒน หอมนวล
นายเกียรตินิยม รสลือชา
นายเกียรติพงษ เกิดศรี
นายเกียรติพงษ รักมิตร
นายเกียรติพันธ หนูทอง
นายเกียรติศักดิ์ แกวมหาชัย
นายเกียรติศักดิ์ คําชมภู
นายเกียรติศักดิ์ คําทอง
นายเกียรติศักดิ์ คูณประทุม

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเกียรติศักดิ์ จันทร
นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข
นายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ
นายเกียรติศักดิ์ ญาณะวงษา
นายเกียรติศักดิ์ ตะเขียว
นายเกียรติศักดิ์ นิพวงลา
นายเกียรติศักดิ์ ปดถาทุม
นายเกียรติศักดิ์ ปนคํา
นายเกียรติศักดิ์ วงษจันทอง
นายเกียรติศักดิ์ วงษศรีญา
นายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ
นายเกียรติศักดิ์ ศิริบูรณ
นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร
นายเกียรติสิน เทพวารินทร
นายเกื้อกูล กาลพฤกษ
นายเกื้อกูล เครือวัลย
นายแกว ขาวพราย
นายโกญจนาท แสงกระจาง
นายโกมนต สรวลใจชื่น
นายโกมล จันทรศิริ
นายโกมล ศิริวัฒนกุล
วาที่รอยตรี โกมล สุระมรรคา
นายโกมิน มาลา
นายโกเมน จันทะสิงห
นายโกเมน ปาปะโถ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓

สิบตํารวจตรี โกวิท ปททุม
นายโกวิท มั่นคง
นายโกวิท มุขพริ้ม
นายโกวิท วันศรี
นายโกวิท หาญสมบัติ
นายโกวิท อารยะรังษี
นายโกวิทย บุญทวี
นายโกวิทย บุญเพ็ง
นายโกศล เดชโนนสังข
นายโกศล ประสงคสุข
นายโกศล ปุนทะมุณี
นายโกศล เปกสาร
นายโกศล ภูศรี
นายโกสนธ ดวงโยธา
นายโกสินทร ตระการผล
นายโกสินทร มะละกา
นายโกสินทร อําคาศักดิ์
นายโกสินธ พรหมเสนา
นายไกร โยธกุลศิริ
นายไกรกฤษณ ดุสิต
นายไกรทวี ประดิษฐจา
นายไกรทอง เสนสอน
นายไกรนรา กลอมสุข
นายไกรยสิทธิ์ เหมะธุลิน
นายไกรรวี สุวรรณชัยรบ

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายไกรรัตน ปนศิริ
นายไกรราศ ปงคะบุตร
นายไกรลาศ แกวเกา
นายไกรวิเชียร คงออน
นายไกรวุธ พนมพงษ
นายไกรศร ไชยเทพ
นายไกรศร ฤทธิญาณ
นายไกรศักดิ์ โชติศิวะโยธิน
นายไกรศิลป ใจยา
นายไกรษร โกมาลย
นายไกรสร แจมใสดี
นายไกรสร ทองรมย
นายไกรสร วิชัยโย
นายไกรสร วิเศษชาติ
นายไกรสร สุทธิประภา
นายไกรสรณ จินะแกว
นายไกรสิทธิ์ ปนวัง
นายไกวัลย พายุบุตร
นายขจรเกียรติ เอกสามารถ
นายขจรยศ สินศิริ
วาที่รอยตรี ขจรศักดิ์ สัมโย
นายขจรศักดิ์ สําลี
นายขจรศักดิ์ ออนอุทัย
นายขเจนศักดิ์ ไตรธิเลน
นายขยัน บุตรนามรักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓

วาที่รอยตรี ขลุย หนูสม
นายขวัญชัย ไกรขุนทศ
นายขวัญชัย ตูพิจิตร
นายขวัญชัย ถึงดี
นายขวัญชัย นอกสระ
นายขวัญชัย ปรักเจริญ
นายขวัญชัย ปุญยะสาร
นายขวัญชัย พรมแสน
นายขวัญชัย พรหมภักดิ์
นายขวัญชัย มะธุเสน
นายขวัญชัย ศิริวรรณ
นายขวัญชัย สมสิน
นายขวัญชัย สมสุข
นายขวัญชัย สัมฤทธิ์
นายขวัญชัย สุพะนานัย
นายขวัญชัย สุรินทรศรี
นายขวัญชัย สุวรรณนิตยกุล
นายขวัญชัย หนอคําหลา
นายขวัญประชา บุญจันทร
นายขวัญเมือง มั่นคง
นายขัญฐมาตย อําไพ
นายขัตติยะ โคตถา
นายขัตติวรรธน ทวีถิ่น
นายขันทอง มาลาหอม
นายขุนธนา ปญญาเพชร

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายขุนพล ดีหามแห
นายเขตตอรัญ ธรรมรักษ
นายเข็บ บุญวรรณ
นายเขม ศรีชนะ
นายเข็มทอง ใจหาญ
นายเขมทัต ภูษาพันธ
นายเข็มทิศ แกวพงษ
นายเข็มเพชร ชาติพิมาย
นายเขมภพ นพคุณ
นายเขมรัฐ อิ่มอุรัง
นายเขษมชาติ อินทะสิงห
นายคงกระพัน งอยผาลา
นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน
นายคงเดช กุลบุญญา
นายคงเดช แข็งแรง
นายคงเดช เทพคําปว
นายคงเดช นาใต
นายคงเดช สีสด
นายคงทัศษณ คงเมือง
นายคงฤทธิ์ มิ่งพันธ
นายคงศักดิ์ ไตติลานนท
นายคงศักดิ์ เลิศฤทธิ์
นายคงศักดิ์ ศิริอาภรณ
นายคชกรณ บัวคํา
นายคชกฤต สาสนะสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓

นายคเชน นามมัน
นายคฑากร เพชรแบน
นายคฑายุทธ หิรัญวงศ
นายคณทไวย สิริเหมวริทธิ์
นายคณนันท พฤทธสาโรช
วาที่รอยตรี คณพศ เพชรรัตน
นายคณพศ ศรีเสน
นายคณาธิป สอนเทศ
นายคณาธิป สุขโรจนภูวดล
นายคณาวุฒิ กุตัน
นายคณิต ครุฑขุนทด
นายคณิต ฤทธิรอด
นายคณิต วรรณภักดี
นายคเณศน พึ่งอ่ํา
นายคทาวุธ วรสุขบุญชัย
นายคธาวุธ อักษร
นายคนอง เรือนแกว
นายคนองเมฆ สุทธศิลป
นายคนึง เจียรนันท
นายคม คําขัน
นายคม จันทรพงษแกว
นายคมกริช ฉิมมา
นายคมกริช บุตรอุดม
นายคมกริช ยอดสุวรรณ
นายคมกริช สุขแกว

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายคมกฤช ขุมทรัพย
นายคมกฤช แผนเสือ
นายคมกฤช พุมบุญนาก
นายคมกฤช มุมไธสง
นายคมกฤษ สังขวงศ
วาที่รอยตรี คมกฤษณ วรงค
วาที่รอยตรี คมจักกฤช วุทธิยา
นายคมชาญ ศรีเมืองบุญ
นายคมน รัศมีโรจน
นายคมไผ พรรณา
นายคมศร สวัสดิ์นทีทอง
นายคมศักดิ์ หวานขม
นายคมศิลป ขันลุย
นายคมสรร พาสงา
นายคมสรร รามสุวรรณ
นายคมสรรค ศัตรูพาย
นายคมสัน จันทรเพ็งเพ็ญ
นายคมสัน แจงมรคา
นายคมสัน พิมพทุม
นายคมสัน สุวรรณโท
นายคมสัน เสาหงษ
นายคมสัน หลอมประโคน
นายคมสัน เอียการนา
นายคมสันต กอนคํา
นายคมสันต ขันทะสอน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓

นายคมสันต ปญญา
นายคมสันต พลตน
นายคมสันต อันมาก
นายคมสันติ์ ดางาม
นายคมสันติ์ นันตะเสน
นายครรชัย สระสิริ
นายครรชิต แซโฮ
นายครรชิต เทพวงคษา
นายครรชิต บัวบาน
นายครรชิต บุญปก
นายครรชิต แปนหมึก
นายครรชิต ไลยนอก
นายครรชิต ศรีรัตนประพันธ
นายครรชิตพล ประทุมเวียง
นายครองศักดิ์ เบิกบาน
นายครองสิทธิ์ กิ่งตระการสิทธิ์
นายคลอง กุศลสุข
นายคะนอง บุญกวาง
นายคะนอง ภะวะภูทะ
นายคัคเนศ ศรีตนชัย
นายคัชรินทร พิกุลงาม
นายคําแกว ยศคําลือ
นายคําจันทร มณทาหอม
นายคําดี รุงแกว
นายคําดี สารจันทร

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายคํานวน แกวคําสอน
นายคําปน นามโยธี
นายคําผล แกวสีลม
นายคําพัน ศรีจันทร
นายคําพันธ กลาหาญ
นายคําพันธ จันทาออน
นายคําพุฒ เสาใย
นายคําเพียร พลภูงา
นายคําแพง ตันติศิรินทร
นายคําโพธิ์ ศรีสุพรรณ
นายคําภา โสโท
นายคําภี โฉมสุข
นายคําภู หนอสีดา
นายคํามร หลอดแพง
นายคํามี เขียวโป
นายคํารณ ครองยุติ
นายคํารณ แจงเปย
นายคํารน ทิพพลชัย
นายคํารน เอียดประพาฬ
นายคํารพ ผลถาวร
นายคําลวน วงษสิม
วาที่รอยตรี คําสิงห หมวดคง
นายคิด อันไฮ
นายคินพรรณ ภูโตนนา
นายคิรีวัฒน แซซู

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓

นายคีตะ กระจายศิลป
นายคีระคิน คําหนองไผ
นายคึกฤทธิ์ นิวันติ
นายคุณากร สังขพญา
นายคุณากร อิ่มเนย
นายคุณานนต อินทรสมบัติ
นายคุณาพจน คลธา
นายคุปตพงศ หนูประสงค
วาที่รอยตรี ฆนากร นาราษฎร
นายโฆษิต ชูชัย
นายงบดุลย งอยจันทรศรี
นายจงจัด ดวงจันทร
นายจงเจริญ ชุมศรี
นายจงรัก วิเศษรอด
นายจงรัก สุวโจ
นายจเด็ด หอยพรมราช
นายจตุพงศ ผลจรุง
นายจตุพงศ สายอรุณ
นายจตุพงษ แซงราชา
นายจตุพร เจริญ
นายจตุพร ผาดวงดี
นายจตุพร ภูมิพิงค
นายจตุพล ไกรยบุตร
นายจตุพล รัฐษาโรจน
นายจตุพล สิงหสัก

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายจตุพล แสนสุข
นายจตุพันธ รุจิรานุกูล
นายจตุรงค การดําริห
นายจตุรงค คงจตุพร
นายจตุรงค คํามะนาง
นายจตุรงค จวนเผา
นายจตุรงค ดวงภักดี
นายจตุรงค พันธุ
นายจตุรงค ลิ้มไพบูลย
นายจตุรงค วงศศิริ
นายจตุรพรรค วันเพ็ง
นายจตุรานนท ถือชาติ
นายจตุวีร จุดโต
นายจตุสภัทร ลิลากุล
นายจทัณ คงทอง
นายจนุวัฒน สงวนทรัพย
นายจรงค คําสง
นายจรรยวรรธน เจตนริศฐกานต
นายจรรยา ขนทอง
วาที่รอยตรี จรรยา สุดาจันทร
นายจรัญ จันทรณราย
นายจรัญ จันทวงษ
สิบเอก จรัญ เจสันเทียะ
นายจรัญ ณ นคร
นายจรัญ นาคสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓

นายจรัญ บุญตั้ง
นายจรัญ เปรมเจริญจิตร
นายจรัญ เพ็งกระจาง
นายจรัญ มีพิมพ
นายจรัญ ยะฟู
นายจรัญ ศิริสุรวัฒน
นายจรัญ สังขดวง
นายจรัญ สุขงาม
นายจรัญ หลําต๋ํา
นายจรัญ อุนเรือน
นายจรันรุตน เพียรกิจ
นายจรัล เลิศจามีกร
นายจรัล สวัสดี
นายจรัส ไชยรักษ
นายจรัส ภูชื่นแสง
นายจรัส สังขนอย
นายจรัสเดช ชัชวาลย
นายจรัสพงษ มูลใจ
นายจรัสพงษ แสงแกว
นายจรินทร นามวงษา
นายจรีวุฒิ กรรภิรมย
นายจรุงศักดิ์ โพธิ์ภู
นายจรุพร ศรีละมุล
นายจรูญ ชะทา
นายจรูญ ดีสมบัติ

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายจรูญ บุญเรืองขาว
นายจรูญ บุญสุข
นายจรูญ บุริพา
นายจรูญ ประจวบสุข
นายจรูญ ปนธิยะ
นายจรูญ ปาตะ
นายจรูญ ศรีกอเกื้อ
นายจรูญ สมบูรณ
นายจรูญ สินาปน
นายจรูญ อนนทะสีหา
นายจรูญชัย อนุศาสน
นายจรูญวิชญ ผลสุวรรณ
นายจรูณ จันตะวงค
นายจเร ศรีโกตะเพชร
นายจเร หินแกว
นายจอม โสสวาง
นายจอมพล พวงประโคน
นายจักกรี สวัสดี
นายจักกฤษณ สุขรอด
นายจักธราวุฒิ เมืองมูล
นายจักร พรสุขภาพ
สิบเอก จักร ฮดฤาชา
นายจักรกริช แกววงษา
นายจักรกริช วาปโท
นายจักรกริช อรชร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓

นายจักรกริศน เณรหลํา
นายจักรกฤช เจริญพันธ
นายจักรกฤษ แกมเงิน
นายจักรกฤษ งามเลิศ
วาที่รอยตรี จักรกฤษ จุลยานนท
นายจักรกฤษ ดานสิงห
นายจักรกฤษ สมศิลา
นายจักรกฤษณ ใจตรงกลา
นายจักรกฤษณ ชิดนอก
นายจักรกฤษณ ทุยบึงฉิม
นายจักรกฤษณ ประดับศรี
นายจักรกฤษณ ปลัดเซ็น
นายจักรกฤษณ พัดปุย
นายจักรกฤษณ ยิ่งวงษ
นายจักรกฤษณ วงษวิทยานันท
นายจักรกฤษณ ศรีรัตน
สิบเอก จักรกฤษณ สิทธิพรมมา
นายจักรนริน ปองปด
นายจักรพงศ คําเพราะ
นายจักรพงศ สงจันทร
นายจักรพงษ สายทองติ่ง
นายจักรพงษ เครือหงษ
นายจักรพงษ จันทรหอม
นายจักรพงษ ใจปญญา
นายจักรพงษ ทองประดับ

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายจักรพงษ ทองเลิศ
นายจักรพงษ นิ่มตรง
นายจักรพงษ บุญคํา
นายจักรพงษ ปงกันคํา
นายจักรพงษ แผนทอง
นายจักรพงษ พระไชยบุญ
นายจักรพงษ พิมพาพัฒนโยธิน
นายจักรพงษ ภูจริต
นายจักรพงษ มานะดี
นายจักรพงษ รักสีขาว
นายจักรพงษ ศรีใย
นายจักรพงษ เอียบสกุล
วาที่รอยตรี จักรพนธ ประทุมวงทรัพย
นายจักรพร ศรีดวงจันทร
นายจักรพรรณ จันทบุตร
นายจักรพรรดิ คงนะ
นายจักรพรรดิ เดิมทํารัมย
นายจักรพรรดิ เยาวนิช
นายจักรพล กลางมะณี
นายจักรพันธ แซงราชา
นายจักรพันธ นิเรืองรัมย
นายจักรพันธ ภาชนะ
นายจักรพันธ รัตนปราการ
นายจักรพันธ ศิลาพันธ
นายจักรพันธ สกุลจีน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายจักรพันธ สมพงษ
นายจักรพันธุ แกวกัณหา
นายจักรพันธุ แสงมูล
นายจักรเพชร แฝงจันทร
นายจักรภพ ถึงกัน
นายจักรภพ สิริสถิตย
นายจักรภัทร ไชยราช
นายจักรภัทร พูลเขตรกิจ
นายจักรรินทร เกษปญญา
นายจักรรินทร แจมใส
นายจักรวรรดิ์ สุขสมัย
วาที่รอยตรี จักรวัฒน พันสลาบขวา
นายจักรวัฒน อ่ําพุทรา
นายจักรวาล ธรรมวะรีย
จาสิบเอก จักราชัย คุณสมบัติ
นายจักราวุธ ถือคุณ
นายจักราวุธ ทองสีดํา
วาที่รอยตรี จักราวุธ บุษดี
นายจักราวุธ ศรีสุข
นายจักราวุธ ไหลหาโคตร
นายจักริน เครืองาม
นายจักริน จันทขันทร
นายจักริน มณี
นายจักริน อักษรสม
นายจักรินทร ชินณะ

๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายจักรินทร สมศรี
นายจักรี ถนิมกาญจน
นายจักรี ถิ่นพุดซา
นายจักรี เผาภูธร
นายจักรี ภูมลี
นายจักรี มูลกุล
นายจักรี ราชบุญยืน
นายจักรีพล พะมุลิลา
นายจักฤษณ นามภักดี
นายจัดสันต ภักดีศรี
นายจัตุรงค วงษปาน
นายจันทร สกุลวงศไพบูลย
นายจันทรญา จันพิพัฒ
นายจันทรโฑ นวลละออง
นายจันทรประสิทธิ์ ศรีชู
นายจันทรลอย สุรภีร
นายจาตุรงค เจริญนํา
นายจาตุรงค พรหมสถิตย
นายจามร ประไพศักดิ์
นายจาระนัย ไชยวงษ
นายจารึก ทิพยสุข
นายจารึก นิลศรี
นายจารึก รัศมี
นายจารุกิตติ์ แจงวิถี
นายจารุเดช ลักษร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓

นายจารุพงศ ทารักษ
นายจารุพงศ ไพสิฐสิริรักษา
นายจารุพงษ หลาปอง
นายจารุภัทร ประเสริฐ
นายจารุวัฒน วิกรมธีรานันท
นายจารุศักดิ์ เขมะปญญา
นายจํานง ศรีดาวงษ
นายจํานงค ขันตี
นายจํานงค จันเปรียง
นายจํานงค จิตฤทธิ์
นายจํานงค ซายหุย
นายจํานงค สมสนุก
นายจํานงค สิทธิศักดิ์
นายจํานงค สุรินทรเปา
นายจํานงศ แกวเนื้อออน
นายจํานันท สิงประจิม
นายจํานาน ไพบูลย
นายจําเนียร แกประโคน
นายจําเนียร ไตรมาตร
นายจําเนียร มินทะขัด
นายจํารอง ขัวนา
นายจํารัส คูณแกว
นายจํารัส เชิงหอม
นายจํารัส ปนทวัง
นายจํารัส วีระวงค

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายจํารัส ศรีเตชะ
นายจํารัส สมควร
นายจํารัส เสาแกว
นายจํารัส โสมวงศ
นายจํารัส อิสภาโร
นายจํารุญ ปนดี
นายจําเริญ เกิดรอด
นายจําเริญ งามขึม
นายจําเริญ ทองเชื้อ
นายจําเริญ ทองนํา
นายจําเริญ สมจิต
นายจําเริญ อากาศสุภา
นายจําเรียง คงแกว
นายจําลอง เกรัมย
นายจําลอง จันทรดี
นายจําลอง ปนทวัง
นายจําลอง พนมชัย
นายจําลอง เพชรมณี
นายจําลอง รักชาง
นายจําลอง เรืองดี
นายจําลอง หงษพญา
นายจิณณวัตร ดีบุดศรี
นายจิตกร เชิดศิวกุล
นายจิตกร ผมงาม
สิบเอก จิตติ ชางแกะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓

นายจิตติ พลไพรินทร
นายจิตติพงษ มัธยม
นายจิตรกร เดนกลาง
นายจิตรกร อัศวพลกุล
นายจิตรพิสุทธิ์ ธนโชติชยุตม
นายจิตรสุรโชติ สิงหแกว
นายจินดา กรองทอง
นายจินดา ศรียงค
นายจินพัชญ ปทมแกว
นายจิรกฤต เขื่อนแกว
นายจิรกิตต การประกอบ
นายจิรชัย เสริมภักดีกุล
นายจิรทิปต ผาธรรม
นายจิรนิติ์ อินอุนโชติ
นายจิรพงค มงคลเพชร
นายจิรพงศ ใจบุญ
วาที่รอยตรี จิรพงศ นารนุกูล
นายจิรพงษ เลิศลําหวาน
นายจิรพงษ อึ้งชัยภูมิ
นายจิรพัฒน โนราช
นายจิรพัส ปนดิษ
นายจิรภัทร ทองสุทธิ์
นายจิรภาส ภูลี
นายจิรเมธ บุญรวม
นายจิรยุทธ ทวีพงษ

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายจิรยุทธ ประจงคา
นายจิรยุทธ สิริสุภะ
นายจิรโรจน คําลือเลิศ
นายจิรโรจน พิบูลยรุงเรือง
นายจิรวัฒน คําสิงห
นายจิรวัฒน จิตชัยภรณ
นายจิรวัฒน ชํานาญงาม
นายจิรวัฒน เยินสูงเนิน
นายจิรวัฒน เยี่ยมรัมย
นายจิรวัฒน สุวรรณเพชร
สิบเอก จิรวัฒน อินทรนอย
นายจิรวุฒิ ขวัญพรม
นายจิรศักดิ์ ชํานาญเวช
นายจิรศักดิ์ ดวงสุข
นายจิรศักดิ์ ทองเพชร
นายจิรศักดิ์ สุภารส
นายจิรศักดิ์ แสงใส
นายจิรศักดิ์ เอกา
นายจิระ คูณทอง
นายจิระ โตมะนิตย
นายจิระ มูลมณี
นายจิระณัฐฎ สุปน
นายจิระเดช แกวกัณหา
นายจิระเดช หนวดสันติ
นายจิระพงษ บุญเสนา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

นายจิระพงษ สุริยา
นายจิระพล มะเสนา
นายจิระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ
นายจิระยุทธ ยศออน
นายจิระศักดิ์ ผองแผว
นายจิระศักดิ์ สงวนพฤกษ
นายจิระศักดิ์ สาระพงษ
นายจิระศักดิ์ สุขบัติ
นายจิรัฐฏิ ทองรัตน
นายจิรานุวัฒน ชูยัง
นายจิรายุทธ คุณเศษ
นายจิรายุทธ เจตานุวัฒน
นายจิรายุทธ บุญเจิม
นายจิรายุทธ เมียงมาก
นายจิรายุส ทะนสุข
นายจิราวัฒน ทองอาสน
นายจิราวุฒิ เพี่ยงเงิน
นายจิโรจ พิทยธาราธร
นายจิวาวิฐย กองจา
นายจีรเทพ ศิริปญญา
นายจีรพงศ ซาซง
นายจีรพงษ แข็งแรง
นายจีรพันธุ ดวงษา
นายจีรยุทธ กันทิม
นายจีรวัฒน เกตศิลา

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายจีรวัฒน เพียรชนะ
นายจีรวัฒน วิชัยวัฒนา
นายจีรวัสส ชูแกว
นายจีรวิชญ การสมเกตุ
นายจีรศักดิ์ ชีชัยภูมิ
นายจีรศักดิ์ ทองคํา
นายจีรศักดิ์ ศรีโยธา
นายจีรศักดิ์ แสงสวัสดิ์
นายจีระ ศรีชัย
นายจีระ ศรีสุขใส
นายจีระพงษ ทองจันทร
นายจีระพงษ วิจิตรจันทร
นายจีระพงษ สิทธิทิม
นายจีระพล สิทธิ
นายจีระวัฒน ปสสากุล
นายจีระวัฒน ศรีแกวณวรรณ
นายจีระศักดิ์ กัลญาณกุล
นายจีระศักดิ์ ใจแสน
วาที่รอยเอก จีระศักดิ์ แตงผิว
นายจีระศักดิ์ ทองนิ่ม
นายจีระศักดิ์ ทอดสูงเนิน
นายจีระศักดิ์ นุนปาน
นายจีราวุฒิ บุญสูง
นายจุติ แสงดาว
นายจุติรัตน กองโภค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓

นายจุติศักดิ์ ทองคํารอย
นายจุมพล ชาอุน
นายจุมพล นิลรัตน
นายจุมพลภัทร ตามา
นายจุลจักร วงศหาจักร
นายจุฬา แกวบูโฮม
นายจุฬา ทองดี
นายจูทิ้น มณีนิล
นายเจต เจริญสุข
นายเจตนพงศ เส็งพานิช
นายเจตนพัทธ แสงทอง
นายเจตนสฤษฎ เครือสินธุ
นายเจตนารมณ บากา
นายเจตนิพิฐ แทนทอง
นายเจตพงศ กิตติพร
นายเจตวัฒน ปรึกกระโทก
นายเจติยะ รัชอินทร
นายเจท จริยานุสรณ
นายเจน เกิดโพชา
นายเจน ศรีคุณ
นายเจนณรงค สวัสดิ์สิงห
นายเจนวิทย ศิริเกตุ
นายเจนวิทย อุสสวิโร
นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ
นายเจริญ กอคุณ

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเจริญ จิหมาด
นายเจริญ เตชะ
นายเจริญ พรหมพิมพ
นายเจริญ พรหมมา
นายเจริญ พิลึก
นายเจริญ เรืองรอง
นายเจริญกุล อาษาพันธ
นายเจริญทรัพย วิเศษพงษ
นายเจริญพร สุเดชะ
นายเจริญศักดิ์ สุมงคล
นายเจริญสรณ บุญสุขาอัครพงษ
นายเจษฎา คนเพียร
นายเจษฎา ชื่นบุญมา
นายเจษฎา ดอยแกน
นายเจษฎา ถาวร
นายเจษฎา บุญชาญ
นายเจษฎา ปญญายิ่ง
นายเจษฎา โพธิ์ผา
นายเจษฎา มั่งมูล
นายเจษฎา ลาภจิตร
นายเจษฎา ศรีประทุมวงค
นายเจษฎา ศิลาอาสน
นายเจษฎา สมรฤทธิ์
นายเจษฎา สรอยญาณ
นายเจษฎา อยากดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓

นายเจษฎา อังสนั่น
นายเจษฎากร เคนจันทรทา
นายเจษฎากร มากรื่น
นายเจษฎาธรณ พรมโสภา
นายเจษฎาภรณ มะลิหอม
นายเจษฎารัตน ทรัพยรัตนศักดิ์
นายเจษฏา ชมเชย
นายเจษฏา บัณฑิตรักการคา
วาที่รอยตรี เจิด สมมุติ
นายเจิมสิทธิ์ เขมแข็ง
นายใจเย็น พรมชู
นายฉกาจ ตรีวงษ
นายฉลอง เกษรบัว
นายฉลอง แจงจัตุรัส
นายฉลอง ชุมโชคดี
นายฉลอง โตสวัสดิ์
นายฉลอง ภักดี
นายฉลอง สายยศ
นายฉลอง สิงหแกว
นายฉลอง ไหมคง
นายฉลอม จันทรโคตร
นายฉลอม เสียงล้ํา
นายฉลาด โทบุดดี
นายฉลาด เสนาธรรม
นายฉวิน บุญยงค

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายฉัตรชัย
นายฉัตรชัย
นายฉัตรชัย
นายฉัตรชัย
นายฉัตรชัย
นายฉัตรชัย
นายฉัตรชัย
นายฉัตรชัย
นายฉัตรชัย
นายฉัตรชัย
นายฉัตรชัย
นายฉัตรชัย
นายฉัตรชัย
นายฉัตรชัย
นายฉัตรชัย
นายฉัตรชัย
นายฉัตรชัย
นายฉัตรชัย
นายฉัตรชัย
นายฉัตรชัย
นายฉัตรชัย
นายฉัตรชัย
นายฉัตรชัย
นายฉัตรชัย
นายฉัตรชัย

กลั่นบุศย
กอนมณี
แกวกําพรา
จันทโท
ชนมุนี
ชุมกลาง
เดชประไพ
นาดี
บุบผาดา
ประแกว
ปลายแกน
ปองวิเศษ
แฝงฤทธิ์
พรหมจันทรดา
พิบูลย
ยอดมิ่งขวัญ
วรณัฐนันท
วิระพันธ
ศรีประเสริฐ
สาคร
สุขุม
เสาหิน
แสงจันทร
หัสดร
เหล็กตั๋ว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓

นายฉัตรชัย อาภานุรังษี
นายฉัตรชัย อินทรสิทธิ์
นายฉัตรชาย รินวงษ
นายฉัตรณรงค อริยะเดช
นายฉัตรนรินทร วงษไล
นายฉัตรประพล มะโนชัย
นายฉัตรพงศ บอแกว
นายฉัตรพงษ พาพิมพ
นายฉัตรมงคล พลภูงา
นายฉัตรมงคล รัตนปญญา
นายฉัตรมงคล ศรีดวงโชติ
นายฉัตรมงคล สนพลาย
นายฉัตรวุฒิ อิ่มชมชื่น
นายฉัททธวัชฐ วรรณสอน
นายฉัททันต วิโย
นายฉันทะ โยหาเคน
นายฉันทะ สีแก
นายฉันทิตย บุญศรี
นายฉูอิบ หลงสลํา
นายเฉลิม ธนะชัยขันธ
นายเฉลิม บูคะธรรม
นายเฉลิม มหานาม
นายเฉลิม ยศอิศวกุล
นายเฉลิม วัดโคก
นายเฉลิม สิงหแกว

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเฉลิม แสงดาว
นายเฉลิมชนม ดูสอน
นายเฉลิมชนม รักลีลาวัฒน
นายเฉลิมชัย เทียมกลิ่นทอง
นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลา
นายเฉลิมชัย ศรีชัย
นายเฉลิมชัย ศรีชาติ
วาที่รอยตรี เฉลิมชัย สุนากร
นายเฉลิมชัย สุวรรณไตรย
นายเฉลิมชัย แสนยะบุตร
นายเฉลิมชาติ ลิ่มกุล
นายเฉลิมพงศ วงศประกายศรี
นายเฉลิมพงษ ฟองจินา
นายเฉลิมพร มากแกว
นายเฉลิมพล กวาวสิบสอง
นายเฉลิมพล คนตรง
นายเฉลิมพล ควรครู
นายเฉลิมพล จําปา
นายเฉลิมพล ถิ่นละออ
นายเฉลิมพล เถาวโท
นายเฉลิมพล ทองจุย
นายเฉลิมพล นิลพงศ
นายเฉลิมพล พรหมสูง
นายเฉลิมพล พันธบัว
นายเฉลิมพล มั่นทองประดิษฐ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓

นายเฉลิมพล มาปก
วาที่รอยตรี เฉลิมพล ลุนาบุตร
นายเฉลิมพล วาลีประโคน
นายเฉลิมพล สาธุพันธ
นายเฉลิมพล สายหอม
นายเฉลิมพล สุปญญาบุตร
นายเฉลิมพล สุภา
วาที่รอยตรี เฉลิมรัฐ ติ่งอวม
นายเฉลิมรัตน นาคประทุม
นายเฉลิมวิทย แสงสันต
นายเฉลิมวุฒิ ชื่นตา
นายเฉลิมศักดิ์ คําพุทธ
นายเฉลิมศักดิ์ จงธรรม
นายเฉลิมศักดิ์ เชยจันทา
นายเฉลิมศักดิ์ ณ หนองคาย
นายเฉลิมศักดิ์ เสารจันทร
นายเฉลียง เมงมั่งมี
นายเฉลียว ธนะขวาง
นายเฉลียว หนูมา
นายไฉน เพลาด
นายชคัตตรัย อําไพรัตน
นายชญตว ยอดเพ็ชร
นายชญาณัฏฐ รอดสัดถา
นายชนกนันท พะสุโร
นายชนกันต แครกระโทก

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชนธีร วนกลาง
นายชนพัฒน ชางเสาร
นายชนพัฒน พวงมาลา
นายชนพัฒน พีระสวัสดิ์
นายชนพัฒน เห็มทอง
นายชนมภูมิ สันกลาง
นายชนมวิบูลย มาตยนอก
นายชนะ แกวศรีใส
นายชนะ จันทะวงศ
นายชนะ ผลบุญ
นายชนะ แสงจันทรงาม
นายชนะชัย จิณะเสน
นายชนะชัย ทับเกษม
นายชนะชัย นาทสีทา
นายชนะชัย พรดอนกอ
นายชนะชัย สุจริต
นายชนะชัย หอมนวล
นายชนะชัย เหลืองออน
วาที่รอยตรี ชนะโชติ วงศชนะ
นายชนะพล ไสลภูมิ
นายชนะไพร ยอดบุญเรือง
วาที่รอยตรี ชนะภัย ชลธาร
นายชนะภูมิ ยศแสง
นายชนะวงศ มุงชู
นายชนัตว ชามทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓

นายชนันพัฒน ทองทิพย
นายชนาธิป กรองทอง
นายชนาธิป โตคํา
นายชนายุทธ คําเกลี้ยง
นายชนารักษ พัฒนะมนตรี
นายชนารัตน เหมพลชม
นายชนินทร เกษจอย
นายชนินทร เปยมงาม
นายชนินทร วงษสกุล
นายชนินทรเดช กุลสุวรรณ
นายชนุตม จันทรสุวรรณ
นายชเนรินทร จิตอารี
นายชม จุดาบุตร
นายชมภู ระยาทอง
นายชมภู ศรีระวงค
นายชยกร เทศเรียน
นายชยกฤต ขําเถื่อน
นายชยพล คชขันธ
นายชยพล คําสิงห
นายชยพล จันทีนอก
นายชยพล ชุรินทร
วาที่รอยโท ชยพล บุตรศาสตร
นายชยพล รัชติวงศ
นายชยพล สมคิด
นายชยพล เอ็บมูล

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชยารักษ บุญยะพุกกะนะ
นายชยุต วิจิตรสุนทร
นายชยุตพงศ ศรีสุวงศ
นายชยุตพันธุ แจมโภคนิษฐ
นายชโยดม คํามูล
นายชรัมภ เพชรมาก
นายชริน ณ พิกุล
นายชรินทร พลลา
นายชรินทร วัฒนธีรางกูร
นายชรินทร ศิริพันธ
นายชรินย แกลวกลา
นายชเรนทร จิตติพุทธางกูร
นายชลทิศ แนวถาวร
นายชลธิศ คงฤทธิ์
นายชลธิศ พวงเงิน
นายชลธี บุญพัฒน
นายชลนที อักษรประดิษฐ
นายชลนุภัทร ไตรแดง
นายชลวิทย ชื่นใจ
นายชลวิทย อวนศรี
นายชลอ นวลละออ
นายชลิต พลายละหาร
นายชลิต มีสุข
นายชโลธร สังครุธ
นายชโลม ผิวผุด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายชวน สมสะอาด
นายชวน สุขเจริญ
นายชวนชัย ทาวบุตร
นายชวนากร ไชยวงษ
นายชวนากร ลาภอุดมศักดา
นายชวภณ ยามประโคน
นายชวภณ แสงจันทร
นายชวภณ แหลมสุข
วาที่รอยตรี ชวลิต คงมีผล
นายชวลิต จันทรผง
นายชวลิต ชุมพลวงศ
นายชวลิต ไชยลา
นายชวลิต ธิจันดา
นายชวลิต ปนแกว
นายชวลิต พรมทา
นายชวลิต ศรีสําราญ
นายชวลิต แสงแกว
นายชวลิต ออนบุญมี
นายชวลิต เอี่ยมเขียน
นายชวลิตร วรรณดี
นายชวัลวัฒน ถิรไชยพิบูล
นายชวาล ออนแสง
นายชวินทรณวัฒน สิทธิพุทธิวงศ
นายชวิศ สมบัติวงค
นายชวิศ หนูแกว

๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชวิศ หาสูง
สิบตํารวจเอก ชอบ ทองคําศรี
นายชอบกิจ กนกหงส
นายชัช หมอยา
นายชัชชัย ไชยโย
นายชัชชัย เทพนามวงค
นายชัชชัย ฤทธิ์อุดม
นายชัชชัย อุดทา
นายชัชชัยกรณ อาดนนทลา
นายชัชดล ตลอดพงษ
นายชัชธรรม คงทอง
นายชัชรากร ขาทิพยพาที
นายชัชรินทรชัย เกาะน้ําใส
นายชัชวาล คงผึ้ง
นายชัชวาล เชยสุวรรณ
นายชัชวาล ตอชีพ
นายชัชวาล ทัพพันธ
นายชัชวาล เทพารักษ
นายชัชวาล มั่นคง
นายชัชวาล รุจิวงษสิริกุล
นายชัชวาล วุฒิพรหม
นายชัชวาล ศรีวโร
นายชัชวาล สุรวิทย
นายชัชวาลย กองสุข
นายชัชวาลย กอมณี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓

นายชัชวาลย กันนางค
นายชัชวาลย กาจหาญ
นายชัชวาลย แกวดี
นายชัชวาลย คําโสกเชือก
นายชัชวาลย จันทรมาลา
นายชัชวาลย จิตรขุนทด
นายชัชวาลย แตงกลอม
นายชัชวาลย ประทุมสินธุ
นายชัชวาลย มันเทศสวรรค
นายชัชวาลย รัตนวิเศษ
นายชัชวาลย สิงหาทอง
นายชัชวาลย สิทธิพรหม
นายชัชวาลย สุทน
นายชัชวาลย ใหมสวัสดิ์
นายชัชวาลย อะชวยรัมย
นายชัญฐกร วุฒิธรคณากูล
นายชัฎฌนาลัย สีแกว
นายชัฏณัฐพนธ สุขประเสริฐ
นายชัด นงคนุม
วาที่รอยตรี ชัย แกวหนัน
นายชัยกร สุขนิรันดร
นายชัยกิจ ชะดารัตน
นายชัยชน หนอมาก
นายชัยชนะ เชื่อคํา
นายชัยชนะ ธูปพุดซา

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชัยชนะ โพสี
นายชัยชาญ แกวชิงดวง
นายชัยชาญ อะโน
นายชัยณรงค กงซุย
นายชัยณรงค กอนวิมล
นายชัยณรงค แกวชูใส
นายชัยณรงค ใจเกลี้ยง
นายชัยณรงค ไชยโย
วาที่รอยตรี ชัยณรงค ณ หนองคาย
นายชัยณรงค ภักศิลป
นายชัยณรงค มาศโอสถ
นายชัยณรงค ยอนรัมย
นายชัยณรงค ลอยประโคน
นายชัยณรงค ออนขาว
นายชัยเดช ทองคุณธนารัตน
นายชัยเดช บุญสอน
นายชัยทัต ใจธรรม
นายชัยธวัช หงษสุคารว
นายชัยนรินท สอื้นรัมย
นายชัยนรินทร จันทรแกว
นายชัยนรินทร สูศึก
นายชัยนันท พูลเพิ่มคลาย
นายชัยนาท กันทาแกว
นายชัยนาท พลอยบุตร
นายชัยนาท มณีกามัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓

นายชัยนิมิต ศรีบุญไทย
นายชัยนุชิต อิ่มใจ
นายชัยนุรักษ ศรีวิสุทธิ์
นายชัยบรรจง โสกชาตรี
นายชัยบุญ วงคสอน
นายชัยพงศ รักษาวงศ
นายชัยพงศ ฤทธิ์ขจร
นายชัยพนม วงครัตนชัย
นายชัยพร ชุมมั่น
นายชัยพฤษ ทุกขนิโรธ
นายชัยพล เขมารัชพล
นายชัยพล เผือดจันทึก
นายชัยพล พลชัย
นายชัยพัฒน อุทาโย
นายชัยพัทธ จิตตตระกูล
นายชัยพิชิต คนหาญ
นายชัยพินิจ คําลิ้ม
นายชัยพิพัฒน สัจจรัตนพงศ
นายชัยภร สีมาตร
นายชัยภัทร ใจดี
นายชัยภูมิ โขสูงเนิน
นายชัยมงคล ขําคม
นายชัยมงคล บัวแกว
นายชัยมงคล รัตนประกรณ
นายชัยยพจน หงษาวงษ

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชัยยศ ชยานนท
นายชัยยศ นอยอามาตย
นายชัยยศ โพธิ์ศรี
นายชัยยะ ภูกงลี
นายชัยยะเดชน มาดี
นายชัยยันต ภูมิสม
นายชัยยา พันธเพชร
นายชัยยุทธ พันธสมบัติ
นายชัยยุทธ วันสาสืบ
นายชัยยุธ นาเมืองรักษ
นายชัยรักษ ดอกยี่สุน
นายชัยรักษ พลหาญ
นายชัยรัตน กําลังหาญ
นายชัยรัตน จันทมาศ
นายชัยรัตน ชวนรัมย
นายชัยรัตน ธิกาศ
นายชัยรัตน ระรวยทรง
นายชัยรัตน สิทธิแพทย
นายชัยรัตน อินบัว
นายชัยราวี ลาผม
นายชัยฤกษ โอฆะพนม
นายชัยฤทธิ์ ชมเมือง
นายชัยฤทธิ์ ภูอาว
นายชัยวัฒน เกรียงชุติมา
นายชัยวัฒน แกววงษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓

นายชัยวัฒน ขาวทุง
นายชัยวัฒน เขียววารี
นายชัยวัฒน ชนะมี
นายชัยวัฒน ไชยทอง
นายชัยวัฒน เทศสิงห
นายชัยวัฒน เทียนนาวา
นายชัยวัฒน นนทยะโส
นายชัยวัฒน ผองผาย
นายชัยวัฒน ภูทาทอง
นายชัยวัฒน มวงดี
นายชัยวัฒน มีบุญ
นายชัยวัฒน ยอดนครจง
นายชัยวัฒน วรรณา
นายชัยวัฒน วังทะพันธ
นายชัยวัฒน ศาลา
นายชัยวัฒน สกุลวิไล
นายชัยวัฒน เสกขุนทด
นายชัยวัฒนา ประภาศรี
นายชัยวัธ คลายเกาแกว
นายชัยวิชิต จันทะราม
นายชัยวิชิต ยี่สารพัฒน
นายชัยวิรัตน พิลึก
นายชัยวี ขจรคุณความดี
นายชัยวุฒิ เทศสิงห
นายชัยวุฒิ สุทธจอย

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชัยวุฒิ สุวรรณลา
นายชัยศักดิ์ ตั้งนิติพิฐจักร
นายชัยศักดิ์ ระเดน
นายชัยศาสตร เดชวัชรทรัพย
นายชัยสิทธิ์ ถาวรอนุมาศ
นายชัยสิทธิ์ พวงมาลัย
นายชัยสิทธิ์ เสริมพงษ
นายชัยสุทธิ์ จิวาลักษณ
นายชากริช สมัยสงฆ
นายชาคริต เจะอีซอ
วาที่รอยตรี ชาครีย คะนอง
นายชาญ แซมา
นายชาญ นันกระโทก
นายชาญชลม อินทรผกาวงศ
นายชาญชัย กอใจ
นายชาญชัย คงสมบัติ
นายชาญชัย ชวยเพ็ญ
นายชาญชัย ชาวปา
นายชาญชัย ชุมเมืองเย็น
นายชาญชัย ทองอม
นายชาญชัย บุษบา
นายชาญชัย ผลอุบัติ
นายชาญชัย พรหนองแสน
นายชาญชัย พิงขุนทด
นายชาญชัย ภะคะโต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓

นายชาญชัย ภูพานเพชร
นายชาญชัย สอนศิลปพงศ
นายชาญชัย แสบงบาล
นายชาญชัย หมวดมณี
นายชาญชัย อึ๊งโพธิ์
นายชาญณรงค โตมีศิลป
นายชาญณรงค นากุมา
นายชาญณรงค บัวแยมแสง
นายชาญณรงค บุตรคาน
นายชาญณรงค ผองแผว
นายชาญณรงค เผือกเพี้ยน
นายชาญณรงค พรหมบุตร
นายชาญณรงค แพงวงศ
นายชาญณรงค วิไลชนม
นายชาญณรงค อมรศิริสิงขร
นายชาญณรงค อินอิว
นายชาญเดช สุริยภูมิ
นายชาญยุทธ แกวปลั่ง
นายชาญยุทธ งามสะพรั่ง
นายชาญยุทธ บุญพันธ
นายชาญยุทธ อันปญญา
นายชาญฤทธิ์ เตชา
นายชาญวิชญ แสงสวาง
นายชาญวิทย กรวยทอง
นายชาญวิทย โคตะพันธ

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชาญวิทย ชาญประไพร
นายชาญวิทย ชุมศรี
นายชาญวิทย เซี่ยงจง
นายชาญวิทย ผิวสุวรรณ
นายชาญวิทย สรงสระ
นายชาญวิทย สาวิสิทธิ์
นายชาญวิทย สิงหบํารุง
นายชาญวุธ ตะเพียนทอง
นายชาญศักดิ์ วันชวย
นายชาญศิลป เรืองศรี
นายชาญศิลป สงเสริม
นายชาญสิทธิ์ เกษีสังข
นายชาตชัย ศรีกมลานนท
นายชาตมังกร เลนคํามี
นายชาตรี การะเกตุ
นายชาตรี ชะโลธร
นายชาตรี ชูโลก
วาที่รอยตรี ชาตรี ไชยโยธา
นายชาตรี ตวนศรีแกว
นายชาตรี ทองแดง
นายชาตรี บุตรวงค
พันจาเอก ชาตรี ปะริเวทัง
นายชาตรี พะยิ
นายชาตรี ยิ่งยืน
นายชาตรี ลักษณะศิริ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒

นายชาตรี ศรีพุทธรินทร
นายชาตรี ศรีมวงวงค
นายชาตรี สมคะเณย
นายชาตรี สุกใส
นายชาตรี หลําใจซื่อ
นายชาตรี อินตะ
นายชาตรี เอี่ยมละออ
นายชาติ เจริญชัย
นายชาติชาย กลิ่นหอม
นายชาติชาย เกตุดี
นายชาติชาย ฉัตรทอง
นายชาติชาย ดานประเสริฐชัย
นายชาติชาย ธรรมราษฏร
นายชาติชาย พรหมเชียง
นายชาติชาย
พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายชาติชาย พุทธานุ
นายชาติชาย มั่นแกว
นายชาติชาย สมบัติเพิ่ม
นายชาติชาย สุขใส
นายชานนท คําจันทร
นายชานนท นาคีย
นายชานนท สิทธิ
นายชานล นนทกุลพงศ
นายชาย ชูเลิศ

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชาย ภูมิประเสริฐ
นายชายณรงค กลิ่นจิ๋ว
นายชายณรงค เจริญพานิช
นายชารี แพนแสง
นายชาลี แดงหลา
นายชาลี มีวงศ
นายชาลี สุพลแสง
นายชํานาญ จิตรโชติ
นายชํานาญ แดงทาขาม
นายชํานาญ ทองนพคุณ
นายชํานาญ บุญทิพย
นายชํานาญ ศรีชัยภูมิ
นายชํานาญ สุรินาม
นายชํานาญยุทธ ชมภูคํา
นายชํานาญวิทย ดวงศรี
นายชํานาญวิทย ประเสริฐ
นายชํานาญศิลป สุวรรณไตร
นายชํานิ นามลิวัน
นายชิงชัย พอคา
นายชิณกร เกษศิริ
นายชิณชัย เสียระหัง
นายชิณทณภัทร รักพรา
นายชิต ตาติยะ
นายชิตชัย บุญเทียน
นายชิตพร คําวัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒

นายชิตพล เเคเเดง
นายชิตพล เพชรวารี
นายชิตพล ศรีคํามา
นายชิตวิชัย อิ่มรุง
นายชิตษณุ จีระออน
นายชินกร เคาแคน
นายชินกร โตกลาง
นายชินกรณ หงษสนิท
นายชินดนัย รักษาแดน
นายชินพัฒน แกวลายคํา
นายชินภูธิป นามปญญา
นายชินวัชร ปนตา
นายชินวัฒน ณ พัทลุง
นายชินวิทย จันทรเพ็ญ
นายชินวุฒิ เถลิงพงษ
นายชินาธิป เกษมสุข
นายชิษณุชา หมั่นถนอม
นายชิษณุพงศ แกวหาญ
นายชิษณุพงศ พรมมาวัน
นายชิษณุพงศ สุขสวัสดิ์
นายชิษณุภูมิ หาญพละ
นายชีวกานต สายนุช
จาสิบเอก ชีวสาธน กิ่งแกว
นายชีวะ ศรีปญญา
นายชีวัน อนัญญาวงศ

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชีวิน ศรีแสง
นายชุณหวัน สุขประเสริฐ
วาที่รอยตรี ชุติชล ทรวงกําเนิด
นายชุติเดช ดวงหนองบัว
นายชุติเดช บุญประกอบ
นายชุติพงศ จิตมั่น
นายชุติพนธ เทพี
นายชุติวัติ ทาวสุวรรณกุล
นายชุมพร กรุณานํา
นายชุมพร แจงจิตร
นายชุมพร เพงเล็งดี
นายชุมพล แจมศรี
นายชุมพล นาคนาคา
นายชุมพล ปลกศิริ
นายชุมพล ผิวงาม
นายชุมพล พันธุภักดี
นายชุมแพ แกวใส
นายชุมสิน กาญจนทอง
นายชูเกียรติ์ จํานงคการ
นายชูเกียรติ แกวจีน
นายชูเกียรติ คุมเนตร
นายชูเกียรติ ตันติเวชการวงศ
นายชูเกียรติ ปะเสทะกัง
นายชูเกียรติ สกุลวัฒนะ
นายชูเกียรติ สุยะลังกา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒

นายชูชาติ กุดเปง
นายชูชาติ จําปาเหลือง
นายชูชาติ จุลฉีด
นายชูชาติ ไฉนงุน
นายชูชาติ ชูแกว
นายชูชาติ ดีมี
นายชูชาติ บุญบรรลุ
นายชูชาติ พุธอุดร
นายชูชาติ มาละอินทร
นายชูชาติ สกุณาคีรี
นายชูชาติ สอนเจริญ
นายชูชาติ สินชัย
นายชูชาติ หวังชวยกลาง
นายชูชาติ อินทพงษ
นายชูชีพ นฤสุข
นายชูพงศ อยูภักดี
นายชูศักดิ์ ใจนวล
นายชูศักดิ์ ชิวปรีชา
นายชูศักดิ์ ธีระวิทยาภรณ
นายชูศักดิ์ ศุภนคร
นายชูศักดิ์ สีปากนา
นายชูศักดิ์ สุทธิสงค
นายชูศักดิ์ สุวรรณเทน
นายชูศักดิ์ อุสาทรัพย
นายชูศิลป ทองบอ

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเชวงศักดิ์ สุสาระโพธิ์
วาที่รอยตรี เชษฐพงศ มีศิลป
นายเชษฐพันธ จันทรเพ็ญ
นายเชษฐพิชิต คํากอง
นายเชษฐศักดิ์ จันทรขาว
นายเชษฐา เถาวัลย
นายเชษฐา ทูลสันเทียะ
นายเชษฐา ธีสา
นายเชษฐา ปทมสีแกว
นายเชษฐา วันสุทะ
นายเชษฐา หนองเหล็ก
นายเชษฐา เอติยัติ
นายเชาว ตีรณานนท
นายเชาวกุล พรมใจ
นายเชาวน ธนูศิลป
นายเชาวนา เฮียงราช
นายเชาวนิตย อินทาภรณ
นายเชาวรัตน อาจหาญ
นายเชาวฤทธิ์ นนทโคตร
นายเชาวฤทธิ์ ศรีหาทิพย
นายเชาวลักษณ จตุเทน
นายเชาวลักษณ ชาวงษ
นายเชาวลิต กอนคํา
นายเชาวลิต ชัยศักดิ์สกุล
นายเชาวลิต ทองรัดแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายเชาวลิต นาคจั่น
นายเชาวลิต ประดิษฐ
นายเชาวลิต พันธุพฤกษา
นายเชาวลิต ยอดสุวรรณ
นายเชาวลิต แยมศิริ
นายเชาวลิตร คมกระโทก
นายเชาวเลิศ พลรัตน
นายเชิงชัย คําชาทิพย
นายเชิงชาย สรอยเพ็ชร
นายเชิงชาย เอี่ยมชัยภูมิ
นายเชิดชัย โกษาแสง
นายเชิดชัย พิมตัน
นายเชิดชัย เมืองมนต
นายเชิดชัย แสงวงษ
นายเชิดพงค วงคหอ
นายเชิดพงศ คงประโคน
นายเชิดพันธุ มั่นพลับ
นายเชิดศักดิ์ ตั้นภูมี
นายเชิดศักดิ์ ทาสมบูรณ
นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน
นายเชิดศักดิ์ วงศพิจิตร
นายเชิดศิริวัฒน สุขุมพันธพิพัฒนา
นายเชี่ยวชาญ พรมวิหาร
นายเชี่ยวชาญ ภาระวงค
นายเชื้อ พุทธา

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

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายโชค แกวยงกฎ
นายโชค ภักดีณรงค
นายโชคชัย บุตรศรี
นายโชคชัย พลชํานิ
นายโชคชัย เรืองแหล
นายโชคชัย ศรีรักษา
นายโชคชัย เศษอาจ
นายโชคชัย สกลวิรัตน
นายโชคชัย สืบสําราญ
นายโชคชัย สุขแกว
นายโชคชัย สุขผล
นายโชคชัย แสงสวาง
วาที่รอยตรี โชคดี ศรีอุดม
นายโชคทวี ชาญชาติ
นายโชคสุวิชัย สุภาพาส
นายโชคอนันต วิชัยเลิศ
นายโชคอนันต อนันตสิทธิโชติ
นายโชคอํานวย นึกชัยภูมิ
นายโชติชัย กิ่งแกว
นายโชติปกรณ ขวัญมงคล
นายโชติพงษ วิมะลิน
นายโชติพันธุ ชุมทอง
นายโชติวัติ โคตรุฉิน
นายโชติวุฒิ กาขัติ
นายไชยนะคร บัวระพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒

นายไชยเนตร กรมธรรมมา
นายไชยพร ธรรมสัตย
นายไชยพันธ พันธชาติ
นายไชยยนต โกพลรัตน
นายไชยยันต ชูวงศ
นายไชยยา แกวกัณทรัตน
นายไชยยุทธ คงอภัย
นายไชยวรรธน พิพัฒนยานนท
นายไชยวสันต ใหมทรายเปยง
นายไชยวัฒน ไชยโย
นายไชยวัฒน บุญมี
นายไชยวัฒน พรมพัฒน
นายไชยวัฒน ศิริกาญจน
นายไชยวัฒน สกุลแกว
นายไชยวัฒน สยาม
นายไชยวิวัฒน วารินทรภัทร
นายไชยสิทธิ์ ทองกระโทก
นายไชยแสง จิตรเนียม
นายไชยันต ศรีสุวะ
นายไชยา เนาวประเสริฐ
นายไชยา บัวแยม
นายไชยา เมรัตน
นายไชยา ศรีโคตา
นายซอบรี มฮํามัด
นายซอบรี สาและ

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายซอปวรรณ หะยียูโซะ
นายซอฟ ราเซะ
นายซากัรตา สาแม
นายซากี สะมะแอ
นายซาอีดิน สาและอารง
นายซิฟลี ดิทามาท
นายซุฟเฟยน เจะมะ
นายซุลกีฟลี สาแลมะ
นายซูฟรอน สะนิ
นายซูลกิฟลี เจะแวนิ
นายซูฮัยมี สะมะ
นายซูใฮมี ศาสนศรัทธา
นายซูไฮมี สามะ
นายเซาพี เจะเตะ
นายเซีย สิงหประโคน
นายแซน มาแวน
นายโซเฟยน มะเย็ง
นายฌันหา ทิวะพล
นายญาณกวี แกววงศ
วาที่รอยตรี ญาณพัฒน ศิริปติสานติ์
นายญาณภัทร กาจันทร
นายญาณวัฒน ภูเชดา
นายญาณวุฒิ วงศใหญสินศิริ
นายญาณากร จํานิล
นายฎิธิการ สาอนันต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒

นายฐกฤต อัชณาพิพัฒ
นายฐณัฐ เกรัมย
นายฐนกร สองเมืองหนู
นายฐนิศร ฟนอินตะศรี
นายฐปกร กุลดิลก
นายธีรยุทธ ใจกลา
นายฐปนนท สีวิจี๋
วาที่รอยตรี ฐปนนท ยิ่งชนะ
นายฐปนวัฒน เอกศิริ
นายฐากร เดชวัชรฐากร
นายฐากร ตะกรุดสงค
นายฐานวัฒน เศรษฐีธีรยศ
นายฐานวัฒน อัญภัทรอริยกุล
นายฐานิตย เนคมานุรักษ
นายฐานิสร พรรณรายน
นายฐาปนะพงษ ทะนันชัย
นายฐาปนันท ยางธิสาร
นายฐาภรณ วิจิตรพัชราภรณ
นายฐิติ นครสุวรรณ
นายฐิติ นวชุติวงศ
จาอากาศตรี ฐิติ วงษไพร
นายฐิตินันท โจณะสิทธิ์
นายฐิตินันท สนิทดี
นายฐิติพงค ธเรษตรีศวร
นายฐิติพงษ ขวงสิมมา

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายฐิติพงษ บุญประคม
สิบเอก ฐิติพันธ สินธนาวรากุล
นายฐิติภัทร ประสุมพั้ว
นายฐิติภากร ชาญวิศิษฏ
นายฐิติภูมิ แสนยะบุตร
นายฐิติรักษ เมืองพรวน
นายฐิติวัฒน จัดดี
นายฐิติวุฒิ สงบจิต
นายฐิติสิทธ นิลโสม
นายฐิรภัทร อุตตะพันธุ
นายณชพล พันธไธสง
นายณฐกร ทาคําสุข
นายณฐกร วงคใหญ
นายณฐกฤต ชื่นชนะ
นายณฐพงศ วงษแหวน
นายณฐภณ บุตรวัน
นายณฐภัทร ปองนาน
วาที่รอยตรี ณฐรัช อะตะกุมมา
นายณตภณ พรหมสมบัติ
นายณทัย เครือสีดา
นายณธนัย มากทอง
นายณธัชพงศ ตรัยคนันธรณ
นายณพงศ เลื่อมใส
นายณภพ น้ําใจดี
นายณภัทร กอนกี้

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒

นายณภัทร คะมณีวรรณ
นายณภัทร เหลืองเจริญ
นายณรงค กอนแหวน
นายณรงค กะวิเศษ
จาสิบโท ณรงค เกิดสุขผล
นายณรงค เขียวสด
นายณรงค คงมี
นายณรงค ควรคํานึง
นายณรงค คัชเขียว
นายณรงค ใจมูลมั่ง
นายณรงค ใจอาย
นายณรงค ชาวเขียววงศ
นายณรงค เณรนอย
นายณรงค ทองคํารอย
นายณรงค บานไมรูโรย
นายณรงค บุญเกิด
นายณรงค บุญแถว
นายณรงค บุญแนบ
นายณรงค ปองปด
นายณรงค โปลาศรี
นายณรงค พัดแดง
นายณรงค รัตนบุตร
นายณรงค เรืองวิลัย
นายณรงค วังปรีชา
นายณรงค สรางคํา

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายณรงค สุวรรณเสาร
นายณรงคชัย ธงยศ
นายณรงคชัย สิมพา
นายณรงคชัย อายุพัฒน
นายณรงคชาญ นุชารัมย
นายณรงคเดช มะลังศรี
นายณรงคฤทธิ์ มหาแกว
นายณรงคฤทธิ์ วงคบุตร
นายณรงคฤทธิ์ สมบัติปญญ
นายณรงคฤทธิ์ เสียงเสนาะ
นายณรงคฤทธิ์ อินพระยา
นายณรงควิทย อูเงิน
นายณรงคศักดิ์ เกิดแพร
นายณรงคศักดิ์ ขาวสุริยจันทร
นายณรงคศักดิ์ เขียงกระโทก
นายณรงคศักดิ์ คํามา
นายณรงคศักดิ์ จันทะรักษา
นายณรงคศักดิ์ บัวกลับ
นายณรงคศักดิ์ บุญมี
นายณรงคศักดิ์ ปานบัว
นายณรงคศักดิ์ พลแกว
นายณรงคศักดิ์ พิมพสุวรรณ
นายณรงคศักดิ์ สาลี
นายณรงคศักดิ์ อนันตรสุชาติ
นายณรงคศักดิ์ อุสาหะวงค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒

นายณรงฤทธิ์ ขุนทองจันทร
นายณรงฤทธิ์ ทิพยโภชน
นายณรงศักดิ์ ศรีเมือง
นายณรัฐกรณ พรมนอย
นายณวพงษ นวมพันธุ
นายณัชธฤต เกื้อทาน
นายณัชพงษพัฒน คันธวิวรณ
นายณัชพล เขตวัฒนานุสรณ
นายณัชรัณ ภูระหงษ
นายณัฎฐ ทิพยบุณยาพร
นายณัฎฐชนม กองมา
นายณัฎฐชัย ลับโกษา
นายณัฎฐพัชร จันทรละออ
นายณัฏฐ ชัยชนะวิรุฬห
นายณัฏฐกิตติ์ จิตตวิริยกานต
นายณัฏฐกิตติ์ เพ็ชรหิน
นายณัฏฐชัย บุญเกิด
นายณัฏฐชัย สังขสัมฤทธิ์
นายณัฏฐนันท จะแรบรัมย
นายณัฏฐพัชร วิเศษพานิช
นายณัฏฐพัทร แสงทอง
นายณัฏฐวัฒน คลายทุกข
นายณัฏฐวี สุขแสวง
นายณัฐ ทรัพยศิริ
นายณัฐกฤต ฤทธิ์จันดี

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายณัฐกฤษ จันทรคณา
นายณัฐกานต เพชรนิล
นายณัฐกานท ชูผล
นายณัฐกิจ ภูเฮืองแกว
นายณัฐกิตติ์ ปานถาวร
นายณัฐกิตติ์ ศาลางาม
นายณัฐกิตติ์ สิงหทองเมือง
นายณัฐจักษ บัวกีบ
นายณัฐชนน ขาวสอาด
นายณัฐชวัฒน วงศวัฒนัย
นายณัฐชัญ ยืนยง
นายณัฐชาติ ลือแสน
นายณัฐดนัย ดวงใจ
นายณัฐดนัย สีหะวงค
นายณัฐธนกร ศักดิ์สูง
นายณัฐธนกฤต วิชาการ
นายณัฐธนพล ปะจีน
นายณัฐธัญ เจริญชัย
นายณัฐนนท ศรีกิตตินนท
นายณัฐนนท เสนสุนทรชัย
นายณัฐนันท กองกังวาลไกล
นายณัฐนันท ธนัทพิพัฒนกุล
นายณัฐนันท นนทศรี
นายณัฐนันท บํารุงตา
นายณัฐนันท ศาลางาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒

นายณัฐนันท หินออน
นายณัฐปภัสร ชัยวัฒนโชติ
นายณัฐพงค ภูชุม
นายณัฐพงศ แกนสา
นายณัฐพงศ ฉลาดแยม
นายณัฐพงศ เชื้อสระคู
นายณัฐพงศ ไชยสิทธิ์
นายณัฐพงศ แตงเพ็ชร
นายณัฐพงศ ทับสุลิ
นายณัฐพงศ ฝอดสูงเนิน
นายณัฐพงศ มนตออน
นายณัฐพงศ ลามี
นายณัฐพงศ วงศชัย
นายณัฐพงศ วงศภูดินันท
นายณัฐพงศ ศรีจันทร
นายณัฐพงศ สินคา
นายณัฐพงษ โคตรมณี
นายณัฐพงษ จันทรมณี
นายณัฐพงษ ดนตรี
นายณัฐพงษ บุญปอง
นายณัฐพงษ พรหมเมตตา
นายณัฐพงษ ภูชมศรี
วาที่รอยตรี ณัฐพงษ ยางธิสาร
นายณัฐพงษ วิทยาประโคน
นายณัฐพงษ ศิริปุณย

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายณัฐพงษ ศิริวงษ
นายณัฐพงษ สายธนู
นายณัฐพงษ สุขโข
นายณัฐพนธ ฟูใจ
นายณัฐพนธ สงแสง
นายณัฐพล คัมภีรพจน
นายณัฐพล คํานวนวุฒิ
นายณัฐพล คุมวงศ
นายณัฐพล จันทรแวน
นายณัฐพล เจริญศรี
นายณัฐพล ณรงคเดชา
นายณัฐพล ดวงจินดา
นายณัฐพล ทวยดี
นายณัฐพล ทองดีนอก
นายณัฐพล ทองทวี
นายณัฐพล บุรัสการ
นายณัฐพล พูนสวัสดิ์
นายณัฐพล เพ็งโสภา
นายณัฐพล มีแกวนอย
นายณัฐพล มีทาทอง
นายณัฐพล เมธินบุญนันท
นายณัฐพล ยอดจันทร
นายณัฐพล ศรีวิชัย
นายณัฐพล ศรีสา
นายณัฐพล สาคะศุภฤกษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒

นายณัฐพล สุดหอม
นายณัฐพล ไสยสาลี
นายณัฐพล หวายเหย
นายณัฐพัชร ศรีพันธลม
นายณัฐพันธุ ศรีพุทธ
นายณัฐภณ เต็งสกุล
นายณัฐภัทร คุมนายอ
นายณัฐภัทร ธรณี
นายณัฐภัทร เลิศการคาสุข
นายณัฐภูมิ ฉาใจ
นายณัฐเมศร ธีรจิตตินันท
วาที่รอยโท ณัฐรัชต ใหญผา
นายณัฐวัชร โตสัจจะ
นายณัฐวัฒน จํารัสไชยวงศ
นายณัฐวัฒน นงลักษณ
นายณัฐวัฒน รักทอง
นายณัฐวัฒน วชิรโชติพันธ
นายณัฐวัฒน ศรีไพรสนธ
นายณัฐวัฒน สมมะโน
นายณัฐวุฒิ ขนานใต
นายณัฐวุฒิ เคนทรภักดิ์
นายณัฐวุฒิ จันทรกิมฮะ
นายณัฐวุฒิ ชัชวาลยวัฒนะกุล
นายณัฐวุฒิ ณรงคเดชา
นายณัฐวุฒิ ทุนคํา

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายณัฐวุฒิ ธงวิชัย
นายณัฐวุฒิ นาชัยภูมิ
นายณัฐวุฒิ นามสงา
นายณัฐวุฒิ เนาวสินธิ์
นายณัฐวุฒิ พงษโพธิ์ชัย
นายณัฐวุฒิ รักไทย
นายณัฐวุฒิ ลายทอง
นายณัฐวุฒิ ศรีพันธชาติ
นายณัฐวุฒิ สอนชม
นายณัฐวุฒิ สาบวช
นายณัฐวุฒิ สุขศรีงาม
นายณัฐวุฒิ สุผาวัน
นายณัฐวุฒิ หลอมทอง
นายณัฐวุฒิ อุนสําโรง
นายณัฐเวศม สุทธิพิทักษ
นายณัฐศักดิ์ จันทรเพชร
นายณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง
นายณัฐสิทธิ์ เหลาสุวรรณ
นายณัฐสิทิ์ สุภายศ
นายณัฐหทัย ศรีทวงศวรากร
นายณัฑฐวัฒน คลาดโรค
นายณัทชรพงษ พะโยธร
นายณิชพงศ บุตราช
นายณุป เฉียบแหลม
วาที่รอยตรี ดนตอเหลบ รอโสนละ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒

นายดนัย กัณหรักษ
นายดนัย ชัยกิตติพร
นายดนัย รังหอม
นายดนัย ศิริบูรณ
นายดนัยวัฒน ทองซิว
นายดนัยวิชญ แกวสุพรรณ
นายดนุพล คําพา
นายดนุพล จันทรสน
นายดนุพล ดวงวิญญาน
นายดนุพล บุญชอบ
นายดนุภพ โพธิ์งาม
นายดริณภักษ สุขหนู
นายดรุณ ประจันนวล
นายดล เก็บทรัพย
นายดวงชัย มงคลกุล
นายดวงดี โชติสุภาพ
นายดวงดี บุญเรืองยา
นายดวงรัตน ชัยสมภาร
นายดวงอนุชา บัวงาม
นายดอนเมือง ไชยมัชชิม
นายดังตะวัน ขันธศิรินุกูล
นายดาแนน สาดีน
นายดาม ภูมิพันธ
นายดาราศักดิ์ นพสถิตย
นายดาว คลังชํานาญ

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายดาวรุง เหมะสิขัณฑกะ
นายดาวเรือง พินิจผล
นายดาวิทย พุทธิไสย
นายดาวี ตันเวียง
นายดาวูด หวังแจม
นายดํารง กอบฝน
นายดํารง คงวงศ
นายดํารง คนฉลาด
นายดํารง วงคคําจันทร
นายดํารงเกียรติ คําเกิด
นายดํารงเกียรติ วันทา
นายดํารงค โตใย
นายดํารงค สวัสดี
นายดํารงค สุขสวาง
นายดํารงค สุดหา
นายดํารงคชัย เขียวไปรเวช
นายดํารงพล สิงหแกว
นายดํารงพล แหทอง
นายดํารงศักดิ์ ทองสุ
นายดํารงศักดิ์ ปญญาทิพย
นายดํารงศักดิ์ มีวรรณ
นายดํารัส ชัยชนะ
นายดํารัส พลเมือง
นายดํารัส พอสม
นายดิฐาปภัสร ธนวัฒนานิธิกูล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒

นายดิเรก กองรส
นายดิเรก ดาวเรือง
นายดิเรก ดาสี
นายดิเรก พิมพรัตน
นายดิเรก ภาโสม
นายดิเรก โภคาพานิช
นายดิลกฤทธิ์ อภิวัฒนสิงหะ
นายดิสกร นินนาทโยธิน
วาที่รอยตรี ดุษฎี ฟูคํา
นายดุษฎี ศรีทรงราช
นายดุษิต ศรีหิรัญ
นายดุสิต กันทะมา
นายดุสิต กันทะศักดิ์
นายดุสิต ตาลวงค
นายดุสิต ธราพร
วาที่รอยตรี ดุสิต นัคคีย
นายดุสิต นาจรัส
สิบเอก ดุสิต สิงหคะนอง
นายดุสิต เหลาพร
นายดุสิตพร คําเมือง
นายดุสิตร ทิพยรักษ
นายเด็จจพงษ กาญจนพงษชัย
นายเดช กุณาธรรม
นายเดชชาติ งามจิตร
นายเดชชาติ นนทะโชติ

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเดชชาติ สุขนิล
นายเดชชาติ แสนประเสริฐ
นายเดชณรงค โสนิกร
นายเดชนรงค ประโมทะโก
นายเดชนรสิงห รัตนพล
นายเดชนรินทร แสนจําลา
นายเดชฤทธิ์ ปาระรักษ
วาที่รอยเอก เดชฤทธิ์ วรรณทอง
นายเดชวิทย ศรีสังวาลย
นายเดชอนัน คุนุ
นายเดชา คําถิน
นายเดชา เทียนคํา
นายเดชา ประจําถิ่น
นายเดชา พันดา
นายเดชา ภุมมาวงศ
นายเดชา มหาโยธารักษ
นายเดชา ยุวโกศล
นายเดชา วัจนพิสิฐ
นายเดชา ศรีชัย
นายเดชา สําโรงแสง
นายเดชา สุขทวี
นายเดชา อุปชัย
นายเดชาชัย งอยภูธร
นายเดชาวัต แสงพรมศรี
นายเดโช โรจนพุทธิ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒

นายเด็ดเดี่ยว อุดม
นายเดน จิตวิขาม
นายเดน ประคองสุข
นายเดนกวี ศรีออนจันทร
นายเดนชัย ปอมทอง
นายเดนชัย แปนเมือง
นายเดนชัย เผาศิริ
นายเดนชัย ศรีหาตา
นายเดนไชย ทองเฟอง
นายเดนพงศ ฉัตรสุวรรณ
นายเดนพงษ ไพศาลสุวรรณ
นายเดนวิช ชูคันหอม
นายเดี่ยว จันสอง
นายแดง จันทะบุดดา
นายแดน คลังทอง
นายแดนกมล กาโน
นายแดนชัย สิงหสนิท
วาที่รอยโท โดม อุดรแผว
นายตนศักดิ์ ศรีสิทธิ์
นายตนุภัทร สาหราย
นายตปนิธิ ทองนาคทอง
นายตระการ ปนคุย
นายตระกูล เกียรติกิตติพงษ
นายตระกูล สุวรรณศรี
นายตระกูลชัย พรหมแสงใส

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายตรัยพสิษฐ เสรีนวกุล
นายตรีชวา พลกุล
นายตรีเทพ ถาบุตร
นายตฤณ คงถาวร
นายตวนตารมีซีย นิจิ
นายตอเกียรติ ตอสกุล
นายตอง สุวรรณ
นายตองตา สนิทไทย
นายตอตระกูล พรมนุน
นายตอพงษ จันทรชมภู
นายตอพงษ ผิวนางาม
นายตอศักดิ์ สิงหเผน
นายตะวัน เตาะ
นายตะวัน ทองสรรค
นายตะวัน เอี่ยมพงษา
นายตั๊ด กะสี
นายติณณภพ หลวงมณีวรรณ
นายตุรงค มั่นคูณ
นายเตชิต เอกรินทรากุล
นายเตโชดม บุญมี
วาที่รอยเอก เต็มศักดิ์ จันทรเผือก
นายเติม ปุราถาเน
นายเติมพงษ โคตรชมภู
นายเติมพงษ บุราณรักษ
นายเติมศักดิ์ พรหมวิชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒

นายเตียงศักดิ์ สีกูกา
นายไตเย็บ ปฏิมินทร
นายไตรนาถ โพธิรุกข
นายไตรภพ ดาพัวพันธ
นายไตรรงค เฉวียงหงส
นายไตรรัตน ปุยะติ
นายไตรรัตน แสงแกว
นายไตรวิชญ เชื้ออวน
นายไตรวิชญ เนียมมูล
นายไตรวิทย อํามะ
นายถนอง ชัยสุรินทร
นายถนอม จาทัน
นายถนอม พัฒพินิจ
นายถนอม สมหวัง
นายถนอม แสวงบุญ
สิบเอก ถนอม หมั่นประโคน
นายถนอม อาจสารมนต
นายถนอม อินทะพรม
นายถนอมจิตร พอใจ
นายถนอมชัย ปรีจํารัส
นายถนอมศักดิ์ ปากหวาน
นายถนอมศักดิ์ เพียเอีย
นายถนอมศักดิ์ สมภาค
นายถนัด เต็กเดิม
นายถนัด มงคลสาร

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายถนัด สุขแกว
นายถนัด โสภักดี
นายถนัดกิจ บุราณเดช
นายถวัลย พอกประโคน
นายถวัลย ยางเดิม
นายถวัลย รักสวน
นายถวัลย สุนทรารักษ
นายถวัลย สุวรรณอินทร
นายถวิล งิ้วพรหม
นายถวิล ใจหลัก
นายถวิล แซตั้ง
นายถวิล ถวิลไพร
นายถวิล แปนนางรอง
นายถวิล สามารถ
นายถวิล สารภีสุวรรณศร
นายถวิลวงษ ปนะสา
สิบตํารวจตรี ถาวร จิตวานิช
นายถาวร ชุมสงฆ
นายถาวร ดีออน
นายถาวร ทิพยโสต
นายถาวร นาคสมบูรณ
นายถาวร พรโสภณ
นายถาวร พิมพนนท
นายถาวร มูลมะณี
นายถาวร ลักษณาวงค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒

สิบตํารวจเอก ถาวร วงศพรัด
นายถาวร วันทาดี
นายถาวร ศรีจันทร
นายถาวร ศรีลาศักดิ์
นายถาวร ศิริจิตร
นายถาวร สมรูป
นายถาวร สาขันธโคตร
นายถาวร โสมโมรา
นายถาวร หอมหวล
นายถิร ฟูอินชวย
นายถิรเดช จันดา
นายถิรพัฒน วิเชียรรัตน
นายถิรยุทธ ศรีสุวรรณ
วาที่รอยตรี ถิระพงศ จันทบุตร
นายถิระวัฒน บุญประสพ
นายเถกิง อุดดง
นายเถกิงศักดิ์ ชะนะทอง
นายเถลิงรัฐ มุกดาเวช
นายเถลิงศักดิ์ นาคสมพันธุ
นายทนง ดุมเกษม
นายทนง มั่นนุช
นายทนงเกียรติ พลไชยา
นายทนงคศักดิ์ พรมจารีย
นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข
นายทนงศักดิ์ แซโคว

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายทนงศักดิ์ ตั้งประดิษฐานุกิจ
นายทนงศักดิ์ ไทรงาม
นายทนงศักดิ์ นันทกร
นายทนงศักดิ์ พรหมบุตร
นายทนงศักดิ์ โพธิ์เกตุ
นายทนงศักดิ์ โพธิ์พัฒน
นายทนงศักดิ์ ยศกลาง
นายทนงศักดิ์ ศรีพิกุล
นายทนงศักดิ์ ศรีวงศ
นายทนงศักดิ์ แสนมา
นายทนงศักดิ์ อําไพ
นายทนต รามแกว
นายทนิล โสมกูล
นายทยากร จันทะบุตร
นายทยากร สุขขวัญ
นายทรงกรด ยศสภา
นายทรงกรด วงษมา
นายทรงกลด หิรัญเกิด
นายทรงเกียรติ ชาติชํานิ
นายทรงชัย เย็นสนาน
นายทรงโชค กลาแข็ง
นายทรงธรรม พงษธา
วาที่รอยตรี ทรงธรรม พลับพลา
นายทรงธรรมเดช เหมือนจันทึก
นายทรงพล ทรัพยเจริญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒

นายทรงพล มวงยิ้ม
นายทรงพล ศรีคุม
นายทรงพล ศิริรมยานนท
นายทรงพิทย คําภา
นายทรงยุทธ กาญจนโกมล
นายทรงรัตน ภารสถิตย
นายทรงรัตน ศรีสารคาม
นายทรงฤทธิ์ สาสิมมา
นายทรงฤทธิ์ สุริยงค
นายทรงฤทธิ์ แสนใจวุฒิ
นายทรงฤทธิ์ ใหมคามิ
นายทรงวุฑฒิ ทาอุปรงค
นายทรงวุฒิ ประกาย
นายทรงวุฒิ ประเสริฐยิ่ง
นายทรงวุฒิ โยคะสิงห
นายทรงวุฒิ ศรีสมชัย
นายทรงวุฒิ ศิริวัฒนเมธานนท
นายทรงวุฒิ สายรัตน
นายทรงศักดิ์ จันทรสง
นายทรงศักดิ์ ชางปด
นายทรงศักดิ์ ปุริมา
นายทรงศักดิ์ พรมโสภา
นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา
นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสง
นายทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายทรงศักดิ์ ยงยืน
นายทรงศักดิ์ ลาดเหลา
นายทรงศักดิ์ สารรัตน
นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม
นายทรงศาสตร โมคมูล
นายทรงศิลป เหลาจุมพล
นายทรงศิลป อามาตยเสนา
สิบเอก ทรงสวัสดิ์ สุขประเสริฐ
นายทรรศกร วงจันทร
นายทรัพย ทองแท
นายทวน ใยแสง
นายทวนทอง เกียรติชุน
นายทวิช นอยดี
นายทวิช ลักษณสงา
นายทวิช สายทอง
นายทวิต โมทองศรี
นายทวินทร อุดมสุข
นายทวิพงศ ศรีสุวรรณ
นายทวี เขตขัณฑ
นายทวี โขนชัยภูมิ
นายทวี งาวไขน้ํา
นายทวี จําปาทอง
นายทวี ฉวนกลิ่น
นายทวี เนินนิราช
นายทวี แนวประเสริฐ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒

นายทวี บุญปลอง
นายทวี เพชรพยอม
นายทวี มโนรัตน
นายทวี โวงประโคน
นายทวี ไวยมิตรา
นายทวี ศรีชาย
นายทวี ศรีธร
นายทวี สอนคําเสน
นายทวี แสนสีออง
นายทวี หงษศรี
นายทวี หลงนอย
นายทวี หอมดี
นายทวี อามัสสา
นายทวี เฮียงโฮม
นายทวีชัย จําศรี
นายทวีชัย เชียงทา
นายทวีชัย เชื้อจีน
นายทวีชัย ดวงผุย
นายทวีชัย วัฒนาศิริตระกูล
นายทวีชัย วิเศษชาติ
นายทวีป นวคุณานนท
นายทวีป มุขแกว
นายทวีป วิชาราช
นายทวีป ศรีสุวรรณ
นายทวีป สงเสริม

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายทวีป สันแกว
นายทวีพงษ จั่นขุนทด
นายทวีพร ซายหนู
นายทวีพล ผลบุญ
นายทวีรักษ มิตรโยธิน
นายทวีวัช แกวแดง
นายทวีศักดิ์ งามแสง
นายทวีศักดิ์ จันทรหอม
นายทวีศักดิ์ จันทสิงห
นายทวีศักดิ์ ดํามุสิทธิ์
นายทวีศักดิ์ ทวีพฤกษสกุล
นายทวีศักดิ์ ทองดอนนอย
นายทวีศักดิ์ เปยมทัพ
นายทวีศักดิ์ มณีรัตน
นายทวีศักดิ์ ยศรักษา
นายทวีศักดิ์ รักราวี
นายทวีศักดิ์ ลัภนาเคนทร
นายทวีศักดิ์ วงคไธสง
นายทวีศักดิ์ วัชรมานพ
นายทวีศักดิ์ สาธุการ
นายทวีศักดิ์ สินทรัพย
นายทวีศักดิ์ แสนศรี
นายทวีศักดิ์ หยิมกระโทก
นายทวีศักดิ์ ออกชอ
นายทวีศักดิ์ อินทรสําราญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

นายทวีศักดิ์ อุนอุรา
นายทวีศิลป สวัสดิ์ฐิติเลิศ
นายทวีสันต สุธรรม
นายทวีสุข นามวงศ
นายทศปธน พุทธิมา
นายทศพงษ สุทธิวัชรเมธีกุล
นายทศพร กิจนิตยชีว
นายทศพร คําภีระ
นายทศพร จันศรี
นายทศพร ชิตมณี
นายทศพร เตชะนา
นายทศพร ราชรองเมือง
นายทศพร สวางโชติ
นายทศพร สิงหแกว
นายทศพล คนึงรัมย
นายทศพล ใบเต
นายทศพล พุมเกิด
นายทศพล เพ็ชรภิมล
นายทศพล ภิญโญ
นายทศพล มั่งมีศรี
นายทศพล มีพรหม
นายทศพล โรจนสุกิจ
วาที่รอยตรี ทศพล ลําดวน
นายทศพล สุขรักษ
นายทศพล สุภาหาญ

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
วาที่รอยตรี ทศพล อํามะพะ
นายทศวัฒน หอมแกนจันทร
นายทองกร สิทธิศร
นายทองคํา พุทโมกข
นายทองดํา ราชดา
นายทองดี ชื่นตา
นายทองดี ทองทา
นายทองดี รักษศรีทอง
นายทองดี สําราญวงศ
นายทองแดง นาหนองตูม
นายทองแดง ภูรับ
นายทองไทยแท ทองดีนอก
นายทองปญญา โสระพันธ
นายทองพูน ดัชถุยาวัตร
นายทองพูน วงศขัน
นายทองพูน ศรีกระทุม
นายทองพูน สมสงวน
นายทองพูล เกตุศักดิ์
นายทองพูล บุญปก
นายทองพูล พันธเลิศ
นายทองพูล ภูสิม
นายทองลา บุญธรรม
นายทองเลียน โสเสมอ
นายทองเลื่อม อภิรักษ
นายทองศูนย สิมมา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒

นายทองสุข จวนสาง
นายทองสุข บัวละคร
นายทองสุข วงษอนันท
นายทองใส สมเทพ
นายทองใส อินทรทอง
นายทองหลอ วันวิเศษ
นายทองอินทร ศรีหวาด
นายทองอินทร เสารแกว
นายทอมสันต มหาวัน
นายทักษิณ คุณพิภาค
นายทักษิณ นามวงค
นายทักษิณ มุงทอง
นายทักสันต จุลศิริ
นายทัณฑธร อินทะวงศ
นายทัพพสาร มั่นสิริกุล
นายทัศณรงค จารุเมธีชน
นายทัศนชัย เกงกําลังพล
นายทัศนเทพ เทพสุระ
นายทัศนะ ปดภัย
นายทัศนะ มั่นคง
นายทัศนัย นอยเมือง
นายทัศนัย มณีวงศ
นายทัศพันธ ชารีพร
นายทัศวิน โขรัมย
นายทัสกร บูลยประมุข

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายทํานอง คะสุดใจ
นายทํานอง วงศจอม
นายทิต วรานุภาพกุล
นายทิตยณรงค มณีวัฒน
นายทินกร แกวกัญญา
นายทินกร แกวเสถียร
นายทินกร คลังจินดา
นายทินกร จิณะแสน
นายทินกร ชาแทน
นายทินกร ชูชวย
นายทินกร โปซิว
นายทินกร พุทธรักษาจริยา
นายทินกร ภาคนาม
นายทินกร มากจันทร
นายทินกร วิชิตพันธ
นายทินกร สีโสภณ
นายทินกร สุดชารี
นายทินกร สุวรรณ
นายทินกรรตุ เขยสุข
นายทินกฤต เรือนสม
นายทินภัทร สิมมาสุด
นายทิพย อัคนิยาน
นายทิพยอาสน บุญชวย
นายทิวทอง ทองเสี่ยน
นายทิวา โมเมือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒

นายทิวากร บุญใหญ
นายทิวากร มีระหันนอก
นายทิวาทัศกรณ อันพิมพ
นายทิศ ซอนจันทร
นายทีปกร แสงอินทร
นายทุงทอง เสนาชัย
นายทูรย โสภาบุตร
นายเทพ ประจันตเสน
นายเทพนม ปตลา
นายเทพบดินทร ปานอีเมง
นายเทพพนม คํามณี
นายเทพพร สุวรรณโส
นายเทพพิทักษ ทาริยะอินทร
นายเทพพิทักษ หลักบุญ
นายเทพพิทักษ อ่ําบุญ
นายเทพมงคล มังกร
นายเทพรัตน สุวรรณโฉม
นายเทพฤทธิ์ เทพวิริยพงศ
นายเทพวิมล โคตรตาแสง
นายเทพศักดิ์ ใครอุบล
นายเทวราชา มะโนสา
นายเทวฤทธิ์ ปนตะ
นายเทวฤทธิ์ สิทธิวัฒนาเกษม
นายเทวฤทธิ์ อินทรสิทธิ์
นายเทวัญ ภูพานทอง

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเทวัญ สุคนธสราญ
นายเทวัน กองกุล
นายเทวัน ทิพยกระโทก
นายเทวา ศรีดาโคตร
นายเทวารินทร ธรรมสอน
นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดี
นายเทวินทร คีรีรมย
นายเทวินทร แสนวงษ
นายเทอด เทพบาท
นายเทอดไทย หอมสมบัติ
นายเทอดธานินทร เหมะสิขัณฑกะ
นายเทอดพงษ โสภาพ
นายเทอดศักดิ์ ขาวผอง
นายเทอดศักดิ์ จันเสวี
นายเทอดศักดิ์ แนวทอง
นายเทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว
นายเทอดศักดิ์ รุงแสง
นายเทิดภูมิ พิชนาหารี
นายเทิดภูมิ ยั่งยืน
นายเทิดศักดิ์ ขันมะจันทร
นายเทิดศักดิ์ จิตรปรีดา
นายเทิดศักดิ์ ปญญาจิราธิวัฒน
นายเทิดศักดิ์ มั่นหมาย
นายเที่ยงทอง ไชยสวัสดิ์
นายเทียนชัย เกษสร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒

นายเทียนชัย ไชยโชค
นายเทียนชัย ธรรมเที่ยงธรรม
นายเทียบกริช พละกรต
นายแทนชัย นามศิริ
นายแทนศักดิ์ โพธิ์สังข
นายไทพนา ปอมหิน
นายธงกร ประทาน
นายธงชัย เกษมศิริลักษณ
นายธงชัย เขยตุย
นายธงชัย จันทรปญญา
นายธงชัย จันบา
นายธงชัย ชมภูพฤกษ
นายธงชัย ฐานโอภาส
นายธงชัย ดียิ่ง
นายธงชัย ทัพละ
นายธงชัย ทํานา
นายธงชัย นิติวรรัตน
นายธงชัย บุญพัก
นายธงชัย เบาทอง
นายธงชัย ปกกาเวสูง
นายธงชัย พลวิวัฒน
นายธงชัย เพ็ชรขาว
นายธงชัย เพชรภักดี
นายธงชัย เพิ่มธัญกรณ
นายธงชัย โพธิ์ทอง

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธงชัย มะโนกร
นายธงชัย รัตนแยม
นายธงชัย ศักดิ์สุวรรณ
นายธงชัย สลักทอง
นายธงชัย สอปญญา
นายธงชัย สังขวิภาส
นายธงชัย หอมเดิม
นายธงชัย อัจฉฤกษ
นายธงไชย โพธิประเสริฐ
นายธงศักดิ์ มาศรี
นายธงสยาม พลหลา
นายธณกร นพสุวรรณ
นายธณเดช กิจณรานันท
นายธณวรรษ อรชร
นายธณวัฒน วงสงา
นายธน จันทะวงษ
นายธนกร ขุนจันทรดี
นายธนกร เชียงโกมลคีต
นายธนกร ธนอภิรัตน
นายธนกร แนมขุนทด
นายธนกร ผาสุข
นายธนกร พันธะศรี
นายธนกร ใยบุญสวัสดิ์
นายธนกร วรรณชัย
นายธนกร วราวิทยาวุฒิ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒

นายธนกร อุไรรัตน
นายธนกฤต กระจางศรี
นายธนกฤต เกษกิ่ง
นายธนกฤต จักรสุวรรณ
นายธนกฤต ใจดี
จาสิบตรี ธนกฤต ชัยภัทรจินดา
นายธนกฤต ญาติบรรทุง
นายธนกฤต ดั้นเมฆ
นายธนกฤต ทาบุรี
นายธนกฤต นวมจาด
นายธนกฤต นิลราช
นายธนกฤต บางชัยศิริวัฒน
นายธนกฤต ลุนพิลา
นายธนกฤต สวัสดิ์ทา
นายธนกฤต สุวรรณศรี
นายธนกฤต แสงพันธ
นายธนกฤต อินคําพร
นายธนกฤตย ศิริเมธีกุล
นายธนกฤษ นักพรานบุญ
นายธนกฤษฏ แกวคํา
นายธนงศักดิ์ โถตันคํา
นายธนงศักดิ์ มะลิลา
นายธนชาต แสงจันทร
นายธนชาติ บาตสุวรรณ
นายธนดล ภูมิมณี

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธนเดช โพธิ์สาชัย
นายธนเดช โภคินชุติวัต
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล
นายธนธรณ บุญพรม
นายธนนันท อนนา
นายธนบดี มูลเกษ
นายธนบดี เมาะราษี
นายธนบดี อินลี
นายธนบูรณ รัตนบําเพ็ญ
นายธนบูลย ธิดา
นายธนพงศ พลอยลอย
นายธนพงศพันธ ประคองใจ
นายธนพงษ ดวงเนตรงาม
นายธนพงษ อินทนิจ
นายธนพร สารมี
นายธนพล กมลหัตถ
นายธนพล กลิ่นเมือง
นายธนพล ขลังธรรมเนียม
นายธนพล ซึมกลาง
นายธนพล ยืนยง
นายธนพล เริ่มคิดการณ
นายธนพล ศิริพันธุ
นายธนพัฒน นามบัณฑิต
นายธนพัฒน พันธุคุมเกา
นายธนพัฒน มุขโต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒

นายธนภร เทมะธนานนท
นายธนภัทร จรูญเรือง
นายธนภัทร ปนแกว
นายธนภัทร กิ่งกาน
นายธนภัทร ประดับวงศ
นายธนภัทร สกุลวิศัลย
นายธนรัตน สีทอนสุด
นายธนรัตน นิลประภา
นายธนวรรธน ธะนะคํามา
นายธนวรรธน หาญประสพ
นายธนวรรษ ชิณโชติ
นายธนวรรษ วงคจําปา
นายธนวัฒน คําลือ
นายธนวัฒน เครือละมาย
นายธนวัฒน จันทนสุคนธ
นายธนวัฒน เจริญวิวัฒนศิลป
นายธนวัฒน ชัยพิสุทธิ์เมธา
นายธนวัฒน ทับทิมไทย
นายธนวัฒน ธะนะ
นายธนวัฒน นาระวิน
นายธนวัฒน บัวรอด
นายธนวัฒน บัวระพา
นายธนวัฒน พรมทา
นายธนวัฒน พินนอก
นายธนวัฒน พุดจาด

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธนวัฒน มะโนสุข
นายธนวัฒน วงษแกว
นายธนวัฒน วรรณโชติวัฒน
นายธนวัฒน วิวัฒนวานิช
นายธนวัฒน สลอบแสง
นายธนวัฒน อุปนันท
นายธนวิชญ ขาวสวาง
นายธนวิชญ สายราม
นายธนวิชญ แสงราม
จาเอก ธนวิทย เฟองฟู
นายธนวินท มูลทากรม
นายธนศักดิ์ เจริญธรรม
นายธนศักดิ์ เจียมใจ
นายธนศักดิ์ พินธุโท
นายธนศักดิ์ มาลากอง
นายธนศุภกิจ เชื้อนวม
นายธนเศรษฐ บูรณธนิต
นายธนสรณ ชื่นชัยแสงสุริยา
นายธนเสฏฐ เดชบุญจิรวิทย
นายธนอนันต แทนสมบัติ
นายธนะกิจ รุงโรจน
นายธนะชัย บุญศรี
นายธนะชัย เวลาดี
นายธนะเดช บุญเทียม
นายธนะพันธุ อุนวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒

นายธนะเมศฐ ชุติภัทรบัณฑิต
นายธนะสิทธิ์ เที่ยงธรรมรุจน
นายธนัช พัธนภาคินทร
นายธนัชพร โฆสิต
นายธนัญ วัธนอินทร
นายธนัญชัย บุญเรือง
นายธนัฏชัย จันทรชื่น
นายธนัฏดนัย ธนมนตศิริ
นายธนัฐชัย เวียงอินทร
นายธนัทเทพ อุทัยกัน
นายธนัทพล คุณาวิศรุต
นายธนันชัย พรมภูงา
นายธนันชัย ภูคําสัน
นายธนา กองทุม
นายธนา คงอยู
นายธนา ธุศรีวรรณ
นายธนากร จันทนากร
นายธนากร ณิชเสฏฐี
นายธนากร ดอนสามารถ
นายธนากร เตโพธิ์
นายธนากร ทองนํา
นายธนากร ทับไทร
นายธนากร เปรมพลอย
นายธนากร พิชัยวงศ
นายธนากร ไพบูลย

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธนากร เมืองคํา
นายธนากร ยิ่งทรัพย
นายธนากร โยธิคาร
นายธนากร วรากุลพิชัย
นายธนากร วัฒนพรเดชา
นายธนากร สอนใจ
นายธนากร สีหมื่น
นายธนากร อัปปะมะโน
นายธนากร อาทะเดช
นายธนากร อินทรมั่ง
นายธนากฤช ครุเจนธรรม
นายธนากฤต เปริน
นายธนาคร ศรีแนน
นายธนาชิต อาภานุพงศ
นายธนาณุวัฒน ชูวงษ
นายธนาดล อินทรสูตร
นายธนาทร แสงเพ็ชร
นายธนาเทพ ติละกูล
นายธนานัติ เปรมบุญ
นายธนานิศ ดวงเพชร
นายธนานุวัฒน รัตนสมบัติ
นายธนานุวัฒน แหวนวงษ
นายธนาพงษ สาวฤทธิ์
นายธนาพจน ศรีคําเวียง
นายธนาพล จีรเดชภัทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายธนาพิพัฒนชัย คําไวย
นายธนายุ ขุนนุย
นายธนายุต เขียวแสน
นายธนายุต จันทราเขต
นายธนายุทธ เติมทรัพย
นายธนายุทธ มุสิกสวัสดิ์
นายธนายุส พิจยานนท
นายธนารักษ เกตุทอง
วาที่รอยตรี ธนารักษ ชาญชัยสิทธิ์
นายธนารักษ ราชจินดา
นายธนาวัฒน คงนาค
นายธนาวุฒิ นุชพิเรนทร
นายธนาวุฒิ วงศเปนพันธุ
นายธนาวุฒิ ศรีวิเศษ
นายธนาวุฒิ อิ่มสกุล
นายธนาวุธ แสงใสแกว
นายธนาศักดิ์ สุภาพ
นายธนาศักดิ์ อัครวงษ
นายธนิต แทนรัตน
นายธนิต มูลเกษ
นายธนิต อุตรี
นายธนิต อุทิตสาร
นายธนิตย ทองทาย
นายธนินทร กุมสะรัมย
นายธนินทรัฐ พงศธนกิตติ์

๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธนิสร คําดี
นายธนู บุญชอบ
นายธนูศักดิ์ จอยนุแสง
นายธเนต เขมนเขตรการ
นายธเนตร หาดแกว
นายธเนตรพงษ เลิกภูเขียว
นายธเนศ ทองนอย
นายธเนศ พงษสีดา
นายธเนศ พรมโชติ
วาที่รอยเอก ธเนศ เรืองสุวรรณ
วาที่รอยตรี ธเนศ วรรณวงศ
นายธเนศ สถิรวิวัฒน
นายธเนศ อินเมฆ
นายธเนศร เกษวิริยะการณ
นายธภัทร ไทยเลี้ยง
นายธรณัส ทองชูชวย
นายธรณัส โสมนัส
นายธรนิศ บุญทัน
นายธรรม ธัญญวิศิษฐ
วาที่รอยตรี ธรรมจักร วีระพันธ
นายธรรมนวัฒน ศรีราตรี
นายธรรมนูญ กิจนุกร
นายธรรมนูญ แกวเพ็ชร
นายธรรมนูญ ผานสําแดง
นายธรรมนูญ สุดรอด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายธรรมนูญ แสงมณี
นายธรรมนูญ หงษคําดี
นายธรรมเนียม พงษศิริ
นายธรรมรักษ จิตรดิษฐสกุล
นายธรรมรักษ เพียรรอดวงษ
นายธรรมรัตน ชูทอง
นายธรรมรัตน พูนสถาพร
นายธรรมรัตน สันทัด
นายธรรมลักษณ วงศษาราษฎร
นายธรรมศักดิ์ จันทวาส
นายธรรมศักดิ์ ชวยวัฒนะ
นายธรรมศักดิ์ นิติธรรม
นายธรรมศักดิ์ รินทะ
พันจาเอก ธรรมศักดิ์ สายบุงคลา
นายธรวิทย จิตตสุวรรณ
นายธราดล ณ ลําพูน
นายธราเดช มหปุญญานนท
นายธราพงศ พุฒิพุทธ
นายธราพงษ สวาสดิ์วงค
นายธราภพ วีระประทีป
นายธรีพล แกวประดิษฐ
นายจีรศักดิ์ คําบานฝาย
นายธวัช การพันธ
นายธวัช เกิดลาภ
นายธวัช ไกรนุกูล

๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธวัช ตัสโต
นายธวัช พรมี
นายธวัช พวงแกว
นายธวัช ยะสุกิม
นายธวัช ยะสุคํา
นายธวัช แววสงา
นายธวัช สงนอก
นายธวัช หนักแนน
นายธวัชชัย กองธรรม
นายธวัชชัย เครือคํา
นายธวัชชัย งามอุดมศิล
นายธวัชชัย จันทรบุตรสา
นายธวัชชัย จันทรสวัสดิ์
นายธวัชชัย จันทะศรี
นายธวัชชัย จันทาสี
นายธวัชชัย จุติประภาค
นายธวัชชัย เจริญกุล
นายธวัชชัย ชูพันธ
นายธวัชชัย ไชยพุฒ
นายธวัชชัย ไชยสนาม
วาที่รอยเอก ธวัชชัย แดงโชติ
นายธวัชชัย ถนนแกว
นายธวัชชัย ถาวรกาย
นายธวัชชัย ทนุตัน
นายธวัชชัย ทั่งจันทรแดง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒

นายธวัชชัย เทพรัตน
นายธวัชชัย ธรรมคงทอง
นายธวัชชัย นาหวย
นายธวัชชัย นุยสีรุง
นายธวัชชัย บํารุงยศ
นายธวัชชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย
นายธวัชชัย ปะทะวัง
นายธวัชชัย ปงน้ําโทง
นายธวัชชัย ผิวทอง
นายธวัชชัย ฝายพลแสน
นายธวัชชัย พลนิกาย
นายธวัชชัย พันธดี
นายธวัชชัย พานแกว
นายธวัชชัย ภูสมนึก
นายธวัชชัย มีสะอาด
นายธวัชชัย ยศฉิมพลี
นายธวัชชัย ยะถา
นายธวัชชัย ลายพยัคฆ
นายธวัชชัย สงวนรัตน
นายธวัชชัย สีมาสม
นายธวัชชัย สุวรรณวงศ
นายธวัชชัย หมื่นไธสง
นายธวัชชัย หอมหวล
นายธวัชชัย อ่ําสกุล
นายธวัชพงศ ประชารักษสกุล

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธวัชร วิเชียรโรจน
นายธวัตชัย คนกลา
นายธวัตชัย ปุริโส
นายธวัติไชย ตองใจ
นายธวิทย มณีทัพ
นายธะจร ชานันโท
นายธัชกร ธนวรมงคล
นายธัชชัย นาระถี
นายธัชชัย ยั่งยืน
นายธัชชา เลิศวิไล
นายธัชญนันทธร รัตนโชติปภาพร
นายธัชพล จองดี
นายธัชพล หนอแกว
นายธัญญภูริ วงศภัททวรโชติ
นายธัญญวริทธิ์ คําผง
นายธัญญะ เนียมแตง
นายธัญญา ขอยจัตุรัส
นายธัญญา คุณโพธิ์งาม
นายธัญญา สามารถ
วาที่รอยตรี ธัญญากรณ บุญหนัก
นายธัญเทพ แสงสุวรรณ
นายธัญธร พรธนาภิวัฒน
นายธัญปกรณ ปนแกว
นายธัญวัชร เจตสุวัฒน
นายธัญวิชญ ไตรรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒

นายธัญวุฒิ บัวหลวง
นายธันยชกรณ คุปตวุฒินันท
นายธันยพงศ งอยปดพันธ
นายธันว ขําทอง
นายธันวิน ณ นคร
นายธัมรงค ทรงพุฒิ
นายธาดา เจริญฤทธิ์
นายธาดา ดอกไมกุล
นายธาดา ยาวังเสน
นายธาดา อักษรชื่น
นายธาดาธร ประเสริฐกุล
นายธาตรี เพ็งชัย
นายธานัท เดชะศาสวัต
นายธานินท เพ็ญสุริยะ
นายธานินทร กาญจนพานิช
นายธานินทร ทองคง
นายธานินทร เปรมปาน
นายธานินทร โพธิ์ทัง
นายธานินทร เลิศพันธ
นายธานินทร สุหราย
นายธานิศ บินรินทร
นายธานี เกิดศรี
นายธานี เขียวนิล
นายธานี เพ็งพา
นายธานี เพิกเฉย

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธานี มั่นประสงค
นายธานี มาลาศรี
จาสิบเอก ธานี สาระขวัญ
นายธานี อรุณโรจน
นายธารา แสงเพ็ชร
นายธาวิต สุวรรณไตร
นายธํามรงค โพนทะนา
วาที่รอยตรี ธํารงค เดชเจริญ
นายธํารงค ทาทอง
นายธํารงค วิเศษรอด
นายธิตพัฒน บูรณเจริญ
นายธิติ บุญประสพ
นายธิติพงศ มาสี
นายธิติพงษ โกสุม
นายธิติพงษ สีขาว
นายธิติพัทธ ชุติวัฒนโสภณ
นายธิติพันธ อะทาโส
นายธิบดี เพชรสม
นายธิปไตย รุงเลิศ
นายธิรพงษ มีแกว
นายธิรายุทธ อรทัย
นายธิษณินนท อรรจนารณนินท
นายธีรกานต ทองสุมาตร
นายธีรชล แกวปรีชา
นายธีรชัย นุกา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒

นายธีรชัย รัตนสุริยพันธ
นายธีรเชษฐพัชญ ปราณี
นายธีรดนย โพธิคํา
นายธีรเดช ธัญรส
นายธีรเดช สกุลออน
นายธีรเดช โสตรทอง
นายธีรติ ลวนเสง
นายธีรเทพ พงษโสภา
นายธีรนันต ชุมใจ
วาที่รอยเอก ธีรนันท พูนพิน
นายธีรนันท วัฒนะการกุล
นายธีรนันท สุวรรณมูล
นายธีรนัย อิ่มพรมราช
นายธีรพงศ แกวธารากุล
นายธีรพงศ จุลสายพันธ
นายธีรพงศ ทับอินทร
นายธีรพงศ ทาตอย
นายธีรพงศ นาคสงา
นายธีรพงศ มะปะโท
นายธีรพงษ กลาขยัน
นายธีรพงษ เข็มคง
นายธีรพงษ เคาภูไทย
นายธีรพงษ ดอกดี
นายธีรพงษ ธนะแกว
นายธีรพงษ พัฒเพ็ง

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธีรพงษ ภูธร
นายธีรพงษ ยังมูล
นายธีรพงษ วงษหนองหอย
นายธีรพงษ สาพุฒ
นายธีรพงษ สีกะชา
นายธีรพงษ อินทนนท
นายธีรพร คําวิชัย
นายธีรพร เอื้อเฟอ
นายธีรพล คํามะโน
นายธีรพล คําหลา
นายธีรพล โชติกวณิชย
นายธีรพล บุญเลิศ
นายธีรพล พรหมรักษ
นายธีรพล แพไธสง
นายธีรพล ใสบริสุทธิ์
นายธีรพันธุ จันทบุตร
นายธีรพันธุ เอี่ยมวชิรากุล
นายธีรภัทร กิ่งกาน
นายธีรภัทร ดงยางวัน
นายธีรภัทร ปุญญา
นายธีรภัทร สัตตารัมย
นายธีรภัทรวัฒน กลาแข็ง
นายธีรภาส ทองชะอม
นายธีรยุทธ จันทรชา
นายธีรยุทธ เทียนพิทักษ

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

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายธีรยุทธ ธรรมราษฎร
นายธีรยุทธ ภูเขา
นายธีรยุทธ ศรีพวงมาลัย
นายธีรยุทธ สีเสน
นายธีรยุทธ อําทาว
นายธีรวรัตม รุจธนวิชญ
นายธีรวัช อุดคํามี
นายธีรวัฒน กันทะ
นายธีรวัฒน เขจรสิทธิ์
นายธีรวัฒน จันทรดํา
นายธีรวัฒน ตะแกว
นายธีรวัฒน แตงไทย
นายธีรวัฒน ประสาทเขตตการ
นายธีรวัฒน พูลศิริ
วาที่รอยตรี ธีรวัฒน หมายติดกลาง
นายธีรวัฒน หลีนิ่ง
นายธีรวัฒน อริยานุวัฒน
นายธีรวัฒน อุนทรัพย
นายธีรวัตร กมลชวง
นายธีรวิชญ เข็มมี
นายธีรวิชญ สุวรรณเจริญ
นายธีรวิทย ทองดี
นายธีรวิทย สุวรรณา
นายธีรวี สําราญศิลป
นายธีรวุฒิ กันบัวลา

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

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธีรวุฒิ ชาวสุรินทร
นายธีรวุฒิ พฤฒากรณ
นายธีรวุฒิ พลวี
นายธีรวุฒิ หวาสกุล
นายธีรศักดิ์ จันทรกระจาง
นายธีรศักดิ์ จํานงคเนียร
นายธีรศักดิ์ ไชยทะ
นายธีรศักดิ์ ทองมั่นคง
นายธีรศักดิ์ นาคปรีชา
นายธีรศักดิ์ บุญทรง
นายธีรศักดิ์ ปทุมราษฎร
นายธีรศักดิ์ ปานลอยวงค
นายธีรศักดิ์ ไพสิฐศิริกุล
นายธีรศักดิ์ สุดตลอด
นายธีรศักดิ์ อาษา
นายธีรศักดิ์ เอียดทุงคา
นายธีรศานติ์ ใจยศ
นายธีรสิทธิ์ วิเศษ
นายธีรสิทธิ สวัสดิ์
นายธีระ เสนหาภูวิศ
นายธีระ เหลาหมวด
นายธีระ อภิรักษตระกูล
นายธีระชน ขวัญศักดิ์
นายธีระชัย ทีปรักษพันธ
นายธีระชัย เพิ่มพร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๕๘
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายธีระชัย เสนาะวาที
นายธีระเชษฐ จันทะมนตรี
นายธีระณัทฬ นิตินันทิวัฒโน
นายธีระนันท พันสีเงิน
นายธีระนัย ไมสูงเนิน
นายธีระพงศ ทองพันธ
นายธีระพงศ ไพพิเชษฐ
นายธีระพงษ เจิดภูเขียว
นายธีระพงษ ธงยศ
นายธีระพงษ บุญเข็ม
นายธีระพงษ มุงชู
นายธีระพงษ วงคไชย
นายธีระพงษ วีระชานนท
นายธีระพงษ สุทธะ
นายธีระพงษ แสงสุข
นายธีระพงษ อาจวิชัย
นายธีระพงษ อินทสโร
วาที่รอยตรี ธีระพล บานที
นายธีระพล ผดุงทรัพย
นายธีระพล พรหมสาขันธ
นายธีระพล พันธุพาน
วาที่รอยตรี ธีระพล เพชรพิพัฒน
นายธีระพล ศรีวงษชัย
นายธีระพล เสาะแสวง
นายธีระพัฒน ปลาเขียว

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 ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธีระพันธ จุลแกว
นายธีระพันธ พวงจําป
นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน
นายธีระยุทธ วณิชศิโรรัตน
นายธีระยุทธ แสงสุริยจันทร
นายธีระยุทธ หมึกสม
นายธีระรัฐ ทองบุญมา
นายธีระรัตน คันธิวงศ
นายธีระรัตน อุบลรัตน
นายธีระวัฒน แกวพิลา
นายธีระวัฒน คงโพธิ์นอย
วาที่รอยตรี ธีระวัฒน คําชุม
นายธีระวัฒน สุระศร
นายธีระวิทย เสมอโภค
นายธีระวุฒิ เคาคํา
นายธีระวุฒิ ธาตุทอง
นายธีระวุฒิ พันธุเวียง
นายธีระวุฒิ สาบัว
นายธีระวุฒิ หงษคํา
นายธีระวุธ พันธัง
นายธีระศักดิ์ กุมพันธ
นายธีระศักดิ์ ชางกลาง
นายธีระศักดิ์ ชางนอย
นายธีระศักดิ์ บัวสาย
นายธีระศักดิ์ ลิ่มวรรธนาสกุล

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

นายธีระศักดิ์ ศิริบูรณ
นายธีระศักดิ์ โสนะชัย
นายธีระศักดิ์ โสภาพ
นายธีระศักดิ์ อาษาราช
นายธีระศักดิ์ เฮืองศรี
นายธีรัตม สุขสะอาด
นายธีราณัทท อินทรทองนอย
นายธีราวุธ คําสัจ
นายธีวรา มากสาขา
นายธีวสุ วงคสุริยะ
นายเธวิญ เย็นใจ
นายเธียรชัย ขาขันมะลี
นายเธียรโชติ ธรรมชื่น
นายเธียรวิชญ ปรีประดิษฐ
นายนคร โคตรโสภา
นายนคร เถื่อนโต
นายนคร ทาวเพชร
นายนคร ธีรวิทยากูล
นายนคร วุฒิเสลา
นายนคร เหมนาค
นายนครชัย อุดมลาภ
นายนครินทร แกวใหญ
นายนครินทร จินดากุล
นายนครินทร มานะดี
นายนครินทร วันจา

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนคินทร ภูริพงษ
นายนฐกร แสงจันทร
นายนถณพร คงกลอม
นายนถพร ขําแกว
นายนที รัตนพิทักษ
นายนทีไทย เทพอักษร
นายนนตชัย หินซุย
นายนนทปวิธ ขิระณะ
นายนนทพัทธ กุลฉิม
นายนนทภัทร มะโน
นายนนทวรรธน เจริญบุตรานนท
นายนนทวัช วรรณชัย
นายนนทวัชร ทาทอง
นายนนทวัฒน ศรีชัยวรรณ
นายนนทะกาล ทองบุราณ
นายนนธยา หาญมานพ
นายนนยวัฒน อรรคสินธ
นายนพกร คงสุขดี
สิบตํารวจโท นพกร พุทธา
นายนพคุณ เกรียงศักดานุกูล
นายนพคุณ แดงบุญ
นายนพชาติ วรวัตร
นายนพดล แกวฉาย
นายนพดล เขียววิราช
นายนพดล ไขกา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒

นายนพดล
นายนพดล
นายนพดล
นายนพดล
นายนพดล
นายนพดล
นายนพดล
นายนพดล
นายนพดล
นายนพดล
นายนพดล
นายนพดล
นายนพดล
นายนพดล
นายนพดล
นายนพดล
นายนพดล
นายนพดล
นายนพดล
นายนพดล
นายนพดล
นายนพดล
นายนพดล
นายนพดล
นายนพดล

คลําทั่ง
คําเรียง
เครือแกว
เครือปละ
จันทรสอง
จุฑาสันต
ชัชวาลย
เชื้อวงษ
ตันติศิริสมบูรณ
ถาวร
ทองสุพรรณ
ธงชัย
นามวงษา
บัวแสง
แปลกไป
พลเยี่ยม
ระหวางบาน
วรรณารุณ
ศรประสิทธิ์
ศรีแกว
สวนนอย
สายเทียน
แสนบัณฑิต
โสสีทา
ไหวดี

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนพดล อูทอง
นายนพนันต ปญจา
นายนพนันท ขัดเงางาม
นายนพปฎล จิรากูล
นายนพพร กาแกว
นายนพพร แกวทอง
นายนพพร แจมหมอ
นายนพพร ชัยยนต
นายนพพร ฐานวิเศษ
นายนพพร ยศตะโคตร
นายนพพร วัฒนพันธุ
นายนพพร สโมสร
นายนพพร สุวิกันทา
นายนพพร หิรัญมาพร
นายนพพล ขันตี
นายนพพล เสียงกลอม
นายนพพล อินตั๋น
นายนพรัตน เกษม
นายนพรัตน แกวนิคม
นายนพรัตน คงอาสา
นายนพรัตน เครือปญญา
นายนพรัตน จรูญประโคน
นายนพรัตน จันทเกษ
นายนพรัตน บุญทน
นายนพรัตน บุตตะแสน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๐๘
๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔
๓๒๑๕
๓๒๑๖
๓๒๑๗
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒

นายนพรัตน ภักมี
นายนพรัตน มหิพันธุ
นายนพรัตน เมิกขวง
นายนพรัตน รองหมื่น
นายนพรัตน วงเวียนคู
นายนพรัตน ศรศิลป
นายนพรัตน สมุทรโคตา
นายนพรัตน สอาง
นายนพรัตน หันชัยศรี
นายนพราช โนราช
นายนพฤทธิ์ วงศลักษณพันธ
นายนพวงศ พลโลก
นายนพวัฒน ศิขรินทร
นายนภเกตน สุภาพ
นายนภดล นวลนภดล
นายนภดล ภูริมงคล
นายนภดล ฤกษสิริศุภกร
นายนภภูมิ แกววิเศษ
วาที่รอยตรี นภวัต พรชัยเจริญ
นายนภวิชญ ขําเกลี้ยง
นายนภศูล สมวิสัตย
นายนภัทร มาตรวิเศษ
นายนรเชษฐ รักษไพรสาณฑ
นายนรพงษปณต นรสาร
นายนรพนธ จันชูมี

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๓๓
๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑
๓๒๔๒
๓๒๔๓
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนรภัทร สิทธิจักร
นายนรวัฒน พนมพิพัฒน
นายนรเศรษฐ ตาคํา
นายนรเศรษฐ โสขวัญฟา
นายนรา มะเย็ง
นายนรา สุยะเพี้ยง
นายนรากร มีอินทร
นายนรากรณ พุทธวงศ
นายนราธิป ชาตรี
นายนราธิป ชุมศรี
นายนราวิชญ ดอกพวง
นายนราวุธ การอรุณ
นายนราวุธ ซื่อความซื่อ
นายนราวุธ วิยาสิงห
นายนราวุธ สมศักดิ์
นายนราวุธ เหมะธุลิน
วาที่รอยเอก นราศักดิ์
แกวกองทรัพย
นายนราศักดิ์ ไชยเรือง
นายนราศักดิ์ สรอยสนธิ์
นายนราศักดิ์ เอ็มประโคน
นายนริทธิ์ ไกรเทพ
นายนริทธิ์ สุขอําไพจิตร
นายนรินทร กะฐินสี
นายนรินทร เกษสวาง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙
๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖
๓๒๖๗
๓๒๖๘
๓๒๖๙
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑

นายนรินทร ขันทกันชัย
นายนรินทร คําปน
นายนรินทร นาบํารุง
นายนรินทร นิวัฒนสวัสดิ์
นายนรินทร มนัสตรง
นายนรินทร มูลศักดิ์
นายนรินทร ยกยอน
นายนรินทร รักสีขาว
นายนรินทร อินทรวงสสักดิ์
นายนรินทร อินทรเสนห
นายนรินทร อุนใจ
นายนรินทร อุปจันโท
นายนรินทร คูณเมือง
นายนริศ ไชยแกว
นายนริศร สมศรี
นายนริส พรหมสูงวงษ
นายนรุตมชัย กําเนิดกลาง
นายนเรนทร นาคบาตร
นายนเรศ กองสมบัติ
นายนเรศ เครือประดิษฐ
นายนเรศ เชื้อกุลา
นายนเรศ ไชยบิน
นายนเรศ ศรีทนษา
นายนเรศ สดชื่น
นายนเรศ สมปาสัก

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑
๓๒๙๒
๓๒๙๓
๓๒๙๔
๓๒๙๕
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนเรศ สุดไทย
นายนโรดม นรินทรรัมย
นายนโรตม วรจินต
นายนฤชิต บุญจิตร
นายนฤดม บายเที่ยง
นายนฤดล คงนุรัตน
นายนฤดล เทศประสิทธิ์
นายนฤดล โอษคลัง
นายนฤดิล บารู
นายนฤทัย จิตตพันธ
นายนฤเทพ ทองนวล
นายนฤนาถ วิศิษฎอนุพงษ
นายนฤบดินทร นันทะกุล
นายนฤเบศ ดวงดูสัน
นายนฤปนาท โพธิแสง
นายนฤพงษ พิมพทอง
นายนฤพนธ นอยโนนงิ้ว
นายนฤพนธ พิเคราะห
นายนฤพนธ ศรีมุณี
นายนฤพนธ สายเสมา
นายนฤพนธ แสงทอง
วาที่รอยตรี นฤพล คชเดช
นายนฤพันธ ภักดี
นายนฤพันธ ยินดี
นายนลธวัช ทองสี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑
๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗
๓๓๑๘
๓๓๑๙
๓๓๒๐
๓๓๒๑
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑

นายนวพงศ เก็มกาแมน
นายนวพล ระดมเพ็ง
นายนวมินทร นันตะริ
นายนวมินทร วงคไชย
นายนวมินทร ศรีเมือง
นายนววิธ ศรีปลั่ง
นายนวัช ปานสุวรรณ
นายนอม ทองยอด
นายนอย มีทอง
นายนัฐพงษ เชิดตระกูลศิลป
นายนัฐพงษ ทวนเงิน
นายนัฐพงษ มวงคุณ
นายนัฐพงษ วราพุฒ
นายนัฐพล กลมกลอม
นายนัฐพล จําปา
นายนัฐพล นพเกา
นายนัฐพล สุริรัมย
นายนัฐพล ออนตาม
นายนัฐวุฒิ แกวศรี
นายนัตติวัฒน ศรีบุษย
นายนัติกรณ นนทะบุตร
นายนัทที บุญศรี
นายนัทธพงศ วัฒนากุลยาวัฒน
นายนัทธพงศ สืบพันธ
นายนัทธพันธ เปรื่องนนท

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓
๓๓๔๔
๓๓๔๕
๓๓๔๖
๓๓๔๗
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนัทวัฒน เหลาเปยม
นายนัธทวัฒน ลับโกษา
นายนัธทวัฒน หาดี
นายนัธวุฒิ สมศรี
นายนันท อัตสาร
นายนันทชัย พวงทอง
นายนันทโชค เกียรติ์ภูมิพัฒน
นายนันทฐวริทธิ์ เพชรสุก
นายนันทธรัฐ สดคมขํา
นายนันทพงศ ชูอรุณ
นายนันทพล เรืองริวงค
นายนันทพัทธ อินธรรม
นายนันทพิพัฒน พืชเงิน
นายนันทยา สุวรรณมณี
นายนันทวัฒน เข็มทอง
นายนันทวัฒน ตานะดะ
นายนันทวัฒน อินทะชัย
นายนันทวิทย นิ่มจงจิตร
นายนันทวิทย เรืองทองเมือง
วาที่รอยตรี นันทวุฒิ พุมอ่ํา
นายนันทวุฒิ เหลี่ยมอุไร
นายนันทวุธ เลี่ยมแกว
นายนันทศักดิ์ ประกายะ
นายนันธพงศ ปนตะรังษี
นายนัสเซอรรูดิน สะนิบากอ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓
๓๓๖๔
๓๓๖๕
๓๓๖๖
๓๓๖๗
๓๓๖๘
๓๓๖๙
๓๓๗๐
๓๓๗๑
๓๓๗๒
๓๓๗๓
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑

นายนัสรุนเลาะห คงสิเหร
นายนาฏกนิษฐ ทิศทะษะ
นายนาฏศิลป มุลเมืองแสน
นายนาถณรงค กุลอัก
นายนาถพงศ แซกํา
นายนาท ไกวัลสองรัศมี
นายนาวารี บิลยะลา
นายนาวิทย ภูมาพันธ
นายนาวิน จิตแสง
นายนาวิน อุรณไพร
นายนาวี แกวมา
นายนาวี บุญทัน
นายนําชัย ตรางา
นายนําโชค อุนเวียง
นายนําพล วรรณโสภา
นายนิ ละมูลมอญ
นายนิกร ขวัญเมือง
นายนิกร คําวงษา
นายนิกร ฉัตรกาญจนกูล
นายนิกร ดาหนองแหว
นายนิกร ดิษธรรม
นายนิกร ผาบจุงกุง
นายนิกร พรมสู
นายนิกร มะโน
นายนิกร ลี้สกุล

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๘๒
๓๓๘๓
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐
๓๓๙๑
๓๓๙๒
๓๓๙๓
๓๓๙๔
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗
๓๓๙๘
๓๓๙๙
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนิกร สีกวนชา
นายนิกร สุขใจ
นายนิกร สุรนาทชยานันท
นายนิกร แสงเกื้อหนุน
นายนิกร อั้นทอง
นายนิกรชัย ทองคํา
นายนิกรณ ภูมิประโคน
นายนิกรณ โยมเนียม
นายนิคม กิ่งแกวเพชร
นายนิคม เกียรตินิยมดี
นายนิคม ไกรแจม
นายนิคม เขตเจริญ
นายนิคม จันทรชวย
นายนิคม ชนะอินทร
นายนิคม ชากัน
นายนิคม ตูลเพ็ง
นายนิคม ทิศแกว
นายนิคม บุญเรืองศรี
นายนิคม ปกกาเวสา
นายนิคม ปุยะติ
นายนิคม พรมณี
นายนิคม ภูกันดาน
นายนิคม ศรีพยัคฆ
นายนิคม สมโชค
นายนิจสันต จันธิดา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖
๓๔๑๗
๓๔๑๘
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑

นายนิติ ญานะ
นายนิติ นันตา
นายนิติ นาคพงษ
นายนิติ แนวบุตร
นายนิติ วุฒิธนากรกุล
นายนิติกร กิตินาม
นายนิติกร เบญมาตย
นายนิติกร สุขสานต
นายนิติคุณ พลแสน
นายนิติธร บัวขาว
นายนิติธร มัติโก
นายนิติธร รุงเรือง
นายนิติธาดา หลาสา
นายนิตินัย โตะเจะ
นายนิติพงศ ศรีวงษชัย
นายนิติพล คําปาน
นายนิติพัฒน กาญจนกุล
นายนิติพัฒน ณ นคร
นายนิติพัฒน เวทยตลับเงิน
นายนิติพันธ ฉิมสุนทร
นายนิติภูมิ บุญพา
นายนิติวุฒิ เสริมทรง
นายนิติเวทย จิตรวิขาม
นายนิติศักดิ์ สิงหมณี
นายนิทัศน ผองอําไพ

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑
๓๔๔๒
๓๔๔๓
๓๔๔๔
๓๔๔๕
๓๔๔๖
๓๔๔๗
๓๔๔๘
๓๔๔๙
๓๔๕๐
๓๔๕๑
๓๔๕๒
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนิเทศก สัจจเขต
นายนิธิ พวงเดช
นายนิธินันท วิมุกตานนท
นายนิธินันท ศรีสารคาม
นายนิธิพัฒน แกวไกรไทย
นายนิธิวัฒน กลัดดี
นายนิธิวัฒน อินทสิทธิ์
นายนิธิวิทย ดวงแกว
นายนิพกร กอชาลี
นายนิพนธ กกขุนทด
นายนิพนธ กระมล
นายนิพนธ การเพียร
นายนิพนธ เกลียรัมย
นายนิพนธ แกวดารา
นายนิพนธ ชีวะอิสระกุล
นายนิพนธ บุญมี
นายนิพนธ บุญรัตน
นายนิพนธ เผือกเพี้ยน
นายนิพนธ พรมพิไล
นายนิพนธ พูลศิลป
นายนิพนธ ราชาไชย
นายนิพนธ วิลุน
นายนิพนธ สติภา
นายนิพนธ สาชัย
นายนิพนธ เหลาเจริญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๕๗
๓๔๕๘
๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑
๓๔๖๒
๓๔๖๓
๓๔๖๔
๓๔๖๕
๓๔๖๖
๓๔๖๗
๓๔๖๘
๓๔๖๙
๓๔๗๐
๓๔๗๑
๓๔๗๒
๓๔๗๓
๓๔๗๔
๓๔๗๕
๓๔๗๖
๓๔๗๗
๓๔๗๘
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายนิพนธ อัมหธร
นายนิพล ชัยวงษวัน
นายนิพล โตพูล
วาที่รอยเอก นิพล ธาราช
นายนิพัท ขันไชย
นายนิพัทธ ศรีอารยวิจิตร
นายนิพันธ พันธุกูล
นายนิพันธ ยอดดี
นายนิพิฐพนธ ทัพพชัยศิริ
นายนิพิฐพนธ สลางสิงห
นายนิพิธพนธ เพ็งลุน
นายนิภาส ยอสม
นายนิมะนาเซ สามะอาลี
นายนิมิต สัตถาผล
นายนิมิตต สุติยะวัน
นายนิมิตร กงวงษ
นายนิมิตร ตาชูชาติ
นายนิมิตร ไตรบุญรักษ
วาที่รอยตรี นิมิตร ธิยาม
นายนิมิตร ธิราวรรณ
นายนิมิตร บุญขยาย
พลตํารวจสมัคร นิมิตร แปลงไธสง
นายนิมิตร สายวิจิตต
นายนิยม จันทลา
นายนิยม จันออน

๓๔๘๒
๓๔๘๓
๓๔๘๔
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓
๓๔๙๔
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐
๓๕๐๑
๓๕๐๒
๓๕๐๓
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนิยม ทะคํา
นายนิยม โพธิ์เปยศรี
นายนิยม ไพรสวัสดิ์
นายนิยม รุณไชย
นายนิยม เสนามนตรี
นายนิยอ บาฮา
นายนิยาม วงษพันธ
นายนิรัญ ผิวผา
นายนิรัญ เมืองทอง
นายนิรัตน ศรีพันธ
นายนิรัติ บัวทอง
นายนิรัติศรัย ธรรมศร
นายนิรัติศัย ชวงโพธิ์
นายนิรันดร คงเฉลิม
นายนิรันดร จันทรแกว
นายนิรันดร ใจจริม
นายนิรันดร แซเตียว
นายนิรันดร บุญชู
นายนิรันดร ปนที
นายนิรันดร พาพิมาย
นายนิรันดร รามศิริ
นายนิรันดร เรือนอินทร
นายนิรันดร วรกุลธนวรรธน
นายนิรันดร แสงกุหลาบ
นายนิรันดร โอทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘
๓๕๑๙
๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒
๓๕๒๓
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖
๓๕๒๗
๓๕๒๘
๓๕๒๙
๓๕๓๐
๓๕๓๑

สิบตํารวจตรี นิรันดร นันตะ
นายนิรันดร ปาละมา
นายนิรันดร พันธทรัพย
นายนิรันดร สาจันทร
นายนิรันทร ศรีไชยพงศ
วาที่เรือตรี นิราวัฒน บุญลาภ
นายนิรุจน นครศรี
นายนิรุช เสาประโคน
นายนิรุช เหลาเจริญ
นายนิรุต เจริญสุข
นายนิรุต โสพัฒน
นายนิรุตต ดํารี
นายนิรุตต สุขพนัส
นายนิรุตติ ปานทอง
นายนิรุตติ์ พรมผง
นายนิรุตติ์ ศรีอุดม
นายนิรุติ สิทธุวานนท
นายนิรุทธิ์ แกวนิคม
นายนิรุธ ผาจวง
นายนิเรก นาน้ําเชี่ยว
นายนิโรจน นาเมืองรักษ
นายนิโรจน มะเสนา
นายนิลพันธ จันทรเกลี้ยง
นายนิโลม ศรียะรัตน
นายนิวรวัฒน สาเมาะ

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓
๓๕๔๔
๓๕๔๕
๓๕๔๖
๓๕๔๗
๓๕๔๘
๓๕๔๙
๓๕๕๐
๓๕๕๑
๓๕๕๒
๓๕๕๓
๓๕๕๔
๓๕๕๕
๓๕๕๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนิวัฒน เกื้อกูลสง
นายนิวัฒน คําทวี
นายนิวัฒน จริยา
นายนิวัฒน บุญมา
นายนิวัฒน บุญศักดิ์
นายนิวัฒน พลแสน
นายนิวัฒน พิมแสง
นายนิวัฒน เรือนอินทร
นายนิวัฒน วงษวาลย
นายนิวัฒน วิทยารักษ
นายนิวัฒน สินธุจรัญ
นายนิวัฒน สุขเกษม
นายนิวัฒน สุรเสน
นายนิวัฒน โสภกุล
นายนิวัฒน หัสพันธ
นายนิวัฒน อรุณ
นายนิวัฒน เอียดชะตา
นายนิวัฒน เอียบฉุน
นายนิวัฒนา จําลอง
นายนิวัตน กิติคํา
นายนิวัตน บุญมา
นายนิวัตร ขันทะชา
นายนิวัติ ยอดมูลดี
นายนิวัติ สมุทรเขตร
นายนิเวช แสงคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๕๗
๓๕๕๘
๓๕๕๙
๓๕๖๐
๓๕๖๑
๓๕๖๒
๓๕๖๓
๓๕๖๔
๓๕๖๕
๓๕๖๖
๓๕๖๗
๓๕๖๘
๓๕๖๙
๓๕๗๐
๓๕๗๑
๓๕๗๒
๓๕๗๓
๓๕๗๔
๓๕๗๕
๓๕๗๖
๓๕๗๗
๓๕๗๘
๓๕๗๙
๓๕๘๐
๓๕๘๑

นายนิเวช เหมือนนึก
นายนิเวศ กัลปะ
นายนิเวศ ทะลังกา
นายนิเวศ ปยะวงศ
นายนิเวศน เข็มทอง
นายนิเวศน คําผง
นายนิเวศน ชาติวุฒ
นายนิเวศน อะหวัง
นายนิสสรณ แสวงการ
นายนิสิต ตั้งจิรวัฒนกุล
นายนิสิต ปานกลาง
นายนิสิต สุขสําราญ
นายนิอาเรฟ บินนิมุ
นายนิอิบบราฮิม นิเดรหะ
นายนิอุสมาน อูมา
นายนุกูล โคมทอง
นายนุกูล ชวยเนียม
นายนุกูล ชัวนินี
นายนุกูล ไชยสุข
นายนุเชน พอกสนิท
นายนุดนัย อนอําไพ
นายนุวัฒน ทะจันทร
นายนุสรณ ออนทอง
นายนุสาสดิ์ เกิดกุล
นายนูรดีน เบ็ญอะหมัด

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๘๒
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖
๓๕๘๗
๓๕๘๘
๓๕๘๙
๓๕๙๐
๓๕๙๑
๓๕๙๒
๓๕๙๓
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖
๓๕๙๗
๓๕๙๘
๓๕๙๙
๓๖๐๐
๓๖๐๑
๓๖๐๒
๓๖๐๓
๓๖๐๔
๓๖๐๕
๓๖๐๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเนตร นิลโกษี
นายเนตรนรินทร นามกร
นายเนติพงศ โพธิไชยแสน
นายเนติวิทย วิชา
นายเนรมิตร ไชยคุณ
นายเนรมิตร บุตรพรม
นายเนวิน สิงหประเสริฐ
นายเนียร เชื้อเจ็ดตน
นายบดินทร กาทองทุง
นายบดินทร ดือราฮิง
นายบดินทร นาเมืองรักษ
นายบดินทร สามหมอ
นายบดินทร สําเร็จดี
นายบทมากร ถาวรสิน
นายบพิตร อินทรัตน
นายบพิตร อิสระ
นายบพิธ กิจมี
นายบรรจง ขอดแกว
นายบรรจง คําหลา
นายบรรจง เครือทอง
นายบรรจง ชูเชิดมงคลกุล
นายบรรจง บุญมา
นายบรรจง เพงพิศ
นายบรรจง เพนเทศ
นายบรรจง โพธิ์ศรีหา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๐๗
๓๖๐๘
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒
๓๖๒๓
๓๖๒๔
๓๖๒๕
๓๖๒๖
๓๖๒๗
๓๖๒๘
๓๖๒๙
๓๖๓๐
๓๖๓๑

นายบรรจง สดสี
นายบรรจง สุวงศ
นายบรรจง อินทรงาม
นายบรรจงศักดิ์ จินดาแปน
นายบรรจบ จินดาวงษ
นายบรรจบ ธรรมลัย
นายบรรจบ บุญจันทร
นายบรรจบ บุพชาติ
นายบรรจบ พรมวงค
นายบรรจบ พิสุทธิพันธุ
นายบรรจบ สมบูรณกุล
นายบรรจบ สิงหร
นายบรรจุ ภูสงัด
นายบรรเจิด ถาบุญเรือง
นายบรรเจิด บัวสําราญ
นายบรรเจิด เผาอินทรจันทร
นายบรรเจิด สระปญญา
นายบรรเจิตต วงษวรรณ
นายบรรชัย นิยมพล
นายบรรชา กลมภักดี
นายบรรชา งามใจ
นายบรรชา ชอสุวรรณ
นายบรรดล ภาวะโคตร
นายบรรดิษฐ เลื่อนเพ็ชร
นายบรรทึก ภุมรินทร

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๓๒
๓๖๓๓
๓๖๓๔
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘
๓๖๓๙
๓๖๔๐
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓
๓๖๔๔
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗
๓๖๔๘
๓๖๔๙
๓๖๕๐
๓๖๕๑
๓๖๕๒
๓๖๕๓
๓๖๕๔
๓๖๕๕
๓๖๕๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายบรรเทิง ตวงสิน
นายบรรเทิง โสภาพิมพ
นายบรรเทิง เหมือนชู
นายบรรพจน กาญจนสีมา
นายบรรพชิต โพธิ์บอน
นายบรรพต ขันคํา
นายบรรพต ฟกอินทร
นายบรรพต หงษานาวา
นายบรรพต อินทรารัตน
นายบรรยวัสถ พิชัยวงศ
นายบรรยาย สาทิพจันทร
นายบรรลือศักดิ์ สุขรี่
นายบรรเลง เนียมนุย
นายบรรเลิง สาครเจริญ
นายบรรหยัด สุริพล
นายบรรหาญ ปนทะนัน
นายบรรหาร เจกนอก
นายบรรหาร เชื้อทอง
นายบริพัฒน หมอกมืด
นายบริพัตร ไหมขาว
นายบริรักษ ทิพกนก
นายบวร บําเรอวงศ
นายบวรชัย คอแกว
นายบัญชา ชํานาญ
นายบัญชา ชิณศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๕๗
๓๖๕๘
๓๖๕๙
๓๖๖๐
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔
๓๖๖๕
๓๖๖๖
๓๖๖๗
๓๖๖๘
๓๖๖๙
๓๖๗๐
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔
๓๖๗๕
๓๖๗๖
๓๖๗๗
๓๖๗๘
๓๖๗๙
๓๖๘๐
๓๖๘๑

นายบัญชา ทิพาคํา
นายบัญชา นนทศิริ
นายบัญชา บวรโภคิน
นายบัญชา ปลื้มอารมย
นายบัญชา พรพิชัยเวทย
นายบัญชา พรหมโสฬส
สิบเอก บัญชา มีเคน
นายบัญชา ยาโสภา
นายบัญชา วงคเสนา
นายบัญชา สําราญล้ํา
นายบัญชา สุตะนนท
นายบัญชา อนุญาหงษ
นายบัญชา อามาตยศรี
นายบัญชา โอษฐงาม
นายบัญชาพร อรุณเลิศอารีย
นายบัญชาพล เหิมฉลาด
นายบัญชาศักดิ์ เหลาสูงเนิน
นายบัญญัติ เจริญศิริ
นายบัญญัติ ชอบจิตต
นายบัญญัติ สายยศ
นายบัณฑิต กันชนะ
นายบัณฑิต คะชะมุข
วาที่รอยตรี บัณฑิต จันทน
นายบัณฑิต จันทรประทับ
นายบัณฑิต เจริญใจ

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๘๒
๓๖๘๓
๓๖๘๔
๓๖๘๕
๓๖๘๖
๓๖๘๗
๓๖๘๘
๓๖๘๙
๓๖๙๐
๓๖๙๑
๓๖๙๒
๓๖๙๓
๓๖๙๔
๓๖๙๕
๓๖๙๖
๓๖๙๗
๓๖๙๘
๓๖๙๙
๓๗๐๐
๓๗๐๑
๓๗๐๒
๓๗๐๓
๓๗๐๔
๓๗๐๕
๓๗๐๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายบัณฑิต ดั้งชารี
นายบัณฑิต ดีมาก
นายบัณฑิต ทับพิลา
นายบัณฑิต พรหมณะ
นายบัณฑิต พวงดอกไม
นายบัณฑิต ภูมี
นายบัณฑิต มณีพันธุ
นายบัณฑิต มีคุณ
นายบัณฑิต เรืองสุทธิ์
นายบัณฑิต วงศาสนธิ์
นายบัณฑิต วินิจธรรม
นายบัณฑิต สิงหวราภรณ
นายบัณฑิต สุดประโคน
นายบัณฑิต แสนไชย
นายบัณฑิต หยินอยู
นายบัณฑิตย อยูคง
นายบัณฑิตย เอกตาแสง
นายบัณฑูร มนตรานนท
นายบัณดิษฐ ศรีเงิน
นายบัดรี จินตรา
นายบันจง ขําชัยภูมิ
นายบันดิษฐ ธรรมกุล
นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค
นายบัลลังก ไชยสิงหา
นายบัลลังก เสียงดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๐๗
๓๗๐๘
๓๗๐๙
๓๗๑๐
๓๗๑๑
๓๗๑๒
๓๗๑๓
๓๗๑๔
๓๗๑๕
๓๗๑๖
๓๗๑๗
๓๗๑๘
๓๗๑๙
๓๗๒๐
๓๗๒๑
๓๗๒๒
๓๗๒๓
๓๗๒๔
๓๗๒๕
๓๗๒๖
๓๗๒๗
๓๗๒๘
๓๗๒๙
๓๗๓๐
๓๗๓๑

นายบัวจันทร พาอาจ
นายบัวพิตร ลาดนอก
นายบาซมัน มะแซ
นายบารมี อินทรีย
นายบารเมษฐ สิมพร
นายบํารุง เดชขจร
นายบํารุง บุญสาร
นายบํารุง โพธิ์งาม
นายบํารุงไทย พันชนะ
นายบึงกาฬ ทองคํา
นายบุญ อุนใจ
วาที่รอยตรี บุญการ สายทอง
นายบุญเกลื้อ บุญเสือ
นายบุญเกิด ตรีกุล
นายบุญเกิด ลาภประสพ
นายบุญเกิด เหลามี
นายบุญค้ํา จุลเจือ
นายบุญจง ศรีเลิศ
สิบตรี บุญจร บุราคร
นายบุญจันทร กานอินทร
นายบุญจันทร นากอนทอง
นายบุญจันทร ไพอุปรี
นายบุญชม สิงปดสา
นายบุญชวน ไชยโวหาร
นายบุญชวน พัชนี

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายบุญชวน แกวโวหาร
นายบุญชวย ขัติยะ
นายบุญชวย โคกแดง
นายบุญชวย ถวยทอง
นายบุญชวย ทองคุม
นายบุญชวย ลิละคร
นายบุญชวย สุระปอม
นายบุญชัย แกวภูมิแห
นายบุญชัย บุญญา
นายบุญชิต ดอนแสง
นายบุญชู กิ่งจันทร
นายบุญชู จิตสงเสริม
นายบุญชู อนุสนธิ์
นายบุญเชิด รัตนดี
นายบุญเชิด สวางเพชร
นายบุญโชค ไตรคีรีสถิต
นายบุญญรัตน ตั้งประเสริฐ
นายบุญญฤทธิ์ สาวิสิทธิ์
นายบุญญารัตน หลาบมาลา
นายบุญตา คาภูเขียว
นายบุญตา จันทรเวียง
นายบุญตา ยอดโพธิ์
นายบุญตา อุนชัย
นายบุญถม พิมโกทา
นายบุญถิน ไชยอุตม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายบุญถิน เหลาคํา
นายบุญทัน คําภูษา
นายบุญทัย สุระมุล
นายบุญทา กาบุญค้ํา
วาที่รอยตรี บุญทิพย แกวเนื้อออน
นายบุญเทอด คงกะพัน
นายบุญเทียน หอมอินทร
นายบุญโท ไพศาล
นายบุญธรรม บุญมี
นายบุญธรรม เยินรัมย
นายบุญธรรม รัตนธีรวันท
นายบุญนอม จงวิจิตร
นายบุญนาค กํานอก
นายบุญนาค ไชยศิลป
นายบุญนิสา ผักไหม
นายบุญนูญ โชจรูญเดช
นายบุญเนาว มงคลมะไฟ
นายบุญประกอบ กัสนุกา
นายบุญประกอบ ศรีเพชร
นายบุญประเสริฐ หมื่นชล
นายบุญพิศ พิลาสมบัติ
นายบุญเพ็ง นันโท
นายบุญเพ็ง นามโสม
นายบุญเพ็ง สีหาราช
นายบุญเพ็ญ โพธิ์พรต

๓๗๘๒
๓๗๘๓
๓๗๘๔
๓๗๘๕
๓๗๘๖
๓๗๘๗
๓๗๘๘
๓๗๘๙
๓๗๙๐
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓
๓๘๐๔
๓๘๐๕
๓๘๐๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายบุญเพียร พุทธวงค
นายบุญมณัชญ คําทวี
นายบุญมา กงพลี
นายบุญมา บอไทย
นายบุญมา ปญญาดี
นายบุญมา เปรมปรี
นายบุญมา พงษพยัคฆ
นายบุญมี ตระกูลดี
นายบุญมี มัฐผา
นายบุญมี มุคสิงห
วาที่รอยตรี บุญมี วรรณศิริ
นายบุญมี เหลาธรรม
นายบุญยนิษฐ พิริยะกิจธํารง
นายบุญยรัตน ซึ่งพรม
นายบุญยะสิทธิ์ ดีทาโพธิ์
นายบุญยัง เจริญฉิม
นายบุญยัง เอี่ยมซิ้ว
นายบุญเยี่ยม พจนรัมย
นายบุญรมย คํามา
นายบุญรวม กลิ่นผักแวน
นายบุญรอด เกตุชาติ
นายบุญรอด นาคทุงเตา
นายบุญรอด นาอุดม
นายบุญรอด หมีนหา
นายบุญรัตน จงพินิจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๐๗
๓๘๐๘
๓๘๐๙
๓๘๑๐
๓๘๑๑
๓๘๑๒
๓๘๑๓
๓๘๑๔
๓๘๑๕
๓๘๑๖
๓๘๑๗
๓๘๑๘
๓๘๑๙
๓๘๒๐
๓๘๒๑
๓๘๒๒
๓๘๒๓
๓๘๒๔
๓๘๒๕
๓๘๒๖
๓๘๒๗
๓๘๒๘
๓๘๒๙
๓๘๓๐
๓๘๓๑

นายบุญรัตน พนาเกรียงไกร
นายบุญเรียน ลาอินทร
นายบุญเรือง เกียรตินอก
นายบุญเรือง คัชเขียว
นายบุญเรือง ปนะสา
นายบุญเรือง พาเจริญ
นายบุญเรือง เรืองวงษ
นายบุญฤทธิ์ ตระกูลธรรมชาติ
นายบุญฤทธิ์ ปนดิษฐ
นายบุญฤทธิ์ สุวรรณพันธ
นายบุญลอม ทองอาบ
นายบุญลือ โกมลศรี
นายบุญลือ นามนิตย
นายบุญเลิศ กลีบรัง
สิบเอก บุญเลิศ เกิดนวล
นายบุญเลิศ จันทรเดช
นายบุญเลิศ จันทรโท
นายบุญเลิศ เตจะมงคล
นายบุญเลิศ ทัดเทียม
นายบุญเลิศ รังษี
นายบุญเลิศ สีโย
นายบุญเลี้ยง จอดนอก
นายบุญเลื่อน แสวงรักษ
นายบุญวัฒน ไชยชมภู
นายบุญศรี บรรพแสง

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๓๒
๓๘๓๓
๓๘๓๔
๓๘๓๕
๓๘๓๖
๓๘๓๗
๓๘๓๘
๓๘๓๙
๓๘๔๐
๓๘๔๑
๓๘๔๒
๓๘๔๓
๓๘๔๔
๓๘๔๕
๓๘๔๖
๓๘๔๗
๓๘๔๘
๓๘๔๙
๓๘๕๐
๓๘๕๑
๓๘๕๒
๓๘๕๓
๓๘๕๔
๓๘๕๕
๓๘๕๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายบุญศรี ผองใส
นายบุญศิลป แสนแกว
นายบุญสง จันทรใด
นายบุญสง บํารุงสุข
นายบุญสง พิมพา
นายบุญสง เริงชัยภูมิ
นายบุญสง วรชินา
นายบุญสม กัณฑสังข
นายบุญสม แกวกันยา
นายบุญสม ปญญาเหลือ
นายบุญสม โสริโย
นายบุญสัน วงศเจริญทัศน
นายบุญสิทธิ์ แซอึ้ง
นายบุญเสริม ยาวโนภาส
นายบุญหนา เสาะสมบูรณ
นายบุญหลาย คําผง
นายบุญหลาย รอนศึก
นายบุญหลาย ศรีกุดตา
นายบุญเหลือ ชายภักตร
นายบุญเอก ประภัสรางค
นายบุณยฤทธิ์ สกุลธรรม
นายบุดดา คุณาวัฒน
นายบุรัสกร กุดนานอย
นายบุรัสกร บุญจันทร
นายบุรินทร แกวประพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๕๗
๓๘๕๘
๓๘๕๙
๓๘๖๐
๓๘๖๑
๓๘๖๒
๓๘๖๓
๓๘๖๔
๓๘๖๕
๓๘๖๖
๓๘๖๗
๓๘๖๘
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑
๓๘๗๒
๓๘๗๓
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗
๓๘๗๘
๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑

นายบุรินทร บํารุงรักษ
นายบุรินทร พินิจมนตรี
นายบุรินทร รัตนศักดิ์ชัยชาญ
นายบุรีรัตน สวางศรี
นายบูดีมัน เปาะอิ
นายบูรชาติ ศิริเปง
นายบูรณะพงศ ผาดํา
นายบูรพา อุทัยกัน
นายบูรฮัน อิหะโละ
นายเบญจพล พิมาร
นายเบญจพล สุภาจิน
นายเบญจมินทร เฟอรเรีย
นายเบญจมินทร อรัญเพิ่ม
นายเบญจรงค เพชรล้ํา
นายเบญจรงค แสวงผล
นายปกครอง เทพสิงห
นายปกครอง บุญปลื้ม
นายปกรกิตติ์ หลักมั่น
นายปกรณ คุณสมบัติ
นายปกรณ ปกิรณะ
นายปกรณ ศศิวัจนไพสิฐ
นายปกรณ สมบูรณ
นายปกรณ อุนกลม
นายปกรณกฤษ หวังกุม
นายปกาสิต อุนทรวง

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๘๒
๓๘๘๓
๓๘๘๔
๓๘๘๕
๓๘๘๖
๓๘๘๗
๓๘๘๘
๓๘๘๙
๓๘๙๐
๓๘๙๑
๓๘๙๒
๓๘๙๓
๓๘๙๔
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓
๓๙๐๔
๓๙๐๕
๓๙๐๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายปกิจพจน กมลวรเดช
นายปชานนท ชนะราวี
นายปฏิญญา กลิ่นหอม
นายปฏิพล ถือศิล
นายปฏิพัทธ บูชากุล
นายปฏิภาณ พุทธวงค
นายปฏิภาณ อุยสกุล
นายปฏิมา สิงหศร
นายปฏิมากร โกมลธร
นายปฏิวัติ ทองลือ
นายปฏิวัติ ปกเสติ
นายปฏิวัติ ยาณะโค
นายปฐม จงกลาง
นายปฐม ปริปุนณังกูร
นายปฐม อินทรปรุง
นายปฐมชัย เปรมปรีด
นายปฐมทัศน อวดหาว
นายปฐมพงค ศิริเวช
นายปฐมพงศ สังขสร
นายปฐมพงษ นิติพจน
นายปฐมพงษ ประทุมมา
นายปฐมพงษ โพธิษา
นายปฐมพงษ สมอฝาก
นายปฐมพงษ อรุณโรจน
นายปณวรรต เลาคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๐๗
๓๙๐๘
๓๙๐๙
๓๙๑๐
๓๙๑๑
๓๙๑๒
๓๙๑๓
๓๙๑๔
๓๙๑๕
๓๙๑๖
๓๙๑๗
๓๙๑๘
๓๙๑๙
๓๙๒๐
๓๙๒๑
๓๙๒๒
๓๙๒๓
๓๙๒๔
๓๙๒๕
๓๙๒๖
๓๙๒๗
๓๙๒๘
๓๙๒๙
๓๙๓๐
๓๙๓๑

นายปณวัตร สีหอม
นายปณวัตร หาญณรงค
นายปณิธาน ผานสอน
นายปณิธาน วิมลพันธ
นายปติพล มานิสสรณ
นายปติภณ ตีระเมธี
นายปถม แกวสิน
นายปธิณญากร สุทธิ
นายปนิก สิทธิ
นายปพน สุทธิทัพพสาร
นายปภังคกร เมฆแสน
นายปภาณ โอนออนปภากุล
นายปภาวิน เทียมครู
นายปภินยวิชฐ พวงวงษ
นายปรมะ อะทะวงค
นายปรมัตถ บุญโพธิ์
นายปรเมศ สังกะเพศ
นายปรเมศร พันธุมาตย
นายปรเมศวร ไชยเชษฐ
นายปรเมศวร ธนูศร
นายปรเมศวร วรรณทองสุก
นายปรเมษฐ บาลเพียร
นายปรเมษฐ มรุธานินทร
นายปรวิชญ นามสน
นายประกอบ จันทรประโคน

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๓๒
๓๙๓๓
๓๙๓๔
๓๙๓๕
๓๙๓๖
๓๙๓๗
๓๙๓๘
๓๙๓๙
๓๙๔๐
๓๙๔๑
๓๙๔๒
๓๙๔๓
๓๙๔๔
๓๙๔๕
๓๙๔๖
๓๙๔๗
๓๙๔๘
๓๙๔๙
๓๙๕๐
๓๙๕๑
๓๙๕๒
๓๙๕๓
๓๙๕๔
๓๙๕๕
๓๙๕๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายประกอบ ปานทอง
นายประกอบ สุอุดมสินโรจน
นายประกายเพชร ศรีจินดา
นายประการ อินทรพาณิชย
นายประการณ จันพุฒ
สิบตรี ประกาศิต ประวันนา
นายประกาศิต ผิวศิริ
นายประกาศิต สิงหหลา
นายประกาสิทธิ์ แสงดี
นายประกิต กวดขัณ
นายประกิต เกศูนย
นายประกิต หวังทอง
นายประเกตุ พุยชัย
นายประครอง ดีกัลลา
นายประคุณ สาระศาลิน
วาที่รอยตรี ประจวบ กลมกลาง
นายประจวบ คําใจ
นายประจวบ ฉิวรัมย
นายประจวบ ไชยพิมพา
นายประจวบ ดาสนม
นายประจวบ เถื่อนถ้ํา
นายประจวบ ทองประดับ
นายประจวบ เพิ่มพูล
สิบเอก ประจวบ รวมกลาง
นายประจวบ เลิศไธสง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๕๗
๓๙๕๘
๓๙๕๙
๓๙๖๐
๓๙๖๑
๓๙๖๒
๓๙๖๓
๓๙๖๔
๓๙๖๕
๓๙๖๖
๓๙๖๗
๓๙๖๘
๓๙๖๙
๓๙๗๐
๓๙๗๑
๓๙๗๒
๓๙๗๓
๓๙๗๔
๓๙๗๕
๓๙๗๖
๓๙๗๗
๓๙๗๘
๓๙๗๙
๓๙๘๐
๓๙๘๑

นายประจวบ อินทแยม
นายประจักษ คงสวัสดิ์
นายประจักษ โจทยจันทร
นายประจักษ ทรัพยอินทร
นายประจักษ เบียนรัมย
นายประจักษ ปาปะเก
นายประจักษ พันธจันทร
นายประจักษ ยืนยั่ง
นายประจักษ วิเศษพงษ
นายประจักษ ศักดิ์คันธภิญโญ
นายประจักษ สวาง
นายประจักษ สีวงษา
นายประจักษ สุระทัด
นายประจํา เพ็ชรดํา
นายประเจน จันทรทอง
นายประเจิด สุขสิงห
นายประเจิด อูอะรุญ
นายประเจียบ ปรีชา
นายประชัน เภรี
นายประชัน แสนใจ
นายประชา แกวสวัสดิ์
นายประชา ไกรสร
นายประชา คําวรรณ
นายประชา จันทรงาม
นายประชา จันทรสมโภช

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๘๒
๓๙๘๓
๓๙๘๔
๓๙๘๕
๓๙๘๖
๓๙๘๗
๓๙๘๘
๓๙๘๙
๓๙๙๐
๓๙๙๑
๓๙๙๒
๓๙๙๓
๓๙๙๔
๓๙๙๕
๓๙๙๖
๓๙๙๗
๓๙๙๘
๓๙๙๙
๔๐๐๐
๔๐๐๑
๔๐๐๒
๔๐๐๓
๔๐๐๔
๔๐๐๕
๔๐๐๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายประชา จิตรสุนทร
นายประชา รุงศิริ
นายประชา วงคอินตา
นายประชา สงเคราะห
นายประชา สารสมลักษณ
นายประชา สําโรงลุน
นายประชา อักโข
นายประชา อุนเจริญ
นายประชากร สอนสกุล
นายประชาชาติ ไชยพรม
นายประชาธิปตย ประภาสะโนบล
นายประชานาถ พรมลี
นายประชาเวช ศรีนามเอ็ม
นายประชิด ใจบุญ
นายประชุมไพร ทองเมือง
นายประเชิญ คําผล
นายประฑีป แกวพิมพ
นายประณิมมิตร พรหมไชยศรี
นายประดับ เบ็ญมาตร
นายประดับ เรืองนุน
นายประดับชัย อินมณี
นายประดิษ ภูนบผา
นายประดิษฐ คชสวัสดิ์
นายประดิษฐ จําปาไชย
นายประดิษฐ ธิศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๐๐๗
๔๐๐๘
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๑
๔๐๑๒
๔๐๑๓
๔๐๑๔
๔๐๑๕
๔๐๑๖
๔๐๑๗
๔๐๑๘
๔๐๑๙
๔๐๒๐
๔๐๒๑
๔๐๒๒
๔๐๒๓
๔๐๒๔
๔๐๒๕
๔๐๒๖
๔๐๒๗
๔๐๒๘
๔๐๒๙
๔๐๓๐
๔๐๓๑

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายประดิษฐ บุรีขันธุ
นายประดิษฐ ปองเขตร
นายประดิษฐ พวงสิงห
นายประดิษฐ พันธผา
นายประดิษฐ มีสอาด
นายประดิษฐ ศรีโนนลาน
นายประดิษฐ สายแกว
นายประดิษฐ ชัยสาร
นายประดิษฐ สุริฉาย
นายประเด็จ ชมพุด
นายประเดิมชัย โสพุฒออน
นายประทวน ทองโสภา
นายประทาน จินา
นายประทิน สุวรรณวงษ
วาที่รอยตรี ประทีบ เนตรพุกกณะ
นายประทีป เกษมนวกุล
วาที่รอยตรี ประทีป เขียวโฮม
นายประทีป ทิสา
นายประทีป บุญสุภา
นายประทีป ฤทธิ์เปยม
นายประทีป วงคเดช
นายประทีป ศรีรุงเรือง
นายประทีป สัมโย
นายประทีป หวางอุน
นายประทีปแสง พลรักษา

๔๐๓๒
๔๐๓๓
๔๐๓๔
๔๐๓๕
๔๐๓๖
๔๐๓๗
๔๐๓๘
๔๐๓๙
๔๐๔๐
๔๐๔๑
๔๐๔๒
๔๐๔๓
๔๐๔๔
๔๐๔๕
๔๐๔๖
๔๐๔๗
๔๐๔๘
๔๐๔๙
๔๐๕๐
๔๐๕๑
๔๐๕๒
๔๐๕๓
๔๐๕๔
๔๐๕๕
๔๐๕๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายประเทือง ไชยบุศย
นายประเทือง พลรัตน
นายประเทือง พุมพฤกษ
นายประเทือง พูลหนาย
นายประธาน ยศรุงเรือง
นายประนอม ไทยกรรณ
นายประนอม ปองญาติ
นายประนอม วีระนันทสิทธิ์
นายประนอม ศรีจันทร
นายประพจน ภูพาดทอง
นายประพจน ยืนยั่ง
นายประพจน วงศปาน
นายประพจน แหวนหลอ
นายประพต ปะวันนา
นายประพนธ กระแสรพันธุ
นายประพนธ บุญพาเกิด
นายประพนธ วงศคํา
นายประพนธ ศิริอังกูร
นายประพัฒน ทัพซาย
นายประพัฒน ศิริโสม
นายประพันธ ขจัดภัย
นายประพันธ คูทอง
นายประพันธ เดชมุงคุณ
นายประพันธ ทองคํา
นายประพันธ บุญวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๐๕๗
๔๐๕๘
๔๐๕๙
๔๐๖๐
๔๐๖๑
๔๐๖๒
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕
๔๐๖๖
๔๐๖๗
๔๐๖๘
๔๐๖๙
๔๐๗๐
๔๐๗๑
๔๐๗๒
๔๐๗๓
๔๐๗๔
๔๐๗๕
๔๐๗๖
๔๐๗๗
๔๐๗๘
๔๐๗๙
๔๐๘๐
๔๐๘๑

นายประพันธ ปกรณประภาพ
นายประพันธ ปนยะ
นายประพันธ ประเสริฐสังข
นายประพันธ แหลมมวง
นายประพาฬพงษ คําศรี
นายประพิศ วงศวิชชากร
นายประภวิษณุ จิตจักร
นายประภักดิ์ หงษศรีลา
นายประภัศ สามทอง
นายประภากร เจริญมาศ
นายประภากร วังคีรี
นายประภาศ เลี้ยงรัก
นายประภาศ สกิมงาม
นายประภาษ จิตรักศิลป
นายประภาส กาวารี
นายประภาส ไกแกว
นายประภาส ขันทอง
นายประภาส เขตอนันต
นายประภาส งามดังนาค
นายประภาส จันทรโคตร
นายประภาส จุนหัวโทน
นายประภาส ดวงตุด
นายประภาส ทรัพยประภาสกุล
นายประภาส นาคประวัติ
นายประภาส บรรลังก

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๘๒
๔๐๘๓
๔๐๘๔
๔๐๘๕
๔๐๘๖
๔๐๘๗
๔๐๘๘
๔๐๘๙
๔๐๙๐
๔๐๙๑
๔๐๙๒
๔๐๙๓
๔๐๙๔
๔๐๙๕
๔๐๙๖
๔๐๙๗
๔๐๙๘
๔๐๙๙
๔๑๐๐
๔๑๐๑
๔๑๐๒
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๕
๔๑๐๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายประภาส ยศปยะโชติ
นายประภาส ยืนยง
นายประภาส วิจิตรนาวี
นายประภาส โสภารัตน
นายประมงค สุขชิน
นายประมวล งานยางหวาย
นายประมวล ตนทอง
นายประมวล พละวงศ
สิบเอก ประมวล ยินดีรส
นายประมวล วินทะไชย
นายประมวล สนศรี
นายประมวล สุขอวน
นายประมวล แสงสิทธิ์ธีรกุล
นายประมุข เกษมสุข
นายประมูล ชูเลื่อน
นายประมูล นะราชรัมย
นายประมูล บุญปก
นายประมูล วงศเจริญ
นายประมูล แองสุธา
นายประโมทย นันนิล
นายประยงค ชุมภูแสน
นายประยงค ดําริห
นายประยงค มานะพงศ
นายประยงค ศรีไพรสนท
นายประยงค สิทธิ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑๐๗
๔๑๐๘
๔๑๐๙
๔๑๑๐
๔๑๑๑
๔๑๑๒
๔๑๑๓
๔๑๑๔
๔๑๑๕
๔๑๑๖
๔๑๑๗
๔๑๑๘
๔๑๑๙
๔๑๒๐
๔๑๒๑
๔๑๒๒
๔๑๒๓
๔๑๒๔
๔๑๒๕
๔๑๒๖
๔๑๒๗
๔๑๒๘
๔๑๒๙
๔๑๓๐
๔๑๓๑

นายประยงค สีมาพล
นายประยนต บุงทอง
นายประยุทธ ไทรยอยสกุลเลิศ
นายประยุทธ สุขเติม
นายประยุทธ เกตุบรรเทิง
นายประยุทธ จีนเมือง
นายประยุทธ ธนากาญจโนภาส
นายประยุทธ พิบูรณ
นายประยุทธ โพธิสิงห
นายประยุทธ ศรีบุญเรือง
นายประยูร คงรอด
นายประยูร จันทรปญญา
นายประยูร ฉิมพานิช
นายประยูร แทนบุญ
นายประยูร พันธพิบูลย
นายประยูร มังกร
นายประยูร ยวงแกว
นายประยูร ยศพงศ
นายประยูร รัตนเฉลิมวงศ
นายประยูร รําไธสง
นายประยูร อินทะนาม
นายประยูร เอียดปราบ
นายประโยชน เกิดโพธิ์ชา
นายประริชาติ นาถ้ําพลอย
วาที่รอยโท ประลํา พุฒลา

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๓๒
๔๑๓๓
๔๑๓๔
๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑
๔๑๔๒
๔๑๔๓
๔๑๔๔
๔๑๔๕
๔๑๔๖
๔๑๔๗
๔๑๔๘
๔๑๔๙
๔๑๕๐
๔๑๕๑
๔๑๕๒
๔๑๕๓
๔๑๕๔
๔๑๕๕
๔๑๕๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายประวัติ ชนะไพร
วาที่รอยตรี ประวัติ บุตรกันหา
นายประวัติ สวัสดิ์วงศชัย
นายประวัติ หอเจริญ
นายประวัติชัย อินทวิชัย
นายประวัติศาสตร กันปอ
นายประวิทย กลางคาร
นายประวิทย คําพันธ
นายประวิทย เจ็กไธสง
นายประวิทย เจริญผิว
นายประวิทย ดอกจันทรลี
นายประวิทย ดํารงคทรัพย
นายประวิทย ตอรุงเรืองกิจ
นายประวิทย นิลจันทึก
นายประวิทย ประเศรษโฐ
นายประวิทย ปรือปรัก
นายประวิทย มาริบุตร
นายประวิทย รอดเกิด
นายประวิทย รอดรักษ
นายประวิทย เรืองเดช
นายประวิทย เศวตสุตร
นายประวิทย สีดามาตย
นายประวีร ศรีระวัตร
นายประวุฒิ ศรีเชียงสา
นายประเวช สูงสุด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑๕๗
๔๑๕๘
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑
๔๑๖๒
๔๑๖๓
๔๑๖๔
๔๑๖๕
๔๑๖๖
๔๑๖๗
๔๑๖๘
๔๑๖๙
๔๑๗๐
๔๑๗๑
๔๑๗๒
๔๑๗๓
๔๑๗๔
๔๑๗๕
๔๑๗๖
๔๑๗๗
๔๑๗๘
๔๑๗๙
๔๑๘๐
๔๑๘๑

นายประเวศน ขันตา
นายประเวสน พนมใส
นายประศักดิ์ จิตอามาตย
นายประสงค กลางประพันธ
นายประสงค ขันสา
นายประสงค แซวาง
นายประสงค ตอนศรี
วาที่รอยตรี ประสงค ทองเฌอ
นายประสงค โนนตาเถร
นายประสงค บุญหนิ
นายประสงค เพ็งแจม
วาที่รอยตรี ประสงค รอดดํา
นายประสงค เลิศสมบัติพลอย
นายประสบ บุรัตน
นายประสบ อุปรีที
นายประสบชัย มอมพะเนาว
นายประสบชัย ออนจงไกร
นายประสบสุข บุตรงาม
นายประสบสุข สุขประเสริฐ
นายประสพ เบ็ญนาวี
นายประสพชัย กาฬภักดี
นายประสพชัย แกวยะลุน
นายประสพโชค มวงทา
นายประสาท เครื่องทอง
นายประสาท ธนะชัย

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๘๒
๔๑๘๓
๔๑๘๔
๔๑๘๕
๔๑๘๖
๔๑๘๗
๔๑๘๘
๔๑๘๙
๔๑๙๐
๔๑๙๑
๔๑๙๒
๔๑๙๓
๔๑๙๔
๔๑๙๕
๔๑๙๖
๔๑๙๗
๔๑๙๘
๔๑๙๙
๔๒๐๐
๔๒๐๑
๔๒๐๒
๔๒๐๓
๔๒๐๔
๔๒๐๕
๔๒๐๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
วาที่รอยโท ประสาน ทองยอด
นายประสาน พรหมเจริญ
นายประสาน พรหมทา
นายประสาน พุมเข็ม
นายประสานต พรหมฉ่ํา
นายประสาร พัฒยา
นายประสาร แสงพระจันทร
วาทีรอยตรี ประสาร อุดมผล
นายประสิทธิ์ กาเเกว
นายประสิทธิ์ ขวัญนอน
นายประสิทธิ์ ขันโคกกรวด
นายประสิทธิ์ คุณชื่น
นายประสิทธิ์ จันทรภิรมย
นายประสิทธิ์ จําปาหาญ
นายประสิทธิ์ จินะสาม
นายประสิทธิ์ ดานซาย
วาที่รอยตรี ประสิทธิ์ ทองภู
นายประสิทธิ์ บุญเย็น
นายประสิทธิ์ บุญสนัด
นายประสิทธิ์ ผุยปุย
นายประสิทธิ์ พรอมปจจุ
นายประสิทธิ์ เพ็ชรจร
นายประสิทธิ์ ภักดิ์ใจ
นายประสิทธิ์ ภูทอง
นายประสิทธิ์ เภาศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๒๐๗
๔๒๐๘
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑
๔๒๒๒
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗
๔๒๒๘
๔๒๒๙
๔๒๓๐
๔๒๓๑

นายประสิทธิ์ มีไมดี
นายประสิทธิ์ มูลตรีภักดิ์
นายประสิทธิ์ รําพรรณ
นายประสิทธิ์ เลาหลา
นายประสิทธิ์ ศรีเงินดี
นายประสิทธิ์ ศรีษะนาราช
นายประสิทธิ์ สตํา
นายประสิทธิ์ สายชมภู
นายประสิทธิ์ สิงหหลา
นายประสิทธิ์ สีมาวัน
นายประสิทธิ์ สืบจักษะ
นายประสิทธิ์ แสงสิงห
นายประสิทธิ์ หลวงปราบ
นายประสิทธิ์ หิรัญคํา
นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ
นายประสิทธิชัย จับฟน
นายประสิทธิชัย ศรีไกรสิทธิ์
นายประสิทธิญา ปญญาลือ
นายประสิทธิ์พร คํากอน
นายประเสริฐ กลาณรงค
นายประเสริฐ กําเลิศทอง
นายประเสริฐ แกนพรหม
นายประเสริฐ จันทรทอง
นายประเสริฐ จันทรอิน
นายประเสริฐ ฉิมกูล

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗
๔๒๔๘
๔๒๔๙
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒
๔๒๕๓
๔๒๕๔
๔๒๕๕
๔๒๕๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายประเสริฐ ชูนุย
นายประเสริฐ เชื้อโนนแดง
นายประเสริฐ ใชเด็ช
วาที่รอยตรี ประเสริฐ ดาทอง
นายประเสริฐ ทองคํา
นายประเสริฐ นาคีสินธุ
นายประเสริฐ นาสารีย
นายประเสริฐ นิยมทรัพย
นายประเสริฐ บุญสม
นายประเสริฐ บุตรวาป
นายประเสริฐ ปตถวัลย
นายประเสริฐ พจนเวท
นายประเสริฐ พิมพา
นายประเสริฐ มาคําผุย
นายประเสริฐ มิ่งเมือง
นายประเสริฐ แยมวงค
นายประเสริฐ วงษแสน
นายประเสริฐ สรางนอก
นายประเสริฐ สุขสวัสดิ์
นายประเสริฐ สุขแสก
นายประเสริฐ สุวรรณเพ็ง
นายประเสริฐ อาสนาทิพย
นายประเสริฐ อินทะมนต
นายประเสริฐ อุยคัชชะ
นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๒๕๗
๔๒๕๘
๔๒๕๙
๔๒๖๐
๔๒๖๑
๔๒๖๒
๔๒๖๓
๔๒๖๔
๔๒๖๕
๔๒๖๖
๔๒๖๗
๔๒๖๘
๔๒๖๙
๔๒๗๐
๔๒๗๑
๔๒๗๒
๔๒๗๓
๔๒๗๔
๔๒๗๕
๔๒๗๖
๔๒๗๗
๔๒๗๘
๔๒๗๙
๔๒๘๐
๔๒๘๑

นายประเสริฐศักดิ์ ปนคํามา
นายประเสริฐศักดิ์ ศรีถาวร
นายประแสง วงษศรี
นายประหยัด คํานอย
นายประหยัด จิตอารี
นายประหยัด นิลมล
นายประหยัด ใฝจิต
นายประหยัด สุนทรชื่น
วาที่รอยโท ประหยัด หัดโถ
นายประหยัด อนันต
นายประหยัด ออมชมภู
นายประหยัด อินตะกัน
นายประหยัด อุสาหรัมย
นายปรัชญา กาอิน
นายปรัชญา ปรางคทอง
นายปรัชญา ผลาผล
นายปรัชญา ฟองน้ํา
วาที่รอยตรี ปรัชญา วงษพจนี
นายปรัชญา สัมมาทรัพย
นายปรัชญา สุราสา
นายปรัชญา เสนารัตน
นายปรัชญา อินทรักเดช
นายปรัชรงคชัย เติมใจ
วาที่รอยเอก ปราชญ ปนกา
นายปราชญ พรมปญญา

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๘๒
๔๒๘๓
๔๒๘๔
๔๒๘๕
๔๒๘๖
๔๒๘๗
๔๒๘๘
๔๒๘๙
๔๒๙๐
๔๒๙๑
๔๒๙๒
๔๒๙๓
๔๒๙๔
๔๒๙๕
๔๒๙๖
๔๒๙๗
๔๒๙๘
๔๒๙๙
๔๓๐๐
๔๓๐๑
๔๓๐๒
๔๓๐๓
๔๓๐๔
๔๓๐๕
๔๓๐๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายปราโมช กระแสเทพ
นายปราโมช เครื่องตน
นายปราโมช อุปถัมภ
นายปราโมท สริมลําจวน
นายปราโมทย แกวฝาย
นายปราโมทย จันทรัตน
นายปราโมทย เจตนเสน
นายปราโมทย บุญเจิด
นายปราโมทย บุญสมนึก
นายปราโมทย แพทยรัตน
นายปราโมทย วงศรําพันธ
นายปราโมทย วองวิกยการ
นายปราโมทย ศรีชมชื่น
นายปราโมทย ศรีบุญเรือง
นายปราโมทย แสนประสิทธิ์
นายปรารถนาดี วิชามุข
นายปราริชญ นามคุณ
นายปราใส คุรุวาศรี
นายปริญญ พันธดี
นายปริญญธนิน นิธิวัชรปริญญ
นายปริญญา กรุงกวี
นายปริญญา กลาหาญ
นายปริญญา แกวหาญ
นายปริญญา คลายโพธิ์ทอง
นายปริญญา เฉิดจําเริญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๓๐๗
๔๓๐๘
๔๓๐๙
๔๓๑๐
๔๓๑๑
๔๓๑๒
๔๓๑๓
๔๓๑๔
๔๓๑๕
๔๓๑๖
๔๓๑๗
๔๓๑๘
๔๓๑๙
๔๓๒๐
๔๓๒๑
๔๓๒๒
๔๓๒๓
๔๓๒๔
๔๓๒๕
๔๓๒๖
๔๓๒๗
๔๓๒๘
๔๓๒๙
๔๓๓๐
๔๓๓๑

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายปริญญา นันทะมีชัย
นายปริญญา นามเทพ
นายปริญญา ประเทศ
นายปริญญา ประเสริฐ
นายปริญญา พวงจันทร
นายปริญญา พุทสีเสน
นายปริญญา โพธิราช
วาที่รอยตรี ปริญญา ภัทรนานากุล
นายปริญญา มะเรืองศรี
วาที่รอยตรี ปริญญา เมืองมูล
นายปริญญา ยศพรรษา
นายปริญญา รัตนะ
นายปริญญา ลุนภูงา
นายปริญญา วิชัย
นายปริญญา สายแสง
นายปริญญา สุขศรีใส
นายปริญญา สุริยปภาภรณ
นายปริญญา อังกุลดี
นายปริญญา อินสวาง
นายปริญญาพล บุญวิเทียน
นายปริญธร เทียมสิงห
นายปริณ ธนโชตธาริน
นายปริทัศน เกาะน้ําใสสุภานนท
นายปริทัศน พิมพทรัพย
นายปริทัศน ละคํามา

๔๓๓๒
๔๓๓๓
๔๓๓๔
๔๓๓๕
๔๓๓๖
๔๓๓๗
๔๓๓๘
๔๓๓๙
๔๓๔๐
๔๓๔๑
๔๓๔๒
๔๓๔๓
๔๓๔๔
๔๓๔๕
๔๓๔๖
๔๓๔๗
๔๓๔๘
๔๓๔๙
๔๓๕๐
๔๓๕๑
๔๓๕๒
๔๓๕๓
๔๓๕๔
๔๓๕๕
๔๓๕๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายปรินทร ถวิลบุญ
นายปรินทร เหี้ยมเหิน
นายปริพันธ สมภาค
นายปริยดนัย จันทรมี
นายปริยวิศว วิลานันท
นายปริวัฒ เสาะแสวง
นายปริวัธ ขอดเมชัย
นายปรีชา กรีเมฆ
นายปรีชา กอนคํา
นายปรีชา กาวิใจ
นายปรีชา กุนาสิงห
นายปรีชา เกรยรัมย
นายปรีชา ไกรตะนะ
นายปรีชา เขจรกุล
นายปรีชา คลองงาม
นายปรีชา คําภีระ
นายปรีชา คุณานุศาสน
นายปรีชา จันเอียด
นายปรีชา จิโน
นายปรีชา เจริญบุญ
นายปรีชา ชวยทอง
นายปรีชา ชองคันปอน
นายปรีชา ชินวงค
นายปรีชา ไชยเพชร
นายปรีชา แซผั้ง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๓๕๗
๔๓๕๘
๔๓๕๙
๔๓๖๐
๔๓๖๑
๔๓๖๒
๔๓๖๓
๔๓๖๔
๔๓๖๕
๔๓๖๖
๔๓๖๗
๔๓๖๘
๔๓๖๙
๔๓๗๐
๔๓๗๑
๔๓๗๒
๔๓๗๓
๔๓๗๔
๔๓๗๕
๔๓๗๖
๔๓๗๗
๔๓๗๘
๔๓๗๙
๔๓๘๐
๔๓๘๑

นายปรีชา
นายปรีชา
นายปรีชา
นายปรีชา
นายปรีชา
นายปรีชา
นายปรีชา
นายปรีชา
นายปรีชา
นายปรีชา
นายปรีชา
นายปรีชา
นายปรีชา
นายปรีชา
นายปรีชา
นายปรีชา
นายปรีชา
นายปรีชา
นายปรีชา
นายปรีชา
นายปรีชา
นายปรีชา
นายปรีชา
นายปรีชา
นายปรีชา

นอยปญญา
นับประสิทธิ์
นามนนท
บางคลองนําชัย
ประเสริฐโส
ปดไธสง
ปนตา
ผองสนาม
พรมแกว
พานุศรี
พิษพานศิริวัฒนา
ภูมิคํา
ภูสีฤทธิ์
โภชนพรมราช
มะโนสีลา
มีแจ
ยาชะรัด
รัตนะ
ราชพลแสน
ละอองเอก
วรรณทอง
วรรณเลิศ
วิเศษสงวน
ศรีสุพัฒน
เศรษฐสุข

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๘๒
๔๓๘๓
๔๓๘๔
๔๓๘๕
๔๓๘๖
๔๓๘๗
๔๓๘๘
๔๓๘๙
๔๓๙๐
๔๓๙๑
๔๓๙๒
๔๓๙๓
๔๓๙๔
๔๓๙๕
๔๓๙๖
๔๓๙๗
๔๓๙๘
๔๓๙๙
๔๔๐๐
๔๔๐๑
๔๔๐๒
๔๔๐๓
๔๔๐๔
๔๔๐๕
๔๔๐๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายปรีชา สอนมาลา
นายปรีชา สัมฤทธิ์
นายปรีชา สีตะแกะ
นายปรีชา เส็นฤทธิ์
นายปรีชา แสนศรี
นายปรีชา หนูนอย
นายปรีชา หยวกกุล
นายปรีชา หัตถาครองหทัย
นายปรีชา อักษรพิบูลย
นายปรีชากร ภาชนะ
นายปรีชาชัย เรืองศรี
นายปรีชาชาญ มะยิ
นายปรีชาชาญ รุงเรือง
นายปรีชาพล ทองพลอย
นายปรีชารัตน รินทระ
นายปรีดา เกียงขวา
นายปรีดา จันทะคุณ
นายปรีดา ชิดดี
นายปรีดา นิตยารส
นายปรีดา ผลเกิด
นายปรีดา เพ็งพา
นายปรีดา มองเพชร
นายปรีดา มะลิตน
นายปรีดา โมรานิล
นายปรีดา ยะธิมา

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

วาที่รอยตรี ปรีดี ประสมสิน
นายปรีดี เรืองแสน
นายปรีดี สมอ
นายปรีดี โสโป
นายปรียวิศว คงผดุง
นายปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน
นายปฤษฎางค เกี้ยงเกา
นายปฤษฎี นอยนิล
นายปฤษฏิ์ศิษฏ นาคชวย
นายปวรกฤษฎิ์ จันระวัง
นายปวรณัฏฐ จันทรสวาง
นายปวริศร โตน้ํา
นายปวริศร บุบผามาลา
นายปวเรศ มุดไธสง
นายปวิช บุญสวัสดิ์
นายปวิช พรศิรชัย
นายปวิชญา สิงหนอก
นายปวินท สุทธหลวง
นายปวีณะ จงคูณกลาง
นายปศาสตร ตนทอง
นายปองคุณ ปราบพยัคฆ
นายปองพล ตาแกว
นายปอซี นิแว
นายปญจพล บุญมณีชัยกุล
นายปญจะ ไชยศร

หนา ๑๓๐
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

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายปญญา
นายปญญา
นายปญญา
นายปญญา
นายปญญา
นายปญญา
นายปญญา
นายปญญา
นายปญญา
นายปญญา
นายปญญา
นายปญญา
นายปญญา
นายปญญา
นายปญญา
นายปญญา
นายปญญา
นายปญญา
นายปญญา
นายปญญา
นายปญญา
นายปญญา
นายปญญา
นายปญญา
นายปญญา

ขวัญสง
คําใบศรี
จรรยาเลิศ
จันทรยอย
จันทวงษ
ใจหาญ
ติวงษา
ทองคูณ
ทองงาม
ทัศนแกว
เทียบสูงเนิน
บุญคง
บุญเติมเต็ม
บุญเพิ่ม
โปเมือง
พรหมศักดิ์
พันธเสนา
มะณีจันทร
มีฤทธิ์
ยิงปา
เรียมไธสง
สมคําพี
สัจจะสังข
สัมพะวงศ
สุวรรณไสย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๔๕๗
๔๔๕๘
๔๔๕๙
๔๔๖๐
๔๔๖๑
๔๔๖๒
๔๔๖๓
๔๔๖๔
๔๔๖๕
๔๔๖๖
๔๔๖๗
๔๔๖๘
๔๔๖๙
๔๔๗๐
๔๔๗๑
๔๔๗๒
๔๔๗๓
๔๔๗๔
๔๔๗๕
๔๔๗๖
๔๔๗๗
๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐
๔๔๘๑

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายปญญา สูตรสุข
นายปณณทัต หมื่นหลา
นายปณณธร ละมาย
นายปณณพัฒน บุญขาวธีรโรจน
นายปณณวัฒน สนเล็ก
นายปณณวิช ไพรวรรณ
นายปณณวิชญ ใจทิม
นายปณณวิชญ ซาไข
นายปณณวิชญ ศรีโยธา
นายปถวี ฉายาพัฒน
นายปทพงษ ธรรมสอน
นายปาเดอลี เจะอาลี
นายปานทอง สิตวงศ
นายปานพันธุ กาญจนพันธุ
นายปานูซี สาแม
นายปารณัท รุจิชยากูร
นายปารมีน ทองอิสสระ
นายปาริเชษฐ เชิดกลิ่น
จาสิบโท ปติกร ซายขวา
นายปติกร หงษเวียง
นายปติพัฒน ธนโชติกิติพัฒน
นายปติภูมิ บัวตูม
นายปติภูมิ เปยมบริบูรณ
นายปตุพงษ ทาคอ
นายปน กาญจรัส

๔๔๘๒
๔๔๘๓
๔๔๘๔
๔๔๘๕
๔๔๘๖
๔๔๘๗
๔๔๘๘
๔๔๘๙
๔๔๙๐
๔๔๙๑
๔๔๙๒
๔๔๙๓
๔๔๙๔
๔๔๙๕
๔๔๙๖
๔๔๙๗
๔๔๙๘
๔๔๙๙
๔๕๐๐
๔๕๐๑
๔๕๐๒
๔๕๐๓
๔๕๐๔
๔๕๐๕
๔๕๐๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายปนเทพ กิติเลิศ
นายปนศิลปชัย นุยเงิน
นายปยณัฐ สุขสมพืช
นายปยบุตร เอมโอฐ
นายปยพงศ เชาวประเสริฐ
นายปยพงษ ภูหงษสูง
นายปยพงษ เมืองสนธิ์
นายปยพัทธ รุจนพิสุทธ
นายปยฤทธิ์ จตุรทิศ
นายปยวัฒน ยงเจริญ
นายปยวัฒน แสงคํา
นายปยวิทย บรรพสาร
นายปยวิทย เหลืองระลึก
นายปยะ แกววันทา
นายปยะ คงอุบล
นายปยะ เงาสอง
นายปยะ จะเฮิง
นายปยะ ฉลาดเลิศ
นายปยะ ฉิมมา
นายปยะ ทวีเสมอ
นายปยะ ธูปทอง
นายปยะ มีนา
นายปยะ รัตนญาติ
นายปยะ เรืองจันทึก
นายปยะ อนุญาหงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕๐๗
๔๕๐๘
๔๕๐๙
๔๕๑๐
๔๕๑๑
๔๕๑๒
๔๕๑๓
๔๕๑๔
๔๕๑๕
๔๕๑๖
๔๕๑๗
๔๕๑๘
๔๕๑๙
๔๕๒๐
๔๕๒๑
๔๕๒๒
๔๕๒๓
๔๕๒๔
๔๕๒๕
๔๕๒๖
๔๕๒๗
๔๕๒๘
๔๕๒๙
๔๕๓๐
๔๕๓๑

นายปยะ อินตะคํา
นายปยะชน โพธิยะ
นายปยะณัฐ ทูลประโคน
นายปยะณัฐ สิงหลา
นายปยะณัติ บุญแยม
นายปยะดนัย วิเคียน
นายปยะนัฏ เดิมกะยอม
นายปยะนัฐ เสาเวียง
นายปยะนารถ เหมือนมาตย
นายปยะบุตร จิตรชวย
นายปยะพงค บุญตา
นายปยะพงศ ผลเจริญ
นายปยะพงษ กลางจอหอ
นายปยะพงษ คําวิเชียร
นายปยะพงษ ทิพยโภชน
นายปยะพงษ ประดับมุข
นายปยะพงษ ปองกัน
นายปยะพงษ พรหมบุตร
นายปยะพงษ ออนหวาน
นายปยะพันธ ชัยเสนา
นายปยะพันธ ทองดวง
นายปยะวัจน กูบขุนทด
นายปยะวัฒน ชุมชวย
นายปยะวัฒน รองเดช
นายปยะวัฒน แสนบริสุทธิ์

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๓๒
๔๕๓๓
๔๕๓๔
๔๕๓๕
๔๕๓๖
๔๕๓๗
๔๕๓๘
๔๕๓๙
๔๕๔๐
๔๕๔๑
๔๕๔๒
๔๕๔๓
๔๕๔๔
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒
๔๕๕๓
๔๕๕๔
๔๕๕๕
๔๕๕๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายปยะวัติ วังซาย
นายปยะวุฒิ ศรีชนะ
วาที่รอยตรี ปยะวุฒิ สุนทอง
นายปยะวุฒิ อุนใจ
นายปลันธน สระแกว
นายปุญญพัฒน เกตุไทย
นายปุญญพัฒน ชาปากดี
นายปุญญะ รัตนโกสุม
นายปุณณรัตน ธํารงพัฒนารักษ
นายปุณณวัช ทัพธวัช
นายปุณณวัฒน โพธิ์คง
นายปุณณวิช ยุระวงศ
นายปุณณวิช รอดอวม
นายปุณณศิลป สายจันทร
นายปุณยวีร ยอดทอง
นายปุรเชษฐ มธุรส
นายเปตา กิ่งชัยวงค
นายเปรม ศรีนุต
นายเปรมณัช แจงจันทร
นายเปรมมินทร จันทรกองกวิน
นายเปรียญ ชูทอง
นายเปยมศักดิ์ เดชขันธ
นายผจงเกียรติ จีนสลุต
นายผจญศักดิ์ มิ่งสกุล
นายผดุง ประพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙
๔๕๖๐
๔๕๖๑
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔
๔๕๖๕
๔๕๖๖
๔๕๖๗
๔๕๖๘
๔๕๖๙
๔๕๗๐
๔๕๗๑
๔๕๗๒
๔๕๗๓
๔๕๗๔
๔๕๗๕
๔๕๗๖
๔๕๗๗
๔๕๗๘
๔๕๗๙
๔๕๘๐
๔๕๘๑

นายผดุง รุจาคม
นายผดุง ละเอียดศิลป
นายผดุงเกียรติ แสนทวีสุข
นายผดุงเดช เถาวชาลี
นายผดุงศักดิ์ เงินใส
นายผดุงศักดิ์ ตรีพลี
นายผดุงศักดิ์ ปญญารัมย
นายผดุงศักดิ์ วุฒิงาม
นายผราวุธ แสนโสม
วาที่รอยตรี เผด็จ ขนุนใหญ
นายเผด็จ ธ.น.ดี
นายเผด็จ ภักดีนวล
นายเผด็จ ลาวตุม
นายเผด็จชัย หิมโสภา
นายเผย สุวรรณโมก
นายแผน ปญญา
นายโผน ทองเนตร
นายโผนชัย ปุยะติ
นายพ.เพียง เพ็ชรรัตน
นายพงคพัณณ จิตตปรีดี
นายพงคศักดิ์ ปกกาเวสา
นายพงคสุเรียน เขื่อนแกว
นายพงพันธ มาแสวง
นายพงพันธุ สุขสบาย
นายพงศกร โกศรี

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๘๒
๔๕๘๓
๔๕๘๔
๔๕๘๕
๔๕๘๖
๔๕๘๗
๔๕๘๘
๔๕๘๙
๔๕๙๐
๔๕๙๑
๔๕๙๒
๔๕๙๓
๔๕๙๔
๔๕๙๕
๔๕๙๖
๔๕๙๗
๔๕๙๘
๔๕๙๙
๔๖๐๐
๔๖๐๑
๔๖๐๒
๔๖๐๓
๔๖๐๔
๔๖๐๕
๔๖๐๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพงศกร นาชัยนาค
นายพงศกร พันธุพาณิชย
นายพงศกร วาสุกรี
นายพงศกร โสรถาวร
นายพงศกรณ ศาลางาม
นายพงศชาติ อิ่มนุกูลกิจ
นายพงศฐกรณ ประเสริฐเตชาโต
นายพงศทอง สุดชา
นายพงศเทพ ทับทิม
นายพงศธร กวางอธิษฐโภคิน
นายพงศธร ทรายปญโญ
นายพงศธร ทาสระคู
นายพงศธร ทิพรักษ
นายพงศธร เทียวประสงค
นายพงศธร เพชรทอง
นายพงศธร ภักดี
นายพงศธร ศรีอาจ
นายพงศธร สายใจ
นายพงศนรินทร อินกองงาม
นายพงศปณต สัตคม
นายพงศพจน เพลินแกว
นายพงศพชกร อุทธา
นายพงศพล สันโดษ
นายพงศพันธ นิลฉวี
นายพงศพันธ เพชรไพร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๖๐๗
๔๖๐๘
๔๖๐๙
๔๖๑๐
๔๖๑๑
๔๖๑๒
๔๖๑๓
๔๖๑๔
๔๖๑๕
๔๖๑๖
๔๖๑๗
๔๖๑๘
๔๖๑๙
๔๖๒๐
๔๖๒๑
๔๖๒๒
๔๖๒๓
๔๖๒๔
๔๖๒๕
๔๖๒๖
๔๖๒๗
๔๖๒๘
๔๖๒๙
๔๖๓๐
๔๖๓๑

นายพงศพิรัต บุญแซม
นายพงศพิษณุ ชัยวงค
นายพงศพีระ ดูเรืองรัมย
นายพงศภรณ พชรมงคลสกล
นายพงศวิพัฒน เจริญพล
นายพงศศักดิ์ ผสารพจน
นายพงศศักดิ์ พัฒนเสถียรกุล
นายพงศศักดิ์ เหลาเจริญสุข
นายพงศศิริ วงศสวัสดิ์
นายพงศศิริ ออนคํา
นายพงศหรัณย มากกลาง
นายพงศอมร ทาวี
นายพงศา แสงเกื้อหนุน
นายพงษ พิทักษคีรีภูมิ
นายพงษเชษฐ พลแกว
นายพงษเทพ กลางวิชัย
นายพงษเทพ เทวะ
นายพงษเทพ มุธุตา
นายพงษเทพ ศรีจันทร
นายพงษเทพ สุระสมบัติพัฒนา
นายพงษไทย ชาลีผล
นายพงษปกรณ อินธิปก
นายพงษประดิษฐ พรมทองดี
นายพงษปริญญ เทพคําพา
นายพงษปญญา ญาณะนันท

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๓๒
๔๖๓๓
๔๖๓๔
๔๖๓๕
๔๖๓๖
๔๖๓๗
๔๖๓๘
๔๖๓๙
๔๖๔๐
๔๖๔๑
๔๖๔๒
๔๖๔๓
๔๖๔๔
๔๖๔๕
๔๖๔๖
๔๖๔๗
๔๖๔๘
๔๖๔๙
๔๖๕๐
๔๖๕๑
๔๖๕๒
๔๖๕๓
๔๖๕๔
๔๖๕๕
๔๖๕๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพงษพัฒน เขจรเจิม
นายพงษพันธ จันทรเพ็ง
นายพงษพันธ จารุวัฒน
นายพงษพันธ พุดสีเสน
นายพงษพันธ สุขถา
นายพงษพันธ เสาศิริ
นายพงษพิชญ บัวอาจ
นายพงษพิทักษ เคามูล
นายพงษพิทักษ สหัสชาติ
นายพงษพิษณุ สลางสิงห
นายพงษเพชร วงษซื่อ
นายพงษระวี นามศรีอุน
นายพงษวุฒิชาญ ไชยศร
นายพงษศักดิ์ เกียรติสุดาเกื้อกูล
นายพงษศักดิ์ แกวดวง
นายพงษศักดิ์ คนขยัน
นายพงษศักดิ์ เครือซา
นายพงษศักดิ์ จันสุก
นายพงษศักดิ์ ใจแกว
นายพงษศักดิ์ ดวงสุภา
นายพงษศักดิ์ ดวนดี
นายพงษศักดิ์ ดอกพอง
นายพงษศักดิ์ ทองไชย
นายพงษศักดิ์ ทองไสล
นายพงษศักดิ์ ผลบุภพ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๖๕๗
๔๖๕๘
๔๖๕๙
๔๖๖๐
๔๖๖๑
๔๖๖๒
๔๖๖๓
๔๖๖๔
๔๖๖๕
๔๖๖๖
๔๖๖๗
๔๖๖๘
๔๖๖๙
๔๖๗๐
๔๖๗๑
๔๖๗๒
๔๖๗๓
๔๖๗๔
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑

นายพงษศักดิ์ พรมมา
นายพงษศักดิ์ พรหมจันทร
นายพงษศักดิ์ เพิ่มพูน
นายพงษศักดิ์ โพธิ์งาม
นายพงษศักดิ์ ภัทรพาณิชยกุล
นายพงษศักดิ์ มิ่งขวัญ
นายพงษศักดิ์ รักษธรณี
นายพงษศักดิ์ รักษาพล
นายพงษศักดิ์ วัฒนสุนันท
นายพงษศักดิ์ สมภักดี
นายพงษศักดิ์ สาลีสี
นายพงษศักดิ์ แสนชุมภู
วาที่รอยตรี พงษศักดิ์ แสนสุข
นายพงษศักดิ์ หมื่นเรือคํา
นายพงษศิริ ศิริพานิช
นายพงษสวัสดิ์ สายกัน
วาที่รอยตรี พงษสุโชติ สุวะโจ
นายพงษสุพิศ ศิริบูรณ
นายพงษสุรการ แสงพราว
นายพงษเสริฐ สอนอาจ
นายพงษอรุณ ทองปญญา
นายพงษา สงแสง
นายพจณวัชรกรณ ภูมิเอี่ยม
นายพจน ชมภูวิเศษ
นายพจนปกรณ ประยูรพรหม

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘
๔๖๘๙
๔๖๙๐
๔๖๙๑
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕
๔๖๙๖
๔๖๙๗
๔๖๙๘
๔๖๙๙
๔๗๐๐
๔๗๐๑
๔๗๐๒
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพจนาจ หงษโพธิ์
นายพจนาถ แดงพิบูลย
นายพชร พรหมจันทร
นายพชร มั่นคง
จาเอก พชร รักษมณี
นายพชร ลิ้มไธสง
นายพชร เอมสกุล
นายพชรกร พั่วแพง
นายพชรพล ธาตุมณี
นายพชรพล บุญประเสริฐ
นายพชรพล ศรีไชยมูล
นายพชรพล ศิริอางค
นายพชรศาล สิงหาราโท
นายพณาไพร ทนงค
นายพนม คงเมือง
นายพนม คําเพชรดี
นายพนม แจงใจ
นายพนม ธุระนนท
นายพนม ปงกา
นายพนม โภคทรัพย
นายพนม สมยง
นายพนม สุมาศรี
นายพนม สุรินทร
นายพนม แสงศรีจันทร
นายพนม หลวงสุ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
๔๗๑๐
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓
๔๗๑๔
๔๗๑๕
๔๗๑๖
๔๗๑๗
๔๗๑๘
๔๗๑๙
๔๗๒๐
๔๗๒๑
๔๗๒๒
๔๗๒๓
๔๗๒๔
๔๗๒๕
๔๗๒๖
๔๗๒๗
๔๗๒๘
๔๗๒๙
๔๗๓๐
๔๗๓๑

นายพนมกร อินทรักษา
นายพนมกรณ ศรีโยธา
นายพนมพร พีระพิทยมงคล
นายพนมพร ศิริพันธุ
นายพนมไพร ใจขัด
นายพนมไพร ปราบแกะ
นายพนมไพร ใยวังหนา
นายพนมไพร สวัสดิวงศ
นายพนมไพร อาจจันดา
นายพนมยงค นวลพรหม
นายพนัส แกนอาสา
นายพนา ริยะบุตร
นายพนาวรรค ยงพรหม
นายพนิต พรหมจันทร
นายพบศาสตร มหาทิพยโสภา
นายพยม ฆองเมง
วาที่รอยตรี พยัคฆ เงินประสิทธิ์
นายพยัคฆ นิราศสูงเนิน
นายพยัญ พรมจันทร
นายพยับ ไชยสง
นายพยุงค ทองคํา
นายพยุงศักดิ์ คํามี
นายพยุงศักดิ์ ติ๊บกาศ
นายพยุงศักดิ์ รัชอินทร
นายพยุงศักดิ์ อสิกัน

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๓๒
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖
๔๗๓๗
๔๗๓๘
๔๗๓๙
๔๗๔๐
๔๗๔๑
๔๗๔๒
๔๗๔๓
๔๗๔๔
๔๗๔๕
๔๗๔๖
๔๗๔๗
๔๗๔๘
๔๗๔๙
๔๗๕๐
๔๗๕๑
๔๗๕๒
๔๗๕๓
๔๗๕๔
๔๗๕๕
๔๗๕๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพร พุดพันธ
นายพร ศรีสุวรรณ
นายพรเจตต เบหลงตรี
นายพรชัย แกวอัคฮาด
นายพรชัย คําบุญเกิด
นายพรชัย คําฟู
นายพรชัย จันทโสก
นายพรชัย จั่นเพ็ชร
นายพรชัย ชัยรินทร
นายพรชัย ทวีคูณ
นายพรชัย นุมวงษ
นายพรชัย ประเสริฐสรรค
นายพรชัย ปาสาจันทร
นายพรชัย พรมณรงค
นายพรชัย สินสวัสดิ์
นายพรชัย สีผาย
นายพรชัย สุภาตา
นายพรชัย หมื่นสุข
นายพรทวี สิมเลิง
นายพรเทพ เกื้อเมง
นายพรเทพ แจมฟา
นายพรเทพ ชวยดวง
นายพรเทพ ตรีสิทธิ์
นายพรเทพ บังแมน
นายพรเทพ บุญประมวล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗๕๗
๔๗๕๘
๔๗๕๙
๔๗๖๐
๔๗๖๑
๔๗๖๒
๔๗๖๓
๔๗๖๔
๔๗๖๕
๔๗๖๖
๔๗๖๗
๔๗๖๘
๔๗๖๙
๔๗๗๐
๔๗๗๑
๔๗๗๒
๔๗๗๓
๔๗๗๔
๔๗๗๕
๔๗๗๖
๔๗๗๗
๔๗๗๘
๔๗๗๙
๔๗๘๐
๔๗๘๑

นายพรเทพ พรมตา
นายพรเทพ ศรีสุข
นายพรเทพ อยูคง
นายพรธิเชฐ ภูมิประโคน
นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ
นายพรประสิทธิ์ ศรีบุญไทย
นายพรพนม สานุสันต
นายพรพนา ไกรพูล
นายพรพิชิต สิงหรัมย
นายพรมเมศร โดนดา
นายพรมศักดิ์ สีลา
นายพรรค แสงเกตุ
นายพรรคทวี จรีรัตน
นายพรรคพงศสนิท กองสนั่น
นายพรรณธกฤษณ สรกฤช
นายพรรณา ธรรมวัตร
นายพรรษพล ดีดพิณ
นายพรรษวุฒิ ศรีวรสาร
นายพรรษิษฐ สังขทอง
นายพรศักดิ์ คงแกว
นายพรศักดิ์ โคตรทัศน
นายพรศักดิ์ ทวีรส
นายพรศักดิ์ วงศเครือศร
นายพรสวรรค ชาพา
นายพรสวัสดิ์ กรุณาคุณ

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๘๒
๔๗๘๓
๔๗๘๔
๔๗๘๕
๔๗๘๖
๔๗๘๗
๔๗๘๘
๔๗๘๙
๔๗๙๐
๔๗๙๑
๔๗๙๒
๔๗๙๓
๔๗๙๔
๔๗๙๕
๔๗๙๖
๔๗๙๗
๔๗๙๘
๔๗๙๙
๔๘๐๐
๔๘๐๑
๔๘๐๒
๔๘๐๓
๔๘๐๔
๔๘๐๕
๔๘๐๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพรหมจรินทร ชั่งทอง
นายพรหมพัฒน บุญมาก
นายพรหมมินทร เผือกพันธ
นายพรหมมิฬ ยะนะโย
นายพรหมลิขิต แกวจันทร
นายพรอม สิงหาวาสน
นายพรอม หุนทอง
นายพรอมเพรียง พูลผล
นายพฤฒสภา แยมพราย
นายพฤฒิพงศ กัณหา
นายพฤทธิ์ พงษสีดา
นายพฤทธิ์พล ชารี
นายพฤษภา แกวภู
นายพฤหัส ยอดศรีเมือง
นายพลกฤต บุญศิริกร
นายพลกฤต บุตรอุดม
นายพลกฤต หัสสะโร
นายพลกฤษณ คําเมือง
นายพลกฤษณ รินทรึก
นายพลชัย อุปลี
นายพลชิต ยิ่งยืน
นายพลพิพัฒน วัฒนเศรษฐานุกุล
นายพลภัทร ธีระกุล
นายพลภัทร ษรเสวี
นายพลภัทร โสมี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๘๐๗
๔๘๐๘
๔๘๐๙
๔๘๑๐
๔๘๑๑
๔๘๑๒
๔๘๑๓
๔๘๑๔
๔๘๑๕
๔๘๑๖
๔๘๑๗
๔๘๑๘
๔๘๑๙
๔๘๒๐
๔๘๒๑
๔๘๒๒
๔๘๒๓
๔๘๒๔
๔๘๒๕
๔๘๒๖
๔๘๒๗
๔๘๒๘
๔๘๒๙
๔๘๓๐
๔๘๓๑

นายพลรบ พรายรักษา
นายพลรบ เหวหวย
นายพลวิสันติ์ สิงหาอาจ
สิบเอก พลวิสิษฐ นามีผล
นายพลวุฒิ ยะสาท
นายพลศักดิ์ สุภพล
นายพลสิทธิ์ หอมหวล
นายพลากร ขุริมนต
วาที่รอยโท พลากร ประสงค
นายพลาดร วิสมล
นายพลาวุฒิ บรรพสินธุ
นายพสงค แรงสิงห
นายพสิษฐ เรือนคํางาม
นายพสิษฐ สุริยา
นายพสุ ขุนหาญ
นายพัชฎา เชื้อสิงห
นายพัชร เกียรติวาณิช
นายพัชรชล ชัยตัน
นายพัชรพงษ จันทนเทศ
นายพัฒณะพงค ประเสริฐหลา
นายพัฒนคิด บุญเกิด
นายพัฒนชัย มาธิ
นายพัฒนดิลก วิชัยรัมย
นายพัฒนเดช เสตเตมิย
นายพัฒนธนเดช ภาคภูมิ

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖
๔๘๓๗
๔๘๓๘
๔๘๓๙
๔๘๔๐
๔๘๔๑
๔๘๔๒
๔๘๔๓
๔๘๔๔
๔๘๔๕
๔๘๔๖
๔๘๔๗
๔๘๔๘
๔๘๔๙
๔๘๕๐
๔๘๕๑
๔๘๕๒
๔๘๕๓
๔๘๕๔
๔๘๕๕
๔๘๕๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพัฒนพงศ พรหมวงษ
นายพัฒนพงศ สมคะเน
นายพัฒนพงษ ซาชิโย
นายพัฒนพงษ บุตรภักดี
นายพัฒนพงษ สมเพชร
นายพัฒนพงษ สีกา
นายพัฒนพงษ สุวรรณไตร
นายพัฒนมงคล กําจัด
นายพัฒนวงศ ดอกไม
นายพัฒนศักดิ์ ภูมิโคกรักษ
นายพัฒนศักดิ์ หิรัญคํา
นายพัฒนศิลป นันทะเพ็ชร
นายพัฒนสิน จีระเรืองกุล
นายพัฒนะ พรหมโคตร
นายพัฒนะ เสงมูล
นายพัฒนา พฤกษชาติ
นายพัฒนา โอมประพันธ
นายพัทธดนย วะนานาม
นายพัทธพล กันเมียน
นายพัทธิพงศ พลอาจ
นายพัทยา โกฏิรักษ
นายพัทยา คําสอน
นายพัทยา ทวยเศษ
นายพัทยา บุญมาก
นายพัทยา หอทรัพย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๘๕๗
๔๘๕๘
๔๘๕๙
๔๘๖๐
๔๘๖๑
๔๘๖๒
๔๘๖๓
๔๘๖๔
๔๘๖๕
๔๘๖๖
๔๘๖๗
๔๘๖๘
๔๘๖๙
๔๘๗๐
๔๘๗๑
๔๘๗๒
๔๘๗๓
๔๘๗๔
๔๘๗๕
๔๘๗๖
๔๘๗๗
๔๘๗๘
๔๘๗๙
๔๘๘๐
๔๘๘๑

นายพัทรวิชญ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ
นายพัธวุฒิ ลังกาพินธ
นายพันชีพ กาวิบูล
นายพันเดช อรัญเวศ
นายพันธทัย ใจมนต
นายพันธภิพรต รังษิโย
นายพันธวัช สมบูรณ
นายพันธุเทพ คลอยนาม
นายพันประสิทธิ์ บางศิริ
นายพันศักดิ์ เสริฐศิริกุล
นายพัลลภ สํานึกศักดิ์ศรี
นายพัลลภ สินสมใจ
นายพัลลภ สุมสกุล
นายพัศพงศ เรืองวงษงาม
นายพัสกร คําผานาง
นายพัสนัย กันงาม
นายพากเพียร โตอินทร
นายพานุ รัตนพิทักษสกุล
นายพานุมาศ ธิบูรณบุญ
นายพานุวัฒน มณียารัตน
นายพาสันติ์ เวทยจรัส
นายพิคเนตร อุทัยไชย
นายพิจิตร บํารุงภักดี
นายพิชชวัฒน แสวงดี
นายพิชญ สอนจรูญ

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๘๒
๔๘๘๓
๔๘๘๔
๔๘๘๕
๔๘๘๖
๔๘๘๗
๔๘๘๘
๔๘๘๙
๔๘๙๐
๔๘๙๑
๔๘๙๒
๔๘๙๓
๔๘๙๔
๔๘๙๕
๔๘๙๖
๔๘๙๗
๔๘๙๘
๔๘๙๙
๔๙๐๐
๔๙๐๑
๔๙๐๒
๔๙๐๓
๔๙๐๔
๔๙๐๕
๔๙๐๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพิชญชานนท โสมา
นายพิชญรัช ทิพยสุวรรณ
นายพิชุตม คงทอง
นายพิชุตม เทียนเที่ยง
นายพิชยา มุกดาดี
นายพิชัย กวยเจริญ
นายพิชัย กีรกมลชัย
นายพิชัย ขวัญทอง
นายพิชัย ชูเสนผม
นายพิชัย ตุงประโคน
นายพิชัย ถิ่นสถาพร
นายพิชัย นาดี
นายพิชัย บัวแกว
นายพิชัย ปนทอง
นายพิชัย เรืองดี
นายพิชัย ลูกอินทร
นายพิชัย วรพิพัฒน
นายพิชัยพร สายแวว
นายพิชัยยุทธ พิชัยสงคราม
นายพิชาญ ชอออน
นายพิชาภพ ครองยุทธ
นายพิชิต แกวกอง
วาที่รอยตรี พิชิต แกวสุริวงษ
นายพิชิต คําพลงาม
นายพิชิต จินดาศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๙๐๗
๔๙๐๘
๔๙๐๙
๔๙๑๐
๔๙๑๑
๔๙๑๒
๔๙๑๓
๔๙๑๔
๔๙๑๕
๔๙๑๖
๔๙๑๗
๔๙๑๘
๔๙๑๙
๔๙๒๐
๔๙๒๑
๔๙๒๒
๔๙๒๓
๔๙๒๔
๔๙๒๕
๔๙๒๖
๔๙๒๗
๔๙๒๘
๔๙๒๙
๔๙๓๐
๔๙๓๑

นายพิชิต ตุนติ๊บ
นายพิชิต ทองคํา
นายพิชิต ทองลน
นายพิชิต ทารส
นายพิชิต เทพสมบัติ
นายพิชิต ปาระพิมพ
นายพิชิต เปลงใส
นายพิชิต ศรีสงคราม
นายพิชิต ศิลาจันทึก
นายพิชิต สายกัน
นายพิชิต สุวรรณโณ
นายพิชิต เอมศิริ
นายพิชิตชัย วงษชัย
นายพิชิตชัย อนนท
นายพิชิตพล สุวรรณพันธ
นายพิเชฎ บุญญา
นายพิเชฐ เกษวงษ
นายพิเชฐ ลําดวน
นายพิเชต และหลี
นายพิเชตร บัวเถื่อน
นายพิเชษฐ คงศรี
นายพิเชษฐ ใจชัยภูมิ
นายพิเชษฐ เทรักสี
นายพิเชษฐ นันทะเสน
นายพิเชษฐ บุญอาจ

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๓๒
๔๙๓๓
๔๙๓๔
๔๙๓๕
๔๙๓๖
๔๙๓๗
๔๙๓๘
๔๙๓๙
๔๙๔๐
๔๙๔๑
๔๙๔๒
๔๙๔๓
๔๙๔๔
๔๙๔๕
๔๙๔๖
๔๙๔๗
๔๙๔๘
๔๙๔๙
๔๙๕๐
๔๙๕๑
๔๙๕๒
๔๙๕๓
๔๙๕๔
๔๙๕๕
๔๙๕๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพิเชษฐ ใบยา
นายพิเชษฐ ปญญาอุด
นายพิเชษฐ ปนทอง
นายพิเชษฐ พรมมาสี
นายพิเชษฐ โพนสิม
นายพิเชษฐ โมรา
นายพิเชษฐ วงคจันทร
นายพิเชษฐ ศรีสนธิ์
นายพิเชษฐ สกลใต
นายพิเชษฐ สุขสวัสดิ์
นายพิเชษฐ สุวรรณ
นายพิเชษฐ แสนยาสมุทร
นายพิเชษฐ กลับประดิษฐ
นายพิเชษฐ ฟองศรี
นายพิเชษฐ ยัสโร
นายพิเชษฐ วินิจฉัย
นายพิเชษฐ ศรีระวัตร
นายพิเชษฐ แสงนอย
นายพิเชษฐพงษ อสิพงษ
นายพิเชษฐศักดิ์ หวานชัยสิทธิ์
นายพิฐิพงศ ยวงใย
นายพิณี หาสุข
นายพิตรพิบูล มนทานอย
นายพิทพงศ เดือนหงาย
นายพิทยา กิ่งพรหมเจริญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๙๕๗
๔๙๕๘
๔๙๕๙
๔๙๖๐
๔๙๖๑
๔๙๖๒
๔๙๖๓
๔๙๖๔
๔๙๖๕
๔๙๖๖
๔๙๖๗
๔๙๖๘
๔๙๖๙
๔๙๗๐
๔๙๗๑
๔๙๗๒
๔๙๗๓
๔๙๗๔
๔๙๗๕
๔๙๗๖
๔๙๗๗
๔๙๗๘
๔๙๗๙
๔๙๘๐
๔๙๘๑

นายพิทยา ดาคม
นายพิทยา ปฏิโค
นายพิทยา แมนทรง
นายพิทยา ลาพรหมมา
นายพิทยา ศิริสานต
นายพิทยา สงเคราะห
นายพิทยากร สุนทองหาว
นายพิทักษ แกวในเมฆ
นายพิทักษ คณะเมฆ
นายพิทักษ คําพันธ
นายพิทักษ โคตะวินนท
นายพิทักษ ใจเที่ยง
นายพิทักษ ฉายวิชัย
นายพิทักษ ฉิมสุด
นายพิทักษ ชมภูมิ่ง
นายพิทักษ ไชยแกว
นายพิทักษ ไชยโคตร
นายพิทักษ ดาทอง
นายพิทักษ บุญมา
นายพิทักษ ปรีกุล
นายพิทักษ ปอมลอม
นายพิทักษ ปานกลาง
นายพิทักษ ปานเจริญ
นายพิทักษ แผงออน
นายพิทักษ พลเยี่ยม

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๘๒
๔๙๘๓
๔๙๘๔
๔๙๘๕
๔๙๘๖
๔๙๘๗
๔๙๘๘
๔๙๘๙
๔๙๙๐
๔๙๙๑
๔๙๙๒
๔๙๙๓
๔๙๙๔
๔๙๙๕
๔๙๙๖
๔๙๙๗
๔๙๙๘
๔๙๙๙
๕๐๐๐
๕๐๐๑
๕๐๐๒
๕๐๐๓
๕๐๐๔
๕๐๐๕
๕๐๐๖

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพิทักษ พันธุวาป
นายพิทักษ เพ็ญธรรม
นายพิทักษ สบบง
นายพิทักษ สีทนสา
นายพิทักษ เสาทอง
นายพิทักษ อุดมชัย
นายพิทักษ โฮนทุมมา
นายพิทักษเกียรติ บรรเทา
นายพิทักษฉัตร เทพราชา
นายพิทักษชัย บรรณาลัย
วาที่รอยตรี พิทักษชัย ปนเต็ม
นายพิทักษชาติ สุวรรณไตรย
นายพิทักษพงศ ชาบัวนอย
นายพิทักษพงศ เชียงแรง
นายพิทักษพงศ พานเหล็ก
นายพิทักษพงษ สําเนียงล้ํา
นายพิทักษพงษ โสเพ็ง
นายพิธาเมธ ฉลาดกลาง
นายพิน บุญทอง
นายพินิจ แกวไชยพาน
นายพินิจ คนเสงี่ยม
นายพินิจ นุชสวาท
นายพินิจ ภาพเจริญ
นายพินิจ ภูนาโคก
นายพินิจ ริยะปา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๐๐๗
๕๐๐๘
๕๐๐๙
๕๐๑๐
๕๐๑๑
๕๐๑๒
๕๐๑๓
๕๐๑๔
๕๐๑๕
๕๐๑๖
๕๐๑๗
๕๐๑๘
๕๐๑๙
๕๐๒๐
๕๐๒๑
๕๐๒๒
๕๐๒๓
๕๐๒๔
๕๐๒๕
๕๐๒๖
๕๐๒๗
๕๐๒๘
๕๐๒๙
๕๐๓๐

วาที่รอยตรี พินิจ สุขใจ
นายพินิจ แสนวัง
นายพินิจ หงษพิมพ
นายพิบูล แกวกัญญาติ
นายพิบูลย คําดอกรับ
นายพิบูลยพันธ สาทอง
นายพิพรรธน หงษาคํา
นายพิพัฒน เชื้อเมืองพาน
นายพิพัฒน เฌอรกิจ
นายพิพัฒน ดําเนิน
นายพิพัฒน ผาสุขขี
นายพิพัฒน พงษพันธ
นายพิพัฒน วนาสถิตย
นายพิพัฒน วิชิต
นายพิพัฒน สรรพสุข
นายพิพัฒน แสนโสม
นายพิพัฒน หมื่นโฮง
วาที่รอยตรี พิพัฒนชัย
จันทรโตพฤกษ
นายพิพัฒนพงศ พรมจันทร
นายพิพัฒนพงศ อุตสาหะ
นายพิพัฒนพงษ ตาทอง
นายพิพัฒนพงษ สมใจ
นายพิพิชญ ภัทรางกุล
นายพิพิธพัฒน ณ นาน

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพิภพ กานก่ํา
นายพิภพ ยิ้มสาระ
นายพิภพ วชิรประภากร
นายพิภพ อุนคํา
นายพิภพชัย นาชัยเวียง
นายพิมนต ศรีสําอางค
นายพิมพชนก โคตรฉวะ
นายพิมล โชติพานิช
นายพิมล ศรีโพนทอง
นายพิมล สีหราช
นายพิมล หนูกุง
นายพิมล หัดรัดชัย
นายพิมาน ไขบรรเทา
นายพิรมย พานิคม
นายพิริยะ สุวรรณสายะ
นายพิรุณ กุนอก
นายพิรุณ ออนสุระทุม
นายพิรุณศักดิ์ มหานิติพงษ
นายพิรุฬห เพ็งประโคน
นายพิเรนทร โคตรสา
นายพิศณุ ฤทธิศร
นายพิศณุพงษ วัชรเสถียร
นายพิศตกาญจน ผางคนรัก
นายพิศนุ แกวมณี
นายพิศาล ชมขุนทด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

นายพิศาล ไชยลาภ
นายพิศิษฎ ศรีธงชัย
นายพิศิษฏ โลไธสง
นายพิศิษฐ ตาปราบ
นายพิศิษฐ ยอดพุดซา
นายพิศิษฐ อุดอาย
นายพิศิษฐพงศ ดีวรัตน
นายพิเศษ บรรพลา
นายพิเศษ มากมา
นายพิเศษสุทธิ์ พิสิทธิ์
นายพิษณุ คามวาสี
นายพิษณุ จันทรเสวต
นายพิษณุ ประกอบนา
นายพิษณุ พันธโนราช
นายพิษณุ มะโนชัย
นายพิษณุ ยงดี
นายพิษณุ วิจารจิตต
นายพิษณุ อินมา
นายพิษณุ อุนอก
นายพิษณุพงศ อุราพร
นายพิษณุวัชร สวัสดี
นายพิสนธ ชูทอง
นายพิสนธิ์ ยวงนาค
นายพิสันติ์ จันทรเขียว
นายพิสิฏฐ ชาวเสมา

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๘๑
๕๐๘๒
๕๐๘๓
๕๐๘๔
๕๐๘๕
๕๐๘๖
๕๐๘๗
๕๐๘๘
๕๐๘๙
๕๐๙๐
๕๐๙๑
๕๐๙๒
๕๐๙๓
๕๐๙๔
๕๐๙๕
๕๐๙๖
๕๐๙๗
๕๐๙๘
๕๐๙๙
๕๑๐๐
๕๑๐๑
๕๑๐๒
๕๑๐๓
๕๑๐๔
๕๑๐๕

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพิสิฏฐ ศรีวิชัย
นายพิสิฐ บุญออน
นายพิสิฐ ฤทธิ์เทพ
นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรม
นายพิสิฐษ เนาวไพร
นายพิสิทธ ตันอุตม
นายพิสิทธิ์ นนทแกว
นายพิสิทธิ์ศักดิ์ สุขชารี
วาที่พันตรี พิสิษฐ กลิ่นจันทร
นายพิสิษฐ แกววรรณะ
นายพิสิษฐ ชัยเฉลิมทอง
นายพิสิษฐ ทิพยนางรอง
นายพิสุทธิ์ แกวสําโรง
นายพิสุทธิ์ ถาดา
นายพีรเดช บาระมี
นายพีรนันท เกษทองมา
นายพีรพงศ พัฒนาไพรวัลย
นายพีรพงษ ทรรพคช
นายพีรพงษ ทานา
นายพีรพงษ พวงทอง
นายพีรพล พาตา
นายพีรพล สกุลอรุณเพชร
นายพีรพล สุรจันทรกุล
วาที่รอยตรี พีรพัฒน แกวจันทรศรี
จาสิบตํารวจ พีรพัฒน ไวแสน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑๐๖
๕๑๐๗
๕๑๐๘
๕๑๐๙
๕๑๑๐
๕๑๑๑
๕๑๑๒
๕๑๑๓
๕๑๑๔
๕๑๑๕
๕๑๑๖
๕๑๑๗
๕๑๑๘
๕๑๑๙
๕๑๒๐
๕๑๒๑
๕๑๒๒
๕๑๒๓
๕๑๒๔
๕๑๒๕
๕๑๒๖
๕๑๒๗
๕๑๒๘
๕๑๒๙
๕๑๓๐

นายพีรยุทธ แสงฟา
นายพีรระวัชล ดอนมงคล
นายพีรวัฒน เทพจักร
นายพีรวัฒน อุดอาด
นายพีรวัส ทองตีฆา
นายพีรวัส หลาคํารวย
นายพีรวิชญ ศักดาสาวิตร
นายพีรวิชญ เสือเผือก
นายพีรศักดิ์ หมอนกันทา
นายพีระ ตลอดพงษ
นายพีระ บูรณเจริญ
นายพีระ ปญโญ
นายพีระ วรนัยพินิจ
นายพีระ อินทรักษ
นายพีระนัส เปงใจ
นายพีระพงศ ทรงทลาย
นายพีระพงศ บุญแนน
นายพีระพงษ บัวชุม
นายพีระพงษ ปญญา
นายพีระพงษ วรรณสุทธิ์
นายพีระพงษ ศรีสละ
นายพีระพงษ สายทิพย
นายพีระพจน สุโข
นายพีระพนธ จันทรสุวรรณ
นายพีระพัชร มหาวรรณ

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๓๑
๕๑๓๒
๕๑๓๓
๕๑๓๔
๕๑๓๕
๕๑๓๖
๕๑๓๗
๕๑๓๘
๕๑๓๙
๕๑๔๐
๕๑๔๑
๕๑๔๒
๕๑๔๓
๕๑๔๔
๕๑๔๕
๕๑๔๖
๕๑๔๗
๕๑๔๘
๕๑๔๙
๕๑๕๐
๕๑๕๑
๕๑๕๒
๕๑๕๓
๕๑๕๔
๕๑๕๕

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพีระพัฒน โจทยพิมาย
นายพีระยุทธิ์ นงคยา
นายพีระวัฒน เศวตรพัชร
วาที่รอยตรี พีระวัสตร เสียงชารี
นายพีระศักดิ์ ทะรารัมย
นายพีระศักดิ์ สกุลเวช
นายพีระศักดิ์ หมั่นการ
นายพีระศักดิ์ อาทิตยตั้ง
นายพีรัชย เพิ่มพูล
นายพุฒิชล ทิพยศิลป
นายพุฒินันท แสงสิริวัฒน
นายพุฒิพงค ปรีเปรม
นายพุฒิพงศ ศิริสวัสดิ์
นายพุฒิพงศ หงษแกว
นายพุฒิพงษ พุฒพิมพ
นายพุฒิพงษ เลไพจิตร
นายพุฒิพงษ อุทธบูรณ
นายพุฒิสรรค ศรีรัตนประชากูล
นายพุทธ ดีดวงพันธ
นายพุทธชาติ แกนธิยา
นายพุทธทรง พนมมิตร
นายพุทธพงษ เสวะนา
นายพุทธพงษ อรสูญ
นายพุทธพร อินออน
นายพุทธพันธุ พรหมรักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑๕๖
๕๑๕๗
๕๑๕๘
๕๑๕๙
๕๑๖๐
๕๑๖๑
๕๑๖๒
๕๑๖๓
๕๑๖๔
๕๑๖๕
๕๑๖๖
๕๑๖๗
๕๑๖๘
๕๑๖๙
๕๑๗๐
๕๑๗๑
๕๑๗๒
๕๑๗๓
๕๑๗๔
๕๑๗๕
๕๑๗๖
๕๑๗๗
๕๑๗๘
๕๑๗๙
๕๑๘๐

นายพุทธรักษ แพงไตร
นายพุทธวรรณ รุงโรจน
นายพุทธา บัวผัน
นายพุทธา สมสันเทียะ
นายพุทธิพงษ โพธิ์กระสังข
นายพุธ ผลประสาท
นายพุธจักร ตีกา
นายพุธทวี ชะชินรัมย
นายพุธินันท รัตคาม
นายพูนมา บัวชุม
นายพูนลาภ นาคสุทธิ์
นายพูนศักดิ์ จินาเกตุ
นายพูนศักดิ์ เปาหยา
นายพูนศักดิ์ พิมสอน
นายพูนสิทธิ์ บุญสินพรอม
นายพูนสิทธิ์ บุตรเสน
นายพูนสุข สุวรรณ
นายพูนสุข เหลี่ยมสิงขร
นายพูลทรัพย เผาดี
นายพูลศักดิ์ เดชเจริญ
นายเพ็ง สอนสกุล
นายเพชร ชมภูรัตน
นายเพชร ผามณี
นายเพ็ชร นามเหลา
นายเพ็ชร หนองตะไกร

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๘๑
๕๑๘๒
๕๑๘๓
๕๑๘๔
๕๑๘๕
๕๑๘๖
๕๑๘๗
๕๑๘๘
๕๑๘๙
๕๑๙๐
๕๑๙๑
๕๑๙๒
๕๑๙๓
๕๑๙๔
๕๑๙๕
๕๑๙๖
๕๑๙๗
๕๑๙๘
๕๑๙๙
๕๒๐๐
๕๒๐๑
๕๒๐๒
๕๒๐๓
๕๒๐๔
๕๒๐๕

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเพชรพเยาว ภิเศก
นายเพชรมณี สิงหแจม
นายเพ็ชรรัตน ไพศาล
นายเพชรรุง รถทอง
นายเพชรศิลป ปดทุม
นายเพยาว สายบุตร
นายเพลิง ขุนชิต
นายเพลิง ธูปหอม
นายเพลิน โอรักษ
นายเพลินจิตต จําปางาม
นายเพิ่มพัฒน นาคนิล
นายเพิ่มพูน เสนารัตน
นายเพิ่มวิทย กฤษณาบรรพต
นายเพิ่มศักดิ์ เหมพรหม
นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญ
นายเพียรไพร เคารพ
นายเพียว ลาภมาก
นายโพธิ์ มูลจะคํา
นายโพธิ์ชิน นารี
นายไพจิตต ใจมั่น
นายไพจิตร ทองพันธ
นายไพชยนต บุษมงคล
นายไพชยนต ศิริแกว
นายไพซอน หนิเร
นายไพฑูรย กองคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๒๐๖
๕๒๐๗
๕๒๐๘
๕๒๐๙
๕๒๑๐
๕๒๑๑
๕๒๑๒
๕๒๑๓
๕๒๑๔
๕๒๑๕
๕๒๑๖
๕๒๑๗
๕๒๑๘
๕๒๑๙
๕๒๒๐
๕๒๒๑
๕๒๒๒
๕๒๒๓
๕๒๒๔
๕๒๒๕
๕๒๒๖
๕๒๒๗
๕๒๒๘
๕๒๒๙
๕๒๓๐

นายไพฑูรย กันยา
นายไพฑูรย ขาขันมะลี
นายไพฑูรย จันทนิด
นายไพฑูรย ใจออน
นายไพฑูรย ดิษฐดวงปลอง
นายไพฑูรย ทันนิเทศ
นายไพฑูรย นวลสลุง
นายไพฑูรย ประดิษฐ
นายไพฑูรย ประดิษฐพงษ
นายไพฑูรย มะเสนะ
นายไพฑูรย ศรสุรินทร
นายไพฑูรย แสนดี
นายไพทร เกิดสุข
นายไพทูลย จรลี
นายไพทูลย เถาตะมะ
นายไพบูรณ เกตวงษา
นายไพบูรณ วองไว
นายไพบูรณ ออนสนิท
นายไพบูลย กงภูธร
นายไพบูลย กาบจันทร
นายไพบูลย จําปาปน
นายไพบูลย นามณีย
นายไพบูลย บุญจอง
นายไพบูลย บุราสิทธิ์
นายไพบูลย ประราชิโก

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๓๑
๕๒๓๒
๕๒๓๓
๕๒๓๔
๕๒๓๕
๕๒๓๖
๕๒๓๗
๕๒๓๘
๕๒๓๙
๕๒๔๐
๕๒๔๑
๕๒๔๒
๕๒๔๓
๕๒๔๔
๕๒๔๕
๕๒๔๖
๕๒๔๗
๕๒๔๘
๕๒๔๙
๕๒๕๐
๕๒๕๑
๕๒๕๒
๕๒๕๓
๕๒๕๔
๕๒๕๕

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายไพบูลย ปทมวิภาต
นายไพบูลย พระเมือง
นายไพบูลย พุทธบุรี
นายไพบูลย มีสติ
นายไพบูลย สุรมาตย
นายไพบูลย แสงประเสริฐ
วาที่รอยตรี ไพรฑูรย ประเสริฐไทย
นายไพรนรินทร ดีดานคอ
นายไพรพิพัฒน เขียวสิงห
นายไพรรัตน วรรณชรา
นายไพรวรรณ สีหามาตย
นายไพรวัน มอญขาม
นายไพรวัล สระทองขาว
วาที่รอยตรี ไพรวัลย จันทยุง
นายไพรวัลย พิมพโสดา
นายไพรวัลย ภูถมศรี
นายไพรวัลย แวววงค
นายไพรวัลย อุปถัมภ
นายไพรศักดิ์ รุงวิสัย
นายไพรสันต คําเอี่ยม
นายไพรสันต สุกิน
นายไพรัช ดวงจันทร
นายไพรัช ทีฆาวงค
นายไพรัช นุนรักษา
นายไพรัช บุญลอม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๒๕๖
๕๒๕๗
๕๒๕๘
๕๒๕๙
๕๒๖๐
๕๒๖๑
๕๒๖๒
๕๒๖๓
๕๒๖๔
๕๒๖๕
๕๒๖๖
๕๒๖๗
๕๒๖๘
๕๒๖๙
๕๒๗๐
๕๒๗๑
๕๒๗๒
๕๒๗๓
๕๒๗๔
๕๒๗๕
๕๒๗๖
๕๒๗๗
๕๒๗๘
๕๒๗๙
๕๒๘๐

นายไพรัช เปลี่ยนเจริญ
นายไพรัช ยอดยิ่ง
นายไพรัช อุตราชา
นายไพรัต นกเสวก
นายไพรัตน แกวเทพ
นายไพรัตน เต็มนา
นายไพรัตน ผอนยา
นายไพรัตน รอดคุม
นายไพรัตน เลิศสงคราม
นายไพรัตน เวชการ
นายไพรัตน ฮงทอง
นายไพริน เสียระหัง
นายไพเราะ กอนเรือง
วาที่รอยโท ไพโรจน กอนตาล
นายไพโรจน กุลวงศ
นายไพโรจน ขุมขํา
นายไพโรจน ใจดี
นายไพโรจน เชื้อหนองปรง
นายไพโรจน เดชโนนสังข
นายไพโรจน เดชะรัตนางกูร
นายไพโรจน ตันวาพิทักษ
นายไพโรจน ทองปลิว
นายไพโรจน ธรรมวาโร
นายไพโรจน บุญยิ้ม
นายไพโรจน พิมพทา

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๘๑
๕๒๘๒
๕๒๘๓
๕๒๘๔
๕๒๘๕
๕๒๘๖
๕๒๘๗
๕๒๘๘
๕๒๘๙
๕๒๙๐
๕๒๙๑
๕๒๙๒
๕๒๙๓
๕๒๙๔
๕๒๙๕
๕๒๙๖
๕๒๙๗
๕๒๙๘
๕๒๙๙
๕๓๐๐
๕๓๐๑
๕๓๐๒
๕๓๐๓
๕๓๐๔
๕๓๐๕

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายไพโรจน พุกพูน
นายไพโรจน เพ็ญจํารัส
นายไพโรจน รจพจน
นายไพโรจน ศรีแกว
นายไพโรจน ศรีสวาง
นายไพโรจน สังฆะคุณ
นายไพโรจน สุวรรณดี
นายไพโรจน สุวรรณเทน
นายไพโรจน อละหุชชะ
นายไพลวัน เรืองฤทธิ์
นายไพวัน ไขลาเมา
นายไพศาล กิจจานนท
นายไพศาล แกวขวัญศรี
นายไพศาล คงสุวรรณ
นายไพศาล เงินดี
วาที่รอยตรี ไพศาล ตันติสาโร
นายไพศาล ธรรมิกบวร
นายไพศาล นครังสุ
นายไพศาล บาทชารี
นายไพศาล บุญรวม
นายไพศาล ฝนกระโทก
นายไพศาล พันธภักดี
นายไพศาล เพียสังกะ
นายไพศาล ศรีสวัสดิ์
นายไพศาล สุขโอ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๓๐๖
๕๓๐๗
๕๓๐๘
๕๓๐๙
๕๓๑๐
๕๓๑๑
๕๓๑๒
๕๓๑๓
๕๓๑๔
๕๓๑๕
๕๓๑๖
๕๓๑๗
๕๓๑๘
๕๓๑๙
๕๓๒๐
๕๓๒๑
๕๓๒๒
๕๓๒๓
๕๓๒๔
๕๓๒๕
๕๓๒๖
๕๓๒๗
๕๓๒๘
๕๓๒๙
๕๓๓๐

นายไพศิลป วงศศรีแกว
นายไพสณ โพธิ์วิเศษ
นายไพสิฐ รอดสุด
นายไพสิทธิ์ นิลพัฒน
นายฟฎลี แนโม
นายฟาคํารณ กมล
นายฟาริด เจะแซะ
นายฟาสวาง ไชยเชฐ
นายไฟซอล หลงลูวา
นายภคพงษ พงษทองหลอ
นายภคภัณฑ สรางตนเอง
นายภควัฒน บุญจริง
นายภควัต ปทุมแกว
นายภควัต เรียกจํารัส
นายภควัน ขุนนามวงษ
นายภณ เพ็งสกุล
นายภณพัท คุณานิธิธร
นายภนุวัฒน สุดาชม
นายภมร พลสุธรรม
นายภมร วรรณทอง
นายภมรพล หงษเวียงจันทร
นายภมรศักดิ์ สืบสาย
นายภราดร พวงประโคน
นายภราดร พิมลวิชยากิจ
นายภราดร สุทธิผกาพัน

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๓๑
๕๓๓๒
๕๓๓๓
๕๓๓๔
๕๓๓๕
๕๓๓๖
๕๓๓๗
๕๓๓๘
๕๓๓๙
๕๓๔๐
๕๓๔๑
๕๓๔๒
๕๓๔๓
๕๓๔๔
๕๓๔๕
๕๓๔๖
๕๓๔๗
๕๓๔๘
๕๓๔๙
๕๓๕๐
๕๓๕๑
๕๓๕๒
๕๓๕๓
๕๓๕๔
๕๓๕๕

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายภราดร แสงโทน
นายภราดร หนูภักดี
นายภราดร อยูเย็น
นายภวัต สุนทรกุลภัทร
วาที่รอยตรี ภวิชช อรุณวรรณ
นายภักดี คําชัย
วาที่รอยตรี ภักดี ศรีทอง
นายภักดี สุขพันธ
นายภักดีศักดิ์ รัตนสุข
นายภัค ฤทธิเดช
นายภัคกรี ชูดโรง
นายภัคพงศ วิมลสุรนาถ
นายภัคพล ทะแกลวพันธุ
นายภัควัฒน สุปนโน
นายภัชรณันติ์ ศรีประเสริฐ
นายภัทร แสงเพ็ง
นายภัทรกร ศรีเมือง
นายภัทรกฤต แจอุบล
นายภัทรชัย สุขุมวัฒนะ
นายภัทรดิษย ซุนสกุล
นายภัทรพงศ แกววงษา
นายภัทรพงศ เจียระนันท
นายภัทรพงศ ถาวรพา
นายภัทรพงศ สุขมาลี
นายภัทรพงษ แซงจันดา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๓๕๖
๕๓๕๗
๕๓๕๘
๕๓๕๙
๕๓๖๐
๕๓๖๑
๕๓๖๒
๕๓๖๓
๕๓๖๔
๕๓๖๕
๕๓๖๖
๕๓๖๗
๕๓๖๘
๕๓๖๙
๕๓๗๐
๕๓๗๑
๕๓๗๒
๕๓๗๓
๕๓๗๔
๕๓๗๕
๕๓๗๖
๕๓๗๗
๕๓๗๘
๕๓๗๙
๕๓๘๐

นายภัทรพงษ วงคจําปา
นายภัทรพงษ หงษทองมี
นายภัทรพล ควรสุวรรณ
นายภัทรภร ลมพรมราช
นายภัทรวรรธ พะเนตรรัมย
นายภัทรวิชญ กานันใจ
นายภัทรวุฒิ โคตรสี
นายภัทรวุฒิ มหาหิงษ
นายภัทรศักดิ์ มนทอง
นายภัทราวุธ อิ่มจันทร
นายภัรฮัน กอเดร
นายภัสภูมิ ยะปายตา
นายภาคภูมิ เจริญสุข
นายภาคภูมิ ชมชวยธานี
นายภาคภูมิ ไชยแสนทาว
นายภาคภูมิ นาครู
นายภาคภูมิ แบงทิศ
นายภาคภูมิ มัสเยาะ
นายภาคภูมิ รักสุภาพ
นายภาคิณ บุบผาลา
นายภาคินัย ชัยดี
นายภาณุ ชีพประสพ
นายภาณุ ภาณุพินทุ
นายภาณุพงศ นิธิวิสุทธิ์
นายภาณุพงศ มุนพลาย

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๘๑
๕๓๘๒
๕๓๘๓
๕๓๘๔
๕๓๘๕
๕๓๘๖
๕๓๘๗
๕๓๘๘
๕๓๘๙
๕๓๙๐
๕๓๙๑
๕๓๙๒
๕๓๙๓
๕๓๙๔
๕๓๙๕
๕๓๙๖
๕๓๙๗
๕๓๙๘
๕๓๙๙
๕๔๐๐
๕๔๐๑
๕๔๐๒
๕๔๐๓
๕๔๐๔
๕๔๐๕

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายภาณุพงศ ศรีสุริยชัย
นายภาณุพงศ ศิลากุล
นายภาณุพงศ สมอชัย
นายภาณุพงศ สาวิยะ
นายภาณุพงศ สํานึกศักดิ์ศรี
นายภาณุพงษ รอนยุทธ
นายภาณุพันธุ จันทรา
นายภาณุภัทร ลิ้มจํารูญ
นายภาณุวัชร จันทินมาธร
นายภาณุวัชร อัศวภูมิ
นายภาณุวัฒน กระจางแจง
นายภาณุวัฒน ขวัญประกอบ
นายภาณุวัฒน จําปาแดง
นายภาณุวัฒน ไชยะ
นายภาณุวัฒน บุดดาลี
นายภาณุวัฒน ฟกทองอยู
นายภาณุวัฒน มากวงษ
นายภาณุวัฒน ศรีโนนยาง
นายภาณุวัฒน ศิริเสนา
นายภาณุวัฒน สมร
นายภาณุวัต อิสสระพงศเผา
นายภาณุวัตร จันทรแดง
นายภาณุวิชญ เตชะบูรณ
นายภาณุศักดิ์ ขุนทองปาน
นายภาดา เกิดอวม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๔๐๖
๕๔๐๗
๕๔๐๘
๕๔๐๙
๕๔๑๐
๕๔๑๑
๕๔๑๒
๕๔๑๓
๕๔๑๔
๕๔๑๕
๕๔๑๖
๕๔๑๗
๕๔๑๘
๕๔๑๙
๕๔๒๐
๕๔๒๑
๕๔๒๒
๕๔๒๓
๕๔๒๔
๕๔๒๕
๕๔๒๖
๕๔๒๗
๕๔๒๘
๕๔๒๙
๕๔๓๐

นายภาดา คดวิเชียร
นายภาติยะ สายรัตน
นายภานุ จันทรชม
นายภานุ วาแม็ง
นายภานุเดชา ภะวะพินิจ
นายภานุพงค แสงฤทธิ์
นายภานุพงค แสนทาว
นายภานุพงศ นามปกใต
นายภานุพงศ แสงอุดม
นายภานุพงษ คําลือ
นายภานุพงษ พรหมวงศ
นายภานุพงษ วังหนองเสียว
นายภานุพงษ ศรีดารา
นายภานุมาศ วรสันต
นายภานุวัฒน เกียรตินฤมล
นายภานุวัฒน จันทรทอง
นายภานุวัฒน เตชนันท
นายภานุวัฒน บุตะมี
นายภานุวัฒน ไพรเขียว
นายภานุวัฒน สิงหหาญ
นายภานุวัฒน เสาวไลย
นายภานุวัฒน อันทปญญา
นายภานุวัตร พันธุยี่
นายภานุวิชญ สิงหบุญ
นายภาวัต เตานันท

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๓๑
๕๔๓๒
๕๔๓๓
๕๔๓๔
๕๔๓๕
๕๔๓๖
๕๔๓๗
๕๔๓๘
๕๔๓๙
๕๔๔๐
๕๔๔๑
๕๔๔๒
๕๔๔๓
๕๔๔๔
๕๔๔๕
๕๔๔๖
๕๔๔๗
๕๔๔๘
๕๔๔๙
๕๔๕๐
๕๔๕๑
๕๔๕๒
๕๔๕๓
๕๔๕๔
๕๔๕๕

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายภาวินิตย ลุนละวัน
นายภาษิต เจริญศรี
นายภาษิต สัพโส
นายภาสกร แกววิชิต
นายภาสกร จันทะรักษ
นายภาสกร จาเมืองฮาม
นายภาสกร โชคขจิตสัมพันธ
นายภาสกร ทุมสงคราม
นายภาสกร บัวครอง
นายภาสกร ภาคอัต
นายภาสกร วงศวิริยะ
นายภิญโญ จูสี
นายภิญโญ นันตะเสน
นายภิญโญ ผลไธสง
นายภิญโญ สนธิ
นายภิญโญ สุวรรณ
นายภิรมย วัชรินทรางกูร
นายภิรมย วัฒนสงค
นายภิรมย อินทะนะ
นายภิเรทชัย คําทะเนตร
นายภิษชวิศักดิ์ แกวมณี
วาที่รอยโท ภิเษก ดอยแกวขาว
นายภิสิทธิ์ ศิลาทอง
นายภีมพล เหมภูมิ
นายภีมมเนศ คงคาใส

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๔๕๖
๕๔๕๗
๕๔๕๘
๕๔๕๙
๕๔๖๐
๕๔๖๑
๕๔๖๒
๕๔๖๓
๕๔๖๔
๕๔๖๕
๕๔๖๖
๕๔๖๗
๕๔๖๘
๕๔๖๙
๕๔๗๐
๕๔๗๑
๕๔๗๒
๕๔๗๓
๕๔๗๔
๕๔๗๕
๕๔๗๖
๕๔๗๗
๕๔๗๘
๕๔๗๙
๕๔๘๐

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายภุชงค วงศศักดา
นายภุชิสสะ รุงวัฒนชัย
นายภูกษิดิ์กันต ภูมินา
นายภูชิต ธีรเมธโยธิน
นายภูชิสส มีอํานาจ
นายภูดิท เมืองแวง
นายภูดิท วรรณพฤกษ
วาที่รอยตรี ภูดิศ ควรระงับ
นายภูตะวัน วรนันทการกิจ
นายภูธร คําพันธุ
นายภูธร จันทะหงษ ปุณยจรัสธํารง
นายภูธร พวงศรี
นายภูนิวัฒน สะใบงาม
นายภูบดินทร พวงจํา
นายภูเบศ พนานุรักษ
นายภูเบศวร อยูดวง
นายภูผาภูมิ โมรีย
วาที่รอยเอก ภูพยงค คงชนะ
นายภูมรินทร สีกา
นายภูมิใจ อินทรโสม
นายภูมินทร จันครา
นายภูมินทร เจริญสุข
นายภูมินทร นามคง
นายภูมินทร เปนสุข
นายภูมินทร มะธิโตปะนํา

๕๔๘๑
๕๔๘๒
๕๔๘๓
๕๔๘๔
๕๔๘๕
๕๔๘๖
๕๔๘๗
๕๔๘๘
๕๔๘๙
๕๔๙๐
๕๔๙๑
๕๔๙๒
๕๔๙๓
๕๔๙๔
๕๔๙๕
๕๔๙๖
๕๔๙๗
๕๔๙๘
๕๔๙๙
๕๕๐๐
๕๕๐๑
๕๕๐๒
๕๕๐๓
๕๕๐๔
๕๕๐๕

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายภูมินทร รักษาวงศ
นายภูมินทร ลีพิพัฒนกุล
นายภูมินทร สังวาลย
นายภูมิพัฒน สุกทน
นายภูมิพิชาติ หินไชยศรี
นายภูมิภัทร กลางโคตร
นายภูมิศักดิ์ คันธะชุมภู
นายภูมิศักดิ์ บุญสม
นายภูมิสิทธิ์ มิ่งชะนิด
นายภูริ กลัดลอม
นายภูริ บานทอง
นายภูริช เกษม
นายภูริต พงษพิรุณ
นายภูริทัต แกวชะเนตร
นายภูริทัต สุรารักษชมภู
นายภูรินท บูรณพล
นายภูรินทร รัตนศรี
นายภูริพัฒน ศรีแจม
นายภูริภัทร เขียวขํา
นายภูวดล คําพิมูล
นายภูวดล ชาธิราช
นายภูวดล บํารุงสําราญ
นายภูวดิษฐ เกิดทรง
นายภูวนัย นนธิจันทร
นายภูวนัย สาหรายสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๕๐๖
๕๕๐๗
๕๕๐๘
๕๕๐๙
๕๕๑๐
๕๕๑๑
๕๕๑๒
๕๕๑๓
๕๕๑๔
๕๕๑๕
๕๕๑๖
๕๕๑๗
๕๕๑๘
๕๕๑๙
๕๕๒๐
๕๕๒๑
๕๕๒๒
๕๕๒๓
๕๕๒๔
๕๕๒๕
๕๕๒๖
๕๕๒๗
๕๕๒๘
๕๕๒๙
๕๕๓๐

นายภูวนาท คํามูล
นายภูวนารถ จันทาพูน
นายภูวเนศวร ศรีทอง
นายภูวไนย รักจํารูญ
นายภูวไนย สุนา
นายภูวะไนย แกวกา
นายภูวิทิต อํานักมณี
นายภูษณ หอมเย็น
นายภูษิต ดีสองชั้น
นายภูษิต ทรงประโคน
นายภูษิต มงคลธนทรัพย
นายภูษิต ศรีพุตฒ
นายภูสิทธิ์ นิลประยูร
นายโภคิน บุราสิทธิ์
นายมกรธวัช แสนสงา
นายมงคล กระดานพล
นายมงคล กุลสุวรรณ
นายมงคล เกตมณี
นายมงคล ขวางกระโทก
นายมงคล คํารินทร
นายมงคล แดงฟู
นายมงคล ตุนใจ
นายมงคล ทบพักตร
นายมงคล ทะนันไธสง
นายมงคล ธนสัมปตติ

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๓๑
๕๕๓๒
๕๕๓๓
๕๕๓๔
๕๕๓๕
๕๕๓๖
๕๕๓๗
๕๕๓๘
๕๕๓๙
๕๕๔๐
๕๕๔๑
๕๕๔๒
๕๕๔๓
๕๕๔๔
๕๕๔๕
๕๕๔๖
๕๕๔๗
๕๕๔๘
๕๕๔๙
๕๕๕๐
๕๕๕๑
๕๕๕๒
๕๕๕๓
๕๕๕๔
๕๕๕๕

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายมงคล ธนาไสย
นายมงคล นนทขุนทด
นายมงคล บุญติด
นายมงคล ประเสริฐสังข
นายมงคล ปางชาติ
นายมงคล ปดจัตุรัส
นายมงคล พรศักดิ์หาญ
นายมงคล พิผวนนอก
นายมงคล เพิ่มศิลป
นายมงคล โพธิ์มวง
นายมงคล ภุชงคอนันต
นายมงคล มลใสกุล
วาที่รอยตรี มงคล วงศฝน
นายมงคล วิชยานานนท
นายมงคล ศรีมหาพรม
นายมงคล ศักดิ์ดี
นายมงคล สุขเสริม
นายมงคล สุนทรา
นายมงคล อยูสมบูรณ
นายมงคล อรุณฉาย
วาที่รอยตรี มงคล อสิพงษ
นายมงคล อูสูงเนิน
นายมงคลชัย ปญญพัฒนพงศ
นายมงคลชัย พรหมมาหลา
นายมงคลชัย สารัมย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๕๕๖
๕๕๕๗
๕๕๕๘
๕๕๕๙
๕๕๖๐
๕๕๖๑
๕๕๖๒
๕๕๖๓
๕๕๖๔
๕๕๖๕
๕๕๖๖
๕๕๖๗
๕๕๖๘
๕๕๖๙
๕๕๗๐
๕๕๗๑
๕๕๗๒
๕๕๗๓
๕๕๗๔
๕๕๗๕
๕๕๗๖
๕๕๗๗
๕๕๗๘
๕๕๗๙
๕๕๘๐

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจโท มงคลเดช วรรณปะเก
นายมงคลธรรม ศรีเคนา
นายมงคลวิทย พวงบุตร
นายมณฑล นําพะวา
นายมณเฑียร ชัยประเสริฐ
นายมณเฑียร พันธุมาศ
นายมณเฑียร เรียบเรียง
นายมณเทียน แจงใจ
นายมณเทียร โมรา
นายมณี พัดขํา
นายมณี อิ่มเจือ
วาที่รอยตรี มติพัฒน เชิดสุข
นายมนตชัย ปานศรีนวล
นายมนตชัย แพงงา
นายมนตชัย รัตนวรรณี
นายมนตชัย ลีวงคศักดิ์
นายมนตชัย ไวมาตย
นายมนตชัย ใสกระจาง
นายมนตตรี ขันทองคํา
นายมนตตรี ทองแตม
นายมนตทิวา ไชยแกว
นายมนตไพร สังขจตุรงค
นายมนตรชัย แสงอุน
นายมนตรี กรมทํามา
นายมนตรี กํากูด

๕๕๘๑
๕๕๘๒
๕๕๘๓
๕๕๘๔
๕๕๘๕
๕๕๘๖
๕๕๘๗
๕๕๘๘
๕๕๘๙
๕๕๙๐
๕๕๙๑
๕๕๙๒
๕๕๙๓
๕๕๙๔
๕๕๙๕
๕๕๙๖
๕๕๙๗
๕๕๙๘
๕๕๙๙
๕๖๐๐
๕๖๐๑
๕๖๐๒
๕๖๐๓
๕๖๐๔
๕๖๐๕

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายมนตรี
นายมนตรี
นายมนตรี
นายมนตรี
นายมนตรี
นายมนตรี
นายมนตรี
นายมนตรี
นายมนตรี
นายมนตรี
นายมนตรี
นายมนตรี
นายมนตรี
นายมนตรี
นายมนตรี
นายมนตรี
นายมนตรี
นายมนตรี
นายมนตรี
นายมนตรี
นายมนตรี
นายมนตรี
นายมนตรี
นายมนตรี
นายมนตรี

เกตุแกวเกลี้ยง
แกวสมบูรณ
ขุนนนท
คนเล
คลายสมบัติ
แคนมืด
จิตตหาญ
จินา
ชัยชราแสง
ชูราศรี
โชคลาภ
เซาะมัน
ดงขันตะ
ถาบูรณะพงศพันธ
ทองภู
ทิพยสุข
โททัสสะ
นันโช
นันไชย
นันตา
บุญทรงธรรม
ประทุมวงศ
ปนคํา
ผิวผัน
พรมแสง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๖๐๖
๕๖๐๗
๕๖๐๘
๕๖๐๙
๕๖๑๐
๕๖๑๑
๕๖๑๒
๕๖๑๓
๕๖๑๔
๕๖๑๕
๕๖๑๖
๕๖๑๗
๕๖๑๘
๕๖๑๙
๕๖๒๐
๕๖๒๑
๕๖๒๒
๕๖๒๓
๕๖๒๔
๕๖๒๕
๕๖๒๖
๕๖๒๗
๕๖๒๘
๕๖๒๙
๕๖๓๐

นายมนตรี มณีวรรณ
นายมนตรี ยาวะโนภาส
นายมนตรี รงคทอง
นายมนตรี รักนิยม
นายมนตรี รัตนศรี
นายมนตรี ลคร
นายมนตรี ลิ้มฉาย
นายมนตรี สบายสุข
นายมนตรี สังขโต
นายมนตรี สีแกวก่ํา
วาที่รอยตรี มนตรี สุภาพ
นายมนตรี หาทรัพย
นายมนตสะกันฑ เท็นผม
นายมนรักษ ศรีมหาวงค
นายมนศักดิ์ เงาลี
นายมนัส เกตขุนทด
นายมนัส เจื้อยแจว
นายมนัส โฉมฉลวย
นายมนัส นุกูลรัตน
นายมนัส เพ็งหมู
นายมนัส เมืองมัจฉา
นายมนัส ยืนยง
นายมนัส รัตนวรรณ
นายมนัส เรือนอินทร
นายมนัส สักขาพรม

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๓๑
๕๖๓๒
๕๖๓๓
๕๖๓๔
๕๖๓๕
๕๖๓๖
๕๖๓๗
๕๖๓๘
๕๖๓๙
๕๖๔๐
๕๖๔๑
๕๖๔๒
๕๖๔๓
๕๖๔๔
๕๖๔๕
๕๖๔๖
๕๖๔๗
๕๖๔๘
๕๖๔๙
๕๖๕๐
๕๖๕๑
๕๖๕๒
๕๖๕๓
๕๖๕๔
๕๖๕๕

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายมนัส แสนพลสาร
นายมนัส หลังเจะนุย
นายมนัส อินทรไพร
นายมนัส อุทัยชิน
นายมนัสชัย แจมจร
นายมนัสโชค นาราศรี
นายมนัสพงษ มีสูงเนิน
นายมนู กันทะวงค
นายมนู จุงแผวตระกูล
นายมนู ชางเขียน
นายมนูกิจ บานเลา
นายมนูญ กองจันทร
นายมนูญ ทองสุขนอก
นายมนูญ ทิตยวัลลี
นายมนูญ นันติอูป
นายมนูญ บุบผาพวง
นายมนูญ พันธุจันทร
นายมนูญ พินิจลึก
นายมนูญ พุฒพวง
นายมนูญ ยางงาม
นายมนูญ แสนสิงห
นายมนูญ หนูสันเทียะ
นายมนูญ เหนียวจันทึก
นายมนูญ อามัสสา
นายมนูณ พรมดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๖๕๖
๕๖๕๗
๕๖๕๘
๕๖๕๙
๕๖๖๐
๕๖๖๑
๕๖๖๒
๕๖๖๓
๕๖๖๔
๕๖๖๕
๕๖๖๖
๕๖๖๗
๕๖๖๘
๕๖๖๙
๕๖๗๐
๕๖๗๑
๕๖๗๒
๕๖๗๓
๕๖๗๔
๕๖๗๕
๕๖๗๖
๕๖๗๗
๕๖๗๘
๕๖๗๙
๕๖๘๐

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

วาที่รอยตรี มโนชญ นาคธรณิศวร
นายมรกต แจมใส
นายมรกต ทัพจันทร
นายมรกต มานิล
นายมวลชน ชูแกว
นายมหรรณพ สมอเนื้อ
นายมหามัดรุสลี หะ
นายมหิทธิพงศ จันทะคาม
นายมหิศธร ชุมแสง
นายมหิศร จิตรสํารวย
นายมอัศศอบีรีน บือแน
นายมะซอเร วาเยะ
นายมะซามัน การี
นายมะตอลา โซะหะแว
นายมะตอเฮ สาแม็ง
นายมะนันท ดอแนลาะ
นายมะนาซาฮา หะยีหะมะ
นายมะนาเส ดอเลาะ
นายมะพอลี ปะดอ
นายมะพาริ มะเระ
นายมะยีดิง อาแวจู
นายมะยูโซะ บูกุ
นายมะยูโซะ อารงค
นายมะรอชาลี เจะฮิง
นายมะรอซี ยามาลอเด็ง

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

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายมะรอนี กาหลง
นายมะรอบี เจะแม
นายมะรอป แมเลาะ
นายมะรออิฟ บือซา
นายมะรีเปง หะยีและ
นายมะรูดิง อาลี
นายมะรูดิน สาตาร
นายมะลุกมาน ลาโอะ
นายมะลุตร สมยา
นายมะวี อารง
นายมะสกรี บือซา
นายมะสอและ ดอเลาะอาลี
นายมะสะกรี หะมะ
นายมะสากี วาแวนิ
นายมะสากี แวกือจิ
นายมะสาลาฮูดิง สาและบิง
นายมะสุกรี มะระเปะ
นายมะอูเซ็ง กอเดร
นายมังกร ทาววรรณชาติ
นายมังกร บุญศรี
นายมัรวาน ละตานา
นายมัฮมุ กามา
นายมาโซร ตันหยงอุตง
นายมาณิตย คดีพิศาล
นายมานนท จันทรเจียม

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

นายมานพ ขยายเสียง
นายมานพ คงนา
ดาบตํารวจ มานพ ดวงดาร
นายมานพ ตนุเลิศ
นายมานพ เทพบุตร
นายมานพ นาคชาตรี
นายมานพ นามวงษ
นายมานพ นิพรรัมย
นายมานพ บุญแจม
นายมานพ มาตยวังแสง
นายมานพ มาสุข
นายมานพ มีหอม
นายมานพ ยอดเกตุ
นายมานพ แยมโกสุมภ
นายมานพ ลีประโคน
นายมานพ เลี่ยมสุวรรณ
นายมานพ วรรณภิละ
นายมานพ เสร็จพรอม
นายมานพ แสงสวาง
นายมานะ กองเงิน
นายมานะ คงสามัคคี
นายมานะ คําผิว
นายมานะ เงางาม
นายมานะ จันทราคา
นายมานะ ชะลาลัย

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายมานะ ทีคลัง
นายมานะ นุประโคน
นายมานะ เพาะเจริญ
นายมานะ มานะประดิษฐ
นายมานะ ศรีผอง
นายมานะ สุขประเสริฐ
นายมานะจิตต รัตนมณี
นายมานะชัย บุญพิพัฒน
นายมานะพงษ มาบานซง
นายมานัส มณีโรจน
นายมานัส ศักดี
นายมานัสพงษ พรหมศรี
นายมานิต ทองใบ
นายมานิตย เตชะตน
นายมานิตย บินพันทอง
นายมานิตย ศรีสวาง
นายมานิตย สังขทอง
นายมานิตยไว สีประสงค
นายมาโนช ขําศรีบุศ
นายมาโนช คงเมือง
จาสิบเอก มาโนช โชคดี
นายมาโนช โตล่ํา
นายมาโนช นอขุนทด
นายมาโนช นันทา
นายมาโนช บัวกลิ่น

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๗๕๖
๕๗๕๗
๕๗๕๘
๕๗๕๙
๕๗๖๐
๕๗๖๑
๕๗๖๒
๕๗๖๓
๕๗๖๔
๕๗๖๕
๕๗๖๖
๕๗๖๗
๕๗๖๘
๕๗๖๙
๕๗๗๐
๕๗๗๑
๕๗๗๒
๕๗๗๓
๕๗๗๔
๕๗๗๕
๕๗๗๖
๕๗๗๗
๕๗๗๘
๕๗๗๙
๕๗๘๐

นายมาโนช ประกอบแสง
นายมาโนช มั่นคง
นายมาโนช วิริยะ
นายมาโนช แสงทอง
นายมาโนชญ แสงศิริ
วาที่รอยตรี มาโนชญ อุดจันทร
นายมาโนต หอมจะบก
นายมามะซากี ดีแม
นายมามะสาเปยน แอสะ
นายมารอซือลี บากา
นายมารุต โพธิปรากฎ
นายมารุต รามแกว
นายมารุต ลือชา
นายมารุต ศรีรัตนพัฒน
นายมารุต สาริกาพงษ
นายมารุตต ลั่นเตง
นายมาศพล ประทุมแพง
นายมาหะมะ กอสิง
นายมาหะมะ มะฆา
นายมาหะมะนาวาวี มะเกะ
นายมาหะมะพาเดร อายุ
นายมาหะมะอุชมี สาและ
นายมาหามะ สะเเลแม
นายมาแอน ใจตรง
นายมิตร ดาราฉาย

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๘๑
๕๗๘๒
๕๗๘๓
๕๗๘๔
๕๗๘๕
๕๗๘๖
๕๗๘๗
๕๗๘๘
๕๗๘๙
๕๗๙๐
๕๗๙๑
๕๗๙๒
๕๗๙๓
๕๗๙๔
๕๗๙๕
๕๗๙๖
๕๗๙๗
๕๗๙๘
๕๗๙๙
๕๘๐๐
๕๘๐๑
๕๘๐๒
๕๘๐๓
๕๘๐๔

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายมิตรชัย ใจหวาน
นายมิตรชัย ชัยสาร
นายมิตรชัย พลซา
นายมีชัย ทัพธานี
นายมีชัย นาคชัยยะ
นายมีชัย พลทองมาก
นายมีสุข วงษชื่น
นายมุตตอเหล็บ โตะมุสอ
นายมุสตอฝา แกสมาน
นายมุสตอฟา มะอูเซ็ง
นายมุหามะยากี ดือมุงกาปะ
นายมูหัมมัดสาเรฟ มะแซ
นายมูหามะฮาดี อารง
นายมูหามัดตามีซี วาเฮ็บ
นายมูฮัมมัดสุกรี บาโฮะ
นายมูฮัมหมัดนายิบ สีตีเลาะ
นายมูฮัมหมัดรออี มะลี
นายมูฮัมหมัดฮัสสัน อาสลัม
อัลอิคลาส
นายมูฮามัดดรากี โตะลง
นายมูฮํามัด มะลี
นายมูฮํามัด ฮาเระ
นายมูฮํามัดซาอูดี แยแล
นายมูฮํามัดรอซี เจะแม
นายมูฮําหมัด โตะแมะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๘๐๕
๕๘๐๖
๕๘๐๗
๕๘๐๘
๕๘๐๙
๕๘๑๐
๕๘๑๑
๕๘๑๒
๕๘๑๓
๕๘๑๔
๕๘๑๕
๕๘๑๖
๕๘๑๗
๕๘๑๘
๕๘๑๙
๕๘๒๐
๕๘๒๑
๕๘๒๒
๕๘๒๓
๕๘๒๔
๕๘๒๕
๕๘๒๖
๕๘๒๗
๕๘๒๘
๕๘๒๙

นายมูฮําหมัดรุสลี อาแว
นายเมคิน เทียนเงิน
นายเมฆสุวรรณ วังวงศ
นายเมฆหลา คันธี
นายเมฆา ดีสงคราม
นายเมฆินทร พรมประศรี
นายเมธา โปทอง
นายเมธา ภูมิเขต
นายเมธา ศรีกําเหนิด
นายเมธากุล อุระภา
นายเมธาวิร ชาวนา
นายเมธาสิทธิ์ จักรสุวรรณ
วาที่รอยตรี เมธี กาบุญค้ํา
นายเมธี ไกรศรี
นายเมธี ชราศรี
นายเมธี เชี่ยวนิกร
วาที่รอยตรี เมธี บุญปญญา
นายเมธี ภาวะดี
นายเมธี สิงขุดร
นายเมธี สีละพัฒน
นายเมธี อวนล่ํา
นายเมธี อุดม
นายเมธีพงศ ยงยันต
นายเมืองแมน หารทรงชัย
นายเมืองใหม แกวประเสริฐ

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๓๐
๕๘๓๑
๕๘๓๒
๕๘๓๓
๕๘๓๔
๕๘๓๕
๕๘๓๖
๕๘๓๗
๕๘๓๘
๕๘๓๙
๕๘๔๐
๕๘๔๑
๕๘๔๒
๕๘๔๓
๕๘๔๔
๕๘๔๕
๕๘๔๖
๕๘๔๗
๕๘๔๘
๕๘๔๙
๕๘๕๐
๕๘๕๑
๕๘๕๒
๕๘๕๓
๕๘๕๔

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายแมน พิมพะสอน
นายแมน อาชีพสมุทร
นายแมน อินทะสิทธิ์
นายแมนพงษ เมฆเสนา
นายแมนรักษ เปรมทอง
นายแมนสรวง แซซิ้ม
นายแมนสันต รมเย็น
นายไมตรี ชูรอด
นายไมตรี ไชยขันธุ
นายไมตรี ไชยศร
นายไมตรี ทั่วดาว
นายไมตรี วินานนท
นายไมตรี ศรีมันตะ
นายไมตรี ศิริบุญรอด
นายไมตรี สุวรรณไตรย
นายยงค เกลียวทอง
นายยงยศ ถาวัลย
นายยงยศ ทองคํา
นายยงยุทธ กิ่งวงษา
นายยงยุทธ คงแกว
นายยงยุทธ บุษบก
นายยงยุทธ พยัคฆพล
นายยงยุทธ พรมเมืองซาย
นายยงยุทธ พานิช
นายยงยุทธ แพงนอย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๘๕๕
๕๘๕๖
๕๘๕๗
๕๘๕๘
๕๘๕๙
๕๘๖๐
๕๘๖๑
๕๘๖๒
๕๘๖๓
๕๘๖๔
๕๘๖๕
๕๘๖๖
๕๘๖๗
๕๘๖๘
๕๘๖๙
๕๘๗๐
๕๘๗๑
๕๘๗๒
๕๘๗๓
๕๘๗๔
๕๘๗๕
๕๘๗๖
๕๘๗๗
๕๘๗๘
๕๘๗๙

นายยงยุทธ มะนัส
นายยงยุทธ เรืองเพชร
วาที่รอยตรี ยงยุทธ สังแสตมป
นายยงยุทธ สิงตะนะ
นายยงยุทธ สินสวาท
นายยงยุทธ สุขหญีต
นายยงยุทธ อินทรไธสง
นายยงยุทธ อุดไธสง
นายยงยุทธ ทิทา
นายยงยุธ แพขุนทด
นายยชอนันต อุนสกล
นายยนต บุญแรง
นายยรรยง มากคงแกว
นายยวงรัตน รัฐไสย
นายยศ กันทายวง
นายยศกร ปวงสุข
นายยศดนัย อาจวิชัย
นายยศธร บรรเทิง
นายยศพล ชาติโรจันทร
นายยศพล โพทอง
นายยศพล ศักดิ์แพทย
นายยศพัทธ ลาภาอุตร
นายยศพัทธ สมบัล
นายยศรวี วุฒิสาร
นายยศวรรธน วิชิตพันธ

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๘๐
๕๘๘๑
๕๘๘๒
๕๘๘๓
๕๘๘๔
๕๘๘๕
๕๘๘๖
๕๘๘๗
๕๘๘๘
๕๘๘๙
๕๘๙๐
๕๘๙๑
๕๘๙๒
๕๘๙๓
๕๘๙๔
๕๘๙๕
๕๘๙๖
๕๘๙๗
๕๘๙๘
๕๘๙๙
๕๙๐๐
๕๙๐๑
๕๙๐๒
๕๙๐๓
๕๙๐๔

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายยอด กามล
นายยอดชาย เพชรนอย
นายยอดทรัพย กันธิยะ
นายยอดธง คงปนนา
นายยอดเพชร งามคง
นายยอดเพชร ประยูร
นายยอดรัก กุลเกลี้ยง
นายยะยา โซะ
นายยะยา สันสะและ
นายยัสรี ปะดอ
นายยาการียาลแองซอรี ยูโซะ
นายยาเบ็น เรืองจรูญศรี
นายยาหยา อุเซ็ง
วาที่รอยตรี ยิ่ง จันตะมะ
นายยิ่งยง ประดับกรณ
นายยิ่งยศ เริ่มศรี
นายยิ่งยศ ศรีลาศักดิ์
นายยิ่งยศ หลาวทอง
นายยิ่งศักดิ์ วรโยธา
นายยิหลัน แสนสุข
นายยีสมาน บินซอลีฮีน
นายยุติวิชญ เทือกตา
นายยุทธ เบาทอง
นายยุทธ ศรีบุญมี
นายยุทธการ ศรีมาชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๙๐๕
๕๙๐๖
๕๙๐๗
๕๙๐๘
๕๙๐๙
๕๙๑๐
๕๙๑๑
๕๙๑๒
๕๙๑๓
๕๙๑๔
๕๙๑๕
๕๙๑๖
๕๙๑๗
๕๙๑๘
๕๙๑๙
๕๙๒๐
๕๙๒๑
๕๙๒๒
๕๙๒๓
๕๙๒๔
๕๙๒๕
๕๙๒๖
๕๙๒๗
๕๙๒๘
๕๙๒๙

นายยุทธการ อุประโจง
นายยุทธการณ แผนผา
นายยุทธกิจ สัตยาวุธ
นายยุทธจักร นามขาว
นายยุทธจักร ไกรสิงห
นายยุทธชัย จริตนอม
นายยุทธชัย ซุนอินทร
วาที่รอยตรี ยุทธชัย วงเวียน
นายยุทธชัย ศรบุญลา
นายยุทธชัย แสงจันทร
วาที่รอยโท ยุทธชาติ ไชยบุตร
นายยุทธเดช แกวมณี
นายยุทธนา ขจรเดชชัยฤทธิ์
นายยุทธนา เคนไชยวงศ
นายยุทธนา จันทรเพ็ญ
นายยุทธนา เจริญดี
นายยุทธนา ฉุยเนย
นายยุทธนา ชมเชย
นายยุทธนา บุญพุฒ
นายยุทธนา ปาดี
นายยุทธนา ผาเวช
นายยุทธนา ผุดผา
นายยุทธนา พรทิพย
นายยุทธนา มรกต
นายยุทธนา มุสิกา

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๓๐
๕๙๓๑
๕๙๓๒
๕๙๓๓
๕๙๓๔
๕๙๓๕
๕๙๓๖
๕๙๓๗
๕๙๓๘
๕๙๓๙
๕๙๔๐
๕๙๔๑
๕๙๔๒
๕๙๔๓
๕๙๔๔
๕๙๔๕
๕๙๔๖
๕๙๔๗
๕๙๔๘
๕๙๔๙
๕๙๕๐
๕๙๕๑
๕๙๕๒
๕๙๕๓
๕๙๕๔

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายยุทธนา แมนผล
นายยุทธนา สกุลสุทธิวัฒน
นายยุทธนา สมสมาน
นายยุทธนา สะตะ
นายยุทธนา สาจวง
นายยุทธนา อาจหาญ
นายยุทธนา อาสนสุวรรณ
นายยุทธนา อิ่มทรัพย
นายยุทธนา อุไรมาลย
นายยุทธนากร แกวกัลยา
นายยุทธพงศ หอมหวล
นายยุทธพงษ ติชาวัน
นายยุทธพงษ มิ่งขวัญ
นายยุทธพงษ สุทธิรักษ
นายยุทธพงษ อยูปอม
นายยุทธพล จันทรดี
วาที่รอยตรี ยุทธพล ซาผู
นายยุทธพล สุตะภักดิ์
นายยุทธพล หนูลาย
นายยุทธภูมิ ตันติมาลา
นายยุทธยง แดนไธสง
นายยุทธวัช แกวเกิด
นายยุทธศักดิ์ ดวงคําจันทร
นายยุทธศักดิ์ ศรีแกว
นายยุทธศักดิ์ สรอยสนเทศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๙๕๕
๕๙๕๖
๕๙๕๗
๕๙๕๘
๕๙๕๙
๕๙๖๐
๕๙๖๑
๕๙๖๒
๕๙๖๓
๕๙๖๔
๕๙๖๕
๕๙๖๖
๕๙๖๗
๕๙๖๘
๕๙๖๙
๕๙๗๐
๕๙๗๑
๕๙๗๒
๕๙๗๓
๕๙๗๔
๕๙๗๕
๕๙๗๖
๕๙๗๗
๕๙๗๘
๕๙๗๙

นายยุทธศักดิ์ แสงฉาย
นายยุทธศักดิ์ หัสดี
นายยุทธศักดิ์ อารยภัทรวงศ
นายยุทธศาสตร แกวดี
นายยุทธศาสตร คุณสีขาว
นายยุทธศาสตร โยธาเสน
นายยุทธศาสตร วาดวงศรี
นายยุทธศาสน ผานาค
นายยุทธิชัย เครือจันผา
นายยุทธิชัย อักษรณรงค
นายยุทธิพงษ พรอมพรม
นายยุธนา ผิวขํา
นายยุธยา คงพรม
นายยุรนันท ทรวงทองหลาง
นายยุรนันท เปงบังวัน
นายยูซุฟ เนียมนํา
นายยูซุฟ อิบู
นายยูซูฟ เดชอรัญ
นายยูโสบ เส็นสมมาตร
นายเยี่ยมพล ประดับกรณ
นายเยี่ยมศักดิ์ สุวรรณ
นายโยธิน นาอุดม
นายโยธิน พูลกําลัง
นายโยธิน วองไว
นายรชฎ ลัฐิกา

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๘๐
๕๙๘๑
๕๙๘๒
๕๙๘๓
๕๙๘๔
๕๙๘๕
๕๙๘๖
๕๙๘๗
๕๙๘๘
๕๙๘๙
๕๙๙๐
๕๙๙๑
๕๙๙๒
๕๙๙๓
๕๙๙๔
๕๙๙๕
๕๙๙๖
๕๙๙๗
๕๙๙๘
๕๙๙๙
๖๐๐๐
๖๐๐๑
๖๐๐๒
๖๐๐๓
๖๐๐๔

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายรชฏ อิ่นคํา
นายรชตะ เอกรุงโรจน
นายรชานนท ฤดีแกลวกลา
นายรฐพล สุวรรณมณี
นายรณกร กาญจนวรางกูร
นายรณกร นนทยะโส
นายรณกร โรจนประทีป
นายรณกร ศรีโสภา
นายรณกร สุวรรณ
นายรณกฤต กุมสิน
นายรณกฤต พลเยี่ยม
นายรณชัย จันทรแกว
นายรณชัย พลอยเพ็ชร
นายรณชิต คําศรี
นายรณภพ เมฆกุญชร
นายรณภากาศ สุพรรณไกรสีห
นายรณยุทธ แกวฝาย
นายรณยุทธ บุตรเวส
นายรณรงค ดวงนุม
นายรณฤทธิ์ กล่ําพิมาย
นายรณฤทธิ์ นาผล
นายรติภัทร ชื่นใจ
นายรนนท นุนสิงห
นายรพี ศรีวิเชียร
นายรพีพัฒน รักทุงรวงทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๐๐๕
๖๐๐๖
๖๐๐๗
๖๐๐๘
๖๐๐๙
๖๐๑๐
๖๐๑๑
๖๐๑๒
๖๐๑๓
๖๐๑๔
๖๐๑๕
๖๐๑๖
๖๐๑๗
๖๐๑๘
๖๐๑๙
๖๐๒๐
๖๐๒๑
๖๐๒๒
๖๐๒๓
๖๐๒๔
๖๐๒๕
๖๐๒๖
๖๐๒๗
๖๐๒๘
๖๐๒๙

นายรพีภัทร มั่นจิต
นายรวมพล ดวงศรีจันทร
นายรวมพล หมั่นวิชา
นายรวมมิตร บุษดี
นายรวย ศรีหรัญ
นายรวิชญ อานไมล
นายรวี ศรีคํา
นายรอเก็ม ทวีโสะ
นายรอบ สุคําหลา
นายรอภีดี ดอคอ
นายรอยแกว ตาแหวน
นายรอยเอ็ด เจริญนางรอง
นายรอสดี จารง
นายรอสะ มาเละ
นายรอฮีม อีแต
นายรอฮีมาน อารอมะ
นายระนอง สองศรี
นายระบิล หลาภิละ
นายระพิน เกษแกว
นายระพิน แกวผอง
นายระพีพัฒน ชาญนรา
นายระพีพัฒน เชาวพอง
นายระพีพัฒน ภามาศ
นายรักเกียรติ บุญคง
นายรักเกียรติ อินทรัตน

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๓๐
๖๐๓๑
๖๐๓๒
๖๐๓๓
๖๐๓๔
๖๐๓๕
๖๐๓๖
๖๐๓๗
๖๐๓๘
๖๐๓๙
๖๐๔๐
๖๐๔๑
๖๐๔๒
๖๐๔๓
๖๐๔๔
๖๐๔๕
๖๐๔๖
๖๐๔๗
๖๐๔๘
๖๐๔๙
๖๐๕๐
๖๐๕๑
๖๐๕๒
๖๐๕๓
๖๐๕๔

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายรักชนะ บุญชาญ
นายรักชาติ คนยัง
นายรักชาติ ไชยบํารุง
นายรักชาติ ภูชะอุม
นายรักพงษ บุญศิริ
นายรักศักษ ชาติอดุลย
นายรักษ พรชะตา
นายรักใหม ลุนศรี
นายรังสรรค เขาเมือง
นายรังสรรค ดนตรีพงษ
นายรังสรรค ดวงจําปา
นายรังสรรค ทองหอ
นายรังสรรค ผาสุข
นายรังสรรค ฝายสมบัติ
นายรังสรรค พลอยสุวรรณ
นายรังสรรค เพ็งธรรม
นายรังสรรค โพธิ์ผา
นายรังสรรค สมศักดิ์
นายรังสรรค หมื่นโฮง
นายรังสรรณ เจริญรักษ
นายรังสันต อินทรสม
นายรังสันติ์ บุญคํา
นายรังสิต บุญภา
นายรังสิต โพธิ์ศรี
นายรังสิทธิ์ ปุลันรัมย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๐๕๕
๖๐๕๖
๖๐๕๗
๖๐๕๘
๖๐๕๙
๖๐๖๐
๖๐๖๑
๖๐๖๒
๖๐๖๓
๖๐๖๔
๖๐๖๕
๖๐๖๖
๖๐๖๗
๖๐๖๘
๖๐๖๙
๖๐๗๐
๖๐๗๑
๖๐๗๒
๖๐๗๓
๖๐๗๔
๖๐๗๕
๖๐๗๖
๖๐๗๗
๖๐๗๘
๖๐๗๙

นายรังสิมันต มุสิกะเจริญ
นายรังสิมันตุ เชือนรัมย
นายรัชชานนท เทพอาจ
นายรัชชานนท พูลเอียด
นายรัชทิน ผดุงกิจ
นายรัชพล ตายเนาวดง
นายรัชพล ทองเกื้อ
นายรัชพล ผลพูล
นายรัชพล พรหมจําปา
นายรัชภัฎ ประทุมสินธ
นายรัชภูมิ แพงมา
นายรัชภูมิ มะโนฤทธิ์
นายรัชศาล คุมครอง
นายรัฐจักษ ถิ่นขาม
นายรัฐฐกรณ วิชญะปณณกรณ
นายรัฐพงศ สีแสด
นายรัฐพล คําแกน
นายรัฐพล ณะศรี
นายรัฐพล เมืองชื่น
นายรัฐพล สุพรรณตา
นายรัฐพล อินไชสา
นายรัฐวุฒิ ชินวงษเกตุ
นายรัฐศาสตร คุณสมบัติ
นายรัฐศาสตร พรคุณวุฒิ
นายรัฐศาสตร สวัสดิ์มูล

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๘๐
๖๐๘๑
๖๐๘๒
๖๐๘๓
๖๐๘๔
๖๐๘๕
๖๐๘๖
๖๐๘๗
๖๐๘๘
๖๐๘๙
๖๐๙๐
๖๐๙๑
๖๐๙๒
๖๐๙๓
๖๐๙๔
๖๐๙๕
๖๐๙๖
๖๐๙๗
๖๐๙๘
๖๐๙๙
๖๑๐๐
๖๑๐๑
๖๑๐๒
๖๑๐๓
๖๑๐๔

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายรัฐสิทธิ์ เบาอาสา
นายรัณดอน วินทะไชย
นายรัตน สุทธศิลป
นายรัตนชัย จุลราช
นายรัตนชัย ปาปะกัง
นายรัตนชัย ศรีโสภณ
นายรัตนพล คําเพชร
นายรัตนศักดิ์ ฟกทอง
นายรัตนะ ดวงเงิน
วาที่รอยตรี รัตพล กอมนอย
นายรัตพล มุสิกพันธ
นายรัศมี พุดสีเสน
นายรัศมีเดช ประเสริฐสังข
นายราฆพ ประสานนาม
นายราชวัฒน ปททุม
นายราชวัตร สายา
นายราชศักดิ์ จัตุรัสตระกูล
นายราชศักดิ์ วงศบุบผา
นายราชศักดิ์ เวชกร
นายราชเสถียน เชื้อหงษ
นายราชัญ มาตยเทพ
นายราชัน เทวัน
นายราชัน นาสมพงษ
นายราชัน รัตนพันธ
นายราชันย จันทราลักษณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๑๐๕
๖๑๐๖
๖๑๐๗
๖๑๐๘
๖๑๐๙
๖๑๑๐
๖๑๑๑
๖๑๑๒
๖๑๑๓
๖๑๑๔
๖๑๑๕
๖๑๑๖
๖๑๑๗
๖๑๑๘
๖๑๑๙
๖๑๒๐
๖๑๒๑
๖๑๒๒
๖๑๒๓
๖๑๒๔
๖๑๒๕
๖๑๒๖
๖๑๒๗
๖๑๒๘
๖๑๒๙

นายราชันย ฝายคําตา
นายราชันย แวงวรรณ
นายราชันย สัมฤทธิ์
นายราชัย ชวยชู
นายราชิต มีนารัตน
นายราชิต สาคเรศ
นายราชินทร เชื้อกุลา
นายราชู เจริญเกียรติ
นายราเชต มูเก็ม
นายราเชนต รุกขชาติ
นายราเชนทร ติ๊บแกว
นายราเชนทร ปานตุลย
นายราเชนทร พะวงษ
นายราเชนทร สิงหมนัส
วาที่รอยเอก รามภคิน โทรัตน
นายราเมศร รุงรวยศรี
นายราอีด สงวนรัตน
นายรือสันต สุวรรณทา
นายรุง รอดจาก
นายรุง ฤกษงาม
นายรุง รอยพรมมา
นายรุงชาย เย็นตา
นายรุงตะวัน ใจดี
นายรุงทวี พรรณา
นายรุงทิตย พรหมมาเย็น

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๓๐
๖๑๓๑
๖๑๓๒
๖๑๓๓
๖๑๓๔
๖๑๓๕
๖๑๓๖
๖๑๓๗
๖๑๓๘
๖๑๓๙
๖๑๔๐
๖๑๔๑
๖๑๔๒
๖๑๔๓
๖๑๔๔
๖๑๔๕
๖๑๔๖
๖๑๔๗
๖๑๔๘
๖๑๔๙
๖๑๕๐
๖๑๕๑
๖๑๕๒
๖๑๕๓
๖๑๕๔

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายรุงนิรัตน ศรีนาม
นายรุงปรีดา มูลสุวรรณ
นายรุงเพชร คํามูลมี
นายรุงเพชร ถามูลแสน
นายรุงระวี สกุลนามรัตน
นายรุงรัตน วิริโยคุณ
นายรุงราวี จําปาดี
นายรุงเรือง ไชยจันหอม
นายรุงโรจน กันทาเขียว
นายรุงโรจน โคตรนารา
นายรุงโรจน ศรีสุริยชัย
นายรุงโรจน สุยะราช
นายรุงโรจน หวังชม
นายรุงฤทธิ์ ศรีวรรณะ
นายรุงศักดิ์ ปทุมบาล
นายรุงแสง พลซา
นายรุจน โกมลตรี
นายรุจน หาเรือนทรง
นายรุจิรวัทน วิสุทธิเกษตรสกุล
นายรุจิโรจน สุขรื่น
นายรุสลี มะนอ
นายรุสลี แสงดี
นายเรณู คําใสย
นายเรวัช ดวงฉีด
นายเรวัฒน จันทรหอม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๑๕๕
๖๑๕๖
๖๑๕๗
๖๑๕๘
๖๑๕๙
๖๑๖๐
๖๑๖๑
๖๑๖๒
๖๑๖๓
๖๑๖๔
๖๑๖๕
๖๑๖๖
๖๑๖๗
๖๑๖๘
๖๑๖๙
๖๑๗๐
๖๑๗๑
๖๑๗๒
๖๑๗๓
๖๑๗๔
๖๑๗๕
๖๑๗๖
๖๑๗๗
๖๑๗๘
๖๑๗๙

นายเรวัฒน มโนรัตน
นายเรวัต ประพันธ
นายเรวัต แสนพรมมา
นายเรวัตร คําดวง
นายเรวัตร ทวยจันทร
นายเรวัตร ภูแยม
นายเรวัตร สุขแสง
นายเรวัติ โสประโคน
นายเริงชัย ชูบัว
สิบเอก เริงชัย วรรณกุล
นายเริงชัย เหมืองหมอ
นายเริงเดช หลาบุดดา
นายเริงยุทธ ยุทธศาสตร
นายเริงฤทธิ์ งิ้วโสม
นายเริงฤทธิ์ วังราช
นายเริงฤทธิ์ สังขสร
นายเรียบ จันทรเมือง
นายเรียม ลิ่มคํา
นายเรือง เซ็นนิล
นายเรือง สุพร
นายเรืองกิตต เอราวรรณ
นายเรืองชัย โคตรภูธร
นายเรืองชัย อุดมผล
นายเรืองเดช กอแกว
นายเรืองเดช เกิ้นโนนกอก

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๘๐
๖๑๘๑
๖๑๘๒
๖๑๘๓
๖๑๘๔
๖๑๘๕
๖๑๘๖
๖๑๘๗
๖๑๘๘
๖๑๘๙
๖๑๙๐
๖๑๙๑
๖๑๙๒
๖๑๙๓
๖๑๙๔
๖๑๙๕
๖๑๙๖
๖๑๙๗
๖๑๙๘
๖๑๙๙
๖๒๐๐
๖๒๐๑
๖๒๐๒
๖๒๐๓
๖๒๐๔

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเรืองเดช คาแพง
นายเรืองเดช ผิวพรรณ
นายเรืองเดช สังขรัมย
นายเรืองเดช สีหาอินทร
วาที่รอยตรี เรืองยศ ทองบอ
นายเรืองยศ บุตตะสุริย
นายเรืองฤทธิ์ แสงทอง
นายเรืองศักดิ์ ครูอน
สิบตํารวจตรี เรืองศักดิ์ เปรียบนาน
นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ
นายเรืองสิริศักดิ์ โสบานบัว
นายโรต แตมฉลาด
นายฤทธิ์ สุวรรณกุล
นายฤทธิกร สุนันตะ
นายฤทธิเกียรติ มะดอ
นายฤทธิไกร เจริญสุข
นายฤทธิไกร ธงชัย
นายฤทธิชัย ดํารงคชีพ
นายฤทธิชัย พอไชยราช
นายฤทธิชา กัลพัตร
นายฤทธิณรงค บุญกวาง
นายฤทธิพันธ พรมชาติ
นายฤทธิรงค กองศรี
นายฤทธิรงค พรมแสง
นายฤทธิรุทธ โกมลศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๒๐๕
๖๒๐๖
๖๒๐๗
๖๒๐๘
๖๒๐๙
๖๒๑๐
๖๒๑๑
๖๒๑๒
๖๒๑๓
๖๒๑๔
๖๒๑๕
๖๒๑๖
๖๒๑๗
๖๒๑๘
๖๒๑๙
๖๒๒๐
๖๒๒๑
๖๒๒๒
๖๒๒๓
๖๒๒๔
๖๒๒๕
๖๒๒๖
๖๒๒๗
๖๒๒๘
๖๒๒๙

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายฤทธิศักดิ์ ศรีราชสญไทย
นายลภัส เอ็นดู
นายลอราช จองนันตา
นายละพิน สมบูรณ
นายลักษ วงคขันธ
นายลักษณปกรณ สุคนธปฏิภาค
นายลาภิศ นามไพร
นายลําพันธ สุวรรณเขต
นายลําพูน คงทวี
วาที่รอยตรี ลําไพร ออนมณี
นายลําเลียง ปฏิสังข
นายลิขิต กิจขุนทด
นายลิขิต จิตขันตรี
นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ
นายลิขิต ศรีวรมย
นายลิขิต สิงจานุสงค
นายลิน ยิ่งดี
นายลีณวัฒน หวานเสร็จ
นายลือชัย บ้ําสันเทียะ
นายลือชัย สิริศิโรรัตน
นายลือชา ธิโสภา
นายลุกมาน กอเสง
นายลูดป ดือเระ
นายเลอสันต นิลพัฒน
นายเลิศ ปรุงโพธิ์

๖๒๓๐
๖๒๓๑
๖๒๓๒
๖๒๓๓
๖๒๓๔
๖๒๓๕
๖๒๓๖
๖๒๓๗
๖๒๓๘
๖๒๓๙
๖๒๔๐
๖๒๔๑
๖๒๔๒
๖๒๔๓
๖๒๔๔
๖๒๔๕
๖๒๔๖
๖๒๔๗
๖๒๔๘
๖๒๔๙
๖๒๕๐
๖๒๕๑
๖๒๕๒
๖๒๕๓
๖๒๕๔

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเลิศเกียรติ ศรีคํามูล
นายเลิศชัย ชนูนันท
นายเลิศชัย เลิศกิจลักษณ
นายเลิศพงศ ไปนาน
นายเลิศพันธุ พิษณุวรรณ
นายเลิศศักดิ์ สามิดี
นายเลิศหลา หลาวทอง
นายเลื่อนวิทยา ศรีสมุทร
นายวงกฏ เหงาชัย
นายวงกต จุลรังสี
นายวงคณภา แกวไกรษร
นายวงศกร แกวเกลื่อน
นายวงศกร ลับบัวงาม
นายวงศธนา อินทุวงศ
นายวงศพัทธ จงธนวดี
นายวงศพัทธ จันทรเสนา
นายวงศวัชระ ดวงศรี
นายวชรนันท ทิพยดวงตา
นายวชรวุฒิ ศรีเคลือบ
นายวชิร แพสอาด
นายวชิรนันท นอยคําลือ
นายวชิรพล แกวธรรม
วาที่รอยตรี วชิรพันธุ บุญณมี
นายวชิรวรรธน วัฒนสันติพงศ
นายวชิรวิชญ คุมพงศโชติกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๒๕๕
๖๒๕๖
๖๒๕๗
๖๒๕๘
๖๒๕๙
๖๒๖๐
๖๒๖๑
๖๒๖๒
๖๒๖๓
๖๒๖๔
๖๒๖๕
๖๒๖๖
๖๒๖๗
๖๒๖๘
๖๒๖๙
๖๒๗๐
๖๒๗๑
๖๒๗๒
๖๒๗๓
๖๒๗๔
๖๒๗๕
๖๒๗๖
๖๒๗๗
๖๒๗๘
๖๒๗๙

นายวชิรวิชญ ทองอุดม
นายวชิรวิชญ นานอก
นายวชิรวิชญ บุญมา
นายวชิรวิชญ โภคเกียรติพัฒนา
นายวชิรวิชญ อุระแสง
นายวชิรวิทย สุราสา
นายวชิรศรณ เครือธิ
นายวชิระ กอนในเมือง
นายวชิระ ธุรกิจเสรี
นายวชิระ นิสัยคาน
นายวชิระ พลพิทักษ
นายวชิระ ภูมิประเสริฐ
นายวชิระ ล้ําเลิศ
นายวชิระ อาจเอื้อม
นายวชิระ อุทรักษ
นายวชิระศักดิ์ แสนพรหม
นายวชิรา ดาเชิงเขา
นายวชิราชัย ตามะลี
นายวชิราวุฒิ โถชารี
นายวชิราวุธ บัวแพง
นายวฒนพัชร อบมา
นายวทัญู ซึ่งเสน
นายวทัญู ทรงงาม
นายวทันย ประจวบสุข
นายวธัญู พฤกษเจริญ

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๘๐
๖๒๘๑
๖๒๘๒
๖๒๘๓
๖๒๘๔
๖๒๘๕
๖๒๘๖
๖๒๘๗
๖๒๘๘
๖๒๘๙
๖๒๙๐
๖๒๙๑
๖๒๙๒
๖๒๙๓
๖๒๙๔
๖๒๙๕
๖๒๙๖
๖๒๙๗
๖๒๙๘
๖๒๙๙
๖๓๐๐
๖๓๐๑
๖๓๐๒
๖๓๐๓
๖๓๐๔

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวนาสันต ทาหาญ
นายวนาสันต สีลาภเกื้อ
นายวนิชชัย แกนภมร
นายวรกฤต ธนะโชคอุดม
นายวรกฤต ปลาสุวรรณ
นายวรกฤต พินธุธรรม
นายวรกาล นาราช
นายวรกิจ มัครมย
นายวรงค วิเศษสิงห
นายวรจักร โพธิ์แกว
นายวรจักร มั่นคง
นายวรจักษ ชาวดาน
นายวรชน มจินานนท
นายวรชัย ภิรมย
นายวรชัย อุปนิ
นายวรเชษฐ มากบุญ
นายวรโชติ สินธุศิริ
นายวรณัฐ ทีบัวบาน
นายวรณัฐ หมีทอง
นายวรติกรณ วรรณลี
นายวรนันท ขันแข็ง
นายวรนันทน บรรจง
นายวรนาถ เพ็งพุฒ
นายวรนิช ไชยเทศ
นายวรนิพิฐ ปาลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๓๐๕
๖๓๐๖
๖๓๐๗
๖๓๐๘
๖๓๐๙
๖๓๑๐
๖๓๑๑
๖๓๑๒
๖๓๑๓
๖๓๑๔
๖๓๑๕
๖๓๑๖
๖๓๑๗
๖๓๑๘
๖๓๑๙
๖๓๒๐
๖๓๒๑
๖๓๒๒
๖๓๒๓
๖๓๒๔
๖๓๒๕
๖๓๒๖
๖๓๒๗
๖๓๒๘
๖๓๒๙

นายวรพงค แสนสิงห
นายวรพงศ สองเมือง
นายวรพงษ นวมอินทร
นายวรพจน ชนะวงค
นายวรพจน ทองคุปร
นายวรพจน บัวจันทร
นายวรพจน สรอยจิต
นายวรพจน สุวรรณพงศ
นายวรพล พลอยสมุทร
นายวรพล อุนทะวารี
นายวรพัฒน พรรัตนกิจกุล
นายวรพันธ โรจนรัต
นายวรภพ สุหิตานุเคราะห
วาที่รอยตรี วรภพ หมื่นโฮง
นายวรภัทร นันทา
นายวรภัทร สองสวาง
นายวรเมธ จันทะสี
นายวรยา วงคหนายโกด
นายวรรณกร วณิชชาภิวงศ
นายวรรณกิจ เพิ่มพูน
นายวรรณชัย จองแก
นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ
นายวรรณที ศรีโนนยาง
นายวรรณนุพล จันทะสนธ
นายวรรณเพ็ญ เสนห

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวรรณศิลป โคตวงษ
นายวรรธน จําปาทอง
นายวรรลพ เกิดผล
นายวรรษพล บุญศรี
นายวรวรรธน วันยาว
นายวรวรรษ บุญแสนแผน
นายวรวัช ธรรมวงศ
นายวรวัชร อรรถธีระพงษ
นายวรวัฒน คําเปยก
นายวรวัฒน ชาญนรา
นายวรวัฒน ธรรมวงศ
วาที่รอยตรี วรวัฒน ประมาโย
นายวรวัตร คณิตนุสรณ
นายวรวิชญ คําพุม
นายวรวิทย กลั่นบุศย
นายวรวิทย กิตติชัย
นายวรวิทย โกจันทึก
นายวรวิทย เจะแฮ
นายวรวิทย ใจบุญ
นายวรวิทย บุญญาธิพิทักษ
นายวรวิทย ภูวดล
นายวรวิทย มิทราวงศ
นายวรวิทย ยายีรัมย
นายวรวิทย วุฒิยา
นายวรวิทย สังขเอียด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

นายวรวิทย อินตะแกว
นายวรวิทย อุปทา
นายวรวุฒิ กรีวิเวก
นายวรวุฒิ เดชขุนทด
นายวรวุฒิ ทองสงา
นายวรวุฒิ เทียนแกว
นายวรวุฒิ ฝายสัจจา
นายวรวุฒิ พรมตวง
นายวรวุฒิ ยางขันธ
นายวรวุฒิ วรนารถ
นายวรวุฒิ ศรีโพธิ์
นายวรวุฒิ ศรีสุริยชัย
นายวรวุฒิ แสงแกว
นายวรวุฒิ เหล็กเกิดผล
นายวรวุธ จงใจงาม
นายวรวุธ จันทรผองศรี
นายวรวุธ เดชอุดมวรกุล
นายวรวุธ บุดสีทา
นายวรวุธ ภิรมยภักดิ์
นายวรศักดิ์ กันสุทธิ
นายวรศักดิ์ วงศโท
นายวรสกล เพชรทิม
นายวรสิทธิ์ นุมนวลศรี
นายวระแวนธ รมโพธิ์ภักดิ์
นายวรัชชพล ธรรมปญญา

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๘๐
๖๓๘๑
๖๓๘๒
๖๓๘๓
๖๓๘๔
๖๓๘๕
๖๓๘๖
๖๓๘๗
๖๓๘๘
๖๓๘๙
๖๓๙๐
๖๓๙๑
๖๓๙๒
๖๓๙๓
๖๓๙๔
๖๓๙๕
๖๓๙๖
๖๓๙๗
๖๓๙๘
๖๓๙๙
๖๔๐๐
๖๔๐๑
๖๔๐๒
๖๔๐๓
๖๔๐๔

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวรัญู จันใต
นายวรัทดล ไชยตาแสง
นายวรันย ปญญา
นายวรากร ปะตังทะโล
นายวรากร สินอนันต
นายวรากรณ วงษวรรณ
นายวรากุล ตุนเครือ
นายวรานนท ภาระพฤติ
วาที่รอยตรี วรานุรักษ เหลืองสด
นายวรายุ บัวชุม
นายวรายุทธ แกวประทุม
นายวรายุทธ นวลจันทร
นายวรายุทธ บุญเจริญ
นายวรายุทธ สายทอง
นายวรายุทธ นวลงาม
นายวราวิทย คะษาวงค
นายวราวุฒิ ถนอมจิต
นายวราวุฒิ พันธุประทุมวงศ
นายวราวุท ไชยบุปผา
นายวราวุธ การะบูรณ
นายวราวุธ วดีวรวิทย
นายวริณกร บุตรสาธรรม
นายวริทธิ์เสรี ศรีบุรินทร
นายวรินทร หนายสังขาร
นายวรุตม วรุตมะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๔๐๕
๖๔๐๖
๖๔๐๗
๖๔๐๘
๖๔๐๙
๖๔๑๐
๖๔๑๑
๖๔๑๒
๖๔๑๓
๖๔๑๔
๖๔๑๕
๖๔๑๖
๖๔๑๗
๖๔๑๘
๖๔๑๙
๖๔๒๐
๖๔๒๑
๖๔๒๒
๖๔๒๓
๖๔๒๔
๖๔๒๕
๖๔๒๖
๖๔๒๗
๖๔๒๘
๖๔๒๙

นายวศิน พุดซอน
นายวศิน มังคลาด
นายวศิลป แกวกอ
นายวสวัตติ์ เสรีอัครวัชร
นายวสันต กันชาติ
นายวสันต กิวัฒนา
นายวสันต คําเวียง
นายวสันต จันทะชุม
นายวสันต ชนะบุญ
นายวสันต ทองเงิน
นายวสันต ธราจารวัตร
นายวสันต บุญสําเร็จ
นายวสันต ผูพงษ
นายวสันต เผือกพันธ
นายวสันต เพ็ญเสวี
นายวสันต เพิ่มทรัพย
นายวสันต สอนแกว
นายวสันต สามารถ
นายวสันต สายทองคํา
นายวสันต สิมาฤทธิ์
นายวสันต สุขเวชกิจ
นายวสันต สุทธาวาศ
นายวสันต หมื่นแกว
นายวสันต เหาะแอ
นายวสุ เทิดเจริญ

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๓๐
๖๔๓๑
๖๔๓๒
๖๔๓๓
๖๔๓๔
๖๔๓๕
๖๔๓๖
๖๔๓๗
๖๔๓๘
๖๔๓๙
๖๔๔๐
๖๔๔๑
๖๔๔๒
๖๔๔๓
๖๔๔๔
๖๔๔๕
๖๔๔๖
๖๔๔๗
๖๔๔๘
๖๔๔๙
๖๔๕๐
๖๔๕๑
๖๔๕๒
๖๔๕๓
๖๔๕๔

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวอ วงคจันทะ
นายวองไว ธุอินทร
นายวะราวุฒิ สุวรรณปะเถาว
นายวัชร เสนสม
นายวัชรกร ชูเชิด
นายวัชรกฤษฏิ์ เสมอภาค
นายวัชรกูล รัชโพธิ์
นายวัชรพงศ สุขศรีเพ็ง
นายวัชรพงษ กันขุนทด
นายวัชรพงษ เชือนรัมย
นายวัชรพงษ แดงขํา
นายวัชรพงษ แถวไธสง
นายวัชรพงษ ทสะสังคินทร
นายวัชรพงษ โลกคําลือ
นายวัชรพงษ สังขหิรัญ
นายวัชรพล เงินแทง
นายวัชรพล ฤทธิ์เรืองโรจน
นายวัชรพัฐ มะธิตะโน
นายวัชรพันธ ใครบุตร
นายวัชรวีร ธีระเดชโชติ
วาที่รอยตรี วัชรสันต อินธิสาร
นายวัชระ จินตนภคอนันต
นายวัชระ ชวยพิชัย
นายวัชระ โชคเหมาะ
นายวัชระ ไชยเพชร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๔๕๕
๖๔๕๖
๖๔๕๗
๖๔๕๘
๖๔๕๙
๖๔๖๐
๖๔๖๑
๖๔๖๒
๖๔๖๓
๖๔๖๔
๖๔๖๕
๖๔๖๖
๖๔๖๗
๖๔๖๘
๖๔๖๙
๖๔๗๐
๖๔๗๑
๖๔๗๒
๖๔๗๓
๖๔๗๔
๖๔๗๕
๖๔๗๖
๖๔๗๗
๖๔๗๘
๖๔๗๙

นายวัชระ ดีเอียด
นายวัชระ ทองสาย
นายวัชระ บุญมี
นายวัชระ ปานภูมิ
นายวัชระ ภิรมยไกรภักดิ์
นายวัชระ มะรังศรี
นายวัชระ ยะปญญา
นายวัชระ ฤกษพิมพพงษ
วาที่รอยตรี วัชระ วรรณคีรี
นายวัชระ ศรีวิพันธุ
นายวัชระ ศิริสุรักษ
นายวัชระ สถิตพงศพิพัฒน
นายวัชระ หนูมงกุฎ
นายวัชระ อินวิเชียร
นายวัชระ เอี่ยมกุลวรพงษ
นายวัชระพล โปะตะคาร
นายวัชรากร คงอาจ
นายวัชรากรณ วันชา
นายวัชรานนท ลาบึง
นายวัชราวุฒิ กลมไล
นายวัชราวุฒิ บุญเสือ
นายวัชรินทร อินตา
นายวัชรินทร จันทิมา
นายวัชรินทร ดํานิล
นายวัชรินทร ตอโชติ

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๘๐
๖๔๘๑
๖๔๘๒
๖๔๘๓
๖๔๘๔
๖๔๘๕
๖๔๘๖
๖๔๘๗
๖๔๘๘
๖๔๘๙
๖๔๙๐
๖๔๙๑
๖๔๙๒
๖๔๙๓
๖๔๙๔
๖๔๙๕
๖๔๙๖
๖๔๙๗
๖๔๙๘
๖๔๙๙
๖๕๐๐
๖๕๐๑
๖๕๐๒
๖๕๐๓
๖๕๐๔

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวัชรินทร โตขาว
นายวัชรินทร บุญหาญ
นายวัชรินทร ประไวย
นายวัชรินทร ปะนามะเก
นายวัชรินทร ปานพรหม
นายวัชรินทร ภักดี
นายวัชรินทร ภิญโญ
นายวัชรินทร ไมตรีแพน
นายวัชรินทร เลิศนอก
นายวัชรินทร วันทา
นายวัชรินทร วิเศษ
นายวัชรินทร ศิริมังคลากุล
นายวัชรินทร สายแสงจันทร
นายวัชรินทร เหลืองนวล
นายวัชรินทร อินทรปญญา
นายวัชรินทร อุดมพล
นายวัญรพ ฉิมพาลี
นายวัฒน อุปคํา
นายวัฒนชัย ไชยวงศ
นายวัฒนชัย ปตเมฆ
นายวัฒนชิรินทร สุรพัฒน
นายวัฒนธรรม ระยับศรี
นายวัฒนพงษ บุญหมั่น
นายวัฒนพงษ พูนทอง
นายวัฒนะ กองมณี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๕๐๕
๖๕๐๖
๖๕๐๗
๖๕๐๘
๖๕๐๙
๖๕๑๐
๖๕๑๑
๖๕๑๒
๖๕๑๓
๖๕๑๔
๖๕๑๕
๖๕๑๖
๖๕๑๗
๖๕๑๘
๖๕๑๙
๖๕๒๐
๖๕๒๑
๖๕๒๒
๖๕๒๓
๖๕๒๔
๖๕๒๕
๖๕๒๖
๖๕๒๗
๖๕๒๘
๖๕๒๙

นายวัฒนะ ชนะศรี
นายวัฒนะ แถมวัฒนะ
นายวัฒนะ สีนาสันต
นายวัฒนะ หนอแกว
นายวัฒนะ โอกระโทก
นายวัฒนา กันยามา
นายวัฒนา กาญจนบูรพา
นายวัฒนา คําภูษา
นายวัฒนา จันทมงคล
นายวัฒนา จันทรโคตร
นายวัฒนา ชูประสิทธิ์
นายวัฒนา เชื้อคําลือ
นายวัฒนา ตะวะนะ
นายวัฒนา ไตรยราช
นายวัฒนา ทองมนต
นายวัฒนา ทองยศ
นายวัฒนา ปจจังคะตา
นายวัฒนา ปญจรักษ
นายวัฒนา ผองอําไพ
นายวัฒนา โพธิ์สุวรรณ
นายวัฒนา วงศอินตา
นายวัฒนา ศาสคุณ
นายวันเฉลิม ไชยยงค
นายวันชนะ เผือกกรุต
นายวันชนะ ศรีพุม

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๓๐
๖๕๓๑
๖๕๓๒
๖๕๓๓
๖๕๓๔
๖๕๓๕
๖๕๓๖
๖๕๓๗
๖๕๓๘
๖๕๓๙
๖๕๔๐
๖๕๔๑
๖๕๔๒
๖๕๔๓
๖๕๔๔
๖๕๔๕
๖๕๔๖
๖๕๔๗
๖๕๔๘
๖๕๔๙
๖๕๕๐
๖๕๕๑
๖๕๕๒
๖๕๕๓
๖๕๕๔

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวันชัย แกวกลา
นายวันชัย โชคโภคาทรัพยกุล
นายวันชัย ดวงศรี
นายวันชัย ดอนเมือง
นายวันชัย ตรีสงค
นายวันชัย ทองพรม
นายวันชัย เทียนวรรณ
นายวันชัย นราวงษ
นายวันชัย นิลหุต
นายวันชัย ปญญาแกว
นายวันชัย พลพา
นายวันชัย พุแค
นายวันชัย เพชรรัตน
นายวันชัย มณีสม
นายวันชัย ยามประโคน
นายวันชัย รินทะ
สิบตํารวจเอก วันชัย ลอมเมือง
นายวันชัย ศรีสุทัศน
นายวันชัย ศรีเหนี่ยง
นายวันชัย สันโต
นายวันชัย หลาไทย
นายวันชัย อารมณ
นายวันดี กุมภาพันธ
นายวันดี เทพอินแดง
นายวันทิตย ศรีบุรินทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๕๕๕
๖๕๕๖
๖๕๕๗
๖๕๕๘
๖๕๕๙
๖๕๖๐
๖๕๖๑
๖๕๖๒
๖๕๖๓
๖๕๖๔
๖๕๖๕
๖๕๖๖
๖๕๖๗
๖๕๖๘
๖๕๖๙
๖๕๗๐
๖๕๗๑
๖๕๗๒
๖๕๗๓
๖๕๗๔
๖๕๗๕
๖๕๗๖
๖๕๗๗
๖๕๗๘
๖๕๗๙

นายวันประพาส บุญลี่
นายวันสุนทร ไชยโรจน
นายวัลลพ ใจรักษา
นายวัลลภ โพชโน
นายวัลลภ รูยาม
นายวัลลภ สินอําพล
นายวัลลภ อานาม
นายวัลลภ อินธิกาย
นายวัสนัย ลนเหลือ
นายวัสพล พัดเปยมา
นายวัสสันต เตเอียดหยอ
นายวาทยุทธ พุทธพรหม
นายวาทิน พวงเพชร
นายวาทิน สิทธิถาวร
นายวาที สมศรี
นายวานิช กันทะหลา
นายวานิล จินดาเลิศ
นายวาป ปสสา
นายวายุคล จุลทัศน
นายวารดี แลหะ
นายวารศิลป เรืองแสน
นายวาริช ออยรักษา
นายวาริด ขํานุรักษ
นายวารินทร หอมเฮา
นายวารี บุปผา

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๘๐
๖๕๘๑
๖๕๘๒
๖๕๘๓
๖๕๘๔
๖๕๘๕
๖๕๘๖
๖๕๘๗
๖๕๘๘
๖๕๘๙
๖๕๙๐
๖๕๙๑
๖๕๙๒
๖๕๙๓
๖๕๙๔
๖๕๙๕
๖๕๙๖
๖๕๙๗
๖๕๙๘
๖๕๙๙
๖๖๐๐
๖๖๐๑
๖๖๐๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นายวิกรม ดีจิตกาศ
นายวิกรมาทิตย ภูจอมดาว
นายวิกานต ศรีวิลัย
นายวิโกศล จิบจันทร
นายวิจักษณ โชคทรัพย
นายวิจารณ ศิริเกษ
นายวิจารย จิณะเสน
นายวิจิตร ไทยลา
นายวิจิตร นิยมเดชา
นายวิจิตร บุตรสุรินทร
นายวิจิตร วงศศรีเทพ
นายวิจิตร วงษจริยะจรรยา
นายวิจิตร สมบัติวงศ
นายวิจิตร สมศรีวัฒนา
นายวิฉัตร มาสภา
นายวิชชา ยศออน
นายวิชชาวุธ ลอดสุโข
นายวิชชุ อายุสุข
นายวิชชุวุฒิ ทัดแกว
นายวิชญวิสิฐ เพิ่มเติมจิตร
นายวิชญสรัช กลุมเหรียญทอง
นายวิชญสิทธิ์ เอกประดิษฐ
วาที่รอยเอก วิชยานนท
วรภาพรหมพัฒน
๖๖๐๓ นายวิชัย กระมุทกาญจน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๖๐๔
๖๖๐๕
๖๖๐๖
๖๖๐๗
๖๖๐๘
๖๖๐๙
๖๖๑๐
๖๖๑๑
๖๖๑๒
๖๖๑๓
๖๖๑๔
๖๖๑๕
๖๖๑๖
๖๖๑๗
๖๖๑๘
๖๖๑๙
๖๖๒๐
๖๖๒๑
๖๖๒๒
๖๖๒๓
๖๖๒๔
๖๖๒๕
๖๖๒๖
๖๖๒๗
๖๖๒๘

นายวิชัย
นายวิชัย
นายวิชัย
นายวิชัย
นายวิชัย
นายวิชัย
นายวิชัย
นายวิชัย
นายวิชัย
นายวิชัย
นายวิชัย
นายวิชัย
นายวิชัย
นายวิชัย
นายวิชัย
นายวิชัย
นายวิชัย
นายวิชัย
นายวิชัย
นายวิชัย
นายวิชา
นายวิชา
นายวิชา
นายวิชา
นายวิชา

เกียรตินิติประวัติ
ใจดี
ใจยาสุนา
เฉยฉิว
ไชยคีนี
ทีฆพิพัฒน
โนนทิง
บัวเนี่ยว
พรมชัย
ภาวะบุตร
ยานะ
ยุระตา
รวมทรัพย
ลาธิ
ศรีเมือง
สมบัติคุโณปการ
สวัสดี
สาสาย
ไหมจุย
อุนเรือน
จรเดช
ถิรจิตตานนท
บุญครอบ
ผกามาศ
ภิมุข

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๒๙
๖๖๓๐
๖๖๓๑
๖๖๓๒
๖๖๓๓
๖๖๓๔
๖๖๓๕
๖๖๓๖
๖๖๓๗
๖๖๓๘
๖๖๓๙
๖๖๔๐
๖๖๔๑
๖๖๔๒
๖๖๔๓
๖๖๔๔
๖๖๔๕
๖๖๔๖
๖๖๔๗
๖๖๔๘
๖๖๔๙
๖๖๕๐
๖๖๕๑
๖๖๕๒
๖๖๕๓

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิชา มารศรี
นายวิชา สมบุญ
นายวิชา สิงขรบรรจง
นายวิชา โอฐเจริญชัย
นายวิชาญ ขวัญคง
นายวิชาญ เขื่อนมั่น
นายวิชาญ ฉิมพลีพันธ
นายวิชาญ ตันมงคลกาญจน
นายวิชาญ นอยเมืองเปลือย
นายวิชาญ พุทธวงค
นายวิชาญ แพทยประสม
นายวิชาญ โพธิ์แสงดา
นายวิชาญ รอดขันเมือง
นายวิชาญ ลือเฟอง
นายวิชาญ วาป
นายวิชาญ ศิลาทะเล
นายวิชาญ แสงทอง
นายวิชิต แกวไวยุทธ
นายวิชิต แกวสิงห
นายวิชิต ครองบุญ
นายวิชิต เครือยา
นายวิชิต จํารัส
นายวิชิต โจมสติ
นายวิชิต ใจชวง
นายวิชิต ชัยวงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๖๕๔
๖๖๕๕
๖๖๕๖
๖๖๕๗
๖๖๕๘
๖๖๕๙
๖๖๖๐
๖๖๖๑
๖๖๖๒
๖๖๖๓
๖๖๖๔
๖๖๖๕
๖๖๖๖
๖๖๖๗
๖๖๖๘
๖๖๖๙
๖๖๗๐
๖๖๗๑
๖๖๗๒
๖๖๗๓
๖๖๗๔
๖๖๗๕
๖๖๗๖
๖๖๗๗
๖๖๗๘

นายวิชิต บัวระเพ็ชร
นายวิชิต ประทัยเทพ
นายวิชิต ประโมนะตา
นายวิชิต ปูนรัมย
นายวิชิต เพ็ชรปานกัน
นายวิชิต แพงทอง
นายวิชิต ยาก่ํา
นายวิชิต สวัสดิ์จาด
นายวิชิต สาธร
นายวิชิต สําราญ
นายวิชิต เสนาราช
นายวิชิต หวังประสพกลาง
นายวิชิต อินนันไชย
นายวิเชียนศักดิ์ ทิพสิงห
นายวิเชียร กําลา
นายวิเชียร แกวแกนคูณ
นายวิเชียร ครัวกลาง
นายวิเชียร คําแปง
นายวิเชียร จักรคํา
นายวิเชียร จันทรสุข
นายวิเชียร แจมใส
นายวิเชียร ทองคํา
นายวิเชียร ธรรมยา
นายวิเชียร นิกรประเสริฐ
นายวิเชียร บุญชวยสุข

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๗๙
๖๖๘๐
๖๖๘๑
๖๖๘๒
๖๖๘๓
๖๖๘๔
๖๖๘๕
๖๖๘๖
๖๖๘๗
๖๖๘๘
๖๖๘๙
๖๖๙๐
๖๖๙๑
๖๖๙๒
๖๖๙๓
๖๖๙๔
๖๖๙๕
๖๖๙๖
๖๖๙๗
๖๖๙๘
๖๖๙๙
๖๗๐๐
๖๗๐๑
๖๗๐๒
๖๗๐๓

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิเชียร บุญยืน
นายวิเชียร บุญหวัง
นายวิเชียร ประทุมศิลป
นายวิเชียร ผูกจันอัด
นายวิเชียร พรมศรี
นายวิเชียร พิสูจน
นายวิเชียร มุงอยาง
นายวิเชียร วัฒนกุลไพศาล
นายวิเชียร วินทะชัย
นายวิเชียร แวดลอม
นายวิเชียร ศรีเสน
นายวิเชียร สอนภักดี
นายวิเชียร สุขสําราญ
นายวิเชียร สุทธหลวง
นายวิเชียร แสงสุมาศ
นายวิเชียร แสนโคตร
นายวิเชียร หริรักษ
วาที่รอยตรี วิเชียร เหล็กสง
นายวิเชียร เอี่ยวเฮง
นายวิเชียรชัย ครุธตําคํา
นายวิโชติภัทร ศศิธรชินศักดิ์
นายวิญู มุทิตา
นายวิญู รอดแกว
นายวิญู รุจิระปรีชากุล
นายวิญู หงอกภิลัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๗๐๔
๖๗๐๕
๖๗๐๖
๖๗๐๗
๖๗๐๘
๖๗๐๙
๖๗๑๐
๖๗๑๑
๖๗๑๒
๖๗๑๓
๖๗๑๔
๖๗๑๕
๖๗๑๖
๖๗๑๗
๖๗๑๘
๖๗๑๙
๖๗๒๐
๖๗๒๑
๖๗๒๒
๖๗๒๓
๖๗๒๔
๖๗๒๕
๖๗๒๖
๖๗๒๗
๖๗๒๘

นายวิฑูร ชวยแทน
นายวิฑูรย แกวใหญ
นายวิฑูรย เจริญอาชาชัย
นายวิฑูรย ชินเจริญทรัพย
นายวิฑูรย ถิตยอําไพ
นายวิฑูรย ธนะศิวาทรัพย
นายวิฑูรย นินาลาด
นายวิฑูรย บุญหนา
นายวิฑูรย พลแสน
นายวิฑูรย สุธรรม
นายวิฑูล มณีชัย
นายวิทมล คงเพียรภาค
นายวิทยทิชัย พวงคํา
นายวิทยา กลีบกลาง
นายวิทยา กาญจนศร
นายวิทยา กุออ
นายวิทยา แกวโสดา
นายวิทยา โกวิโท
นายวิทยา คงไดสิทธิ์
นายวิทยา คําแสนเดช
นายวิทยา ชนะกาลี
นายวิทยา ชนะภัย
นายวิทยา เชื้อสะอาด
นายวิทยา ไชยยาติ๊บ
นายวิทยา ดอนแสง

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๒๙
๖๗๓๐
๖๗๓๑
๖๗๓๒
๖๗๓๓
๖๗๓๔
๖๗๓๕
๖๗๓๖
๖๗๓๗
๖๗๓๘
๖๗๓๙
๖๗๔๐
๖๗๔๑
๖๗๔๒
๖๗๔๓
๖๗๔๔
๖๗๔๕
๖๗๔๖
๖๗๔๗
๖๗๔๘
๖๗๔๙
๖๗๕๐
๖๗๕๑
๖๗๕๒
๖๗๕๓

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิทยา ตะนางอย
นายวิทยา ตั้งประเสริฐวงศ
นายวิทยา ธรรมบุตร
นายวิทยา นิลสกุล
นายวิทยา นุนจุย
นายวิทยา บัวเผื่อน
นายวิทยา บุราณ
นายวิทยา เบามงคล
นายวิทยา ปริสาวงศ
นายวิทยา เปลี่ยนกระโทก
นายวิทยา เผือกชาวนา
นายวิทยา แผนผา
นายวิทยา พชรสกุล
นายวิทยา พรหมทา
นายวิทยา เพียแกน
นายวิทยา แพงวงษ
นายวิทยา มวงทอง
วาที่รอยตรี วิทยา มั่นกลาง
นายวิทยา มาศรักษา
นายวิทยา ยาสาร
นายวิทยา เย็นวัฒนา
นายวิทยา วงษไชยา
นายวิทยา วงอินทร
นายวิทยา วรรณมะกอก
นายวิทยา วรวิทยวัฒนะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๗๕๔
๖๗๕๕
๖๗๕๖
๖๗๕๗
๖๗๕๘
๖๗๕๙
๖๗๖๐
๖๗๖๑
๖๗๖๒
๖๗๖๓
๖๗๖๔
๖๗๖๕
๖๗๖๖
๖๗๖๗
๖๗๖๘
๖๗๖๙
๖๗๗๐
๖๗๗๑
๖๗๗๒
๖๗๗๓
๖๗๗๔
๖๗๗๕
๖๗๗๖
๖๗๗๗
๖๗๗๘

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายวิทยา วรีฤทธิ์
นายวิทยา ศรีวิเศษ
นายวิทยา ศิลายศ
นายวิทยา สายไทย
นายวิทยา สาริขิต
นายวิทยา สารินทร
นายวิทยา สิงหทอง
นายวิทยา เสนาเสถียร
นายวิทยา เสียงล้ํา
นายวิทยา เสียมไหม
นายวิทยา เหล็กเพชร
วาที่รอยตรี วิทยา อรุณนาวาลักษณ
นายวิทยา อินธิมาศ
นายวิทยา อุหมัน
นายวิทยากร จันทรเพ็ญ
นายวิทยากร บะคะ
นายวิทวัช ตาศรี
นายวิทวัฒน บุตรพรม
นายวิทวัฒน สีลาด
นายวิทวัส แกวประดิษฐ
วาที่รอยตรี วิทวัส นาจพินิจ
นายวิทวัส สายบุตร
นายวิทวัส อินทมานนท
นายวิทวินทร ประทังคติ
นายวิทูรณ เหล็มปาน

๖๗๗๙
๖๗๘๐
๖๗๘๑
๖๗๘๒
๖๗๘๓
๖๗๘๔
๖๗๘๕
๖๗๘๖
๖๗๘๗
๖๗๘๘
๖๗๘๙
๖๗๙๐
๖๗๙๑
๖๗๙๒
๖๗๙๓
๖๗๙๔
๖๗๙๕
๖๗๙๖
๖๗๙๗
๖๗๙๘
๖๗๙๙
๖๘๐๐
๖๘๐๑
๖๘๐๒
๖๘๐๓

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิทูล เหลาทอง
นายวิทูล อยูบุญ
นายวิทูลย งามขํา
นายวิทูลย ดอนพรทัน
นายวิทูลย พระริต
นายวิแทน ปวกพรมมา
นายวิธาน บุญญา
นายวิธูร ศรีเดช
นายวินชัย สุจา
นายวินัย โคตรพัฒน
นายวินัย จริตธรรม
นายวินัย จอดนอก
นายวินัย จันทรปญญา
นายวินัย ใจยา
นายวินัย ชลการ
นายวินัย เชียงขวาง
นายวินัย ทัพภูตา
นายวินัย ปะสีรัมย
นายวินัย ปุมแกว
นายวินัย ผจงศิลป
สิบตํารวจโท วินัย พงษศิริ
นายวินัย พลศรีดา
นายวินัย พัฒนกุลเดช
นายวินัย เพ็งเคียน
นายวินัย มาตา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๘๐๔
๖๘๐๕
๖๘๐๖
๖๘๐๗
๖๘๐๘
๖๘๐๙
๖๘๑๐
๖๘๑๑
๖๘๑๒
๖๘๑๓
๖๘๑๔
๖๘๑๕
๖๘๑๖
๖๘๑๗
๖๘๑๘
๖๘๑๙
๖๘๒๐
๖๘๒๑
๖๘๒๒
๖๘๒๓
๖๘๒๔
๖๘๒๕
๖๘๒๖
๖๘๒๗
๖๘๒๘

นายวินัย ยืนชนม
นายวินัย วันนุกูล
นายวินัย วิลัยพิษ
นายวินัย สอดพรมราช
นายวินัย สอนบุญ
นายวินัย สันติสุข
นายวินัย สืบเสนาะ
นายวินัย หุนเจริญ
นายวินัย อันทพิษ
นายวินัย อิ่นคํา
นายวินัย อุนเสียม
นายวินัส เพ็งสิน
นายวินัส ใยยอง
นายวินิจ กลิ่นละมัย
นายวินิจ ภูพวก
นายวินิจ อวมอาจ
นายวินิต คงหนอ
นายวินิต ศิริสันติเมธาคม
นายวินิตย พงคชะอุมดี
นายวินิตย พิชพันธ
นายวิบูลย ผิวนิล
นายวิบูลย พิธีรัตนานนท
นายวิบูลย วัฒนศฤงฆาร
นายวิบูลย ศิริคํา
นายวิภพ แกวรากมุข

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๒๙
๖๘๓๐
๖๘๓๑
๖๘๓๒
๖๘๓๓
๖๘๓๔
๖๘๓๕
๖๘๓๖
๖๘๓๗
๖๘๓๘
๖๘๓๙
๖๘๔๐
๖๘๔๑
๖๘๔๒
๖๘๔๓
๖๘๔๔
๖๘๔๕
๖๘๔๖
๖๘๔๗
๖๘๔๘
๖๘๔๙
๖๘๕๐
๖๘๕๑
๖๘๕๒
๖๘๕๓

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิภพ ไชยธรรม
นายวิภู พิทักษวงศ
นายวิมล กันอินทร
นายวิมล ศรีบุตรตา
นายวิมล สาธร
นายวิมลพันธ พรมพิไสย
นายวิมาน บูรณเจริญ
นายวิมาน รถหามแห
นายวิมานเมฆ สอนบัว
นายวิรกุล บาลศิริ
นายวิรชัช บุญรับ
นายวิรพงษ ทะกา
นายวิรภัทร พลเสนา
นายวิรวุธ บุญลา
นายวิรวุธ พรหมทา
นายวิระ แกวโสภาค
นายวิระ แกวอําพร
นายวิระ หาดขุนทด
นายวิระชัย ตีประเคน
นายวิระชัย อ่ําศรี
นายวิระศักดิ์ ศรีจันทร
นายวิรัช ขวัญทอง
นายวิรัช ชูสิน
นายวิรัช ทิพมอม
นายวิรัช พิพัฒนวรสกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๘๕๔
๖๘๕๕
๖๘๕๖
๖๘๕๗
๖๘๕๘
๖๘๕๙
๖๘๖๐
๖๘๖๑
๖๘๖๒
๖๘๖๓
๖๘๖๔
๖๘๖๕
๖๘๖๖
๖๘๖๗
๖๘๖๘
๖๘๖๙
๖๘๗๐
๖๘๗๑
๖๘๗๒
๖๘๗๓
๖๘๗๔
๖๘๗๕
๖๘๗๖
๖๘๗๗
๖๘๗๘

นายวิรัช แพรักษา
นายวิรัญ กิตติลาภ
นายวิรัต โตะเส็น
นายวิรัตน คลังของ
นายวิรัตน ค้ํามา
นายวิรัตน คําเวียง
นายวิรัตน ตาละปน
นายวิรัตน ปตตังทานัง
นายวิรัตน ปนแกว
นายวิรัตน แปนถนอม
นายวิรัตน เผือกวิเศษ
นายวิรัตน พรหมแกว
นายวิรัตน รัตนมณี
นายวิรัตน สิทธิลา
นายวิรัตน สุขลิ้ม
นายวิรัตน แสงสิมมา
นายวิรัตน หาดคํา
นายวิราช นอยศิริ
นายวิริชัย แกวเวียง
นายวิริยะ แกงทองหลาง
นายวิริยะ ทองดี
นายวิริยะ วุฒิมานพ
นายวิริยาพน ฉิมสันเทียะ
นายวิรุจ กอแกว
นายวิรุจน เมืองมูล

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๗๙
๖๘๘๐
๖๘๘๑
๖๘๘๒
๖๘๘๓
๖๘๘๔
๖๘๘๕
๖๘๘๖
๖๘๘๗
๖๘๘๘
๖๘๘๙
๖๘๙๐
๖๘๙๑
๖๘๙๒
๖๘๙๓
๖๘๙๔
๖๘๙๕
๖๘๙๖
๖๘๙๗
๖๘๙๘
๖๘๙๙
๖๙๐๐
๖๙๐๑
๖๙๐๒
๖๙๐๓

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิรุต หนองหงอก
นายวิรุตติ์ ราศรี
นายวิรุทธ สรวงทาไม
นายวิรุฬห บงแกว
นายวิรุฬห พรหมบังเกิด
นายวิรูญ ศักดิ์สองเมือง
นายวิโรจน การฟุง
นายวิโรจน คําฟก
นายวิโรจน โคตรชัย
นายวิโรจน จันทรเพ็ง
นายวิโรจน เจริญกุล
นายวิโรจน เชียมขุนทด
นายวิโรจน ดวนสันเทียะ
นายวิโรจน ดอนทิพยไพร
นายวิโรจน เดิมแกว
นายวิโรจน นอยอิ๋ว
นายวิโรจน ปญญาเยาว
นายวิโรจน ปติพืช
นายวิโรจน พรมพัง
นายวิโรจน มั่นธรรม
นายวิโรจน เรืองสุวรรณ
นายวิโรจน ลําเจริญ
นายวิโรจน วงศศรีแกว
นายวิโรจน สลีสองสม
นายวิโรจน เสียงสนั่น

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๙๐๔
๖๙๐๕
๖๙๐๖
๖๙๐๗
๖๙๐๘
๖๙๐๙
๖๙๑๐
๖๙๑๑
๖๙๑๒
๖๙๑๓
๖๙๑๔
๖๙๑๕
๖๙๑๖
๖๙๑๗
๖๙๑๘
๖๙๑๙
๖๙๒๐
๖๙๒๑
๖๙๒๒
๖๙๒๓
๖๙๒๔
๖๙๒๕
๖๙๒๖
๖๙๒๗
๖๙๒๘

วาที่รอยตรี วิโรจน แสนดวง
นายวิโรจน หาญสุบิน
นายวิโรจน หิตายะ
นายวิโรจน อังคะคํามูล
นายวิโรจน อินทนิล
นายวิโรจน เอี่ยมยิ้ม
นายวิลาศ คําภาวงษ
นายวิไล เขมะรัง
นายวิวัฒน การมงคล
นายวิวัฒน บดีรัฐ
นายวิวัฒน บุญยง
นายวิวัฒน พานิชย
นายวิวัฒน รองระกํา
นายวิวัฒน สังขรักษ
นายวิวัฒน สําราญใจ
นายวิวัฒน เสมอพิทักษ
นายวิวัฒน แสนคํานาค
นายวิวัฒน หัสถประดิษฐ
นายวิวัฒน อินตะยศ
นายวิวัฒนชัย กลั่นกลิ่นหอม
นายวิวัฒพงษ พัทโท
นายวิศณุ ออนสุวรรณ
นายวิศธิสิทธิ์ พิมพแสนศรี
นายวิศรุจ รื่นกมล
นายวิศรุต แกวสมุทร

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๒๙
๖๙๓๐
๖๙๓๑
๖๙๓๒
๖๙๓๓
๖๙๓๔
๖๙๓๕
๖๙๓๖
๖๙๓๗
๖๙๓๘
๖๙๓๙
๖๙๔๐
๖๙๔๑
๖๙๔๒
๖๙๔๓
๖๙๔๔
๖๙๔๕
๖๙๔๖
๖๙๔๗
๖๙๔๘
๖๙๔๙
๖๙๕๐
๖๙๕๑
๖๙๕๒
๖๙๕๓

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิศรุต บัวตูม
นายวิศรุต บุญรังษี
นายวิศรุต ศรีนวล
นายวิศรุต สมณะ
นายวิศรุต สมบัติบุญสวน
นายวิศรุต อุดมลาภ
นายวิศรุติ อินทรเลี้ยง
นายวิศาล ฉายากุล
นายวิศาล บุตรสมัน
นายวิศิษฎ เทียมมวง
นายวิศิษฎ มูลสาร
นายวิศิษฎ วงษภูเย็น
นายวิศิษฏ ไคลศรี
นายวิศิษฏ หนาแนน
นายวิศิษฐ ศรีศักดา
นายวิเศษ ติยะบุตร
นายวิเศษ สายแกวดี
นายวิเศษฐ สายดนตรี
นายวิษกร สุระสุข
นายวิษณุ ชาวนาหวาน
นายวิษณุ ชํานาญกุล
นายวิษณุ ปะตังเวสา
นายวิษณุ มวนสูงเนิน
นายวิษณุ รัตนตยานุสรณ
นายวิษณุ วัจนามัย

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

นายวิษณุ อึ้งตระกูล
นายวิษณุกร จันทรา
นายวิษณุกรณ ภูโททิพย
นายวิษณุรักษ ครองสุข
นายวิษณุวัฒน สอนแกว
นายวิสนุ วงษหาจักร
นายวิสัน จันทรวัน
นายวิสันต ชัยฤทธิ์
นายวิสันต เนตรวีระ
นายวิสันตชัย เครือเนตร
นายวิสันติ บุญระมี
นายวิสาข บุญเกียรติ
นายวิสิต สุธรรม
นายวิสิทธิ์ แกวคําแสน
นายวิสิทธิ์ ตามสีวัน
นายวิสิษฐ จันทรดํา
นายวิสิษฐศักดิ์ พรหมกสิกร
นายวิสุทธิ์ ชายภักตร
นายวิสุทธิ์ วิจิตรวงษ
นายวิสุทธิ์ สุดหลักทอง
นายวิสุทธิมรรค อันทะนัย
นายวิสูตร ปญญาชัยรักษา
นายวิสูตร ศรีสุข
นายวิสูตร หนูอุไร
นายวิสูทธิ์ โพโต

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๗๙
๖๙๘๐
๖๙๘๑
๖๙๘๒
๖๙๘๓
๖๙๘๔
๖๙๘๕
๖๙๘๖
๖๙๘๗
๖๙๘๘
๖๙๘๙
๖๙๙๐
๖๙๙๑
๖๙๙๒
๖๙๙๓
๖๙๙๔
๖๙๙๕
๖๙๙๖
๖๙๙๗
๖๙๙๘
๖๙๙๙
๗๐๐๐
๗๐๐๑
๗๐๐๒
๗๐๐๓

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิหาร กุลโกวิท
นายวีรชน แข็งแรง
นายวีรชน จตุรภัทรวงศ
นายวีรชน จิรัชยากร
วาที่รอยตรี วีรชน บัวพันธ
นายวีรชนม จันทรแกว
นายวีรชัย รัตนเสลานนท
นายวีรชาติ กาญจนกัณโห
สิบตํารวจตรี วีรชาติ ศรีธาตุ
นายวีรชาติ สายวงค
นายวีรเดช เดชภูมิรักษ
นายวีรเดช มะแพทย
วาที่รอยเอก วีรธนา นรากรณ
นายวีรนันท นารีบุตร
นายวีรพงษ กุลศิริ
นายวีรพรรณ บุศราคํา
นายวีรพล แปมพรหม
นายวีรพล ศิลปเจริญวงศ
นายวีรพันธ จันตะยอด
นายวีรพันธุ เวชสาร
นายวีรภัทร โปณะทอง
นายวีรยศ อุสมันบาฮา
นายวีรยุทธ แกวแสงจันทร
นายวีรยุทธ คุณสุทธิ์
นายวีรยุทธ แจมแจง

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

นายวีรยุทธ เทพเนาว
วาที่รอยตรี วีรยุทธ นิมิตรดี
นายวีรยุทธ โพธิ์ผา
นายวีรยุทธ เลาหเรณู
นายวีรยุทธ พูลสุข
นายวีรวัฒน คํามะยอม
นายวีรวัฒน บุตรดา
นายวีรวัฒน พันธุกิ่ง
นายวีรวัฒน เลิศประสาน
นายวีรวัฒน สินสิมหา
นายวีรวัฒน สุวรรณโท
นายวีรวัฒน ไสยรินทร
นายวีรวุฒิ ภูทาทอง
นายวีรศักดิ์ กันดุลย
นายวีรศักดิ์ แกวสมศรี
นายวีรศักดิ์ แดงวิไล
นายวีรศักดิ์ เถาหมอ
นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย
นายวีรศักดิ์ บุญประจักษ
นายวีรศักดิ์ บุพศิริ
นายวีรศักดิ์ ยิ่งยืน
นายวีรศักดิ์ รัตนเบญจกร
นายวีรศักดิ์ ศรีสวาง
นายวีรศักดิ์ สมัครสมาน
นายวีรศักดิ์ อิ่นอาย

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๒๙
๗๐๓๐
๗๐๓๑
๗๐๓๒
๗๐๓๓
๗๐๓๔
๗๐๓๕
๗๐๓๖
๗๐๓๗
๗๐๓๘
๗๐๓๙
๗๐๔๐
๗๐๔๑
๗๐๔๒
๗๐๔๓
๗๐๔๔
๗๐๔๕
๗๐๔๖
๗๐๔๗
๗๐๔๘
๗๐๔๙
๗๐๕๐
๗๐๕๑
๗๐๕๒
๗๐๕๓

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวีระ กงถัน
นายวีระ คงกระจาง
นายวีระ จันทรดาวรรณ
นายวีระ ไชยคํา
นายวีระ ณ ลําปาง
นายวีระ นามเขต
นายวีระ ปญยาง
นายวีระ แปนแกว
นายวีระ เพ็ชรแสน
นายวีระ แพงวงศ
นายวีระ รักงาม
นายวีระ วีระพันธ
นายวีระ เวฬุวนารักษ
นายวีระ ศรีดา
นายวีระ สิงหนารถ
นายวีระ เหลาไผ
นายวีระ อินทรสุวรรณ
นายวีระกุล กุลแกว
นายวีระชน โสมชิน
นายวีระชัย จันทรสุข
นายวีระชัย นอยเขียว
นายวีระชัย บุญอยู
นายวีระชัย ปราสาทศรี
นายวีระชัย เฟองฟู
นายวีระชัย มาแสวง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๐๕๔
๗๐๕๕
๗๐๕๖
๗๐๕๗
๗๐๕๘
๗๐๕๙
๗๐๖๐
๗๐๖๑
๗๐๖๒
๗๐๖๓
๗๐๖๔
๗๐๖๕
๗๐๖๖
๗๐๖๗
๗๐๖๘
๗๐๖๙
๗๐๗๐
๗๐๗๑
๗๐๗๒
๗๐๗๓
๗๐๗๔
๗๐๗๕
๗๐๗๖
๗๐๗๗
๗๐๗๘

นายวีระชัย ศรีหาพล
นายวีระชัย อัฐนาค
นายวีระชาติ โสภา
นายวีระเดช บุญเที่ยง
นายวีระเดช มณีนพ
นายวีระพงค ปฐวี
นายวีระพงศ กูลนอม
นายวีระพงษ จันตรี
นายวีระพงษ ชาตรีกุล
นายวีระพงษ บรรจง
นายวีระพงษ พิมานันท
นายวีระพงษ มงคลอินทร
นายวีระพรรณ อินทา
วาที่รอยตรี วีระพล คัทนศรี
นายวีระพล โคตรวงษา
นายวีระพล โทบุดดี
นายวีระพล พงศดา
นายวีระพล พัฒนพานิช
วาที่รอยตรี วีระพล มูลลา
นายวีระพันธ คําหมุน
นายวีระพันธ โชติวัน
นายวีระพันธ ไชยบุตร
นายวีระพันธ พรมคํานอย
นายวีระพันธ วงศสุวรรณ
นายวีระพันธุ ดวงพายัพ

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๗๙
๗๐๘๐
๗๐๘๑
๗๐๘๒
๗๐๘๓
๗๐๘๔
๗๐๘๕
๗๐๘๖
๗๐๘๗
๗๐๘๘
๗๐๘๙
๗๐๙๐
๗๐๙๑
๗๐๙๒
๗๐๙๓
๗๐๙๔
๗๐๙๕
๗๐๙๖
๗๐๙๗
๗๐๙๘
๗๐๙๙
๗๑๐๐
๗๑๐๑
๗๑๐๒
๗๑๐๓

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวีระยุทธ ขุนรงณ
นายวีระยุทธ เพชรจํารัส
นายวีระยุทธ มณีโคตร
นายวีระยุทธ สายทอง
นายวีระยุทธ สิงหะหลา
นายวีระวัฒน พัชนี
นายวีระวัฒน วิทยอุดม
นายวีระวัฒน ศรีวันทนาสกุล
นายวีระวุฒิ อุดชา
นายวีระวุธ ศิริปุณย
นายวีระศักดิ์ แกนสาร
นายวีระศักดิ์ แกวไธสง
นายวีระศักดิ์ คงจันทร
นายวีระศักดิ์ ใจงาม
นายวีระศักดิ์ ไชยขันธุ
นายวีระศักดิ์ ไชยโย
นายวีระศักดิ์ ปอมไชยา
นายวีระศักดิ์ ปานทะยัก
นายวีระศักดิ์ พรหมประศรี
นายวีระศักดิ์ พานทอง
นายวีระศักดิ์ โพธิสาร
นายวีระศักดิ์ ไพศาลธรรม
นายวีระศักดิ์ ฤทธิ์ศรีบุญ
นายวีระศักดิ์ วงศเจริญ
นายวีระศักดิ์ วงศทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๑๐๔
๗๑๐๕
๗๑๐๖
๗๑๐๗
๗๑๐๘
๗๑๐๙
๗๑๑๐
๗๑๑๑
๗๑๑๒
๗๑๑๓
๗๑๑๔
๗๑๑๕
๗๑๑๖
๗๑๑๗
๗๑๑๘
๗๑๑๙
๗๑๒๐
๗๑๒๑
๗๑๒๒
๗๑๒๓
๗๑๒๔
๗๑๒๕
๗๑๒๖
๗๑๒๗
๗๑๒๘

นายวุชรัณ หนูเย็น
นายวุฒิ พรหมรัตนไพศาล
นายวุฒิ อิสระกุล
นายวุฒิกร แกวอาษา
นายวุฒิกุล ศรีชะตา
นายวุฒิไกร คําแฝง
นายวุฒิไกร ชมถาวร
นายวุฒิไกร ดีวาสนา
นายวุฒิไกร เตจะสุภา
วาทีรอยตรี วุฒิไกร มูลคาย
นายวุฒิไกร วรรณการ
นายวุฒิไกร หาแกว
นายวุฒิชัย คําดี
นายวุฒิชัย คําเสมอ
นายวุฒิชัย จําปาหวาย
นายวุฒิชัย ชินรัตน
นายวุฒิชัย ดวงเนตรงาม
นายวุฒิชัย ดวงพร
นายวุฒิชัย ดานะ
นายวุฒิชัย ดาผา
นายวุฒิชัย ตะยาย
นายวุฒิชัย ทองผล
นายวุฒิชัย ทาวฮาย
นายวุฒิชัย ธิมาชัย
นายวุฒิชัย นวลแกว

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๒๙
๗๑๓๐
๗๑๓๑
๗๑๓๒
๗๑๓๓
๗๑๓๔
๗๑๓๕
๗๑๓๖
๗๑๓๗
๗๑๓๘
๗๑๓๙
๗๑๔๐
๗๑๔๑
๗๑๔๒
๗๑๔๓
๗๑๔๔
๗๑๔๕
๗๑๔๖
๗๑๔๗
๗๑๔๘
๗๑๔๙
๗๑๕๐
๗๑๕๑
๗๑๕๒
๗๑๕๓

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวุฒิชัย นิตยวิมล
นายวุฒิชัย บํารุงดิลก
นายวุฒิชัย บุญณมี
นายวุฒิชัย ปลื้มจิต
นายวุฒิชัย พรมกิจ
นายวุฒิชัย พันธะไชย
นายวุฒิชัย มณีโชติ
นายวุฒิชัย มีระหงษ
นายวุฒิชัย ยาวิไชย
นายวุฒิชัย วงศสาขา
นายวุฒิชัย สุวรรณรัฐ
นายวุฒิชาติ ปชฌาชัย
นายวุฒิชาติ ศรีสังข
วาที่รอยตรี วุฒิฐิชัย ตั้งเปยมวรกุล
นายวุฒินันท โพหะดา
นายวุฒิพงค เดชสุข
นายวุฒิพงค สุทธนะ
นายวุฒิพงศ ภิรมย
นายวุฒิพงศ ศศิวิบูลยวงศ
นายวุฒิพงศ อุนเรือน
นายวุฒิพงษ เข็มดวง
นายวุฒิพงษ เงินดี
นายวุฒิพงษ จรุงพันธุ
นายวุฒิพงษ จันทรยิ้ม
นายวุฒิพงษ เชื้อคมตา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๑๕๔
๗๑๕๕
๗๑๕๖
๗๑๕๗
๗๑๕๘
๗๑๕๙
๗๑๖๐
๗๑๖๑
๗๑๖๒
๗๑๖๓
๗๑๖๔
๗๑๖๕
๗๑๖๖
๗๑๖๗
๗๑๖๘
๗๑๖๙
๗๑๗๐
๗๑๗๑
๗๑๗๒
๗๑๗๓
๗๑๗๔
๗๑๗๕
๗๑๗๖
๗๑๗๗
๗๑๗๘

นายวุฒิพงษ นามวงษ
นายวุฒิพงษ บุตรโพธิ์ศรี
นายวุฒิพงษ ปญญามา
นายวุฒิพงษ พลภักดี
นายวุฒิพงษ มัชฌิมา
นายวุฒิพงษ ศรีวิหลอด
นายวุฒิพงษ หมอกมืด
นายวุฒิพล พลเดชา
นายวุฒิภัทร แกวกลึงกลม
วาที่รอยตรี วุฒิภูมิ ผาละโพธิ์
นายวุฒิศักดิ์ แกนพรม
นายวุฒิศักดิ์ ครองยุทธ
นายวุฒิศักดิ์ จักษุพันธ
นายวุฒิศักดิ์ ชาวนา
นายวุฒิศักดิ์ เนื่องแนวนอย
นายเวชชัยยันต วิลานันท
นายเวชยันต นันทมิตร
นายเวทยยากร สืบสุนทร
นายเวธิต ยะติ
นายเวนิช สาริศรี
นายเวโรจน ทองเถาว
นายเวียงชัย แสงทอง
นายเวียงทอง โคสินธุ
นายแวณัศรุฎฎีณ มะยูโซะ
นายแวดาโอะ เจะแวดอเลาะ

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๗๙
๗๑๘๐
๗๑๘๑
๗๑๘๒
๗๑๘๓
๗๑๘๔
๗๑๘๕
๗๑๘๖
๗๑๘๗
๗๑๘๘
๗๑๘๙
๗๑๙๐
๗๑๙๑
๗๑๙๒
๗๑๙๓
๗๑๙๔
๗๑๙๕
๗๑๙๖
๗๑๙๗
๗๑๙๘
๗๑๙๙
๗๒๐๐
๗๒๐๑
๗๒๐๒
๗๒๐๓

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายแวมะรูดิน หามะ
นายแวฮาซัน แวหะมะ
นายแวฮารง ตาพา
นายไวพจน เขมแข็ง
นายไวพจน เสมียนพิมพ
นายไวภพ สุขกระโทก
นายศกลวัฒน กองสมบัติ
นายศฐา ใจโพธา
นายศตรัฐ พลมณี
นายศตวุฒิ กําจัดภัย
นายศมากร เกดา
นายศมานนท ปาลสุทธิ์
นายศยานันท ยารังฝน
นายศรชัย ประทุมทอง
นายศรชัย พานคําดาว
นายศรชัย มโนรักษ
นายศรชัย สุทธิ
นายศรนรินทร ไกรเวียง
นายศรเพชร งานยางหวาย
นายศรวิษฐ ฤทธิ์มนตรี
นายศรศักดิ์ เพียรภูเขา
นายศรศิลป หอมสุดใจ
นายศรเสนห ปองสา
นายศรัณย โกษากุล
นายศรัณย ปลอดภัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๒๐๔
๗๒๐๕
๗๒๐๖
๗๒๐๗
๗๒๐๘
๗๒๐๙
๗๒๑๐
๗๒๑๑
๗๒๑๒
๗๒๑๓
๗๒๑๔
๗๒๑๕
๗๒๑๖
๗๒๑๗
๗๒๑๘
๗๒๑๙
๗๒๒๐
๗๒๒๑
๗๒๒๒
๗๒๒๓
๗๒๒๔
๗๒๒๕
๗๒๒๖
๗๒๒๗
๗๒๒๘

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายศรัณย พงษรัตนานุกูล
นายศรัณย ภูเกิดพิมพ
นายศรัณยพงศ สาวิสัย
นายศรัณยพจน ทรัพยขํา
นายศรัณยวิทย เขตจัตุรัส
วาที่รอยตรี ศรัณยู เมฆอรุณกมล
นายศรากร อาจสมบุญ
นายศรายุทธ ไกรพงษ
นายศรายุทธ ชุมเสนา
นายศรายุทธ ตาสี
นายศรายุทธ ปาปะกัง
นายศรายุทธ เพชรวงษ
นายศรายุทธ ภาคาแพทย
นายศรายุทธ เสนาวัง
นายศรายุธ ดงทอง
นายศราวุฒิ คงเพชร
นายศราวุฒิ ชายกวด
นายศราวุฒิ โชคเหมาะ
นายศราวุฒิ โตนวุธ
นายศราวุฒิ ไทยถานันดร
นายศราวุฒิ เนียมหอม
นายศราวุฒิ เมืองมาหลา
นายศราวุฒิ ยมยิ่ง
นายศราวุฒิ ศรีสุขใส
นายศราวุฒิ สนใจ

๗๒๒๙
๗๒๓๐
๗๒๓๑
๗๒๓๒
๗๒๓๓
๗๒๓๔
๗๒๓๕
๗๒๓๖
๗๒๓๗
๗๒๓๘
๗๒๓๙
๗๒๔๐
๗๒๔๑
๗๒๔๒
๗๒๔๓
๗๒๔๔
๗๒๔๕
๗๒๔๖
๗๒๔๗
๗๒๔๘
๗๒๔๙
๗๒๕๐
๗๒๕๑
๗๒๕๒
๗๒๕๓

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายศราวุฒิ สุขจันทรา
นายศราวุธ แกวพาปราบ
นายศราวุธ โคตะมา
นายศราวุธ ใจตรง
นายศราวุธ ตลับไธสง
นายศราวุธ เตียวสรางตระกูล
นายศราวุธ ธรรมมัง
นายศราวุธ บัวผัน
นายศราวุธ เปลงชัย
นายศราวุธ พงษศิลป
นายศราวุธ พรศรี
นายศราวุธ ภูมิเขตร
นายศราวุธ เมืองมูล
นายศราวุธ ลาบัวใหญ
นายศราวุธ วงศทอง
นายศราวุธ วามะกัน
นายศราวุธ ศรีประภา
นายศราวุธ ศรีหาบุญทัน
นายศราวุธ สุดหอม
นายศราวุธ สุนทรภักดี
นายศราวุธ หลุยจําวัน
นายศราวุธ หวังวิมาน
นายศราวุธ โหนงบัณฑิต
นายศราวุธ ไหลหาโคตร
นายศราวุธ อุตมาตย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๒๕๔
๗๒๕๕
๗๒๕๖
๗๒๕๗
๗๒๕๘
๗๒๕๙
๗๒๖๐
๗๒๖๑
๗๒๖๒
๗๒๖๓
๗๒๖๔
๗๒๖๕
๗๒๖๖
๗๒๖๗
๗๒๖๘
๗๒๖๙
๗๒๗๐
๗๒๗๑
๗๒๗๒
๗๒๗๓
๗๒๗๔
๗๒๗๕
๗๒๗๖
๗๒๗๗
๗๒๗๘

นายศรีกรุง บุญเยี่ยม
วาที่รอยตรี ศรีชาติ เพ็งอินทร
นายศรีประนม วาวิไล
นายศรีเพชรวัชร ศรีเมือง
นายศรีไพร กุณา
นายศรีไพร วิเศษวงษา
นายศรีรม ฉิมลี
นายศรีรักษ เรืองรัตน
นายศรีรัตน ประมวล
นายศรีรัตน วารินทร
นายศรีละคร แสนสุริวงศ
นายศรีวรรณ ตุยตา
นายศรีวิไล อยูคง
นายศรีศักดิ์ วงศประสิทธิ์
นายศรีสุวรรณ เปาะทอง
นายศรีสุวรรณ ศรีหาตา
นายศรีสุวรรณณ สําราญจิตร
นายศรีสุวัล พัณษะธรรมวงษ
นายศรุต ทิพยรักษา
นายศรุต บุญโนนแต
นายศรุติพงศ ดังคูณพิพัฒน
นายศฤงคาร ใจปนทา
นายศวิต ฟกงาม
นายศศลักษณ หลงสอน
นายศศิศ ศิริพรหมมา

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๗๙
๗๒๘๐
๗๒๘๑
๗๒๘๒
๗๒๘๓
๗๒๘๔
๗๒๘๕
๗๒๘๖
๗๒๘๗
๗๒๘๘
๗๒๘๙
๗๒๙๐
๗๒๙๑
๗๒๙๒
๗๒๙๓
๗๒๙๔
๗๒๙๕
๗๒๙๖
๗๒๙๗
๗๒๙๘
๗๒๙๙
๗๓๐๐
๗๓๐๑
๗๓๐๒
๗๓๐๓

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายศักดรินทร พรมทอง
นายศักดา ทองดี
นายศักดา ทุนภิรมย
นายศักดา พยารัตน
นายศักดา สารคํา
นายศักดา สํารวล
นายศักดา หลาบมาลา
นายศักดา อะทะจา
นายศักดิ์ ซุนกลาง
นายศักดิ์ พันชน
นายศักดิ์ เรืองแสน
นายศักดิ์ สินปรุ
นายศักดิ์ หกพันนา
นายศักดิ์ชลม สุรีย
นายศักดิ์ชัย กันธวงค
นายศักดิ์ชัย กาวี
นายศักดิ์ชัย คันธี
นายศักดิ์ชัย บางสุวรรณ
นายศักดิ์ชัย โยมศิลป
นายศักดิ์ชัย สมพิมาย
นายศักดิ์ชาย กิมเซียะ
นายศักดิ์ชาย ผิวสุข
นายศักดิ์ชาย ไพรวรรณ
นายศักดิ์ชาย รุงเรือง
นายศักดิ์ชาย สิงหทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๓๐๔
๗๓๐๕
๗๓๐๖
๗๓๐๗
๗๓๐๘
๗๓๐๙
๗๓๑๐
๗๓๑๑
๗๓๑๒
๗๓๑๓
๗๓๑๔
๗๓๑๕
๗๓๑๖
๗๓๑๗
๗๓๑๘
๗๓๑๙
๗๓๒๐
๗๓๒๑
๗๓๒๒
๗๓๒๓
๗๓๒๔
๗๓๒๕
๗๓๒๖
๗๓๒๗
๗๓๒๘

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายศักดิ์ณรงค สมตุย
นายศักดิ์ดา ประยูรชาญ
นายศักดิ์ดา พายุพัด
นายศักดิ์ดา ภูกองชนะ
นายศักดิ์ดา สาดา
นายศักดิ์ดา อุปฌาใต
นายศักดินันท ศรีไพร
นายศักดิพัฒน บุญโสม
นายศักดิ์ระพี ทองหนูนุย
นายศักดิ์ระพี นกนอย
นายศักดิ์เลิศ รักจริง
นายศักดิ์ศรัณย สาทิพจันทร
นายศักดิ์ศรี กัญยะ
นายศักดิ์ศรี สีสดดี
นายศักดิ์ศิริ บุตรเกิ่ง
นายศักดิ์สกล จันแสน
วาที่รอยตรี ศักดิ์สยาม แสงสุพงษ
นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ
นายศักดิ์สิทธิ์ ยะใจมั่น
นายศักดิ์สิน สีเทา
นายศักดิ์อนันต อนันตสุข
นายศักยศรณ ดลปดชา
นายศักราช ชาติชํานาญ
นายศักรินทร โพธิ์เพ็ชร
นายศาตรา แสนปญญา

๗๓๒๙
๗๓๓๐
๗๓๓๑
๗๓๓๒
๗๓๓๓
๗๓๓๔
๗๓๓๕
๗๓๓๖
๗๓๓๗
๗๓๓๘
๗๓๓๙
๗๓๔๐
๗๓๔๑
๗๓๔๒
๗๓๔๓
๗๓๔๔
๗๓๔๕
๗๓๔๖
๗๓๔๗
๗๓๔๘
๗๓๔๙
๗๓๕๐
๗๓๕๑
๗๓๕๒
๗๓๕๓

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายศานติกรศิ์ วงคเขียว
นายศาสตรา งามศักดิ์
นายศาสตรา ทับชา
นายศาสตรา บัวดี
นายศาสตรา พรมอารักษ
นายศาสตรา สายสุนันทรารมย
นายศาสตรา แสงชาติ
นายศิขรินทร สวางวงศ
นายศินาจ คําภิรานนท
นายศิรคม สรางคํา
นายศิรชัช สุทธิชาติ
นายศิรมณ เสถียรรัมย
นายศิรวินทร ฉินเฉลิมวงศ
นายศิรสิทธิ์ ปอมสุวรรณ
นายศิระกร พลภูเมือง
นายศิระศาสตร มกรวานิชย
นายศิรัสพล กางรัมย
นายศิริ จันทะพล
นายศิริ เอียดตรง
นายศิริเขต เดชหามาตย
นายศิริชัย ขวัญแกว
นายศิริชัย ดวงแดง
นายศิริชัย แปลกสินธุ
นายศิริชัย รักษายศ
นายศิริชัย ศรีหาตา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๓๕๔
๗๓๕๕
๗๓๕๖
๗๓๕๗
๗๓๕๘
๗๓๕๙
๗๓๖๐
๗๓๖๑
๗๓๖๒
๗๓๖๓
๗๓๖๔
๗๓๖๕
๗๓๖๖
๗๓๖๗
๗๓๖๘
๗๓๖๙
๗๓๗๐
๗๓๗๑
๗๓๗๒
๗๓๗๓
๗๓๗๔
๗๓๗๕
๗๓๗๖
๗๓๗๗
๗๓๗๘

นายศิริชัย สงผัด
นายศิริชัย สายยศ
นายศิริชัย หอมดวงศรี
นายศิริชัย อุดมทรัพย
นายศิริเชษฐ เดือนแสงรัศมี
นายศิริโชค งวงชาง
นายศิริไชย จวนสาง
นายศิริพงศ ศรีพิสุทธิ์
นายศิริพงษ กลั่นไพฑูรย
นายศิริพงษ โคกมะณี
นายศิริพงษ ถามะพันธ
นายศิริพงษ โมสูงเนิน
วาที่รอยตรี ศิริพงษ ศรีสุวรรณ
นายศิริพงษ เอี้ยมพันทวี
นายศิริพล วงศชาลี
นายศิริภัทร มั่นเศรษฐวิทย
นายศิริมงคล ทนทอง
นายศิริวุฒิ นามเพ็ง
นายศิริวุทธิ์ คลายประเสริฐ
นายศิริศักดิ์ เพ็ชรผึ้ง
นายศิริศักดิ์ ภักดียา
นายศิริศักดิ์ สีหะวงค
นายศิริศักดิ์ อานี
สิบเอก ศิริศักดิ์ อุทัยวัฒน
นายศิริสวัสดิ์ ราชมา

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๗๙
๗๓๘๐
๗๓๘๑
๗๓๘๒
๗๓๘๓
๗๓๘๔
๗๓๘๕
๗๓๘๖
๗๓๘๗
๗๓๘๘
๗๓๘๙
๗๓๙๐
๗๓๙๑
๗๓๙๒
๗๓๙๓
๗๓๙๔
๗๓๙๕
๗๓๙๖
๗๓๙๗
๗๓๙๘
๗๓๙๙
๗๔๐๐
๗๔๐๑
๗๔๐๒
๗๔๐๓

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายศิโรจน ปนทองคํา
นายศิโรจน หนูจอย
นายศิโรตม โตแกว
นายศิโรโรตน เถาปรัก
วาที่รอยตรี ศิฤาพงค มีธรรม
นายศิลชัย จริงบํารุง
นายศิลปกร จุมพิษ
นายศิลปกรณ จันทไชย
นายศิลปชัย ซื่อตรง
นายศิลปพิสุทธิ์ พันชะวะนัด
นายศิวกร เจริญ
นายศิวกร รัตติโชติ
นายศิวณัฐ ชิดรัมย
นายศิวพล ลันละนา
นายศิววงศ สาวงศนาม
นายศิวเสก อุดมจิรโชติ
นายศิวะ จรบุรมณ
นายศิวะ ตะเคียนศก
นายศิวะ ปนะสา
นายศิวะเดช สิทธิการ
นายศิวะพงศ ใจดี
นายศิวากร เรืองแสง
นายศิวาการ นิลกําแหง
นายศิวานนท สวยสวาง
นายศิวาพัชร ทองราช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๔๐๔
๗๔๐๕
๗๔๐๖
๗๔๐๗
๗๔๐๘
๗๔๐๙
๗๔๑๐
๗๔๑๑
๗๔๑๒
๗๔๑๓
๗๔๑๔
๗๔๑๕
๗๔๑๖
๗๔๑๗
๗๔๑๘
๗๔๑๙
๗๔๒๐
๗๔๒๑
๗๔๒๒
๗๔๒๓
๗๔๒๔
๗๔๒๕
๗๔๒๖
๗๔๒๗
๗๔๒๘

นายศิษฏฐิกานต โพธิ์ชา
นายศุพลพงษ บัวหลา
นายศุภกร ไชยมงคล
นายศุภกร นาคประสิทธิ์
นายศุภกร บุญเผย
นายศุภกร รัตนวงษ
นายศุภกร เลิศล้ํา
นายศุภกร เลือลา
นายศุภกร เวชวิฐาน
นายศุภกร สุรพัฒน
นายศุภกร แสงสุวรรณ
นายศุภกร อุทิตสาร
นายศุภกฤต จันทรา
นายศุภกฤต พัฒนกุล
นายศุภกฤต สุขะลี
พันจาโท ศุภกฤษ ไชยะโอชะ
นายศุภกิจ ขันฑะสีมาเฉลิม
นายศุภกิจ เจริญตา
นายศุภกิจ ทองนวม
นายศุภกิจ วิเศษนคร
นายศุภกิตติ์ บุญชู
นายศุภกุล เจริญหลา
นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมี
นายศุภเกียรติ บุญอนันต
นายศุภเกียรติ สรางโศก

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๒๙
๗๔๓๐
๗๔๓๑
๗๔๓๒
๗๔๓๓
๗๔๓๔
๗๔๓๕
๗๔๓๖
๗๔๓๗
๗๔๓๘
๗๔๓๙
๗๔๔๐
๗๔๔๑
๗๔๔๒
๗๔๔๓
๗๔๔๔
๗๔๔๕
๗๔๔๖
๗๔๔๗
๗๔๔๘
๗๔๔๙
๗๔๕๐
๗๔๕๑
๗๔๕๒
๗๔๕๓

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายศุภชัย กลางนุรักษ
นายศุภชัย กัญญาเขียว
นายศุภชัย กาญจนาประดิษฐ
นายศุภชัย ขาวพา
นายศุภชัย จารึกกลาง
นายศุภชัย ชินทับ
นายศุภชัย แตงออน
นายศุภชัย ทองนํา
นายศุภชัย นาวิเศษ
นายศุภชัย บุติมาลย
วาที่รอยตรี ศุภชัย พูนผล
นายศุภชัย มากมา
นายศุภชัย มาตาชาติ
นายศุภชัย รัววิชา
นายศุภชัย แรงกลา
นายศุภชัย วโรรส
นายศุภชัย ศรีจันทร
นายศุภชัย ศรีบุศย
นายศุภชัย สิงหรัง
นายศุภชัย สินธู
นายศุภชัย สุระขันธ
นายศุภชัย หนูแกว
นายศุภชัย หวังสุข
นายศุภชัย เหรา
นายศุภชัย อาลัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๔๕๔
๗๔๕๕
๗๔๕๖
๗๔๕๗
๗๔๕๘
๗๔๕๙
๗๔๖๐
๗๔๖๑
๗๔๖๒
๗๔๖๓
๗๔๖๔
๗๔๖๕
๗๔๖๖
๗๔๖๗
๗๔๖๘
๗๔๖๙
๗๔๗๐
๗๔๗๑
๗๔๗๒
๗๔๗๓
๗๔๗๔
๗๔๗๕
๗๔๗๖
๗๔๗๗
๗๔๗๘

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายศุภชาติ พุงขาว
นายศุภเชษฐ กาญจนมณี
นายศุภโชค พุทธิสารวิมล
นายศุภโชค สีวันนา
นายศุภโชค แสงทอง
นายศุภณัฏฐ ศุภรานนท
นายศุภณัฏฐ สวางศรีสมบัติ
วาที่รอยเอก ศุภณัฐ กิตติสิริบัณฑิต
นายศุภณัฐ ดวงน้ําแกว
นายศุภธณิศร น้ําคํา
นายศุภนัชญ บุญปลอด
นายศุภพงค รวมจิตร
นายศุภพงษ ครุฑกาศ
นายศุภมงคล แกวใส
นายศุภมิตร ดีโท
นายศุภร บุญราช
นายศุภรัตน สุราย
นายศุภฤกษ จันทรวิฐี
นายศุภฤกษ จันทรโอ
สิบตํารวจตรี ศุภฤกษ จันทวงศ
นายศุภฤกษ เจนดง
นายศุภฤกษ ใจหมั้น
นายศุภฤกษ บุญเจือ
นายศุภฤกษ รัตนพลที
นายศุภฤกษ สีจง

๗๔๗๙
๗๔๘๐
๗๔๘๑
๗๔๘๒
๗๔๘๓
๗๔๘๔
๗๔๘๕
๗๔๘๖
๗๔๘๗
๗๔๘๘
๗๔๘๙
๗๔๙๐
๗๔๙๑
๗๔๙๒
๗๔๙๓
๗๔๙๔
๗๔๙๕
๗๔๙๖
๗๔๙๗
๗๔๙๘
๗๔๙๙
๗๕๐๐
๗๕๐๑
๗๕๐๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายศุภฤกษ สุธรรมรังษี
นายศุภลักษณ บํารุงพันธ
นายศุภลักษณ อุปลาบัติ
นายศุภเลิศ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายศุภวัจน พรมตัน
นายศุภวัฒน รัตนเสน
นายศุภวัฒน อินทรกําแหง
นายศุภวิกรณ จิตตหาญ
นายศุภวิชญ จันสุตะ
นายศุภวิชญ ทาตอย
นายศุภวุฒิ บุทธิจักร
นายศุภศิษฏ นุมฤทธิ์
วาที่รอยตรี ศุภษร หงษวิเศษ
นายศุภสฤษดิ์ ชาปญญา
วาที่รอยตรี ศุภสิทธิ์ มรกฎ
นายศุภสิทธิ์ รุงเรือง
นายศุภัทรพันธุ จันพุทซา
นายเศกชัย เพ็งเกร็ด
พันจาอากาศเอก เศกสรรค
คลายเพ็ญ
นายเศกสรรค สังขทิพย
นายเศกสรรณ วงศงาน
นายเศรษฐ เหลาทอง
นายเศรษฐโชค สุขบัติ
นายเศรษฐฐวัฒน ปนเปย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๕๐๓
๗๕๐๔
๗๕๐๕
๗๕๐๖
๗๕๐๗
๗๕๐๘
๗๕๐๙
๗๕๑๐
๗๕๑๑
๗๕๑๒
๗๕๑๓
๗๕๑๔
๗๕๑๕
๗๕๑๖
๗๕๑๗
๗๕๑๘
๗๕๑๙
๗๕๒๐
๗๕๒๑
๗๕๒๒
๗๕๒๓
๗๕๒๔
๗๕๒๕
๗๕๒๖
๗๕๒๗

นายเศรษฐพัฒน สลับศรี
นายเศรษฐภัทร โทมณีสิริโชติ
นายเศรษฐวิทย ชื่นวรจิตรกุล
นายเศรษฐศิลป อาจสาระมนต
นายเศรษฐา ชาวเหนือ
นายเศรษฐา บุญเสม
นายเศรษฐา เพ็งคําปง
นายเศวต ใจมูล
นายเศวต ถาเตียม
นายเศวต รัตนเจริญมิตร
นายเศวษ นาคสวาสดิ์
นายโศภิษฐศักดิ์ เดชะสิทธิ์
นายษณกร เสนาะเสียง
นายส.สมบัติ มีสุนทร
สิบเอก สกณธ ศรีมุกดา
นายสกนธ จตุรภัทร
นายสกล ใจตรง
นายสกล เดชพละ
นายสกลศักดิ์ มหาพรหม
นายสกลสุข ยืนสุข
นายสการ หันจางสิทธิ์
นายสกุณ แกวพิกุล
นายสกุล บุญนิรันดร
นายสกุลชัย ศิริ
นายสเกณฑ จันทรเพ็ญ

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๒๘
๗๕๒๙
๗๕๓๐
๗๕๓๑
๗๕๓๒
๗๕๓๓
๗๕๓๔
๗๕๓๕
๗๕๓๖
๗๕๓๗
๗๕๓๘
๗๕๓๙
๗๕๔๐
๗๕๔๑
๗๕๔๒
๗๕๔๓
๗๕๔๔
๗๕๔๕
๗๕๔๖
๗๕๔๗
๗๕๔๘
๗๕๔๙
๗๕๕๐
๗๕๕๑
๗๕๕๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสเกน สุทธิ
นายสงกรานต แกววัน
นายสงกรานต โคกคาน
นายสงกรานต จันทะเสน
นายสงกรานต เจริญสุข
นายสงกรานต บุญพา
นายสงกรานต บุตตะวงค
นายสงกรานต ปานจิตร
นายสงกรานต ผาคํา
นายสงกรานต สรอยบัว
นายสงกรานต อินทะรังษี
นายสงคราม ชมภูพาน
นายสงคราม มโนการ
นายสงครามชัย กลิ่นถือศีล
นายสงครามชัย ดาบจันทร
นายสงเคราะห แสนสุข
นายสงบ กองธรรม
นายสงบ ซายสนาม
นายสงบ ทะวันทา
นายสงวน กุลวงศ
นายสงวน ทิฐธรรม
นายสงวนศักดิ์ บัวสาย
นายสงวนศักดิ์ ปญใจแกว
นายสงวนศักดิ์ พาสงา
นายสงเสริม สุทัศนะพานนท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๕๕๓
๗๕๕๔
๗๕๕๕
๗๕๕๖
๗๕๕๗
๗๕๕๘
๗๕๕๙
๗๕๖๐
๗๕๖๑
๗๕๖๒
๗๕๖๓
๗๕๖๔
๗๕๖๕
๗๕๖๖
๗๕๖๗
๗๕๖๘
๗๕๖๙
๗๕๗๐
๗๕๗๑
๗๕๗๒
๗๕๗๓
๗๕๗๔
๗๕๗๕
๗๕๗๖
๗๕๗๗

นายสงัด จันทรเพชร
นายสงัด ไชยชนะ
นายสงัด ปลุกเศก
นายสงัด รมโพธิ์
นายสงา แกวเดช
สิบตํารวจเอก สงา แกวพิมพรม
นายสงา แกวสรอย
นายสงา จันทะแจม
นายสงา ดาศรี
นายสงา ตรวจนอก
นายสงา นามเหลา
นายสงา พุมพวง
นายสงา วรรณจันทร
นายสงา วิชา
นายสงา สัตยวากยสกุล
นายสงา หอมจันทร
นายสจิตรัก อักคะจุน
วาที่รอยตรี สด โยมไธสง
นายสดศรี สุดเต
นายสดายุ ทวีทรัพยนวกุล
นายสตกฤช วิชิตพันธ
นายสตางค พรมลิ
นายสถาน ปรางมาศ
นายสถานพงษ ไชยโชติ
นายสถานุ เกตุคัมธิวัตร

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๗๘
๗๕๗๙
๗๕๘๐
๗๕๘๑
๗๕๘๒
๗๕๘๓
๗๕๘๔
๗๕๘๕
๗๕๘๖
๗๕๘๗
๗๕๘๘
๗๕๘๙
๗๕๙๐
๗๕๙๑
๗๕๙๒
๗๕๙๓
๗๕๙๔
๗๕๙๕
๗๕๙๖
๗๕๙๗
๗๕๙๘
๗๕๙๙
๗๖๐๐
๗๖๐๑
๗๖๐๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสถาบัน แวววงค
นายสถาพร คิดการ
นายสถาพร จันทรพราหมณ
นายสถาพร จุฬามณี
นายสถาพร ชื่นจิต
นายสถาพร ชูอินทร
นายสถาพร ไชยศรี
นายสถาพร ทัพเจริญ
นายสถาพร ทีสุกะ
นายสถาพร ไทยกลาง
นายสถาพร วัฒนธรรม
นายสถาพร สูสุข
นายสถิต ถูระพี
นายสถิต บุตรศาสตร
นายสถิต สัตนาโค
นายสถิตคุณ บุญเรือน
นายสถิตพงษ หมื่นโฮง
นายสถิตย จันทรเกษ
นายสถิตย ทัศนัส
นายสถิตย บุญเทียม
นายสถิตย ปชชาเขียว
นายสถิตย ปญญาอินทร
นายสถิตย พัวพัน
นายสถิตย สอนหยุก
นายสถิตยพงษ ตั๋นอภัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๖๐๓
๗๖๐๔
๗๖๐๕
๗๖๐๖
๗๖๐๗
๗๖๐๘
๗๖๐๙
๗๖๑๐
๗๖๑๑
๗๖๑๒
๗๖๑๓
๗๖๑๔
๗๖๑๕
๗๖๑๖
๗๖๑๗
๗๖๑๘
๗๖๑๙
๗๖๒๐
๗๖๒๑
๗๖๒๒
๗๖๒๓
๗๖๒๔
๗๖๒๕
๗๖๒๖
๗๖๒๗

นายสถิรวัฒน ไชยศรีหา
นายสธรรดร ยอดยิ่ง
นายสนธยา คําอู
นายสนธยา เจริญกุล
นายสนธยา ดอกประโคน
นายสนธยา บังวรรณ
นายสนธยา มูลคํา
นายสนธยา มูลวัง
นายสนธยา วรรณกุล
นายสนธยา วิเศษศรี
นายสนธยา ศรีสุนทร
นายสนธยา สาระพันธ
นายสนธยาศักดิ์ ทุนมาก
นายสนธิชัย สังฆารมย
นายสนธิศักดิ์ พิลากุล
นายสนอง คลองสมุทร
นายสนอง จับสันเทียะ
นายสนอง พวงศรี
นายสนอง พิมพสิงห
นายสนอง หมาดเหล
นายสนอง หอมรวง
นายสนั่น คงใจดี
นายสนั่น งามศรีผองใส
นายสนั่น จันทะริมา
นายสนั่น บุดดีคํา

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสนั่น แพทยหมัด
นายสนั่น มักอาน
นายสนันท กุรินทร
นายสนันท มณีโสะ
นายสนั่นพงศ พิมพจันทร
นายสนาน คงอาย
นายสนิท ดีพรอม
นายสนิท ประหา
นายสนิท ภูทัศน
นายสนิท สุขเสริม
นายสพลกิตติ์ สังขทิพย
นายสม เชื้อโพนจาน
นายสม สระแกว
นายสมกิจ ผดุงสุนทร
นายสมเกียรติ กากแกว
นายสมเกียรติ แกวเกต
นายสมเกียรติ ขวัญดํา
นายสมเกียรติ เครื่องวิชา
นายสมเกียรติ จิตรโชติ
นายสมเกียรติ เฉลาประโคน
นายสมเกียรติ ไชยสัตย
นายสมเกียรติ แซเต็ง
นายสมเกียรติ ถูกนึก
นายสมเกียรติ ธรรมเจริญ
นายสมเกียรติ นิติสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

นายสมเกียรติ บุญยะทิม
นายสมเกียรติ ปลอดอักษร
นายสมเกียรติ พิมพันธุ
นายสมเกียรติ ภูสมศรี
นายสมเกียรติ มะโนชาติ
นายสมเกียรติ รองประโคน
นายสมเกียรติ เรือนตื้อ
นายสมเกียรติ ฤทธิ์ศิริ
นายสมเกียรติ ลีสุรพงศ
นายสมเกียรติ สารสม
นายสมเกียรติ สําเภารอด
นายสมเกียรติ แสนบอ
นายสมเกียรติ อุนทาว
นายสมเกียรติ์ อนุวัตพงศพันธุ
นายสมควร เจือจันทร
นายสมควร ฐานะ
นายสมควร ดวงจันทร
นายสมควร ทุมสิทธิ์
นายสมควร ธรรมากาศ
นายสมควร นาถมทอง
นายสมควร บายศรี
นายสมควร พุทธรักษพงศ
นายสมคะเณ ภิรมยรักษ
นายสมคะเน ดาษดา
นายสมคิด แกวคํา

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๗๘
๗๖๗๙
๗๖๘๐
๗๖๘๑
๗๖๘๒
๗๖๘๓
๗๖๘๔
๗๖๘๕
๗๖๘๖
๗๖๘๗
๗๖๘๘
๗๖๘๙
๗๖๙๐
๗๖๙๑
๗๖๙๒
๗๖๙๓
๗๖๙๔
๗๖๙๕
๗๖๙๖
๗๖๙๗
๗๖๙๘
๗๖๙๙
๗๗๐๐
๗๗๐๑
๗๗๐๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
วาที่รอยตรี สมคิด จิตละมอม
นายสมคิด ไชยแกว
นายสมคิด ไชยประทุม
นายสมคิด นนทะศรี
นายสมคิด แปนุน
นายสมคิด พรมมินทร
นายสมคิด พาวงศ
นายสมคิด ใยไธสง
นายสมคิด รุงมณี
นายสมคิด ลามาตย
นายสมคิด วิเศษ
นายสมคิด สายเล็น
นายสมคิด เสาองค
นายสมคิด หนองผือ
นายสมคิด อมรสิน
นายสมคิด ออนบาง
วาที่รอยตรี สมจิต กําแพงคํา
นายสมจิต หนองหิน
นายสมจิตร เถาวชาลี
นายสมจิตร ภูษา
นายสมจิตร เวียงสีมา
นายสมจิตร ศรีบุรินทร
นายสมจินต นนทศรีราช
นายสมเจต หวังทอง
นายสมเจตน คุณความดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๗๐๓
๗๗๐๔
๗๗๐๕
๗๗๐๖
๗๗๐๗
๗๗๐๘
๗๗๐๙
๗๗๑๐
๗๗๑๑
๗๗๑๒
๗๗๑๓
๗๗๑๔
๗๗๑๕
๗๗๑๖
๗๗๑๗
๗๗๑๘
๗๗๑๙
๗๗๒๐
๗๗๒๑
๗๗๒๒
๗๗๒๓
๗๗๒๔
๗๗๒๕
๗๗๒๖
๗๗๒๗

นายสมเจตน ไชยเมือง
นายสมเจตน พันธพรม
จาสิบเอก สมเจตน ยอดเพชร
นายสมเจษ เกตุเกลี้ยง
นายสมใจ ผิวสา
นายสมใจ โพธิ์ศรี
นายสมใจ สิกขวัฒน
นายสมใจ สีประเสริฐ
นายสมชัย เจริญไกร
นายสมชัย นิยันตัง
นายสมชัย มังคละ
นายสมชาต บุญเจือ
นายสมชาติ กัลยาบาล
นายสมชาติ จับคลาย
นายสมชาติ เทพวงศ
นายสมชาติ ไทยปราณีต
นายสมชาติ มิ่งศรีสุข
นายสมชาติ มีศิริพันธ
นายสมชาติ ศิริโรจนมหาวงษ
วาที่รอยเอก สมชาย แกวเจริญ
นายสมชาย ขาววงศ
นายสมชาย เขียนเสมอ
นายสมชาย เขื่อนธะนะ
นายสมชาย คําจันทร
นายสมชาย คิดรอบ

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๒๘
๗๗๒๙
๗๗๓๐
๗๗๓๑
๗๗๓๒
๗๗๓๓
๗๗๓๔
๗๗๓๕
๗๗๓๖
๗๗๓๗
๗๗๓๘
๗๗๓๙
๗๗๔๐
๗๗๔๑
๗๗๔๒
๗๗๔๓
๗๗๔๔
๗๗๔๕
๗๗๔๖
๗๗๔๗
๗๗๔๘
๗๗๔๙
๗๗๕๐
๗๗๕๑
๗๗๕๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย

จักรโนวรรณ
จันทะวงษา
จีบโพธิ์
เจริญฤทธิ์
ชนันชนะ
ชัยอนันตยศ
ชาญหิรัญกาญจน
ชูจันทร
ไชยวิโน
ซอแอ
ตนใจ
โตเหี้ยม
ทัศนศร
ทาเมือง
ธรรมทอง
นาคนัด
บางทวี
บุญมั่งมี
เปยมบุญ
พรามสุภา
พิมพเงิน
เพชรรัตน
มะลิซอน
มุกดาดี
ยิ่งคําแหง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๗๕๓
๗๗๕๔
๗๗๕๕
๗๗๕๖
๗๗๕๗
๗๗๕๘
๗๗๕๙
๗๗๖๐
๗๗๖๑
๗๗๖๒
๗๗๖๓
๗๗๖๔
๗๗๖๕
๗๗๖๖
๗๗๖๗
๗๗๖๘
๗๗๖๙
๗๗๗๐
๗๗๗๑
๗๗๗๒
๗๗๗๓
๗๗๗๔
๗๗๗๕
๗๗๗๖
๗๗๗๗

นายสมชาย ระติเดช
นายสมชาย เรือนคํา
นายสมชาย แรมไธสง
นายสมชาย ฤทธิ์บํารุง
นายสมชาย ลีลา
นายสมชาย สมจิตร
นายสมชาย สระทองยอด
นายสมชาย สัพโส
นายสมชาย สาฆอ
นายสมชาย สายทิ
นายสมชาย สาวิสัย
นายสมชาย สิมานุรักษ
นายสมชาย สีลาดอิน
นายสมชาย สุภาพงษ
นายสมชาย สุวรรณสาม
นายสมชาย เสนภูงา
นายสมชาย แสนทรงศักดิ์
นายสมชาย เหมแดง
นายสมชาย อัฐนาค
นายสมชาย อาญาเมือง
นายสมชิด พบขุนทด
นายสมชิด พลายอราม
นายสมโชค ทองหยู
นายสมโชค สุทธิเมธานันท
นายสมโชค อากาศ

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๗๘
๗๗๗๙
๗๗๘๐
๗๗๘๑
๗๗๘๒
๗๗๘๓
๗๗๘๔
๗๗๘๕
๗๗๘๖
๗๗๘๗
๗๗๘๘
๗๗๘๙
๗๗๙๐
๗๗๙๑
๗๗๙๒
๗๗๙๓
๗๗๙๔
๗๗๙๕
๗๗๙๖
๗๗๙๗
๗๗๙๘
๗๗๙๙
๗๘๐๐
๗๘๐๑
๗๘๐๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมเดช ชะวูรัมย
นายสมเดช สิงทะนะ
นายสมถวิลน แงพรหม
นายสมทบ ชมสุข
นายสมทบ สยามไชย
นายสมทรง กานจักร
นายสมทรัพย จันทรแกว
นายสมทราย มาตชัยเคน
นายสมนึก กอนกลีบ
นายสมนึก คําประภา
นายสมนึก ชุมเชย
นายสมนึก ทิตา
นายสมนึก บุญประกอบ
นายสมนึก มุธิตา
นายสมนึก สินดี
นายสมนึก แสนปวน
นายสมนึก หนูแทน
นายสมนึก ออนลอม
นายสมนึก ออนสด
นายสมบัติ คณะเทศ
วาที่รอยตรี สมบัติ ไชยมาโย
นายสมบัติ เถาวชาลี
นายสมบัติ ทองดี
นายสมบัติ ทองอุน
นายสมบัติ นาจาน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๘๐๓
๗๘๐๔
๗๘๐๕
๗๘๐๖
๗๘๐๗
๗๘๐๘
๗๘๐๙
๗๘๑๐
๗๘๑๑
๗๘๑๒
๗๘๑๓
๗๘๑๔
๗๘๑๕
๗๘๑๖
๗๘๑๗
๗๘๑๘
๗๘๑๙
๗๘๒๐
๗๘๒๑
๗๘๒๒
๗๘๒๓
๗๘๒๔
๗๘๒๕
๗๘๒๖
๗๘๒๗

นายสมบัติ นีกรี
นายสมบัติ บุตรโคตร
นายสมบัติ ปองฉิม
นายสมบัติ ปญญาคง
นายสมบัติ แปนตระกูล
นายสมบัติ พวงบุหงา
นายสมบัติ พิรุณ
นายสมบัติ มวงมูลตรี
นายสมบัติ ระมัด
นายสมบัติ ราชคม
นายสมบัติ วรรณศิริ
นายสมบัติ ศรีวิเศษ
นายสมบัติ ศักดิ์สูง
นายสมบัติ สุขสมบูรณ
นายสมบัติ เหลาพงศไพศาล
นายสมบัติ อัศวะสัย
นายสมบุญ ทัพทอง
นายสมบูรณ คําดีบุญ
นายสมบูรณ คําศรีระภาพ
นายสมบูรณ จันทรพงษ
สิบตํารวจตรี สมบูรณ ชัยทอง
นายสมบูรณ ชุมมงคล
นายสมบูรณ ไชยมาลีอุปถัมภ
นายสมบูรณ ตนาวรรณ
นายสมบูรณ เปงงา

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๒๘
๗๘๒๙
๗๘๓๐
๗๘๓๑
๗๘๓๒
๗๘๓๓
๗๘๓๔
๗๘๓๕
๗๘๓๖
๗๘๓๗
๗๘๓๘
๗๘๓๙
๗๘๔๐
๗๘๔๑
๗๘๔๒
๗๘๔๓
๗๘๔๔
๗๘๔๕
๗๘๔๖
๗๘๔๗
๗๘๔๘
๗๘๔๙
๗๘๕๐
๗๘๕๑
๗๘๕๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมบูรณ ยาวิชัย
นายสมบูรณ สอนปน
นายสมบูรณ สาลี
นายสมบูรณ สีเลี้ยง
นายสมบูรณ สุรินทรจันทร
นายสมบูรณ เหมือนจันทร
นายสมบูรณ อัศวภูมิ
นายสมบูรณ อินทนิล
นายสมบูรณกฤช แดงฟู
นายสมประสงค เพริดพราว
นายสมประสงค ฤทธิ์บํารุง
นายสมประสงค วงศทันใจ
นายสมปราชญ ยิ่งหาญ
นายสมปอง ชินตะวัน
นายสมปอง เซงอั้น
นายสมปอง ฐิติพัชรวงศ
นายสมปอง ลิ้มตระกูล
นายสมปอง ศรีวรมย
นายสมปอง เสียงล้ํา
นายสมปอง ออไธสง
นายสมพงค ถาวร
นายสมพงค บํารุง
นายสมพงศ สุขมล
นายสมพงษ กลาแข็ง
นายสมพงษ กลําเงิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๘๕๓
๗๘๕๔
๗๘๕๕
๗๘๕๖
๗๘๕๗
๗๘๕๘
๗๘๕๙
๗๘๖๐
๗๘๖๑
๗๘๖๒
๗๘๖๓
๗๘๖๔
๗๘๖๕
๗๘๖๖
๗๘๖๗
๗๘๖๘
๗๘๖๙
๗๘๗๐
๗๘๗๑
๗๘๗๒
๗๘๗๓
๗๘๗๔
๗๘๗๕
๗๘๗๖
๗๘๗๗

นายสมพงษ เกษเจริญคุณ
นายสมพงษ คูณทรัพย
นายสมพงษ โคมราย
นายสมพงษ จิตตสวาง
นายสมพงษ จุลดาลัย
นายสมพงษ จูแนบ
นายสมพงษ ไชยวงษ
นายสมพงษ ดีสูงเนิน
นายสมพงษ นันทโย
นายสมพงษ บุญสิทธิ์
นายสมพงษ แปนพุดเย็น
นายสมพงษ พัลวัล
นายสมพงษ ระหาญสิม
นายสมพงษ รักประชา
นายสมพงษ วองวัฒนพรรณ
นายสมพงษ สิงแกว
นายสมพงษ ออนสําอางค
นายสมพงษ อัสสาภัย
นายสมพงษ อินตะเสน
นายสมพงษชัย กุมารสิทธิ์
วาที่รอยตรี สมพร กรินทะ
นายสมพร กันสา
นายสมพร แกวเกลี้ยง
นายสมพร แกวมณี
นายสมพร จอนดวง

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๗๘
๗๘๗๙
๗๘๘๐
๗๘๘๑
๗๘๘๒
๗๘๘๓
๗๘๘๔
๗๘๘๕
๗๘๘๖
๗๘๘๗
๗๘๘๘
๗๘๘๙
๗๘๙๐
๗๘๙๑
๗๘๙๒
๗๘๙๓
๗๘๙๔
๗๘๙๕
๗๘๙๖
๗๘๙๗
๗๘๙๘
๗๘๙๙
๗๙๐๐
๗๙๐๑
๗๙๐๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมพร ชัยบัว
นายสมพร ตุมระหงษ
นายสมพร ทาวอุดม
นายสมพร บุญปก
นายสมพร บุญศรี
นายสมพร บุตรแกว
นายสมพร ผุยพันธ
นายสมพร เพชรสิน
นายสมพร ยอดจักร
นายสมพร วรนุช
นายสมพร สมศักดิ์
นายสมพร สรายทอง
นายสมพร สุกรรณ
นายสมพร สุขพันธ
นายสมพร หอมทวนลม
นายสมพล มีพฤกษ
นายสมพล ระวังงาน
นายสมพล อัตถะเรือง
นายสมพิศ แกวใจดี
นายสมเพ็ชร เลาเรียนดี
นายสมเพศ วรวิเศษ
นายสมภพ ใจยา
นายสมภพ ผองราษี
นายสมภพ รุงเรือง
นายสมภพ โลชูชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๙๐๓
๗๙๐๔
๗๙๐๕
๗๙๐๖
๗๙๐๗
๗๙๐๘
๗๙๐๙
๗๙๑๐
๗๙๑๑
๗๙๑๒
๗๙๑๓
๗๙๑๔
๗๙๑๕
๗๙๑๖
๗๙๑๗
๗๙๑๘
๗๙๑๙
๗๙๒๐
๗๙๒๑
๗๙๒๒
๗๙๒๓
๗๙๒๔
๗๙๒๕
๗๙๒๖
๗๙๒๗

นายสมภพ แสงสุกวาว
นายสมภพ อําพัน
นายสมภาร จันทะราช
นายสมโภช จันทาป
นายสมโภช มหาทรัพย
นายสมโภชณ โพธิ์เกษม
นายสมโภชน ฉุยฉาย
วาที่รอยตรี สมโภชน ภูทับทิม
นายสมโภชน หอมดอก
นายสมมาฒย อังศุภมงคล
นายสมมาต โพธิ์ทอง
นายสมมาตร จันทราช
นายสมมาตร ตําบัน
นายสมมาตร เทศแกว
นายสมมาตร สมยิ่ง
นายสมมาตร กอนกั้น
นายสมมาตรวรัชญ วงศอนุสกุล
นายสมมิตร แกวปงสัก
นายสมมิตร มูลพัฒน
นายสมมิตร สังเกตุ
นายสมมิตร สาลีบุตร
นายสมยศ คงสิน
นายสมยศ ใจตุน
นายสมยศ โฉมเฉลา
นายสมยศ ถมปด

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๒๘
๗๙๒๙
๗๙๓๐
๗๙๓๑
๗๙๓๒
๗๙๓๓
๗๙๓๔
๗๙๓๕
๗๙๓๖
๗๙๓๗
๗๙๓๘
๗๙๓๙
๗๙๔๐
๗๙๔๑
๗๙๔๒
๗๙๔๓
๗๙๔๔
๗๙๔๕
๗๙๔๖
๗๙๔๗
๗๙๔๘
๗๙๔๙
๗๙๕๐
๗๙๕๑
๗๙๕๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมยศ นิลฉวี
นายสมยศ เนาวกระจาง
นายสมยศ ผาแดง
นายสมยศ ฝูงชมเชย
นายสมยศ แพงศรี
นายสมยศ สมนึก
นายสมยศ สีใส
นายสมยศ สุคง
นายสมยศ เสโส
จาสิบเอก สมร แกวหลา
นายสมร จุทาการ
นายสมร หนันตะ
นายสมร ออนคําหลา
นายสมรภูมิ เพิดวังมวง
นายสมรรถ อุดมทรัพย
นายสมรรถชัย ตรีทศ
นายสมรรถนะชัย เรืองตังญาน
นายสมฤกษ ยูสเปรมานนท
นายสมฤทธิ์ วันชัย
นายสมฤทธิ์ เวียงคํา
วาที่รอยตรี สมศักดิ์ กงออน
นายสมศักดิ์ กางยาง
นายสมศักดิ์ เกตุมี
นายสมศักดิ์ เกตุสุวรรณ
นายสมศักดิ์ แกวทุง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๙๕๓
๗๙๕๔
๗๙๕๕
๗๙๕๖
๗๙๕๗
๗๙๕๘
๗๙๕๙
๗๙๖๐
๗๙๖๑
๗๙๖๒
๗๙๖๓
๗๙๖๔
๗๙๖๕
๗๙๖๖
๗๙๖๗
๗๙๖๘
๗๙๖๙
๗๙๗๐
๗๙๗๑
๗๙๗๒
๗๙๗๓
๗๙๗๔
๗๙๗๕
๗๙๗๖
๗๙๗๗

นายสมศักดิ์ ขันทะคีรี
วาที่รอยตรี สมศักดิ์ แขงขัน
นายสมศักดิ์ คงสกุล
นายสมศักดิ์ คูณคําตา
นายสมศักดิ์ โคตรเจริญ
นายสมศักดิ์ โคตรอาษา
วาที่รอยตรี สมศักดิ์ จันทรแจม
นายสมศักดิ์ จิตตรง
นายสมศักดิ์ ไชยลังการ
นายสมศักดิ์ แดงเครื่อง
นายสมศักดิ์ ตันพงษ
นายสมศักดิ์ ทองทา
นายสมศักดิ์ ทองหลาบ
วาที่รอยตรี สมศักดิ์ ทับพิจายะ
นายสมศักดิ์ บัวเขียว
นายสมศักดิ์ บุญขันธ
นายสมศักดิ์ บุญปก
นายสมศักดิ์ บุญเหลือ
นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ
นายสมศักดิ์ ปลอดภัย
วาที่รอยโท สมศักดิ์ ผิวผอง
นายสมศักดิ์ พระศุกร
นายสมศักดิ์ พูลเพิ่ม
นายสมศักดิ์ มินศรี
นายสมศักดิ์ รักสัตย

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๗๘
๗๙๗๙
๗๙๘๐
๗๙๘๑
๗๙๘๒
๗๙๘๓
๗๙๘๔
๗๙๘๕
๗๙๘๖
๗๙๘๗
๗๙๘๘
๗๙๘๙
๗๙๙๐
๗๙๙๑
๗๙๙๒
๗๙๙๓
๗๙๙๔
๗๙๙๕
๗๙๙๖
๗๙๙๗
๗๙๙๘
๗๙๙๙
๘๐๐๐
๘๐๐๑
๘๐๐๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมศักดิ์ เรืองบุญ
นายสมศักดิ์ ฤกษรัตนประทีป
นายสมศักดิ์ วงศแปง
นายสมศักดิ์ ศรีโท
นายสมศักดิ์ สมุทรเขต
นายสมศักดิ์ สะอาดรัมย
นายสมศักดิ์ แสนคําหลอ
นายสมศักดิ์ โสตถิฤทธิ์
นายสมศักดิ์ โสพัง
วาที่รอยตรี สมศักดิ์ หลังชาย
นายสมศักดิ์ เหลาเขตกิจ
นายสมศักดิ์ อั้นภักดี
นายสมศักดิ์ อัมพุธ
นายสมศักดิ์ อิทธิยาภรณ
นายสมศักดิ์ เอี่ยมรัมย
นายสมศักดิ์ โอฐเจริญชัย
นายสมศิลป วัฒนมณีกุล
นายสมเศียร สีบัว
นายสมสกุล พรหมดี
นายสมสินธุ ทุงหวา
นายสมเสียง นันทกุล
นายสมหมาย กุลสังขาร
นายสมหมาย จิตรแกว
นายสมหมาย ชฎาทอง
นายสมหมาย พรมอุดม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๐๐๓
๘๐๐๔
๘๐๐๕
๘๐๐๖
๘๐๐๗
๘๐๐๘
๘๐๐๙
๘๐๑๐
๘๐๑๑
๘๐๑๒
๘๐๑๓
๘๐๑๔
๘๐๑๕
๘๐๑๖
๘๐๑๗
๘๐๑๘
๘๐๑๙
๘๐๒๐
๘๐๒๑
๘๐๒๒
๘๐๒๓
๘๐๒๔
๘๐๒๕
๘๐๒๖
๘๐๒๗

นายสมหมาย โพธิสาร
นายสมหมาย สรอยบวบ
นายสมหมาย หวังทรัพย
นายสมหวัง ชัยเลิศณรงคกุล
นายสมหวัง วงคแจม
นายสมหวัง หลาสมบัติ
นายสมัคร จันตาเงิน
นายสมัคร ไชยสมภาร
นายสมัคร ออนปลอด
วาที่รอยตรี สมัครชัย กุมภิโร
นายสมัชชา วุฒิพลไชย
นายสมัต อาบสุวรรณ
นายสมัย ขวัญรัมย
นายสมัย คุมบุงคา
นายสมัย จันทรเหลือง
นายสมัย จุฬารมย
นายสมัย ชื่นสําราญ
นายสมัย ดํารงค
นายสมัย ทาคําสุข
นายสมัย นามชารี
นายสมัย พรสินธุเศรษฐ
นายสมัย มีศรี
นายสมัย มีสติ
นายสมัย อดทน
นายสมาน เจะหลง

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๒๘
๘๐๒๙
๘๐๓๐
๘๐๓๑
๘๐๓๒
๘๐๓๓
๘๐๓๔
๘๐๓๕
๘๐๓๖
๘๐๓๗
๘๐๓๘
๘๐๓๙
๘๐๔๐
๘๐๔๑
๘๐๔๒
๘๐๔๓
๘๐๔๔
๘๐๔๕
๘๐๔๖
๘๐๔๗
๘๐๔๘
๘๐๔๙
๘๐๕๐
๘๐๕๑
๘๐๕๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมาน ดําหมัด
นายสมาน ทบวอ
นายสมาน ปลดเปลื้อง
นายสมาน ปะสู
นายสมาน พุทธวงค
นายสมาน ยางนอก
จาสิบเอก สมาน รักจันทร
นายสมาน ลาภูธร
นายสมาน เล็งฮะ
นายสมาน วังหอม
นายสมาน ศรีชัย
นายสมาน สมอ่ํา
นายสมาน สาแกว
นายสมานพันธ คําชู
นายสมาย สามะอาลี
นายสมิง พระสงฆ
นายสมิต แกวมาลา
นายสโมสอน หนองสูง
นายสยาม โคชา
จาเอก สยาม เชียงเครือ
นายสยาม ดวงจินดา
นายสยาม ทองสัมฤทธิ์
นายสยาม เทียนสีมวง
นายสยาม นําเจริญ
นายสยาม มิดคาดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๐๕๓
๘๐๕๔
๘๐๕๕
๘๐๕๖
๘๐๕๗
๘๐๕๘
๘๐๕๙
๘๐๖๐
๘๐๖๑
๘๐๖๒
๘๐๖๓
๘๐๖๔
๘๐๖๕
๘๐๖๖
๘๐๖๗
๘๐๖๘
๘๐๖๙
๘๐๗๐
๘๐๗๑
๘๐๗๒
๘๐๗๓
๘๐๗๔
๘๐๗๕
๘๐๗๖
๘๐๗๗

นายสยาม ยุงรัมย
นายสยาม ศักดิ์คันธภิญโญ
นายสยาม สารมะโน
นายสยามรัตน สุขสําราญ
นายสรกฤช ฆารโสภณ
นายสรจักร จันนันทะ
นายสรชาย โชตจิตตะ
นายสรณวรรัชญ กองพล
นายสรเทพ โสมสง
นายสรปญญาสุข สุขกรินทร
นายสรพงษ กุยบํารุง
นายสรพงษ แกวอุนเรือน
นายสรพงษ ปญญา
นายสรพลรชต โพธิวัฒน
นายสรภูมิ เจียงสงวน
นายสรยุทธิ์ ชํานาญศก
นายสรรจร จอมคํา
นายสรรพวุธ อินทร
นายสรรพสิฐ คําอินทร
นายสรรวิชญ อาจสามารถ
นายสรรเสริญ แกวนุช
นายสรรเสริญ เมืองวงษ
นายสรรเสริญ วีระพจนานันท
นายสรรเสริญ อรรถเนตร
จาสิบโท สรวิชญ วงศไชย

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๗๘
๘๐๗๙
๘๐๘๐
๘๐๘๑
๘๐๘๒
๘๐๘๓
๘๐๘๔
๘๐๘๕
๘๐๘๖
๘๐๘๗
๘๐๘๘
๘๐๘๙
๘๐๙๐
๘๐๙๑
๘๐๙๒
๘๐๙๓
๘๐๙๔
๘๐๙๕
๘๐๙๖
๘๐๙๗
๘๐๙๘
๘๐๙๙
๘๑๐๐
๘๑๐๑
๘๑๐๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสรวิชญ วงษบุญเพ็ง
นายสรวิชญ สวางภพ
นายสรวิชญ แสงวงศ
นายสรวิศ จันทรานุสรณ
นายสรวิศ ทนุการ
นายสรวิศิษฏ ทางาม
นายสรวีย อินทรเมรี
นายสรวุฒิ วิเศษครอ
นายสรศักดิ์ กรองมะเริง
นายสรศักดิ์ ธงหิมะ
นายสรศักดิ์ โพธิ์นิล
นายสรศักดิ์ ศรีนัครินทร
นายสรศักดิ์ สีตาชัย
นายสรัด กิติมา
นายสรัลพัฒน ตะกูล
นายสรายุทธ กลาไพรี
นายสรายุทธ ชัยสุวรรณ
นายสรายุทธ ติยะกวาง
นายสรายุทธ เริญกาศ
นายสรายุทธ แกวสลับนิล
นายสรายุทธ นนทะดี
นายสรายุทธ สีหะวงค
นายสรายุธ เนียมประดิษฐ
นายสราวุฒิ แกวจรัญ
นายสราวุฒิ แชมเมืองปก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๑๐๓
๘๑๐๔
๘๑๐๕
๘๑๐๖
๘๑๐๗
๘๑๐๘
๘๑๐๙
๘๑๑๐
๘๑๑๑
๘๑๑๒
๘๑๑๓
๘๑๑๔
๘๑๑๕
๘๑๑๖
๘๑๑๗
๘๑๑๘
๘๑๑๙
๘๑๒๐
๘๑๒๑
๘๑๒๒
๘๑๒๓
๘๑๒๔
๘๑๒๕
๘๑๒๖
๘๑๒๗

นายสราวุฒิ แทนสม
นายสราวุฒิ พลหาญ
นายสราวุฒิ รอดทุกข
นายสราวุฒิ ลักษณะคชา
นายสราวุฒิ ลุนสะแกวงษ
นายสราวุฒิ วาจาดี
นายสราวุฒิ สิงหรัมย
นายสราวุธ กรองกระโทก
นายสราวุธ ขันแกว
นายสราวุธ จักรงาม
นายสราวุธ เจริญรื่น
นายสราวุธ ดลประสิทธิ์
นายสราวุธ ตูธีระ
นายสราวุธ ทวีธิติมา
นายสราวุธ ทองงาม
นายสราวุธ นเรธรณ
นายสราวุธ บุญรอดรัมย
นายสราวุธ ปริบาล
นายสราวุธ เพชรภักดี
นายสราวุธ ยอดพุทธ
นายสราวุธ สมพงษ
นายสราวุธ สระแกว
วาที่เรือตรี สราวุธ สระชมภู
นายสราวุธ สุริยพงศพรรณ
นายสราวุธ สุวพงษ

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๒๘
๘๑๒๙
๘๑๓๐
๘๑๓๑
๘๑๓๒
๘๑๓๓
๘๑๓๔
๘๑๓๕
๘๑๓๖
๘๑๓๗
๘๑๓๘
๘๑๓๙
๘๑๔๐
๘๑๔๑
๘๑๔๒
๘๑๔๓
๘๑๔๔
๘๑๔๕
๘๑๔๖
๘๑๔๗
๘๑๔๘
๘๑๔๙
๘๑๕๐
๘๑๕๑
๘๑๕๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสราวุธ สุวรรณมุข
นายสเรมาร คลองแคลว
นายสโรพันธ สวนจันทร
นายสฤษฏ วิลามาศ
นายสฤษฏพงศ วงษพล
นายสฤษดิ์ กันทะมัง
นายสฤษดิ์ เครือบคณโท
นายสฤษดิ์ เจริญรัตน
นายสฤษดิ์ ชนะภัย
นายสฤษดิ์ เรืองแกว
นายสละ เกิดศาสตร
นายสวรรค ดวงมณี
นายสวรรค ศรีประใหม
นายสวัสชัย ขาวดี
นายสวัสดิ แสงงาม
นายสวัสดิ์ ใจองอาจ
นายสวัสดิ์ ทองมี
นายสวัสดิ์ บุญเนตร
นายสวัสดิ์ ละคําปา
นายสวัสดิ์ สวาหลัง
นายสวัสดิ์ สายโท
นายสวัสดิ์ สุนทร
นายสวัสดิ์ แสนหอม
นายสวัสดิ์ ฮึกเหิม
นายสวาง ชินโคตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๑๕๓
๘๑๕๔
๘๑๕๕
๘๑๕๖
๘๑๕๗
๘๑๕๘
๘๑๕๙
๘๑๖๐
๘๑๖๑
๘๑๖๒
๘๑๖๓
๘๑๖๔
๘๑๖๕
๘๑๖๖
๘๑๖๗
๘๑๖๘
๘๑๖๙
๘๑๗๐
๘๑๗๑
๘๑๗๒
๘๑๗๓
๘๑๗๔
๘๑๗๕
๘๑๗๖
๘๑๗๗

นายสวาง บุญกุล
นายสวาง พาสวัสดิ์
นายสวาง เอียดทุงคา
นายสวาท บุตรวงค
นายสวิ๊ก เสือไว
นายสวิท เบาเงิน
นายสสมภพ ตั้งเสรี
นายสหกิจ ไกรเพชร
นายสหธรณ อินทนะนก
นายสหพล สี่สมประสงค
นายสหภพ ฝาดแสนศรี
นายสหภัส แรนาค
นายสหภาพ กลางสุข
นายสหภาพ สัจจทองดี
นายสหมณฑล ละอองนวล
นายสหรัฐ แข็งการ
นายสหรัฐ ปานศรี
นายสหวุฒิ ทวีศักดิ์
นายสหวุฒิ สิบทัศน
นายสหัส หวังดี
นายสหัส อาชารัตนกุล
นายสอน ละเอียด
นายสอนชัย พรมประเสริฐ
นายสอนเพ็ชร บุญอ่ํา
นายสอหมาด หมันเระ

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๗๘
๘๑๗๙
๘๑๘๐
๘๑๘๑
๘๑๘๒
๘๑๘๓
๘๑๘๔
๘๑๘๕
๘๑๘๖
๘๑๘๗
๘๑๘๘
๘๑๘๙
๘๑๙๐
๘๑๙๑
๘๑๙๒
๘๑๙๓
๘๑๙๔
๘๑๙๕
๘๑๙๖
๘๑๙๗
๘๑๙๘
๘๑๙๙
๘๒๐๐
๘๒๐๑
๘๒๐๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสอาด ภูมิโชติ
นายสอาด มีพฤกษ
นายสะกะริยา ขุนจันทร
นายสะการี ซายามะ
นายสะบา เจริญฤทธิ์
นายสะแปอิง สามะ
นายสะพรั่ง มุทาพร
นายสะหรี เมธาธนธรกุล
นายสะอาด หลอมทอง
นายสะอูดี บาโง
นายสะอูดี สาซู
นายสักรินทร ทรงประโคน
นายสังคม โคตรมี
นายสังคม ทาวสบาย
นายสังคม บัวระคุณ
นายสังวร สุนันท
นายสังวาร หาญศึกษา
นายสังวาร เอ็บมูล
นายสังวาล คําเหลือ
นายสังวาล โบราณกุล
นายสังวาล ยะทา
นายสังวาลย งามแกว
นายสังเวียน ตีเวียง
วาที่รอยตรี สังเวียน นาเจริญ
นายสังเวียน พวงมาลัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๒๐๓
๘๒๐๔
๘๒๐๕
๘๒๐๖
๘๒๐๗
๘๒๐๘
๘๒๐๙
๘๒๑๐
๘๒๑๑
๘๒๑๒
๘๒๑๓
๘๒๑๔
๘๒๑๕
๘๒๑๖
๘๒๑๗
๘๒๑๘
๘๒๑๙
๘๒๒๐
๘๒๒๑
๘๒๒๒
๘๒๒๓
๘๒๒๔
๘๒๒๕
๘๒๒๖
๘๒๒๗

นายสังเวียน ไสว
นายสังสิทธิ์ แสนฤทธิ์
นายสัจจา สวางภพ
นายสัจจา สุภา
นายสัจภาส สําราญสุข
นายสัชฌุกร ตันติธนวรพงศ
นายสัญชัย สอแสง
นายสัญชัย อินสองใจ
นายสัญญา แกวสม
นายสัญญา คงดี
นายสัญญา คุณละ
นายสัญญา จิโนสวัสดิ์
นายสัญญา ชูกลิ่น
นายสัญญา เชิมชัยภูมิ
นายสัญญา ดงเรืองศรี
นายสัญญา ดวงแกว
นายสัญญา ตั้งชู
นายสัญญา ตาชูชาติ
นายสัญญา นาไชยโย
นายสัญญา บุญสนอง
นายสัญญา บุณยพงศพิกุล
นายสัญญา เบาธรรม
นายสัญญา พิมพศรี
นายสัญญา ลิธรรมมา
นายสัญญา ศรีคงทอง

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๒๘
๘๒๒๙
๘๒๓๐
๘๒๓๑
๘๒๓๒
๘๒๓๓
๘๒๓๔
๘๒๓๕
๘๒๓๖
๘๒๓๗
๘๒๓๘
๘๒๓๙
๘๒๔๐
๘๒๔๑
๘๒๔๒
๘๒๔๓
๘๒๔๔
๘๒๔๕
๘๒๔๖
๘๒๔๗
๘๒๔๘
๘๒๔๙
๘๒๕๐
๘๒๕๑
๘๒๕๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสัญญา ศรีสุลัย
นายสัญญา สุมแกว
นายสัญญา สุวรรณละเอียด
นายสัญญา หวังดํา
นายสัญญา แองสุข
นายสัญยิด ยีสา
นายสัญลักษณ แสงสวาง
นายสัฐพงค ขุนทอง
นายสัตยา จุฑาผาด
นายสันชัย เพชรไชโย
นายสันชัย รักจุล
วาที่รอยตรี สันตไชย มาตะวงศ
นายสันตติ เกราะแกว
นายสันติ กลมลี
นายสันติ แกวลอดหลา
นายสันติ คงมณีเงิน
นายสันติ คําจอน
นายสันติ จรัลอารีกุล
นายสันติ จันทรศรี
นายสันติ จั่นผอง
นายสันติ จําปาเงิน
วาที่รอยโท สันติ ชลาดี
นายสันติ ดอกกุหลาบ
นายสันติ เตียนสูงเนิน
นายสันติ ธูปกลาง

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

นายสันติ นวลกลาง
นายสันติ นามสวาง
นายสันติ บัวปา
นายสันติ พยัฆกุล
นายสันติ พันนึก
นายสันติ เพชระบูรณิน
นายสันติ มงคลแสน
นายสันติ มวงทอง
นายสันติ มูณีวรรณ
นายสันติ ระวีวรรณ
นายสันติ ศรีมงคล
นายสันติ สังขทอง
นายสันติ สิงหาพรม
นายสันติ โสภาค
นายสันติ เหลามีชัย
นายสันติ อวรรณา
นายสันติ อาภรณพงษ
นายสันติ เอี้ยนมี
นายสันติกรานต ธีระเชีย
นายสันติชัย ยาตรา
นายสันติพงษ ชุมเชย
นายสันติพงษ สมฤทธิ์
วาที่รอยตรี สันติพร ภูสาย
นายสันติภาพ ไชยแสงบุญ
นายสันติภาพ รัตนพร

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๗๘
๘๒๗๙
๘๒๘๐
๘๒๘๑
๘๒๘๒
๘๒๘๓
๘๒๘๔
๘๒๘๕
๘๒๘๖
๘๒๘๗
๘๒๘๘
๘๒๘๙
๘๒๙๐
๘๒๙๑
๘๒๙๒
๘๒๙๓
๘๒๙๔
๘๒๙๕
๘๒๙๖
๘๒๙๗
๘๒๙๘
๘๒๙๙
๘๓๐๐
๘๓๐๑
๘๓๐๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสันติภาพ วงษศรีญา
นายสันติวัฒน สิงหไชย
นายสันติวัฒน เหิมหัก
นายสันทัด ตั้งพงษ
นายสันทัด ธุระนนท
นายสันทัด บุญออน
นายสันทัด พัชนี
นายสันสกฤต บาลี
นายสัมพันธ แกวพรม
นายสัมพันธ เข็มทอง
นายสัมพันธ นาคนวล
นายสัมพันธ พันธพิมพ
นายสัมพันธ พึ่งคุณไตรรัตน
นายสัมพันธ ภูโอบ
นายสัมพันธ สีเหลือง
นายสัมพันธ สุขงาม
นายสัมพันธ อินทรสม
นายสัมพันธ อุบลภคพงศ
นายสัมภาษณ มาศวิเชียร
นายสัมฤทธิ์ นาดี
นายสัมฤทธิ์ ผิวนิ่ม
นายสากล ชาวสน
นายสากล ผางดี
นายสากล พิมาน
นายสาคร กางรัมย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๓๐๓
๘๓๐๔
๘๓๐๕
๘๓๐๖
๘๓๐๗
๘๓๐๘
๘๓๐๙
๘๓๑๐
๘๓๑๑
๘๓๑๒
๘๓๑๓
๘๓๑๔
๘๓๑๕
๘๓๑๖
๘๓๑๗
๘๓๑๘
๘๓๑๙
๘๓๒๐
๘๓๒๑
๘๓๒๒
๘๓๒๓
๘๓๒๔
๘๓๒๕
๘๓๒๖
๘๓๒๗

นายสาคร คําศรี
นายสาคร จันทะคาม
นายสาคร ชูเกียรติ
นายสาคร บุทธิจักร
นายสาคร แปนนวล
นายสาคร โมลาดุก
นายสาคร รุจิวิทยานนท
นายสาทิตย วงคมีแกว
นายสาธิต จังพานิช
นายสาธิต พงศสิทธิศักดิ์
นายสาธิต รําเพยพล
นายสาธิต วรสมุทรปราการ
นายสาธิต สัญชัยชาติ
นายสาธิต สุวรรณศักดิ์
นายสานนท เพ็งแกว
นายสานนท สุขศรี
นายสานิตย นามคํามูล
นายสานิตย สิทธิอุปชา
นายสานิตย สุขโข
นายสานิตย หาชา
นายสามาตร นามปาน
นายสามารถ กินะรี
นายสามารถ ขวัญใจ
นายสามารถ คัญทัพ
นายสามารถ จันหา

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสามารถ จิตณรงค
นายสามารถ เชื่อมกลาง
นายสามารถ ดีพรมกุล
นายสามารถ ไตรณรงค
นายสามารถ บาริศรี
นายสามารถ ฟองศิริ
นายสามารถ ศิริแสง
นายสามารถ สาหีม
นายสามารถ หงษทอง
นายสามารถ หงษสูง
นายสามารถ อินตามูล
นายสามารถ อุคํา
นายสายชล จุลศรี
นายสายชล แดงนา
นายสายชล บุญประคม
นายสายชล ศรีคํา
นายสายชล ศรีวิเศษ
นายสายธาร ศักดา
นายสายบุตร พันธเสน
นายสายสมร พุทธิไสย
นายสายสินทร เงินดี
นายสายัณต เจริญ
นายสายัณต พรหมมี
นายสายัณย เนียนไธสง
นายสายัณร อิ่นคํา

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

นายสายัณห เขียวบริสุทธิ์
นายสายัณห จาทัน
นายสายัณห ทองแท
วาที่รอยตรี สายัณห บุดดาแพน
นายสายัณห ปนสุ
นายสายัณห เปยมงาม
นายสายัณห พันธุทอง
นายสายัณห โพธิ์งาม
นายสายัณห ศรีกุฎ
นายสายัณห ศรีมงคล
นายสายันต กันทะเดช
นายสายันต เกษมราช
นายสายันต จงพิมาย
นายสายันต เดชสายบัว
นายสายันต พนมสี
นายสายันต ยิ้มแฉง
นายสายันต เย็นเจริญ
นายสารทูล ศรีถม
นายสารัตน พวงเงิน
นายสาโรจน โกละกะ
นายสาโรจน ตรีแกว
นายสาโรจน สุขเกษม
นายสาโรช คงสอนหมาน
นายสําเนียง ขัตติ
นายสําเนียง ดลสอาด

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓๗๘
๘๓๗๙
๘๓๘๐
๘๓๘๑
๘๓๘๒
๘๓๘๓
๘๓๘๔
๘๓๘๕
๘๓๘๖
๘๓๘๗
๘๓๘๘
๘๓๘๙
๘๓๙๐
๘๓๙๑
๘๓๙๒
๘๓๙๓
๘๓๙๔
๘๓๙๕
๘๓๙๖
๘๓๙๗
๘๓๙๘
๘๓๙๙
๘๔๐๐
๘๔๐๑
๘๔๐๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสําเนียง ทุยาติโก
นายสําเนียง โพธิ์สัย
นายสําเนียง วิชัยภูมิ
นายสําเนียง ศรีบุรินทร
นายสําเนียง สืบสา
นายสําเภา เนื่องมัจฉา
สิบตรี สํารวย พรอมสุข
นายสํารวย วาเหลา
นายสํารอง สันทาลุนัย
นายสําราญ จันทรแดง
นายสําราญ ชาวศรี
นายสําราญ ชูวิชัย
นายสําราญ ใบยพฤกษ
นายสําราญ พูลเพิ่ม
นายสําราญ โพธิ์ทิพย
นายสําราญ รักษาสัตย
นายสําราญ เวียงวิเศษ
นายสําราญ สมาธิ
นายสําราญ สอนจีน
นายสําราญ สุดหนองบัว
นายสําราญสี แสนสุข
นายสําเร็จ ไกรพันธ
นายสําเร็จ เทียงดีฤทธิ์
นายสําเร็จ เพียกขุนทด
นายสําเริง มิระสิงห

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๔๐๓
๘๔๐๔
๘๔๐๕
๘๔๐๖
๘๔๐๗
๘๔๐๘
๘๔๐๙
๘๔๑๐
๘๔๑๑
๘๔๑๒
๘๔๑๓
๘๔๑๔
๘๔๑๕
๘๔๑๖
๘๔๑๗
๘๔๑๘
๘๔๑๙
๘๔๒๐
๘๔๒๑
๘๔๒๒
๘๔๒๓
๘๔๒๔
๘๔๒๕
๘๔๒๖
๘๔๒๗

นายสําเริง ยิ้มดี
นายสําเริง ออนศรี
นายสําเริง อินทรออน
นายสิกิริยา สันหละ
นายสิงหคาร โนราช
นายสิงหชัย ละราคี
นายสิงหชัย อุดรพันธ
นายสิงหชาย อิ่นคํา
นายสิงหทอง จําอินถา
นายสิงหทอง มงคลพงษ
นายสิงหนาท คงทรัพย
นายสิงหวรรธน มาตราช
วาที่รอยตรี สิงหา จําปาถิ่น
นายสิงหา เพชรหนองชุม
นายสิงหา รุงเจริญ
นายสิงหา สื่อกลาง
นายสิทธา สามพิมพ
นายสิทธา หาญประสพ
นายสิทธิ สุริโย
นายสิทธิ อภิชัย
นายสิทธิกร กสินธุรัมย
นายสิทธิกร ยันตะพันธ
นายสิทธิกร ศรีจันทร
วาที่รอยตรี สิทธิกร อินทรฉ่ํา
นายสิทธิกรณ บุตรสนม

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๒๘
๘๔๒๙
๘๔๓๐
๘๔๓๑
๘๔๓๒
๘๔๓๓
๘๔๓๔
๘๔๓๕
๘๔๓๖
๘๔๓๗
๘๔๓๘
๘๔๓๙
๘๔๔๐
๘๔๔๑
๘๔๔๒
๘๔๔๓
๘๔๔๔
๘๔๔๕
๘๔๔๖
๘๔๔๗
๘๔๔๘
๘๔๔๙
๘๔๕๐
๘๔๕๑
๘๔๕๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสิทธิเจตน กิตติพงศโภคิน
นายสิทธิชัย กาละสี
นายสิทธิชัย กิจถาวร
นายสิทธิชัย ชายคง
นายสิทธิชัย โชคประสิทธิ์คํา
นายสิทธิชัย ดาววิจิตร
นายสิทธิชัย เดชาสิทธิ์
นายสิทธิชัย ถมครบุรี
นายสิทธิชัย ทาหาญ
นายสิทธิชัย บุตรมาตย
นายสิทธิชัย ประคองใจ
นายสิทธิชัย ปนเงิน
นายสิทธิชัย พรมประเสริฐ
นายสิทธิชัย พลายแดง
นายสิทธิชัย พันธศรี
นายสิทธิชัย ยางธิสาร
นายสิทธิชัย ศรีชุม
นายสิทธิชัย สิมสกุล
นายสิทธิชัย สีหานาม
นายสิทธิชัย อรรคบุตร
นายสิทธิโชค จงจิตร
นายสิทธิโชค ทองศรีเกตุ
นายสิทธิโชค ทานะขันธ
นายสิทธิโชค ประสาน
นายสิทธิโชค สุวรรณศร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๔๕๓
๘๔๕๔
๘๔๕๕
๘๔๕๖
๘๔๕๗
๘๔๕๘
๘๔๕๙
๘๔๖๐
๘๔๖๑
๘๔๖๒
๘๔๖๓
๘๔๖๔
๘๔๖๕
๘๔๖๖
๘๔๖๗
๘๔๖๘
๘๔๖๙
๘๔๗๐
๘๔๗๑
๘๔๗๒
๘๔๗๓
๘๔๗๔
๘๔๗๕
๘๔๗๖
๘๔๗๗

นายสิทธิโชคชัย ทองสม
นายสิทธิเดช ธรรมประชา
นายสิทธิเดช วิลาสีนี
นายสิทธิเดช สําลีแกว
นายสิทธินันท บุญโสม
นายสิทธินันท พวงจีน
นายสิทธิพงศ ทองประดิษฐ
นายสิทธิพงศ สุมมาตย
นายสิทธิพงษ แกวธิวัง
นายสิทธิพงษ ไชยมิ่ง
นายสิทธิพงษ พุทธิสาร
นายสิทธิพงษ เพียรมี
นายสิทธิพงษ มีมานาน
นายสิทธิพงษ เมืองโคตร
นายสิทธิพงษ รอดคุม
นายสิทธิพงษ รัตนชัยศิลป
นายสิทธิพน แกนเมือง
นายสิทธิพร ธรรมรักษา
นายสิทธิพร ประทีปทอง
นายสิทธิพร พลอาจ
นายสิทธิพร อุดคํามี
นายสิทธิพล นนทวงษา
นายสิทธิพล รักษา
นายสิทธิยัง พรหมมา
นายสิทธิราช ปาวงศ

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๗๘
๘๔๗๙
๘๔๘๐
๘๔๘๑
๘๔๘๒
๘๔๘๓
๘๔๘๔
๘๔๘๕
๘๔๘๖
๘๔๘๗
๘๔๘๘
๘๔๘๙
๘๔๙๐
๘๔๙๑
๘๔๙๒
๘๔๙๓
๘๔๙๔
๘๔๙๕
๘๔๙๖
๘๔๙๗
๘๔๙๘
๘๔๙๙
๘๕๐๐
๘๕๐๑
๘๕๐๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสิทธิศักดิ์ แกวทา
นายสิทธิศักดิ์ จินดาวงศ
นายสิทธิศักดิ์ ชินชัยพงษ
จาสิบโท สิทธิศักดิ์ นาคเขียว
วาที่รอยตรี สิทธิสิทธิ์ จินดา
นายสิทธิสุทธิ วงษแหวน
นายสิน ตานอย
นายสินชัย มากมณี
นายสินธร คําเหมือน
นายสินรา พวงไพศาล
วาที่รอยเอก สินสมุทร คงยอด
นายสินสมุทร สินธุศิริ
นายสินาถ อานามนารถ
นายสิโนทัย เพนเทศ
นายสิปปกร วินิจฉัย
นายสิปปกร ศรีลมุล
นายสิปปนนท บุญกวาง
นายสิปปนนท มั่งอะนะ
วาที่รอยตรี สิรภพ จิวาณิช
นายสิรภพ สารโพธิ์
นายสิรวิชญ ชาไกรยะ
นายสิรวิชญ ทองปรีชา
นายสิรวิชญ มะโนธรรม
นายสิรวิชญ สายสินธุ
นายสิริชัย คงสวัสดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๕๐๓
๘๕๐๔
๘๕๐๕
๘๕๐๖
๘๕๐๗
๘๕๐๘
๘๕๐๙
๘๕๑๐
๘๕๑๑
๘๕๑๒
๘๕๑๓
๘๕๑๔
๘๕๑๕
๘๕๑๖
๘๕๑๗
๘๕๑๘
๘๕๑๙
๘๕๒๐
๘๕๒๑
๘๕๒๒
๘๕๒๓
๘๕๒๔
๘๕๒๕
๘๕๒๖
๘๕๒๗

นายสิริชัย ศรีลาเคน
นายสิริธัญญ ประสุนิงค
นายสิริพงศ สายแขม
นายสิริพรชัย บัวกองกุลรัตน
นายสิริภพ มีจาด
นายสิริวัฒก ดวงสินธนิธิกุล
นายสิริวัฒน พูนนาค
นายสิริศักดิ์ ขานพิมาย
นายสิริศักดิ์ นิลเกตุ
นายสิโรตม เกิดทิพย
นายสิวกรณ กิจบรรทัด
นายสีสุวงค ปอมสุวรรณ
นายสีหราช ทรัพยคณารักษ
นายสีหาพล สุภาว
นายสืบพงษ ยุพา
นายสืบศักดิ์ นุกูลการ
นายสืบศักดิ์ ผดุงศิลป
นายสุกกรี วามะ
นายสุกใจ แสงเพชร
นายสุกรรณ นันทะเสนา
นายสุกรี มาลียัน
นายสุกรี อาดํา
นายสุกรีย อุดคนดี
นายสุกฤษฎ อัครวิชญกุญชร
นายสุกฤษฎิ์ ฤกษสวาง

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๒๘
๘๕๒๙
๘๕๓๐
๘๕๓๑
๘๕๓๒
๘๕๓๓
๘๕๓๔
๘๕๓๕
๘๕๓๖
๘๕๓๗
๘๕๓๘
๘๕๓๙
๘๕๔๐
๘๕๔๑
๘๕๔๒
๘๕๔๓
๘๕๔๔
๘๕๔๕
๘๕๔๖
๘๕๔๗
๘๕๔๘
๘๕๔๙
๘๕๕๐
๘๕๕๑
๘๕๕๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุกฤษฏิ์ จรจะนะ
นายสุกฤษฏิ์ มณีโชติ
นายสุกัญญา สาระศาลิน
นายสุกิจ ใจเรือน
นายสุกิจ ประเสริฐกลิ่น
นายสุกิจ ยิ้มสอาด
นายสุกิจ สมปาน
นายสุกีร หลาสีดา
นายสุข ศรีทวีกาศ
นายสุขเกษม ทวีชัย
นายสุขเกษม ทิพโชติ
นายสุขเกษม ยะปา
นายสุขเฉลิม คูกระสังข
นายสุขปสิทธิ์ กตัญู
นายสุขฤกษ ดีโนนโพธิ์
นายสุขศิลป ชมภูพาน
นายสุขสบาย กําวัน
วาที่รอยตรี สุขสวัสดิ์ เชียงหวอง
นายสุขสันต แกวไวยุทธ
วาที่รอยตรี สุขสันต จวงพลงาม
นายสุขสันติ โพสุวัน
นายสุขสันติ์ กายแกว
นายสุขสันติ์ บัวสระ
นายสุขสันติ์ รมยรส
นายสุขสําราญ สุขอราม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๕๕๓
๘๕๕๔
๘๕๕๕
๘๕๕๖
๘๕๕๗
๘๕๕๘
๘๕๕๙
๘๕๖๐
๘๕๖๑
๘๕๖๒
๘๕๖๓
๘๕๖๔
๘๕๖๕
๘๕๖๖
๘๕๖๗
๘๕๖๘
๘๕๖๙
๘๕๗๐
๘๕๗๑
๘๕๗๒
๘๕๗๓
๘๕๗๔
๘๕๗๕
๘๕๗๖
๘๕๗๗

นายสุขสิทธิ์ ใจบุญเรือง
นายสุขุม ดอกเข็ม
นายสุขุม หาญนอก
วาที่รอยโท สุเขตร ศรีบุญเรือง
นายสุคนธ โกษาแสง
นายสุคนธ ทองทิพย
นายสุคนธ หารชุมเศษ
นายสุคนธ อนุไพร
นายสุครอง แสงสุวรรณ
นายสุจิตร ชัยวงษ
นายสุจิตร ปานจําลอง
นายสุจิตร โยนกลอง
นายสุจิน ไทยวงค
นายสุจิน อรชัย
นายสุจินดา หณุสิงห
นายสุชล โกสม
นายสุชาติ กิ่งกัลยา
นายสุชาติ แกนเพชร
นายสุชาติ ขุนน้ํา
นายสุชาติ ขุนฤทธิ์เอียด
นายสุชาติ คําพร
นายสุชาติ คูแกว
นายสุชาติ จันทะลุน
นายสุชาติ ใจมูลมั่ง
นายสุชาติ ตาดทอง

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๗๘
๘๕๗๙
๘๕๘๐
๘๕๘๑
๘๕๘๒
๘๕๘๓
๘๕๘๔
๘๕๘๕
๘๕๘๖
๘๕๘๗
๘๕๘๘
๘๕๘๙
๘๕๙๐
๘๕๙๑
๘๕๙๒
๘๕๙๓
๘๕๙๔
๘๕๙๕
๘๕๙๖
๘๕๙๗
๘๕๙๘
๘๕๙๙
๘๖๐๐
๘๖๐๑
๘๖๐๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุชาติ โตะหมาด
นายสุชาติ เทียมทัน
นายสุชาติ นามทิพย
นายสุชาติ บุญปก
นายสุชาติ ผุยมาตย
นายสุชาติ พงษโคกสี
นายสุชาติ พญาชม
นายสุชาติ พุมกระจันทร
นายสุชาติ เพชรแดง
นายสุชาติ ภูริรพีพัฒน
นายสุชาติ โรวัฒน
นายสุชาติ วรโพด
นายสุชาติ สกุลวงศ
นายสุชาติ สายแกว
นายสุชาติ สูงสกุล
นายสุชาติ หวันหละเบะ
นายสุชานนท ใจธรรม
นายสุชิต เวียงสมุทร
นายสุชิน ประสานพันธ
นายสุชิน หวยหงษทอง
นายสุณัฐวิทย สัตยะมุข
นายสุดเขต จันตะ
นายสุดใจ คะชะนา
นายสุดใจ แทนศิลา
นายสุดใจ ยะภักดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๖๐๓
๘๖๐๔
๘๖๐๕
๘๖๐๖
๘๖๐๗
๘๖๐๘
๘๖๐๙
๘๖๑๐
๘๖๑๑
๘๖๑๒
๘๖๑๓
๘๖๑๔
๘๖๑๕
๘๖๑๖
๘๖๑๗
๘๖๑๘
๘๖๑๙
๘๖๒๐
๘๖๒๑
๘๖๒๒
๘๖๒๓
๘๖๒๔
๘๖๒๕
๘๖๒๖
๘๖๒๗

นายสุดเฉลียว สําคัญยิ่ง
นายสุดชา จรัสแผว
นายสุดตา ศรีอางเงิน
นายสุดสาคร พรมนิน
นายสุดสาคร พลกลา
นายสุตเขต ศรีอิศรางกูล
นายสุติปยะ เศรษฐีธร
นายสุทธญาณ เพชรวีรานนท
นายสุทธา ชาติประสพ
นายสุทธิ แจส วรสิทธิ์
นายสุทธิกานต เลขาณุการ
นายสุทธิกิตติ์ จังหาร
นายสุทธิชัย สุทธิประภา
นายสุทธิชาติ พิมพพันธุ
นายสุทธิโชติ พรมฝาย
นายสุทธิเทพ ชอปทุมศิริกุล
นายสุทธินันท ญาณะตัน
นายสุทธินันท นาคแสง
นายสุทธิบัญชา มหาเมฆ
นายสุทธิพงค พรมวัง
นายสุทธิพงษ ขุมเงิน
นายสุทธิพงษ คงสวาง
นายสุทธิพงษ เคนทรภักดิ์
นายสุทธิพงษ ทองทา
นายสุทธิพงษ บุญประดับวงศ

หนา ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๖๒๘
๘๖๒๙
๘๖๓๐
๘๖๓๑
๘๖๓๒
๘๖๓๓
๘๖๓๔
๘๖๓๕
๘๖๓๖
๘๖๓๗
๘๖๓๘
๘๖๓๙
๘๖๔๐
๘๖๔๑
๘๖๔๒
๘๖๔๓
๘๖๔๔
๘๖๔๕
๘๖๔๖
๘๖๔๗
๘๖๔๘
๘๖๔๙
๘๖๕๐
๘๖๕๑
๘๖๕๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุทธิพงษ พรมเทพ
นายสุทธิพจน แกวใสย
วาที่รอยตรี สุทธิพจน พุฒวัจน
นายสุทธิพร เพ็งลาย
นายสุทธิพร รัมณะกัจจะ
วาที่รอยตรี สุทธิพล หวยทราย
นายสุทธิรักษ หลินศรี
นายสุทธิรัตน กิจเชิดชู
นายสุทธิวงศ คํากลอม
นายสุทธิวัฒน มากมี
นายสุทธิวิชญ พงษธนาวิสิฐ
นายสุทธิศักดิ์ จันทรหางหวา
นายสุทธิศักดิ์ สมศรี
นายสุทธิศักดิ์ แสงเพิ่ม
นายสุทธิศักดิ์ อรรคบุตร
นายสุทัศน งอยภูธร
นายสุทัศน ทองมหา
นายสุทัศน ทองมาก
นายสุทัศน เนื้อจันทา
นายสุทัศน บุญชัย
นายสุทัศน บุญทาทอง
นายสุทัศน ปาลบัวแกว
นายสุทัศน ผูฉุน
นายสุทัศน ภูมิภาค
นายสุทัศน วานนท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๖๕๓
๘๖๕๔
๘๖๕๕
๘๖๕๖
๘๖๕๗
๘๖๕๘
๘๖๕๙
๘๖๖๐
๘๖๖๑
๘๖๖๒
๘๖๖๓
๘๖๖๔
๘๖๖๕
๘๖๖๖
๘๖๖๗
๘๖๖๘
๘๖๖๙
๘๖๗๐
๘๖๗๑
๘๖๗๒
๘๖๗๓
๘๖๗๔
๘๖๗๕
๘๖๗๖
๘๖๗๗

นายสุทัศน เสียงเลิศ
นายสุทัศน หลอดคํา
วาที่รอยตรี สุทัศน เอกลาภ
นายสุทัศน เอี่ยมแสง
นายสุทิต จรจรัญ
นายสุทิตย สันทัยพร
นายสุทิน กิจจะ
นายสุทิน จวงโคตร
นายสุทิน จันทรเทศ
นายสุทิน จันทรเสถียร
นายสุทิน ทาวขวาง
นายสุทิน เทพจันทร
นายสุทิน บุษบา
นายสุทิน เอี่ยมภูงา
นายสุทิพย ศรีพงษ
นายสุทิศ กอแกว
นายสุที ฉายแกว
นายสุที ชิงชนะ
นายสุเทพ กวาวสิบสาม
นายสุเทพ จันทเขต
วาที่รอยตรี สุเทพ ใจยะปน
นายสุเทพ ชินวงค
นายสุเทพ ชุมภักดี
วาที่พันตรี สุเทพ โตโสภณ
นายสุเทพ ทองผา

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๖๗๘
๘๖๗๙
๘๖๘๐
๘๖๘๑
๘๖๘๒
๘๖๘๓
๘๖๘๔
๘๖๘๕
๘๖๘๖
๘๖๘๗
๘๖๘๘
๘๖๘๙
๘๖๙๐
๘๖๙๑
๘๖๙๒
๘๖๙๓
๘๖๙๔
๘๖๙๕
๘๖๙๖
๘๖๙๗
๘๖๙๘
๘๖๙๙
๘๗๐๐
๘๗๐๑
๘๗๐๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุเทพ เทงประกิจ
นายสุเทพ เทียมคลี
นายสุเทพ ธีรัชสกุล
นายสุเทพ นาคศรีสุข
นายสุเทพ รังสูงเนิน
นายสุเทพ วงษเพ็ชร
นายสุเทพ ศรีกล่ํา
นายสุเทพ ศิริสุวรรณ
นายสุเทพ สามสี
นายสุเทพ สุริโยรัตนโนภาส
นายสุเทพ สุวรรณหงษ
นายสุเทพ เหมมัน
นายสุธน ขวัญแกว
นายสุธน ทิพวัน
นายสุธน ประดับศรี
นายสุธน พุทธรัตน
นายสุธน เพ็ชรอินทร
นายสุธรรม คําภูบาล
นายสุธรรม จีนแส
นายสุธรรม ปงหาญ
นายสุธรรม สมัยสงค
นายสุธารักษ พันธวงศรัตน
นายสุธาศิน เขียวทอง
นายสุธิชัย คํามาโย
นายสุธิพงษ ใจแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๗๐๓
๘๗๐๔
๘๗๐๕
๘๗๐๖
๘๗๐๗
๘๗๐๘
๘๗๐๙
๘๗๑๐
๘๗๑๑
๘๗๑๒
๘๗๑๓
๘๗๑๔
๘๗๑๕
๘๗๑๖
๘๗๑๗
๘๗๑๘
๘๗๑๙
๘๗๒๐
๘๗๒๑
๘๗๒๒
๘๗๒๓
๘๗๒๔
๘๗๒๕
๘๗๒๖
๘๗๒๗

นายสุธี ดีกลั่น
นายสุธี ทีทอง
นายสุธี บาตสุวรรณ
นายสุธี ผลดี
นายสุธี พาทีทิน
นายสุธี หลาสีดา
นายสุธี อาแวเตะ
นายสุธีร เครือวรรณ
นายสุธีร ประสานสมบัติ
นายสุธีร พุทธศรี
นายสุธีรภัทธ พันยากิจ
นายสุนทร การะพันธ
จาสิบเอก สุนทร กิ่งจันทร
นายสุนทร เกียรติสถิตกุล
นายสุนทร เขียวออน
นายสุนทร คําวิสิทธิ์
นายสุนทร เคาโคตร
นายสุนทร แจมจันทร
นายสุนทร โชครื่นเริง
นายสุนทร ไชยสิงหาญ
นายสุนทร แตมจันทร
นายสุนทร ทองสวัสดิ์
นายสุนทร นิยม
นายสุนทร แนวเงินดี
นายสุนทร บุญถาน

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๒๘
๘๗๒๙
๘๗๓๐
๘๗๓๑
๘๗๓๒
๘๗๓๓
๘๗๓๔
๘๗๓๕
๘๗๓๖
๘๗๓๗
๘๗๓๘
๘๗๓๙
๘๗๔๐
๘๗๔๑
๘๗๔๒
๘๗๔๓
๘๗๔๔
๘๗๔๕
๘๗๔๖
๘๗๔๗
๘๗๔๘
๘๗๔๙
๘๗๕๐
๘๗๕๑
๘๗๕๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุนทร ประนันท
นายสุนทร พรมเรืองโชติ
นายสุนทร เพ็ชรพราว
นายสุนทร เพชรไพฑูรย
นายสุนทร โพธิ์ทอง
นายสุนทร มูลศาสตร
นายสุนทร ฤทธิ์ประเสริฐ
นายสุนทร วงคธรรม
นายสุนทร วงษาชัย
นายสุนทร โวหารลึก
นายสุนทร เศษโถ
นายสุนทร สองสนิท
นายสุนทร สังขวงศ
นายสุนทร สิทธิจันทร
นายสุนทร สิทธิศักดิ์
นายสุนทร สุขวังไทร
นายสุนทร สุนิพันธ
นายสุนทร อเนกา
นายสุนทร ออนชื่นจิตร
นายสุนทรพจน ตาคําชัย
นายสุนทรีย มูสิเกิด
นายสุนนท ชุมแสง
นายสุนันท แกวนาโพธิ์
นายสุนันท คําผงษ
นายสุนันท คําภูมี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๗๕๓
๘๗๕๔
๘๗๕๕
๘๗๕๖
๘๗๕๗
๘๗๕๘
๘๗๕๙
๘๗๖๐
๘๗๖๑
๘๗๖๒
๘๗๖๓
๘๗๖๔
๘๗๖๕
๘๗๖๖
๘๗๖๗
๘๗๖๘
๘๗๖๙
๘๗๗๐
๘๗๗๑
๘๗๗๒
๘๗๗๓
๘๗๗๔
๘๗๗๕
๘๗๗๖
๘๗๗๗

นายสุนันท ชาญสูงเนิน
นายสุนันท ทองออน
นายสุนันท พลอาษา
นายสุนันท เหร็มดี
นายสุนันสวัสดิ์ ไพเราะ
นายสุนา แสนทวีสุข
นายสุนิต บุญชัยยง
นายสุนิพัฒน รองสุพรรณ
นายสุเนตร บอกประโคน
นายสุเนตร ศรีหาคลัง
นายสุเนตร สรางตนเอง
นายสุเนตร สุขทวี
นายสุเนตร สุยะ
นายสุเนตร กาแกว
นายสุบรร สุนทรส
นายสุบรรณ นาสพัส
นายสุบรรณ ใจเที่ยง
นายสุบรรณ ศรีอุดร
นายสุบิน พรอุดมประเสริฐ
นายสุบิน พาลี
นายสุบิน เล็งเจะ
นายสุประวัติ วงศธนบัตร
นายสุประวีณ อมรมุนีพงศ
นายสุปรีชา อุปญ
นายสุปญญา ทวีทรัพยนวกุล

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๗๘
๘๗๗๙
๘๗๘๐
๘๗๘๑
๘๗๘๒
๘๗๘๓
๘๗๘๔
๘๗๘๕
๘๗๘๖
๘๗๘๗
๘๗๘๘
๘๗๘๙
๘๗๙๐
๘๗๙๑
๘๗๙๒
๘๗๙๓
๘๗๙๔
๘๗๙๕
๘๗๙๖
๘๗๙๗
๘๗๙๘
๘๗๙๙
๘๘๐๐
๘๘๐๑
๘๘๐๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุปญญา วิชากุล
นายสุปญญา สรรพจักร
วาที่รอยตรี สุปญญา เหลาสา
นายสุพงศศักดิ์ อุดม
นายสุพจน กะการดี
นายสุพจน แกวมณี
นายสุพจน เจริญมรรค
นายสุพจน ใจดี
นายสุพจน ชาวหนอง
นายสุพจน ชํานาญกิจ
นายสุพจน ชิณวงษ
นายสุพจน ชื่นฤทธิ์
นายสุพจน ไชยสิทธิ์
นายสุพจน บานไธสง
นายสุพจน บุญตา
นายสุพจน บุญฤทธิ์
นายสุพจน บุญเหมาะ
นายสุพจน ผานภูเขียว
นายสุพจน เพ็ชรวิเศษ
นายสุพจน มหาสุภาพ
นายสุพจน ยะปะพันธ
นายสุพจน ยุนิรัมย
นายสุพจน ศิริมัญจา
นายสุพจน สอนวงแกว
นายสุพจน สะดวก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๘๐๓
๘๘๐๔
๘๘๐๕
๘๘๐๖
๘๘๐๗
๘๘๐๘
๘๘๐๙
๘๘๑๐
๘๘๑๑
๘๘๑๒
๘๘๑๓
๘๘๑๔
๘๘๑๕
๘๘๑๖
๘๘๑๗
๘๘๑๘
๘๘๑๙
๘๘๒๐
๘๘๒๑
๘๘๒๒
๘๘๒๓
๘๘๒๔
๘๘๒๕
๘๘๒๖
๘๘๒๗

นายสุพจน สุนนท
นายสุพจน แสงพิมาย
นายสุพจน แสนเมืองชิน
นายสุพจน หนูนุน
นายสุพจน หลาล้ํา
นายสุพจน เหลาศรี
นายสุพจน ไหมสมบุญ
นายสุพจน อันทะลี
นายสุพร มูลศรี
นายสุพรม จอมทอง
นายสุพรม ภูชุม
นายสุพรรณ ใจตรง
นายสุพรรณ ทองภู
นายสุพรรณ รอดสุขโข
นายสุพรรณ ระพรหมมา
นายสุพรรณ สมเนตร
นายสุพล จิรประเสริฐวงศ
นายสุพล แดงมณี
นายสุพล หารคํา
นายสุพัฒน ชัยเสนา
วาที่รอยตรี สุพัฒน ดุษดี
นายสุพัฒน สิมมะลิ
นายสุพัฒน โสวงษ
นายสุพัฒน อินทมาตร
นายสุพัฒนพงษ แกวกิ่ง

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘๒๘
๘๘๒๙
๘๘๓๐
๘๘๓๑
๘๘๓๒
๘๘๓๓
๘๘๓๔
๘๘๓๕
๘๘๓๖
๘๘๓๗
๘๘๓๘
๘๘๓๙
๘๘๔๐
๘๘๔๑
๘๘๔๒
๘๘๔๓
๘๘๔๔
๘๘๔๕
๘๘๔๖
๘๘๔๗
๘๘๔๘
๘๘๔๙
๘๘๕๐
๘๘๕๑
๘๘๕๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุพามิตร ภูแฝก
นายสุพิจักขณ พรอมจะบก
นายสุพิชญ พรอยูศรี
นายสุพิทย มาตยภา
นายสุพิทยะ อินธิไชย
นายสุพิน พระสุนี
นายสุพิษ นามโคตร
นายสุเพียร บินมะแดแฮ
นายสุภกิจ จันดา
นายสุภชัย ใจหาร
นายสุภชัย ไชยลาภ
นายสุภชัย ดอนสามารถ
นายสุภชัย สุริยะกมล
นายสุภชัย หาวิเชียร
นายสุภชาต สะอิมิ
นายสุภชาติ ไกรพล
นายสุภพงศ สุวรรณมาศ
นายสุภรณ หนองมีทรัพย
นายสุภรัฐ แปนคงพะเนาว
นายสุภรัตน จันทะนนตรี
นายสุภเวช ปองสนาม
นายสุภศักดิ์ ราชโยธา
นายสุภักค บุญราช
นายสุภักดิ์ พุทธิ
นายสุภักดิ์ วงคแสง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๘๕๓
๘๘๕๔
๘๘๕๕
๘๘๕๖
๘๘๕๗
๘๘๕๘
๘๘๕๙
๘๘๖๐
๘๘๖๑
๘๘๖๒
๘๘๖๓
๘๘๖๔
๘๘๖๕
๘๘๖๖
๘๘๖๗
๘๘๖๘
๘๘๖๙
๘๘๗๐
๘๘๗๑
๘๘๗๒
๘๘๗๓
๘๘๗๔
๘๘๗๕
๘๘๗๖
๘๘๗๗

นายสุภัคว ภัควัตพิสุทธิพร
นายสุภัทร อินประดับ
นายสุภัทรชัย กระสินหอม
นายสุภาพ ชางสอน
นายสุภาพ เซ็นทองหลาง
นายสุภาพ ดําอําไพ
นายสุภาพ ทองนอย
นายสุภาพ สองบุญ
นายสุภาพ หัสแดง
นายสุภาพ เหล็กบุญเพชร
นายสุภาพ อิ้มทับ
นายสุภาพ เอี่ยมพรม
นายสุภาษิต เหมนิธิ
นายสุภิวัฒน เหงาพรหมมินทร
นายสุมนตรี วงศคะสุม
นายสุมล ศรีใจ
นายสุมิตร ไชยบุญเรือง
นายสุมิตร บุญยง
นายสุมิตร สีมาพล
นายสุมิตร อันทามา
นายสุมิตร ตันติยวงค
นายสุเมท ดิษเจริญ
นายสุเมท สวางอารมณ
นายสุเมธ คะลีลวน
นายสุเมธ จีนขุย

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘๗๘
๘๘๗๙
๘๘๘๐
๘๘๘๑
๘๘๘๒
๘๘๘๓
๘๘๘๔
๘๘๘๕
๘๘๘๖
๘๘๘๗
๘๘๘๘
๘๘๘๙
๘๘๙๐
๘๘๙๑
๘๘๙๒
๘๘๙๓
๘๘๙๔
๘๘๙๕
๘๘๙๖
๘๘๙๗
๘๘๙๘
๘๘๙๙
๘๙๐๐
๘๙๐๑
๘๙๐๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุเมธ ดีชัยชนะ
นายสุเมธ ตะวงศชัย
นายสุเมธ โพธิ์ไข
นายสุเมธ แวงโสธรณ
นายสุเมธ ศรีจูม
นายสุเมธ ศรีนาแพง
นายสุเมธ เศวตวงศสกุล
นายสุเมธ เสนาทาน
นายสุเมธกุล คลายสินธุ
นายสุเมธวิทย ชาวลุมบัว
นายสุเมธี ดีเลิศ
นายสุเมธี นาคะพันธุ
วาที่รอยตรี สุเมธี หาญจิต
นายสุเมศ เพ็งโอ
นายสุรกฤต กุหลาบเพ็ชรทอง
นายสุรกิจ ยื้อเผาพันธ
นายสุรเกียรติ รวมธรรม
นายสุรไกร แกวเสมา
นายสุรจิตร โลหะมาศ
นายสุรชน นิ่มดวง
นายสุรชัย กัลปชัย
นายสุรชัย การะเกษ
นายสุรชัย คงเกตุ
นายสุรชัย คํากอน
นายสุรชัย เจริญกิจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๙๐๓
๘๙๐๔
๘๙๐๕
๘๙๐๖
๘๙๐๗
๘๙๐๘
๘๙๐๙
๘๙๑๐
๘๙๑๑
๘๙๑๒
๘๙๑๓
๘๙๑๔
๘๙๑๕
๘๙๑๖
๘๙๑๗
๘๙๑๘
๘๙๑๙
๘๙๒๐
๘๙๒๑
๘๙๒๒
๘๙๒๓
๘๙๒๔
๘๙๒๕
๘๙๒๖
๘๙๒๗

นายสุรชัย แซคู
นายสุรชัย ดอกแกว
นายสุรชัย ติ๊บคํา
นายสุรชัย ทองสถิตย
นายสุรชัย เทวบัญชาประเสริฐ
นายสุรชัย ไทยสาย
นายสุรชัย ธรรมชาติ
นายสุรชัย บุญญศรี
นายสุรชัย บูรณเจริญ
นายสุรชัย ปะลุวันรัมย
นายสุรชัย พฤกษาสกุล
นายสุรชัย โพธิ์คํา
นายสุรชัย ภิยารมณ
นายสุรชัย มีเครือรอด
นายสุรชัย เรเรือง
นายสุรชัย ลาชโรจน
นายสุรชัย วรภูรีกุล
นายสุรชัย สายสมบูรณ
นายสุรชัย สีดาดํา
นายสุรชัย เสาวะรส
นายสุรชัย แสนสุรินทร
นายสุรชาติ กําลังฤทธิ์
นายสุรชาติ จันปดถา
นายสุรชาติ ใจสูศึก
นายสุรชาติ ภารสถิตย

หนา ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๒๘
๘๙๒๙
๘๙๓๐
๘๙๓๑
๘๙๓๒
๘๙๓๓
๘๙๓๔
๘๙๓๕
๘๙๓๖
๘๙๓๗
๘๙๓๘
๘๙๓๙
๘๙๔๐
๘๙๔๑
๘๙๔๒
๘๙๔๓
๘๙๔๔
๘๙๔๕
๘๙๔๖
๘๙๔๗
๘๙๔๘
๘๙๔๙
๘๙๕๐
๘๙๕๑
๘๙๕๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุรชาติ เยาวศรี
นายสุรชาติ เสนา
วาที่รอยตรี สุรเชษฎ เพ็ญพร
นายสุรเชษฐ ผะลา
นายสุรเชษฐ พัฒใส
นายสุรเชษฐ กลิ่นพยอม
นายสุรเชษฐ คําสุวัตร
วาที่รอยเอก สุรเชษฐ โคตรพัฒน
นายสุรเชษฐ แตงนอย
นายสุรเชษฐ นนสุราช
นายสุรเชษฐ ประมงศิลปเจริญ
นายสุรเชษฐ แผวอําพันธุ
นายสุรเชษฐ พินิจกิจ
นายสุรเชษฐ ศรีนาทม
นายสุรเชษฐ สมานสันติ
นายสุรเดช กาแกว
นายสุรเดช ดอกมะลิ
นายสุรเดช ปุยะติ
นายสุรเดช พลหาญ
นายสุรเดช พึ่งโคตร
นายสุรเดช วรรณทองสุก
นายสุรเดช แสงจันทร
นายสุรเดช โสมาบุตร
นายสุรทัย เติมสุข
นายสุรนารถ จันทรรัตนาพงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๙๕๓
๘๙๕๔
๘๙๕๕
๘๙๕๖
๘๙๕๗
๘๙๕๘
๘๙๕๙
๘๙๖๐
๘๙๖๑
๘๙๖๒
๘๙๖๓
๘๙๖๔
๘๙๖๕
๘๙๖๖
๘๙๖๗
๘๙๖๘
๘๙๖๙
๘๙๗๐
๘๙๗๑
๘๙๗๒
๘๙๗๓
๘๙๗๔
๘๙๗๕
๘๙๗๖
๘๙๗๗

นายสุรบดินทร ใจเย็น
นายสุรพงค ชะยุมาตร
นายสุรพงษ จากาง
นายสุรพงษ จําปาบุรี
นายสุรพงษ ทิพยประไพ
นายสุรพงษ ประวีณชัยกุล
นายสุรพงษ ลาศรีทัศน
นายสุรพงษ วิกะหะ
นายสุรพงษ ศิริเขตต
นายสุรพงษ สุริจันทร
นายสุรพงษ สุวรรณ
นายสุรพงษ แสงแกว
นายสุรพล คงเจริญ
นายสุรพล จริยา
นายสุรพล ใจกลา
นายสุรพล ชวยบุญ
นายสุรพล บริโปร
นายสุรพล พรชัย
นายสุรพล มูลศรี
นายสุรพล ศิริบรรพต
นายสุรพล สุทธิมา
นายสุรพล หาพุทธา
นายสุรพศ กิจนิธิธาดา
นายสุรพัฒน วงศเข็มมา
นายสุรพัน ศรีแกน

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๗๘
๘๙๗๙
๘๙๘๐
๘๙๘๑
๘๙๘๒
๘๙๘๓
๘๙๘๔
๘๙๘๕
๘๙๘๖
๘๙๘๗
๘๙๘๘
๘๙๘๙
๘๙๙๐
๘๙๙๑
๘๙๙๒
๘๙๙๓
๘๙๙๔
๘๙๙๕
๘๙๙๖
๘๙๙๗
๘๙๙๘
๘๙๙๙
๙๐๐๐
๙๐๐๑
๙๐๐๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุรพันธ ภุมมาบุตร
นายสุรพัศ แกววงษา
นายสุรยุทธ ลิวไธสง
นายสุรวัฒน เมืองมูล
นายสุรวุฑ สาฆอง
นายสุรวุฒิ กาพยเกิด
นายสุรวุฒิ แกวโรย
นายสุรวุฒิ จูสวย
นายสุรวุฒิ ซอกรัมย
นายสุรวุฒิ ดันนอก
นายสุรวุฒิ ตั้งดี
นายสุรวุฒิ ทองจิตร
นายสุรศักดิ์ กาษี
นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ
นายสุรศักดิ์ แกวเหลี่ยม
นายสุรศักดิ์ คําแสน
นายสุรศักดิ์ คูณชัย
นายสุรศักดิ์ จันทวี
นายสุรศักดิ์ ฉิมแสง
นายสุรศักดิ์ แซเตียว
นายสุรศักดิ์ ถนอมพจน
นายสุรศักดิ์ ทิวากร
นายสุรศักดิ์ นามเกียรติ
นายสุรศักดิ์ นามบุญ
นายสุรศักดิ์ บุญชวยเหลือ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๐๐๓
๙๐๐๔
๙๐๐๕
๙๐๐๖
๙๐๐๗
๙๐๐๘
๙๐๐๙
๙๐๑๐
๙๐๑๑
๙๐๑๒
๙๐๑๓
๙๐๑๔
๙๐๑๕
๙๐๑๖
๙๐๑๗
๙๐๑๘
๙๐๑๙
๙๐๒๐
๙๐๒๑
๙๐๒๒
๙๐๒๓
๙๐๒๔
๙๐๒๕
๙๐๒๖
๙๐๒๗

นายสุรศักดิ์
นายสุรศักดิ์
นายสุรศักดิ์
นายสุรศักดิ์
นายสุรศักดิ์
นายสุรศักดิ์
นายสุรศักดิ์
นายสุรศักดิ์
นายสุรศักดิ์
นายสุรศักดิ์
นายสุรศักดิ์
นายสุรศักดิ์
นายสุรศักดิ์
นายสุรศักดิ์
นายสุรศักดิ์
นายสุรศักดิ์
นายสุรศักดิ์
นายสุรศักดิ์
นายสุรศักดิ์
นายสุรศักดิ์
นายสุรศักดิ์
นายสุรศักดิ์
นายสุรศักดิ์
นายสุรศักดิ์
นายสุรศักดิ์

บุญธิมา
บุญราช
ประเสริฐสุขเสรี
ปราสาทิกะพันธ
พยอม
โพธิ์บัลลังค
ภะวะ
มวงคุม
มากมี
แยมอุม
รักษาภักดี
ลับโกษา
ลีเมาะ
ลือขจร
วงศจําปา
วังสวาง
วายุกุล
เวียนรอบ
ศรีสวัสดิ์
สมสิงห
สุขทอง
แสงหาญ
แสนภักดี
หนองหวา
เหมืองจา

หนา ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๒๘
๙๐๒๙
๙๐๓๐
๙๐๓๑
๙๐๓๒
๙๐๓๓
๙๐๓๔
๙๐๓๕
๙๐๓๖
๙๐๓๗
๙๐๓๘
๙๐๓๙
๙๐๔๐
๙๐๔๑
๙๐๔๒
๙๐๔๓
๙๐๔๔
๙๐๔๕
๙๐๔๖
๙๐๔๗
๙๐๔๘
๙๐๔๙
๙๐๕๐
๙๐๕๑
๙๐๕๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุรศิลป ยอดปญญา
นายสุรสิงห สารสิทธิ์
นายสุรสิทธ เครือมั่น
นายสุรสิทธิ์ แกวอินทร
นายสุรสิทธิ์ ตากกระโทก
วาที่รอยตรี สุรสิทธิ์ เธียรสุรารักษ
นายสุรสิทธิ์ มณีสาย
นายสุรสิทธิ์ หมั่นกิจ
นายสุระ จงกลกลาง
นายสุระ นอยสิม
นายสุระชัย ปญญาสิม
นายสุระชัย มาปงโม
นายสุระชัย วงศตาผา
นายสุระชัย สมบัติทา
นายสุระชัย เอี่ยมสอาด
นายสุระเชษฐ ขําเพชร
นายสุระเดช บุตะเขียว
นายสุระพงษ ยมรัตน
นายสุระพงษ ราชดา
นายสุระพล สอนเสนา
นายสุระพล หานาม
นายสุระศักดิ์ พันธุระ
นายสุระศักดิ์ เพียสุระ
นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ
นายสุระศักดิ์ สีทะพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

นายสุรักษ เที่ยงธรรม
นายสุรัฐชัย มโนใจ
นายสุรัตน กาบทุม
นายสุรัตน แกวเรือง
นายสุรัตน คําหอมรื่น
นายสุรัตน ประคํา
นายสุรัตน พามี
นายสุรัตนชัย พรมเทา
นายสุรัติ คําเรือง
นายสุริ บุญสมศรี
นายสุริ วรบัณฑิต
นายสุริชัย จันทรพิทักษ
นายสุริด วาทีตรง
นายสุรินทร กลับผดุง
นายสุรินทร แกวบุตรดี
นายสุรินทร คําโมนะ
นายสุรินทร นามอยู
นายสุรินทร มะเกลี้ยง
นายสุรินทร มะโนคํา
นายสุรินทร ยาดํา
นายสุรินทร รังษี
นายสุรินทร ราชพัฒน
นายสุรินทร ศรีริ
นายสุรินทร สิงโหพล
นายสุรินทร สุภาคํา

หนา ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุรินทร สุวิชัย
นายสุริยน บุญเหมาะ
นายสุริยนต คุณารักษ
นายสุริยนต เคนรัง
นายสุริยะ คนสูงดี
นายสุริยะ สมพร
นายสุริยัณห ชํานาญ
นายสุริยัณห นะดาบุตร
นายสุริยัน จัตุธรรม
นายสุริยัน จันดา
นายสุริยัน จันทรผาย
นายสุริยัน ดําแกว
นายสุริยัน ทุมแหว
นายสุริยัน นุกูลกิจ
นายสุริยัน บุญสุข
นายสุริยัน พึ่งภพ
นายสุริยัน มีนหลี
นายสุริยัน โมทิม
นายสุริยัน รองไชย
นายสุริยัน หนองสุธรรม
นายสุริยันต เกษทองมา
นายสุริยันต แกวชนะ
นายสุริยันต พรหมดวง
นายสุริยันต รูปงาม
นายสุริยันต หลานวงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๑๐๓
๙๑๐๔
๙๑๐๕
๙๑๐๖
๙๑๐๗
๙๑๐๘
๙๑๐๙
๙๑๑๐
๙๑๑๑
๙๑๑๒
๙๑๑๓
๙๑๑๔
๙๑๑๕
๙๑๑๖
๙๑๑๗
๙๑๑๘
๙๑๑๙
๙๑๒๐
๙๑๒๑
๙๑๒๒
๙๑๒๓
๙๑๒๔
๙๑๒๕
๙๑๒๖
๙๑๒๗

นายสุริยา กอมขุนทด
นายสุริยา กะวน
นายสุริยา กุลสุวรรณ
นายสุริยา เกษอินทร
นายสุริยา คําดี
นายสุริยา คําทอง
นายสุริยา เฉลิมชาติ
นายสุริยา ชมศาสตร
นายสุริยา ชาติไทย
นายสุริยา ชาวน้ําปาด
นายสุริยา ดอนเหลือม
นายสุริยา ทองดอนพุม
นายสุริยา โทนุการ
นายสุริยา ไทรสุวรรณ
นายสุริยา นครใชย
นายสุริยา นันชนะ
นายสุริยา นาคใหญ
นายสุริยา บัวหอม
นายสุริยา บุญแท
นายสุริยา บุญยัง
นายสุริยา บุบผาจีน
นายสุริยา ปราณี
นายสุริยา ปองหลักคํา
วาที่รอยตรี สุริยา พันธพรหม
นายสุริยา โพธิ์เปยศรี

หนา ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๒๘
๙๑๒๙
๙๑๓๐
๙๑๓๑
๙๑๓๒
๙๑๓๓
๙๑๓๔
๙๑๓๕
๙๑๓๖
๙๑๓๗
๙๑๓๘
๙๑๓๙
๙๑๔๐
๙๑๔๑
๙๑๔๒
๙๑๔๓
๙๑๔๔
๙๑๔๕
๙๑๔๖
๙๑๔๗
๙๑๔๘
๙๑๔๙
๙๑๕๐
๙๑๕๑
๙๑๕๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุริยา ภาภักดี
นายสุริยา มาติดตอ
นายสุริยา มีคํานิล
นายสุริยา มีสวัสดิ์
นายสุริยา ยองหาญ
นายสุริยา รุงรัตน
นายสุริยา วันหนา
นายสุริยา สมฤทธิ์
นายสุริยา สารทิพย
นายสุริยา เสียงเย็น
นายสุริยา หงษคํา
นายสุริยา ออนหนองหวา
นายสุริยาพร เทพา
นายสุริยาวุธ ชาญไชย
นายสุริโย สุขสมบูรณ
นายสุริวงค ลุงกี่
นายสุฤทธิ์ คําเครือ
นายสุลตรณ หลังเกตุ
นายสุลัยมาน งดงาม
นายสุลายมาน บากา
นายสุวชัย ศรีบุญเรือง
นายสุวรรณ กันแพงศรี
นายสุวรรณ การะเกษ
นายสุวรรณ ชัยวงค
นายสุวรรณ ไชยคีนี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๑๕๓
๙๑๕๔
๙๑๕๕
๙๑๕๖
๙๑๕๗
๙๑๕๘
๙๑๕๙
๙๑๖๐
๙๑๖๑
๙๑๖๒
๙๑๖๓
๙๑๖๔
๙๑๖๕
๙๑๖๖
๙๑๖๗
๙๑๖๘
๙๑๖๙
๙๑๗๐
๙๑๗๑
๙๑๗๒
๙๑๗๓
๙๑๗๔
๙๑๗๕
๙๑๗๖
๙๑๗๗

หนา ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุวรรณ ทองออน
นายสุวรรณ นนทวัน
นายสุวรรณ บุญสายัง
นายสุวรรณ สีมาตย
นายสุวรรณ แสงโลกีย
นายสุวรินทร กันชนะ
นายสุวัช ศรีสด
นายสุวัชชัย เครือตราชู
นายสุวัฒชัย แสงคํา
นายสุวัฒน จันทา
นายสุวัฒน แถมวัฒนะ
นายสุวัฒน นามบิดา
นายสุวัฒน มุขชาติ
นายสุวัฒน วิญญา
นายสุวัฒน อินทจักร
นายสุวัฒน เฮงสวัสดิ์
นายสุวัฒนชัย ทองจินดา
นายสุวัณชัย ตรีนอก
นายสุวัตรชัย หงษสนั่น
นายสุวิจักขณ ชัยมงคล
นายสุวิจักขณ ภัสสพรณ
นายสุวิจักขณ วาสนเกื้อกูล
นายสุวิจักขณ สาระศาลิน
วาที่รอยตรี สุวิจักขณ หันชัยเนาว
นายสุวิจักขณ เหมือนโพธิ์

๙๑๗๘
๙๑๗๙
๙๑๘๐
๙๑๘๑
๙๑๘๒
๙๑๘๓
๙๑๘๔
๙๑๘๕
๙๑๘๖
๙๑๘๗
๙๑๘๘
๙๑๘๙
๙๑๙๐
๙๑๙๑
๙๑๙๒
๙๑๙๓
๙๑๙๔
๙๑๙๕
๙๑๙๖
๙๑๙๗
๙๑๙๘
๙๑๙๙
๙๒๐๐
๙๒๐๑
๙๒๐๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุวิจักขณ อธิคมกุลชัย
นายสุวิชชา จัตุรโพธิ์
นายสุวิชา บํารุงเขตร
นายสุวิต ชอบจิต
นายสุวิท ชาสอนตา
นายสุวิท พะคะเวช
นายสุวิท มหานิยม
นายสุวิทย จันทรเสถียร
นายสุวิทย จูมผา
นายสุวิทย เจะโซะ
นายสุวิทย ชาวไทย
นายสุวิทย ไชยยะ
นายสุวิทย ทองดี
นายสุวิทย นวชีพเจริญ
วาที่รอยตรี สุวิทย บุญซํา
นายสุวิทย บุตรเสรีชัย
นายสุวิทย ปองญาติ
นายสุวิทย ภิรมกิจ
นายสุวิทย ฤทธิ์เสนี
นายสุวิทย ลีลาศ
นายสุวิทย วงศาสนธิ์
นายสุวิทย ศรีนิล
นายสุวิทย ศรีรักษา
นายสุวิทย สมเขียวหวาน
นายสุวิทย สุทาลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๒๐๓
๙๒๐๔
๙๒๐๕
๙๒๐๖
๙๒๐๗
๙๒๐๘
๙๒๐๙
๙๒๑๐
๙๒๑๑
๙๒๑๒
๙๒๑๓
๙๒๑๔
๙๒๑๕
๙๒๑๖
๙๒๑๗
๙๒๑๘
๙๒๑๙
๙๒๒๐
๙๒๒๑
๙๒๒๒
๙๒๒๓
๙๒๒๔
๙๒๒๕
๙๒๒๖
๙๒๒๗

หนา ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

วาที่รอยตรี สุวิทย หงษสามสิบเจ็ด
นายสุวิทย อาวุธ
นายสุวิทย อิ่มเต็ม
นายสุวิทารณ ธํารงวิศว
สิบเอก สุวิวัฒน ชัยโย
นายสูศึก รูปเหลี่ยม
นายเสกวิทย รัตนโรนจน
นายเสกสรร ใจมั่น
นายเสกสรร เทพยศ
นายเสกสรร เพงพิศ
นายเสกสรร วรรณสุข
นายเสกสรร ศรีแสวง
นายเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์
นายเสกสรร สุขเลิศ
นายเสกสรรค ทิพยปญญา
นายเสกสรรค ทีทา
วาที่รอยตรี เสกสรรค บัวงาม
นายเสกสรรค บินศรี
นายเสกสรรค บุญจันทร
นายเสกสรรค ประเมศรี
นายเสกสรรค ปวศิลปศักดิ์
นายเสกสรรค ยุภาศ
นายเสกสรรค ริวงศา
นายเสกสรรค สุวรรณสุข
นายเสกสรรค อัตรสาร

๙๒๒๘
๙๒๒๙
๙๒๓๐
๙๒๓๑
๙๒๓๒
๙๒๓๓
๙๒๓๔
๙๒๓๕
๙๒๓๖
๙๒๓๗
๙๒๓๘
๙๒๓๙
๙๒๔๐
๙๒๔๑
๙๒๔๒
๙๒๔๓
๙๒๔๔
๙๒๔๕
๙๒๔๖
๙๒๔๗
๙๒๔๘
๙๒๔๙
๙๒๕๐
๙๒๕๑
๙๒๕๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเสกสรรค อาษายศ
นายเสกสรรค อุดมทรัพย
นายเสกสันต สัมฤทธิ์
นายเสกสิทธิ์ สนสมบัติ
นายเสฎฐวุฒิ จัดสนาม
นายเสฏฐวุฒิ ยศวงค
นายเสด็จ สาชิต
นายเสถียร เกียรติเมธา
นายเสถียร เขียวนิล
นายเสถียร ตะวงษา
นายเสถียร นพพิทักษ
นายเสถียร นิลบุตร
นายเสถียร เมืองทอง
นายเสถียร ลําโกน
นายเสถียร สุดหนองบัว
นายเสถียร แสงสวาง
นายเสถียรพงศ ทุมนาหาด
นายเสนห พารอด
นายเสนห สุวรรณศรี
นายเสนห เสาวพันธ
นายเสนห หมายจากกลาง
นายเสนห อองแชม
นายเสนห อิ่มอุระ
นายเสนห โฮมหงษ
นายเสนอ ทองจุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๒๕๓
๙๒๕๔
๙๒๕๕
๙๒๕๖
๙๒๕๗
๙๒๕๘
๙๒๕๙
๙๒๖๐
๙๒๖๑
๙๒๖๒
๙๒๖๓
๙๒๖๔
๙๒๖๕
๙๒๖๖
๙๒๖๗
๙๒๖๘
๙๒๖๙
๙๒๗๐
๙๒๗๑
๙๒๗๒
๙๒๗๓
๙๒๗๔
๙๒๗๕
๙๒๗๖
๙๒๗๗

นายเสนอ เทาเทียม
นายเสนาะ เทพเทียน
นายเสนาะ เยินรัมย
นายเสนีย คัชมา
นายเสนีย ตอตน
นายเสนีย พงษสบาย
นายเสนียราช บุญยอด
นายเสมอ บรรลือทรัพย
นายเสมา หลูมะณี
นายเสมาณรงค สุวรรณหงษ
นายเสมือน อุดมรักษ
นายเสริฐ สะเทือน
นายเสริม การะเมฆ
นายเสริม ยัดดี
นายเสริม สีทา
นายเสริมพงศ ชางเติม
นายเสริมพงษ วงษชาติ
นายเสริมศักดิ์ ทันยุภัก
นายเสรี แกวกอง
นายเสรี ตั้งเจริญ
นายเสรี นอยผาง
นายเสรี บิสนุม
นายเสรี ยงทอง
นายเสรี ยองจีน
นายเสรี ยอดพุฒ

หนา ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๗๘
๙๒๗๙
๙๒๘๐
๙๒๘๑
๙๒๘๒
๙๒๘๓
๙๒๘๔
๙๒๘๕
๙๒๘๖
๙๒๘๗
๙๒๘๘
๙๒๘๙
๙๒๙๐
๙๒๙๑
๙๒๙๒
๙๒๙๓
๙๒๙๔
๙๒๙๕
๙๒๙๖
๙๒๙๗
๙๒๙๘
๙๒๙๙
๙๓๐๐
๙๓๐๑
๙๓๐๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเสรี วงษา
นายเสรี วิสุทธยะรัตน
นายเสรี สมบูรณนอย
นายเสรีภาพ อมตะพงศพันธุ
นายเสรียรัฐ อักขระ
นายเสวก จัดสวย
นายเสวก วิริยะบัณฑิต
นายเสาร วัยพันธ
นายเสาร สายรัตน
นายแสงชัย ชินคํา
นายแสงทอง ฉันไชย
นายแสงทอง นนทศิลา
นายแสงทอง เรืองศิลป
นายแสงเทียน จันสวาง
นายแสงเพ็ช ทองไชย
นายแสงละภา พระเสนา
นายแสงอนันท สุวรรณมงคล
นายแสน ลั่นอรัญ
นายแสนคม มนัสสา
นายแสนชล ยินดี
นายแสนโชค แดงนํา
นายแสนภิชาติ อุประ
นายแสนศักดิ์ พิเดช
นายแสวง ราชจันทร
นายแสวง อินทะเกษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๓๐๓
๙๓๐๔
๙๓๐๕
๙๓๐๖
๙๓๐๗
๙๓๐๘
๙๓๐๙
๙๓๑๐
๙๓๑๑
๙๓๑๒
๙๓๑๓
๙๓๑๔
๙๓๑๕
๙๓๑๖
๙๓๑๗
๙๓๑๘
๙๓๑๙
๙๓๒๐
๙๓๒๑
๙๓๒๒
๙๓๒๓
๙๓๒๔
๙๓๒๕
๙๓๒๖
๙๓๒๗

นายแสวง เอกทัศน
นายโสภณ งามเลิศ
นายโสภณ ชุมพลศักดิ์
นายโสภณ ดําพิน
นายโสภณ เพ็งแจม
นายโสภณ เรืองบุญ
นายโสภณ สาเกตุ
นายโสรัชศักดิ์ ปลอดประโคน
นายโสรัฐ ขันติกุล
นายโสรินทร หวยทราย
นายโสฬส ซาบซึ้งไพร
นายไสว คนใจบุญ
นายไสว คารภูมี
วาที่รอยตรี ไสว ทองหลอ
นายไสว บุตวงศ
นายไสว วงศบา
นายไสว วีระพันธ
นายไสว อยูเนียม
นายไสว อุทุม
นายหงษ มีมุข
นายหนิมะ เดหนิ
นายหนูกาน รัตนะโสภา
นายหฤษฎ ทรัพยอุปถัมภ
นายหฤษฎ วุฒิรัญญกูล
นายหลัก ศรีเครือ

หนา ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓๒๘
๙๓๒๙
๙๓๓๐
๙๓๓๑
๙๓๓๒
๙๓๓๓
๙๓๓๔
๙๓๓๕
๙๓๓๖
๙๓๓๗
๙๓๓๘
๙๓๓๙
๙๓๔๐
๙๓๔๑
๙๓๔๒
๙๓๔๓
๙๓๔๔
๙๓๔๕
๙๓๔๖
๙๓๔๗
๙๓๔๘
๙๓๔๙
๙๓๕๐
๙๓๕๑
๙๓๕๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายหัตถสอน การประดิษฐ
นายหัสดิน เปนนวล
นายหัสรินทร ดอนดี
นายหัสะบลเลาะ ยามาเล็น
นายหาเซ็ง วามะ
นายหาญ เสนนะ
นายหาญณรงค สีลาคุปต
นายหิรัญ บุญสม
นายเหนียน เงินฝรั่ง
นายเหมวงศ ชูศรี
นายเหมือน บุตตะกะ
นายเหรียญ ทองคํา
นายเหรียญชัย จั่นรัตน
นายเหรียญทอง แกวอินทรศรี
นายเหลาทอง ศรีวิเศษ
วาที่รอยตรี เหลื่อม คําเจริญ
นายแหลมทอง ขุนแกว
นายแหลมทอง แสนสุข
นายใหม พลเพชร
นายฬภัษ บวรถิรธนดลณ
นายอกนิษฐ จันทรสุขวงค
นายอกนิษฐ วงศจันทึก
นายอกรณเชฐ จันทรโสดา
นายองครักษ ณ อุบล
นายองคอาจ กันยานุช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๓๕๓
๙๓๕๔
๙๓๕๕
๙๓๕๖
๙๓๕๗
๙๓๕๘
๙๓๕๙
๙๓๖๐
๙๓๖๑
๙๓๖๒
๙๓๖๓
๙๓๖๔
๙๓๖๕
๙๓๖๖
๙๓๖๗
๙๓๖๘
๙๓๖๙
๙๓๗๐
๙๓๗๑
๙๓๗๒
๙๓๗๓
๙๓๗๔
๙๓๗๕
๙๓๗๖
๙๓๗๗

นายองคอาจ คําทองทิพย
นายองอาจ เด็ดดวง
นายองอาจ วิระพันธ
นายอชิรวิชญ ผิวละมุล
นายอณิรุจน สมจิต
นายอดิเทพ ชื่นงาม
นายอดิเทพ ธิวงศสาย
นายอดิเทพ พลบํารุง
นายอดินันท นามสีฐาน
นายอดินันท หะยีสาและ
นายอดิพัฒน สุวรรณไตรย
นายอดิเรก คําเปกเครือ
นายอดิเรก ปนคํา
นายอดิเรก ศรีอนันต
นายอดิเรก สัญญะเขื่อน
นายอดิเรก สารขาว
นายอดิเรก อุดแจม
นายอดิลัน เพชรนวล
นายอดิศร กาวิเปง
นายอดิศร คชายุทธ
นายอดิศร ไชยราช
นายอดิศร เทพเจริญ
นายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ
นายอดิศร บุญโนนแต
นายอดิศร โยธะชัย

หนา ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓๗๘
๙๓๗๙
๙๓๘๐
๙๓๘๑
๙๓๘๒
๙๓๘๓
๙๓๘๔
๙๓๘๕
๙๓๘๖
๙๓๘๗
๙๓๘๘
๙๓๘๙
๙๓๙๐
๙๓๙๑
๙๓๙๒
๙๓๙๓
๙๓๙๔
๙๓๙๕
๙๓๙๖
๙๓๙๗
๙๓๙๘
๙๓๙๙
๙๔๐๐
๙๔๐๑
๙๔๐๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอดิศร รักชาติไทย
นายอดิศร ศรีชัยชนะ
นายอดิศร ศรีดาพล
นายอดิศร ศรีทา
นายอดิศร สรอยเศษ
นายอดิศร สาระพงษ
นายอดิศร สุวรรณพันธ
นายอดิศร เกิดมณี
นายอดิศรณ แวงธิสาร
นายอดิศรา เรืองสนาม
นายอดิศักดิ์ กัลยา
นายอดิศักดิ์ แกวกลาง
นายอดิศักดิ์ คงคาใส
นายอดิศักดิ์ ครองสุข
นายอดิศักดิ์ จันทรโชตะ
นายอดิศักดิ์ เดชะศิริ
นายอดิศักดิ์ เทียนสิรกุล
นายอดิศักดิ์ บุญเถาว
นายอดิศักดิ์ บุญประคุม
นายอดิศักดิ์ โปรงมณี
นายอดิศักดิ์ โพธิ์ออน
นายอดิศักดิ์ มาอินทร
นายอดิศักดิ์ ยงยุทธ
นายอดิศักดิ์ ลิ้มเต
นายอดิศักดิ์ วงศภาคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๔๐๓
๙๔๐๔
๙๔๐๕
๙๔๐๖
๙๔๐๗
๙๔๐๘
๙๔๐๙
๙๔๑๐
๙๔๑๑
๙๔๑๒
๙๔๑๓
๙๔๑๔
๙๔๑๕
๙๔๑๖
๙๔๑๗
๙๔๑๘
๙๔๑๙
๙๔๒๐
๙๔๒๑
๙๔๒๒
๙๔๒๓
๙๔๒๔
๙๔๒๕
๙๔๒๖
๙๔๒๗

นายอดิศักดิ์ ศรีโคตร
นายอดิศักดิ์ สักการะ
นายอดิศักดิ์ สิงหทองไทย
นายอดิศักดิ์ ออนฉ่ํา
นายอดิศักดิ์ อิ่นแกว
นายอดิศัย วรรณเพชร
นายอดิสรณ ทานา
นายอดิสรณ บุญศรัทธา
นายอดิสรณ บุราณรัตน
นายอดิสรณ เอี่ยมเจริญสุข
นายอดุล กลิ่นใกล
นายอดุล บุญเจริญ
นายอดุลเดช สาริคาน
นายอดุลย กลิ่นนิรัญ
นายอดุลย ไชยบัง
นายอดุลย เทพศัทธา
นายอดุลย บุราคร
นายอดุลย ปตาระเต
นายอดุลย แปนแหลม
นายอดุลย พุมไพจิตร
นายอดุลย วงศกอม
นายอดุลย วรรณะปะกะ
นายอดุลย วิกุล
นายอดุลย ศิริทองสุข
นายอดุลย สิงหคํา

หนา ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๔๒๘
๙๔๒๙
๙๔๓๐
๙๔๓๑
๙๔๓๒
๙๔๓๓
๙๔๓๔
๙๔๓๕
๙๔๓๖
๙๔๓๗
๙๔๓๘
๙๔๓๙
๙๔๔๐
๙๔๔๑
๙๔๔๒
๙๔๔๓
๙๔๔๔
๙๔๔๕
๙๔๔๖
๙๔๔๗
๙๔๔๘
๙๔๔๙
๙๔๕๐
๙๔๕๑
๙๔๕๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอดุลย สุทธิแสน
นายอดุลย เสือสราญ
นายอดุลย อาจศิริ
นายอดุลยเดช กรงทอง
นายอติเทพ ซิมกระโทก
นายอติโรจน ปพัฒนเปรมสิริ
นายอธิก อินจันทร
นายอธิคม ศรีใส
นายอธิฆัมพร วามะลุน
นายอธิชา ดวงตา
นายอธิชา มีสิทธิ์
นายอธิฐาน สุขเสนา
นายอธิณัฏฐ โกษาแสง
นายอธินรรฆ กนกธาดาสกุล
นายอธิป เมืองนาม
นายอธิพงษ ดาวเวียงกัน
นายอธิพงษ สีหาสูต
นายอธิพันธุ เหลืองชัยชาญ
นายอธิภัทร นนทะภา
นายอธิวัฒน คําจร
นายอธิวัฒน ธนกิจเสถียรชัย
นายอธิวัฒน ศรีเที่ยง
นายอธิวัฒน สมกอง
นายอธิวัฒน อุษณรัสมี
นายอธิศ นวพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๔๕๓
๙๔๕๔
๙๔๕๕
๙๔๕๖
๙๔๕๗
๙๔๕๘
๙๔๕๙
๙๔๖๐
๙๔๖๑
๙๔๖๒
๙๔๖๓
๙๔๖๔
๙๔๖๕
๙๔๖๖
๙๔๖๗
๙๔๖๘
๙๔๖๙
๙๔๗๐
๙๔๗๑
๙๔๗๒
๙๔๗๓
๙๔๗๔
๙๔๗๕
๙๔๗๖
๙๔๗๗

นายอธิศสิษฐ เอ็งนิธิธารา
นายอธิศักดิ์ มณีภาค
นายอนนท กอโพธิ์ศรี
นายอนนท กินกิ่ง
นายอนนท ฤาชัยลาม
นายอนวัช เจียวกก
นายอนวัช ประทุมชนกกูล
นายอนัน ขาวงาม
นายอนัน สูหลง
นายอนันต กระชอนสุข
นายอนันต กันทะวงค
นายอนันต แกวแจม
นายอนันต แกวเปย
นายอนันต แกวสําอางค
นายอนันต ขันแกว
นายอนันต จินดา
นายอนันต ใจกลา
นายอนันต ชัยชนะ
นายอนันต ชางเรือ
นายอนันต ไชยเดช
นายอนันต ถมทองทวี
นายอนันต โทเล
นายอนันต นกนอย
นายอนันต นิลกิจ
นายอนันต นุสนธ

หนา ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๔๗๘
๙๔๗๙
๙๔๘๐
๙๔๘๑
๙๔๘๒
๙๔๘๓
๙๔๘๔
๙๔๘๕
๙๔๘๖
๙๔๘๗
๙๔๘๘
๙๔๘๙
๙๔๙๐
๙๔๙๑
๙๔๙๒
๙๔๙๓
๙๔๙๔
๙๔๙๕
๙๔๙๖
๙๔๙๗
๙๔๙๘
๙๔๙๙
๙๕๐๐
๙๕๐๑
๙๕๐๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอนันต บุญมาก
นายอนันต พลซา
นายอนันต พันอวน
นายอนันต พิมภักดี
นายอนันต ภูมิตั้ง
นายอนันต มนตรี
นายอนันต มาลัย
นายอนันต มุงขอบกลาง
นายอนันต รมเย็น
นายอนันต วรรณสมานกุล
นายอนันต ศุภาวิศิษฏ
นายอนันต สมบูรณ
นายอนันต สีลาดี
นายอนันต หละกะเต็ม
นายอนันต หวันอาหลี
นายอนันต หาญจิตร
นายอนันต อินจันทร
นายอนันตชัย ชวฤทธิ์เดชา
นายอนันตชัย ปรึกกระโทก
นายอนันตชัย วงษพิทักษ
นายอนันตพงศ ขนาดผล
นายอนันตวิทย พุทธา
นายอนันท เดชภูมิ
นายอนันท พลสังข
นายอนันท ศรีจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๕๐๓
๙๕๐๔
๙๕๐๕
๙๕๐๖
๙๕๐๗
๙๕๐๘
๙๕๐๙
๙๕๑๐
๙๕๑๑
๙๕๑๒
๙๕๑๓
๙๕๑๔
๙๕๑๕
๙๕๑๖
๙๕๑๗
๙๕๑๘
๙๕๑๙
๙๕๒๐
๙๕๒๑
๙๕๒๒
๙๕๒๓
๙๕๒๔
๙๕๒๕
๙๕๒๖
๙๕๒๗

นายอนันท ศรีวรรณะ
นายอนันท อวรรณา
นายอนันทศักดิ์ แกวสุพรรณ
นายอนันทแสง แผนใหญ
นายอนันธชัย อรุณทรงพร
นายอนิรุต ถาวรรุงรัตน
นายอนิรุต สุตระ
นายอนิรุตติ์ พงษดี
นายอนิรุทธ แสนเงิน
นายอนิรุทธิ์ คุมตะบุตร
นายอนิรุทธิ์ ทวนธง
นายอนิรุทธิ์ ธนเรืองสุวรรณ
นายอนิรุทธิ์ มุงเฟย
นายอนิรุทธิ์ สุวรรณไตร
นายอนิวรรต อาลี
นายอนิวรรตน มวงกลาง
นายอนิวรรตน ศรีเมือง
นายอนึ่ง ยาหยาหมัน
นายอนุกรณ ประสงคสุข
นายอนุกูล ทักษิณารักข
นายอนุกูล นากสุข
นายอนุกูล มองมาไพรี
นายอนุกูล หลวงธิจา
นายอนุชัย อินทเสน
นายอนุชา ไกรงาม

หนา ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๒๘
๙๕๒๙
๙๕๓๐
๙๕๓๑
๙๕๓๒
๙๕๓๓
๙๕๓๔
๙๕๓๕
๙๕๓๖
๙๕๓๗
๙๕๓๘
๙๕๓๙
๙๕๔๐
๙๕๔๑
๙๕๔๒
๙๕๔๓
๙๕๔๔
๙๕๔๕
๙๕๔๖
๙๕๔๗
๙๕๔๘
๙๕๔๙
๙๕๕๐
๙๕๕๑
๙๕๕๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอนุชา ชํานาญเหนาะ
นายอนุชา ไชยจะแสนสุข
นายอนุชา เดชรัตน
นายอนุชา นาคมังสัง
นายอนุชา บัวบาง
นายอนุชา บุญคําภา
นายอนุชา บุญใบ
นายอนุชา บุรัตน
นายอนุชา เบ็ญอาหมาด
นายอนุชา แปนจันทร
นายอนุชา ผาขาว
นายอนุชา พุมพฤกษา
นายอนุชา เพียชามาตย
นายอนุชา มังคะละ
นายอนุชา ยวงคํา
นายอนุชา ยาประเสริฐ
นายอนุชา รอดโค
นายอนุชา เวชพันธ
นายอนุชา สุวรรณสถิตย
นายอนุชา อินทมุนี
นายอนุชาติ อําไพ
นายอนุชิต แกวหลวง
นายอนุชิต คําหอม
นายอนุชิต จิตตประสงค
นายอนุชิต โฉมงาม

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

นายอนุชิต เชษฐตระกูล
นายอนุชิต นาสมบูรณ
นายอนุชิต โปราหา
นายอนุชิต พงคเกื้อ
นายอนุชิต เพชรน้ําแดง
นายอนุชิต รางศรี
นายอนุชิต แสงศิริรัตน
นายอนุชิต อกนิษฐ
นายอนุชิต อินทเสน
นายอนุทิน พยุงวงษ
นายอนุทิน อินทรงาม
วาที่รอยตรี อนุเทพ เทพปน
นายอนุธิภิทรัพย เหลาออง
นายอนุปกรณ สมบัติมี
นายอนุพงค คํานอย
นายอนุพงศ ขันกา
นายอนุพงศ โตเจริญ
นายอนุพงศ ยองใย
นายอนุพงษ เกษทองมา
นายอนุพงษ ชุมแวงวาป
นายอนุพงษ โชติรักษ
นายอนุพงษ ศรีโสภา
นายอนุพงษ สิงหทองไชย
นายอนุพนธ คําหลา
นายอนุพล อุปนันท

หนา ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๗๘
๙๕๗๙
๙๕๘๐
๙๕๘๑
๙๕๘๒
๙๕๘๓
๙๕๘๔
๙๕๘๕
๙๕๘๖
๙๕๘๗
๙๕๘๘
๙๕๘๙
๙๕๙๐
๙๕๙๑
๙๕๙๒
๙๕๙๓
๙๕๙๔
๙๕๙๕
๙๕๙๖
๙๕๙๗
๙๕๙๘
๙๕๙๙
๙๖๐๐
๙๖๐๑
๙๖๐๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอนุภาพ มงคล
นายอนุรักษ แกวมูณี
นายอนุรักษ แดดขุนทด
นายอนุรักษ เตชะเถลิงผล
นายอนุรักษ พุกประสงค
นายอนุรักษ เมฆแสน
นายอนุรักษ ระยา
นายอนุรักษ วงศศรีชา
นายอนุรัตน แกวศรีนวน
นายอนุรุทธ ผัดกระโทก
นายอนุลักษณ นาครินทร
นายอนุวรรตน ศรีษาคํา
นายอนุวัฒน กอบธรรม
นายอนุวัฒน แกวลอย
นายอนุวัฒน คลังของ
นายอนุวัฒน จันทรกระจาง
นายอนุวัฒน เดชไธสง
นายอนุวัฒน ทองแท
นายอนุวัฒน บุญธรรมโม
นายอนุวัฒน มังธานี
นายอนุวัฒน วงศจันทรมณี
นายอนุวัฒน ศิษยอนันต
นายอนุวัฒน สมัครรัฐกิจ
นายอนุวัฒน สําโรงแสง
นายอนุวัฒน อินชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๖๐๓
๙๖๐๔
๙๖๐๕
๙๖๐๖
๙๖๐๗
๙๖๐๘
๙๖๐๙
๙๖๑๐
๙๖๑๑
๙๖๑๒
๙๖๑๓
๙๖๑๔
๙๖๑๕
๙๖๑๖
๙๖๑๗
๙๖๑๘
๙๖๑๙
๙๖๒๐
๙๖๒๑
๙๖๒๒
๙๖๒๓
๙๖๒๔
๙๖๒๕
๙๖๒๖
๙๖๒๗

หนา ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายอนุวัฒน อินทรตา
นายอนุวัต ทวีผล
นายอนุวัตน มูลอุบล
นายอนุวัตน วิวัตรชัย
นายอนุวัตร ชังชั่ว
นายอนุวัตร เทศศรีเมือง
นายอนุวัตร พูลเอี่ยม
นายอนุวัตร วิชัยตะ
นายอนุวัติ พิสุทธิพิชาญ
นายอนุศร บุตรลักษณ
นายอนุศักดิ์ เชื้อฉ่ําหลวง
นายอนุศักดิ์ อินทบุตร
วาที่รอยโท อนุศาสตร บุตรโคตร
นายอนุศาสน เพียรทอง
นายอนุสนธิ์ สุนินทบูรณ
นายอนุสรณ กะดามัน
นายอนุสรณ คงเจริญเมือง
นายอนุสรณ จันทรคามคํา
นายอนุสรณ เจริญศิริ
นายอนุสรณ ชาพันดุง
นายอนุสรณ ชิตบุญศรี
นายอนุสรณ ไชโย
นายอนุสรณ เดชะบุญ
นายอนุสรณ ทองดี
นายอนุสรณ ปรือทะเล

๙๖๒๘
๙๖๒๙
๙๖๓๐
๙๖๓๑
๙๖๓๒
๙๖๓๓
๙๖๓๔
๙๖๓๕
๙๖๓๖
๙๖๓๗
๙๖๓๘
๙๖๓๙
๙๖๔๐
๙๖๔๑
๙๖๔๒
๙๖๔๓
๙๖๔๔
๙๖๔๕
๙๖๔๖
๙๖๔๗
๙๖๔๘
๙๖๔๙
๙๖๕๐
๙๖๕๑
๙๖๕๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอนุสรณ ปะทะวัง
นายอนุสรณ ปนใจยศ
นายอนุสรณ เปรมพลอย
นายอนุสรณ วรรณวิภูษิต
นายอนุสรณ ศรีรักษา
นายอนุสรณ อาจสาลี
นายอนุสาร ไชยวุฒิ
นายอนุสารน ไกรแกว
นายอนุสิงห กลิ่นเกษร
นายอนุสิทธิ์ สาแกว
นายอนุสิษฐ จันทะกูฏ
นายอเนก กุออ
นายอโนเชาว สุขหนุน
นายอไนท แนนอุดร
นายอภัย วรีฤทธิ์
นายอภิจิตร ณ นคร
นายอภิชพัฒน มาสา
นายอภิชัย วงศอมรวัฒนะ
นายอภิชัย สมบัติใหม
นายอภิชัย สาระพิษ
นายอภิชัย แสนใหญ
นายอภิชัย หลาสุดตา
นายอภิชัย อาจประจันทร
นายอภิชาต จินดาศิริพันธ
นายอภิชาต บังคมเนตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๖๕๓
๙๖๕๔
๙๖๕๕
๙๖๕๖
๙๖๕๗
๙๖๕๘
๙๖๕๙
๙๖๖๐
๙๖๖๑
๙๖๖๒
๙๖๖๓
๙๖๖๔
๙๖๖๕
๙๖๖๖
๙๖๖๗
๙๖๖๘
๙๖๖๙
๙๖๗๐
๙๖๗๑
๙๖๗๒
๙๖๗๓
๙๖๗๔
๙๖๗๕
๙๖๗๖
๙๖๗๗

นายอภิชาต ลองลอย
นายอภิชาต แสงลี
นายอภิชาติ แกวพิภพ
นายอภิชาติ ขวัญศิริ
นายอภิชาติ คําหาญ
นายอภิชาติ จุลลี
นายอภิชาติ เจนสาริกิจ
นายอภิชาติ ชาเรืองเดช
นายอภิชาติ ดวงศรี
นายอภิชาติ ทดราช
นายอภิชาติ ทองดอนนอย
นายอภิชาติ ทินแกว
นายอภิชาติ นระศาสตร
นายอภิชาติ นามวงคษา
นายอภิชาติ เนตรจันทร
นายอภิชาติ บัวเกิด
นายอภิชาติ พรหมศิลป
นายอภิชาติ พละศักดิ์
นายอภิชาติ พันธสุวรรณ
นายอภิชาติ รวมธรรม
นายอภิชาติ สมภาร
นายอภิชาติ สวามิภักดิ์
นายอภิชาติ สิงหคีพงศ
วาที่รอยตรี อภิชาติ สุดาชม
นายอภิชาติ แสนสิทธิ์

หนา ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๗๘
๙๖๗๙
๙๖๘๐
๙๖๘๑
๙๖๘๒
๙๖๘๓
๙๖๘๔
๙๖๘๕
๙๖๘๖
๙๖๘๗
๙๖๘๘
๙๖๘๙
๙๖๙๐
๙๖๙๑
๙๖๙๒
๙๖๙๓
๙๖๙๔
๙๖๙๕
๙๖๙๖
๙๖๙๗
๙๖๙๘
๙๖๙๙
๙๗๐๐
๙๗๐๑
๙๗๐๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอภิชาติ หมื่นทอง
นายอภิชาติ เหลืองเพิ่มสกุล
นายอภิชาติ อารีกิจ
วาที่รอยเอก อภิชิต บุญผองศรี
นายอภิชิต สิทธิโชติ
นายอภิเชษฐ จังกา
นายอภิเชษฐ จันทนา
นายอภิเชษฐ สุวรรณโคตร
นายอภิเชษฐ เกตุกร
นายอภิโชติ สิงหนอย
นายอภิญญา จันทบาล
นายอภิณัฐ โกศลศุภกิจ
นายอภิเดช เขียวนาน
นายอภิเดช แจมพงษ
นายอภิเดช เหล็มและ
นายอภินพ อิสริยะวัฒน
นายอภินันด ทองกันทม
นายอภินันท ทองโคตร
นายอภินันท รวยกระบือ
นายอภินันท ศรีมหาพรหม
นายอภินันท เหลาพราหมณ
นายอภินันท อินลี
นายอภินันทิชัย แกระหัน
นายอภิบาล สุวรรณโคตร
นายอภิภูมิ เปยปลูก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๗๐๓
๙๗๐๔
๙๗๐๕
๙๗๐๖
๙๗๐๗
๙๗๐๘
๙๗๐๙
๙๗๑๐
๙๗๑๑
๙๗๑๒
๙๗๑๓
๙๗๑๔
๙๗๑๕
๙๗๑๖
๙๗๑๗
๙๗๑๘
๙๗๑๙
๙๗๒๐
๙๗๒๑
๙๗๒๒
๙๗๒๓
๙๗๒๔
๙๗๒๕
๙๗๒๖
๙๗๒๗

นายอภิมุข ลี้พงษกุล
นายอภิมุข อภัยศรี
นายอภิรมย ผิวละออ
วาที่รอยตรี อภิรมย สังขแดง
นายอภิรักขภูมิ ยันตะบุศย
นายอภิรักษ กงทอง
นายอภิรักษ กัลพันธุ
นายอภิรักษ โคตรกํากับ
นายอภิรักษ ชัยศักดิ์
นายอภิรักษ ปนชาลี
นายอภิรักษ สําเร
นายอภิรักษ สุขบรรณ
นายอภิรักษ หาญประชุม
นายอภิรัฐ แสงลี
นายอภิรัตน สัมฤทธิ์
นายอภิราม สาเทียน
นายอภิวรรธน บุญทองดี
นายอภิวัฒน บุญงาม
นายอภิวัฒน บุญออน
นายอภิวัฒน ปุกคะ
นายอภิวัฒน พุทธรัตน
นายอภิวัฒน สายปญญา
นายอภิวัฒน ใสสูงเนิน
นายอภิวัฒน อะภิวงษา
นายอภิวัตร เทกอง

หนา ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗๒๘
๙๗๒๙
๙๗๓๐
๙๗๓๑
๙๗๓๒
๙๗๓๓
๙๗๓๔
๙๗๓๕
๙๗๓๖
๙๗๓๗
๙๗๓๘
๙๗๓๙
๙๗๔๐
๙๗๔๑
๙๗๔๒
๙๗๔๓
๙๗๔๔
๙๗๔๕
๙๗๔๖
๙๗๔๗
๙๗๔๘
๙๗๔๙
๙๗๕๐
๙๗๕๑
๙๗๕๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอภิวิชญ พาณิชยกุลโรจ
นายอภิวิชญ สวัสดิ์จิตร
นายอภิวิชญ สิริสุกัลยกุล
นายอภิศร ทิพเสนา
นายอภิศักดิ์ แตงอ่ํา
นายอภิศักดิ์ มะลิงาม
นายอภิศักดิ์ ยุทธอาสา
นายอภิเศก ชัยโยรม
นายอภิเษก ชิ้นไทย
นายอภิเษก บัวชุม
นายอภิสิทธิ ตรงศูนย
นายอภิสิทธิ์ กลิ่นหอม
นายอภิสิทธิ์ กิ่งนาคม
นายอภิสิทธิ์ จําเริญเจือ
นายอภิสิทธิ์ ดําชุม
นายอภิสิทธิ์ ตันติกานตกุล
นายอภิสิทธิ์ เทพอินทร
นายอภิสิทธิ์ ธิเสนา
นายอภิสิทธิ์ ภูระหงษ
นายอภิสิทธิ์ ลุนนารี
นายอภิสิทธิ์ ศักดิ์ชัย
นายอภิสิทธิ์ ศิลาเกษ
นายอภิสิทธิ์ ใหมวงษ
นายอภิสิทธิ์ อภิญ
นายอภิสิทธิ์ อภิวงคงาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๗๕๓
๙๗๕๔
๙๗๕๕
๙๗๕๖
๙๗๕๗
๙๗๕๘
๙๗๕๙
๙๗๖๐
๙๗๖๑
๙๗๖๒
๙๗๖๓
๙๗๖๔
๙๗๖๕
๙๗๖๖
๙๗๖๗
๙๗๖๘
๙๗๖๙
๙๗๗๐
๙๗๗๑
๙๗๗๒
๙๗๗๓
๙๗๗๔
๙๗๗๕
๙๗๗๖
๙๗๗๗

นายอภิสิทธิ์ อรรคนิตย
นายอภิสิทธิ์ อินทรชัย
นายอภิสิษฐ เครือวัลย
นายอมตศาสตร แพงแกว
นายอมร ไชยตาแสง
นายอมร ดวงดอก
นายอมร ปกติง
นายอมร โพธิ์ศรี
นายอมร วิเศษกุล
นายอมร สุดแสวง
นายอมร หลงศรีภูมิ
นายอมร อุปนันท
นายอมรเทพ สุมมาตย
นายอมรพงศ พันธโภชน
นายอมรพันธ โสวรรณา
นายอมรรัตน โมคกุล
นายอมรฤทธิ์ คําบู
นายอมรเวช คงทรัพย
นายอมรศักดิ์ กองสิงห
นายอมรศักดิ์ ศรีวิรัตน
นายอมรศักดิ์ ศรีสุวรรณ
นายอมรศักดิ์ อรรฆผลประสิทธิ์
นายอมฤต หัศกรรจ
นายอยุทธ นัมคณิสรณ
นายอยุทธนา แสงเดือน

หนา ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗๗๘
๙๗๗๙
๙๗๘๐
๙๗๘๑
๙๗๘๒
๙๗๘๓
๙๗๘๔
๙๗๘๕
๙๗๘๖
๙๗๘๗
๙๗๘๘
๙๗๘๙
๙๗๙๐
๙๗๙๑
๙๗๙๒
๙๗๙๓
๙๗๙๔
๙๗๙๕
๙๗๙๖
๙๗๙๗
๙๗๙๘
๙๗๙๙
๙๘๐๐
๙๘๐๑
๙๘๐๒

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอรรคพล แดนดี
นายอรรคพล ฤกษนาวี
นายอรรคราวุฒิ ประชานันท
นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณ
นายอรรฎพจน แสงสนิท
นายอรรณนพ แตงออน
นายอรรณพ คํามีสวาง
นายอรรณพ ชุมเพ็งพันธ
นายอรรณพ โยนิจ
นายอรรณพ วันศรี
นายอรรถกร ภูพวก
นายอรรถกฤต แปนเชื้อ
นายอรรถการ สุริยะ
นายอรรถชัย มัจฉาเดช
นายอรรถชาติ หินแปง
นายอรรถพร เกงกสิกรณ
นายอรรถพร มาลีนันท
นายอรรถพร อักษรนํา
นายอรรถพล เกษมจิตร
พันจาอากาศเอก อรรถพล เข็มแดง
นายอรรถพล ฉิมกูล
นายอรรถพล เชื้ออภัย
นายอรรถพล ดีไพร
นายอรรถพล เทพจันทร
นายอรรถพล บัวชุม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๘๐๓
๙๘๐๔
๙๘๐๕
๙๘๐๖
๙๘๐๗
๙๘๐๘
๙๘๐๙
๙๘๑๐
๙๘๑๑
๙๘๑๒
๙๘๑๓
๙๘๑๔
๙๘๑๕
๙๘๑๖
๙๘๑๗
๙๘๑๘
๙๘๑๙
๙๘๒๐
๙๘๒๑
๙๘๒๒
๙๘๒๓
๙๘๒๔
๙๘๒๕
๙๘๒๖

นายอรรถพล บัวทอง
นายอรรถฤทธิ์ เศษฤทธิ์
นายอรรถวัต ทวยภา
วาที่รอยตรี อรรถวิทย
ทองกานเหลือง
นายอรรถวิทย ธรรมสวัสดิ์
นายอรรถวุฒิ คํามาสาร
นายอรรถสิทธิ์ ประเสริฐสิทธิ์
นายอรรถสิทธิ์ รักโสภา
นายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน
นายอรรนพ พิศสุพรรณ
นายอรัญ คันธมาศน
นายอรัญ ใยบัว
นายอรัญ วงศจอม
นายอรัญ สามหมอ
นายอรัญฎี มะเย็ง
นายอรัญวุฒิ ขวัญเดือน
นายอรัณยชายุตม พูลชัย
นายอริยธัช ทองจันทร
นายอริยะ เอมสมบุญ
นายอรุณ กลิ่นทิพยขจร
นายอรุณ กันทะขู
นายอรุณ ตั้งมโนกุล
นายอรุณ โตะหวันหลง
นายอรุณ นามวงษ

หนา ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๒๗
๙๘๒๘
๙๘๒๙
๙๘๓๐
๙๘๓๑
๙๘๓๒
๙๘๓๓
๙๘๓๔
๙๘๓๕
๙๘๓๖
๙๘๓๗
๙๘๓๘
๙๘๓๙
๙๘๔๐
๙๘๔๑
๙๘๔๒
๙๘๔๓
๙๘๔๔
๙๘๔๕
๙๘๔๖
๙๘๔๗
๙๘๔๘
๙๘๔๙
๙๘๕๐
๙๘๕๑

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอรุณ บอนอย
นายอรุณ บุญพาเกิด
นายอรุณ บุญเหิน
นายอรุณ มาศสําเภา
นายอรุณ สวนสวรรค
นายอรุณ หนูแกว
นายอรุณ อินทรแดน
นายอรุณพงษ บุญศรี
นายอรุษ เกื้อเพชร
นายอลงกต เกิดพันธุ
นายอลงกต เทอดโยธิน
นายอลงกรณ เขตสกุล
นายอลงกรณ จอมขันเงิน
นายอลงกรณ ดุสอน
นายอลงกรณ ปอมใย
นายอลงกรณ มณีโชติ
นายอลงกรณ ยุวเดชกุล
นายอลงกรณ ลัทธิมนต
นายอลงกรณ สุขสังข
นายอลงกรณ อินทรจันทร
นายอลงกรณ อูเพ็ชร
นายอลังการ กุลหนาน
นายอวง สุธรรมมา
นายอวตาร บริบูรณวัฒน
นายอวยชัย เจนไชย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๘๕๒
๙๘๕๓
๙๘๕๔
๙๘๕๕
๙๘๕๖
๙๘๕๗
๙๘๕๘
๙๘๕๙
๙๘๖๐
๙๘๖๑
๙๘๖๒
๙๘๖๓
๙๘๖๔
๙๘๖๕
๙๘๖๖
๙๘๖๗
๙๘๖๘
๙๘๖๙
๙๘๗๐
๙๘๗๑
๙๘๗๒
๙๘๗๓
๙๘๗๔
๙๘๗๕
๙๘๗๖

นายอวยชัย ทรงมุสิก
นายอวยชัย สมเสมอ
นายอวะสัน บรรจงปรุ
นายอวิรุทธ อินทระ
นายอวิสกร ประสงคดี
นายออดสวอน ริ้วทอง
นายอะริเดช ผินโพธิ์
นายอะหมัด นาแว
นายอักษร อุดมฤทธิ์
นายอัคคนาถ เผือกใจแผว
นายอัครชัย สุยังกุล
นายอัครเดช กิจคณะ
นายอัครเดช กุณราชา
นายอัครเดช พันธุนอย
นายอัครเดช สมชาติ
นายอัครเดช สารบรรณ
นายอัครเดช สีมาพลกุล
นายอัครพงศ พฤกษาสิทธิ์
นายอัครพงษ รักสีขาว
นายอัครพงษ ศรีภักดี
นายอัครพนธ อินธิราช
นายอัครพล การเพียร
นายอัครพัชร สืบอินทร
นายอัครรินทร สุพันดี
นายอัครวรรต เทือกเถาว

หนา ๒๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๗๗
๙๘๗๘
๙๘๗๙
๙๘๘๐
๙๘๘๑
๙๘๘๒
๙๘๘๓
๙๘๘๔
๙๘๘๕
๙๘๘๖
๙๘๘๗
๙๘๘๘
๙๘๘๙
๙๘๙๐
๙๘๙๑
๙๘๙๒
๙๘๙๓
๙๘๙๔
๙๘๙๕
๙๘๙๖
๙๘๙๗
๙๘๙๘
๙๘๙๙
๙๙๐๐
๙๙๐๑

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอัครวรรธน ยศเดชากิตติ์
นายอัครวัฒน นนทธนาวิชญ
นายอัครวิชช เชิญทอง
นายอัครัช บุญแท
นายอัครา สีพูแพน
นายอังกฤษ ศรีสุวรรณภักดี
นายอังคาร วงคมะโน
นายอังศุธร จุยเจริญ
นายอัชชพล กิจนุกร
นายอัชพล ถาวรวรรณ
นายอัชอรี สุขสงา
นายอัฐพงศ จารุทรัพยสดใส
นายอัฐพล ดําริห
นายอัฐวิทย โทนะใจ
นายอัฑฒ คงทอง
นายอัณณพ เสมียนหราย
นายอัดลี ดือราซอ
นายอัตถภูมิ นราภิยวัฒน
นายอัตถวิชญ โพธิ์ออง
นายอัตพร บังพิมาย
นายอัตพร ศรีคําแซง
นายอัถธิพงษ หนากลาง
นายอันดามัน โพหะดา
นายอันรอ เจะอาแว
นายอับดลรอศักดิ์ อาลี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๙๐๒
๙๙๐๓
๙๙๐๔
๙๙๐๕
๙๙๐๖
๙๙๐๗
๙๙๐๘
๙๙๐๙
๙๙๑๐
๙๙๑๑
๙๙๑๒
๙๙๑๓
๙๙๑๔
๙๙๑๕
๙๙๑๖
๙๙๑๗
๙๙๑๘
๙๙๑๙
๙๙๒๐
๙๙๒๑
๙๙๒๒
๙๙๒๓
๙๙๒๔
๙๙๒๕

นายอับดลรอหมาน ปะดูกา
นายอับดลราหมาน นารีเปน
นายอับดุลการิม แวสาเราะ
นายอับดุลคอเล็บ สาเมาะ
นายอับดุลซอมัด เล็งฮะ
นายอับดุลนาแซ เจะเลาะ
นายอับดุลพาตะ หะมิ
นายอับดุลฟตตะห มะตอเห
นายอับดุลรอซะ ยือแร
นายอับดุลรอซะ สะตี
นายอับดุลรอนิง เจะดอเลาะ
นายอับดุลรอแม ตอเละ
นายอับดุลรอฮิม ดอเลาะ
นายอับดุลเราะหมาน
อิบนูฮัจญีฮาซัน
นายอับดุลเราะหหมาน สูนสละ
นายอับดุลลาห แวนามะ
นายอับดุลเลาะ เจะซอ
นายอับดุลเลาะ เจะโมง
วาที่รอยตรี อับดุลเลาะ ซิแต
นายอับดุลเลาะ มะมิง
นายอับดุลเลาะ ยูโซะ
นายอับดุลเลาะ อินนูยูซี
นายอับดุลเลาะ ดอกอ
นายอับดุลเลาะฮ พันหวัง

หนา ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙๒๖
๙๙๒๗
๙๙๒๘
๙๙๒๙
๙๙๓๐
๙๙๓๑
๙๙๓๒
๙๙๓๓
๙๙๓๔
๙๙๓๕
๙๙๓๖
๙๙๓๗
๙๙๓๘
๙๙๓๙
๙๙๔๐
๙๙๔๑
๙๙๔๒
๙๙๔๓
๙๙๔๔
๙๙๔๕
๙๙๔๖
๙๙๔๗
๙๙๔๘
๙๙๔๙
๙๙๕๐

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอับดุลอาซิ มาปะ
นายอับดุลอาซิ หะยีบูยา
นายอับดุลฮาลิม ลาบอ
นายอับดุลฮาลิม สาและบาลอ
นายอับดุลฮาเลม ดือราแม
นายอับดุลฮาเล็ม บือดือเลาะ
นายอับดุลฮาเล็ม สาแลแม
นายอัฟฟาน เจะมะ
นายอัฟฟาน แวนามะ
นายอัมพร ทองงอก
นายอัมพร ทองสอน
นายอัมพร เองฉวน
นายอัมพล กฤตฤกษ
นายอัมรินทร ชื่นตา
นายอัมรินทร นอยทรง
นายอัมรินทร พินิจมนตรี
นายอัมฤทธิ์ ภูกิ่งเพชร
นายอัลอามีน ซียง
นายอัลอามีน สะมาแอ
นายอัศนัย จันทรประเสริฐ
นายอัศนัย มาเกตุ
นายอัศนัย วารีศรี
นายอัศนีย เกตุเนียม
นายอัศวิน กลับมา
นายอัศวิน กาวี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๙๕๑
๙๙๕๒
๙๙๕๓
๙๙๕๔
๙๙๕๕
๙๙๕๖
๙๙๕๗
๙๙๕๘
๙๙๕๙
๙๙๖๐
๙๙๖๑
๙๙๖๒
๙๙๖๓
๙๙๖๔
๙๙๖๕
๙๙๖๖
๙๙๖๗
๙๙๖๘
๙๙๖๙
๙๙๗๐
๙๙๗๑
๙๙๗๒
๙๙๗๓
๙๙๗๔
๙๙๗๕

นายอัศวิน กิ่งแกว
นายอัศวิน จุลมูล
นายอัศวิน ชํานาญรักษา
นายอัศวิน ทองริ้ว
นายอัศวิน นอยทอง
นายอัศวิน พรหมอินทร
นายอัศวิน วงศพุม
นายอัศวิน วังแผน
นายอัษฎากรณ เพ็ชรสุวรรณ
นายอัษฎางค นูมหันต
นายอัษฎายุธ ขาวผอง
นายอัษฎายุธ จินพล
นายอัษฎาวุธ คามนา
นายอัษฎาวุธ นาคสุข
นายอัษฎาวุธ บรรจุง
นายอัษฎาวุธ สุขสวัสดิ์
นายอัษฐวัฒน สุรินทราบูรณ
นายอัษมี ดอคา
นายอัษราวุฒิ จันทะแสง
นายอัสซัน อัสมะแอ
นายอัสรี เหมเด็น
นายอัสรุดดินทร หะยีมูซอ
นายอัสฮาร บาฮอ
นายอาคม กลิ่นสักโก
นายอาคม กองธรรม

หนา ๒๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙๗๖
๙๙๗๗
๙๙๗๘
๙๙๗๙
๙๙๘๐
๙๙๘๑
๙๙๘๒
๙๙๘๓
๙๙๘๔
๙๙๘๕
๙๙๘๖
๙๙๘๗
๙๙๘๘
๙๙๘๙
๙๙๙๐
๙๙๙๑
๙๙๙๒
๙๙๙๓
๙๙๙๔
๙๙๙๕
๙๙๙๖
๙๙๙๗
๙๙๙๘
๙๙๙๙
๑๐๐๐๐

(เลมที่ ๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอาคม คงเมือง
นายอาคม งามสพรั่ง
นายอาคม ชื่นตา
นายอาคม เติมพงษ
นายอาคม ทนุวงษ
นายอาคม ทิพวรรณ
นายอาคม บริสุทธิ์
นายอาคม ปานเหงา
นายอาคม ผลาเลิศ
นายอาคม ศรีสวัสดิ์
นายอาคม สุขะบุญพันธ
นายอาคม แสนคม
นายอาคาร แสนจันทร
นายอาคิรา ธรรมขันธ
นายอาจารยเอ เอี่ยมลออ
นายอาชวิน จันจํารัส
นายอาซีดี ยามาเล็น
นายอาแซ หะยีตาเห
นายอาณกร หนองหงอก
นายอาณัฐ ไตรศรีวิรัตน
นายอาณัตพงษ แกวทา
นายอาณัติ คํามณี
นายอาณัติ ชุมเจริญ
นายอาณัติ พิกุลแกว
นายอาณัติ สิทธิการ

