เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๒)
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

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

นายสัมฤทธิ์ สุขเจริญ
นายอารักษ บุญชู
นางสาวดวงจันทร ประโมทัง
นางสาวณารตา พงษจีน

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพัชรีย สายเพชรสันติ
นางวรรษมน วรรณกุล
นางหทัยชนก นงพรมมา
นางอัจฉรียพร ศิริกานนท

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายธนิน คงใย

กระทรวงมหาดไทย

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๙๓ ราย)
นายกลาณรงค แกวระวัง
๑๖ นายโชคชัย กกทองหลาง
นายกัณฑอเนก พงศจิราเดชโชติ
๑๗ นายไชยา ศรีกรินทร
นายกําพล พุกพาน
๑๘ นายฐิติพร จันทรสกุนต
นายกิตติ นันตสุวรรณ
๑๙ นายณรงค ญาณศิริ
นายกิตติศักดิ์ ตัณฑสิทธิ์
๒๐ นายณัฐวัฒน เรืองมณีโกสิน
นายเกียรติบดินทร เพงพิศ
๒๑ นายทวี ชมภูนอย
นายโกมินทร อุตพัน
๒๒ นายทรงเวทย ปานภูมิ
นายจิตรภาณุ สุขเหม
๒๓ นายบรรจง หนอแกว
นายจิรวัฒน วนะภูติ
๒๔ นายบํารุง จันทรขาว
นายเจริญพร ละหุกาญจน
๒๕ นายบุญชวย อารีรอบ
นายเจริญ เครือรักษ
๒๖ นายบุญชวย อุทธี
นายเจิม สังขมัน
๒๗ นายบุญเพ็ง ภิญญา
นายฉัตรชัย ใหลสกุล
๒๘ นายบุญเลิศ เสาสูง
นายชม กาญจนศิริวณิช
๒๙ นายบุญสี พิหูสูตร
นายชะโอด ปอมเจริญ
๓๐ นายบุญหลาย โฉมสันเทียะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕

นายประฎิษฐ นิลบุตรดา
นายประโยชน พนมมรรค
นายประสงค แกวกระมล
นายประสิทธิ์ ขําศิริ
นายประสิทธิ์ ศรีกุล
นายปญจะพล ทิพรัตน
นายปญญา คงเกิดผล
นายปญญา ศรวณียกุล
นายปน อินนุพัฒน
นายพลกาศเพ็ชร ศรีมูลเมือง
นายพิมล ทิวะพล
นายพิสิฐ คําหงษา
นายพูลศักดิ์ เจดีย
นายเพิ่มพูน ไชยชนะ
นายไพรัตน สุขโรจน
นายไพริน จีนออน
นายภัทรกิจ คุมเนตร
นายมนตรี เจนวิถี
นายมนตรี เถื่อนสุคนธ
นายมนัส แกวกัญญาติ
นายมาโนช บํารุงวัฒนะ
นายยอดชาย บุญเจริญ
นายโยธิน สงาเนตร
นายเล็ก สกุลจีน
นายวิชาญ เล็กสุวัฒน

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิเชียร คําหมอน
นายวิรัตน ธงศรี
นายวิโรจน สมานพันธ
นายศิริ รัตนบุตร
นายสนุ จันทขัมมา
นายสมชาย แนวพะนา
นายสมชาย สุขเกื้อ
นายสมดุลย พูนโภค
นายสมนึก ไทรทวม
นายสมบัติ โพธิ์มั่น
นายสมพงษ จันทา
นายสมพงษ ธานี
นายสอง แซตั๊น
นายสัมฤทธิ์ โยตําแย
นายสามารถ จักรนอย
นายสําคัญ ลุงกี่
นายสําราญ จันทรบาง
นายสิทธิ บุญทอง
นายสินธุ คําภู
นายสุเกียรติ โพคํา
นายสุชาติ พวงมาลัย
นายสุชาติ แววดี
นายสุเชษฐ แซมเพชร
นายสุพจน ฤทธิ์ผาด
นายสุรชัย รอดไพบูลย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗

นายสุรพล มีสวัสดิ์
นายเสริมพล ศาสนสุพิน
นายองอาจ อานุภาพ
นายอนุวัฒน สุรปยวงศ
นายอรรณพ ตันทิกุล
นายอํานาจ ก๋ํารามัญ
นายอุดม ผิวหอม

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๓๖ ราย)
นายกฤตธน สนิท
๑๘ นายชัยพร สิงหโต
นายกุณฑล ชินวงศ
๑๙ นายชาตรี บุตรนุช
นายเกษม มณีเรือง
๒๐ นายชํานาญ ชังขํา
นายเกษม วงคมณี
๒๑ นายณัชร คนยัง
นายเกียรติศักดิ์ บุญทอง
๒๒ นายดอกรัก กาศธัญกรณ
นายคงณฤทธิ์ บุญมาติด
๒๓ นายดํารงค บุตรหาญ
นายจรัญ จันทรมาลา
๒๔ นายถวัลย สงวนศรี
นายจรัญ เงินบํารุง
๒๕ นายทวีป ยุติมิตร
นายจรุญ งามเจริญ
๒๖ นายทวีศักดิ์ รัตนวงศไชย
นายจรูญ จันทรนิยม
๒๗ นายทรงชีพ ฟกบานใหม
นายจันรงค วงศจันสุ
๒๘ นายทองดี ชาวกงจักร
นายจารุวัฒน โยธาฤทธิ์
๒๙ นายธนพจ ยศอักษร
นายเจริญ ใจจินา
๓๐ นายธนวัสส เปยมธนภูวนนท
นายฉลอง ไชยรักษ
๓๑ นายธนศักดิ์ หลักโลก
นายเฉลิม จันทร
๓๒ นายธีรศักดิ์ แซเตีย
นายเฉลิม เลิศวิลัย
๓๓ นายธีระพงษ แสงสวาง
นายชลาลัย มีนวน
๓๔ นายนรัณ จันพิพิศ

๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓

นางชูศรี หวางเพียร
นางดาวรินทร ชวลิต
นางถิราพร พูนสูงเนิน
นางสาวนุชนาถ แสงมุกดา
นางปราการ ปวงแกว
นางสายชล ศันสนะพิทยากร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙

นายบงกช พรมศรีจันทร
นายบัญชา สินภักดี
นายบัญญัติ แกววิชิต
นายบุญชู ไมคํา
นายบุญธรรม ทนดี
นายบุญมา ทองอรุณ
นายบุญสมิง จูมพิลา
นายปณวัตร ทองอนันต
นายประดิษฐ ระเวง
นายประพันธศักดิ์ ทางนะที
นายประยูร บุญเกื้อ
นายปราพันธ โพธิ์เจริญ
นายปรีชา จมเสน
นายปรีชา สุขสีเสน
นายปอน เครือละมาย
นายพงษพันธุ ฤทธิ์มนตรี
นายพะเยาว ศรีอนันต
นายเพียร พรรณศิริ
นายภักดี ชมภูราษฎร
นายมนัส ทับทอง
นายมานะ รมเย็นใจ
นายมานิต ปุงคานนท
นายยุทธกร โรจนกร
นายยุทธกิจ ทาระพันธ
นายวรรณา สําเภาเครือ

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวรวุฒิ หยูหนูสิง
นายวสันต เหล็กฉิม
นายวัฒนา แสงทอง
นายวารินทร ศรีดี
นายวิชัย ทองเชื้อ
นายวิเชน มิตรทะจิตร
นายวินิจ คําเบา
นายวิระพงษ แสงคําไพ
นายวิรัตน บุตรดํารง
นายวีระศักดิ์ มุดกระโทก
นายวีระศักดิ์ หนุนวงศ
นายไวพจน มูลธิโต
นายศุภกร เสวตบุตร
นายสตอปา เจะเลาะ
นายสมคิด เกิดทอง
นายสมนึก พัฒนะสมบูรณ
นายสมบัติ สีทาหนุน
นายสมพงค มณีชวง
นายสมพงษ พุฒซอน
นายสมยศ แกวเก็บ
นายสันติ ตายเพ็ชร
นายสายัณย บุญเต็ม
นายสิงหทอง นะทร
นายสิทธิศักดิ์ ทองนอก
นายสุชาติ รสรื่น

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐

นายสุพจน บุญมาเลิศ
นายสุธี ฤทธิรักษ
นายสุภกร จันทรครุฑ
นายสุมลธา พัฒนา
นายสุรสิทธิ์ คงคลอด
นายสุรัตน คําแดง
นายสุรัตน ธรรมธน
นายเสด็จ รัตนวราภรณ
นายเสนห ชูเชิด
นายเสรี เสมสวัสดิ์
นายโสภณ แสงดาว
นายหะแซ บินเซะ
นายหัถชัย พิบูลย
นายอนนท นาคชู
นายอนุพงษ ปองสุพรรณ
นายอับดุลเลาะ บูงอ
นายอํานวยเดช หังสสูต
นางจรุณี เขียวชอุม
นางสาวชัญญนุช สรอยจีน
นางสาวฐิติภรณ สวัสดี
นางทนานุช ยวงขาว
นางธนภร ลําดับพงศ
นางธัญญพร พวยอวน
นางนุชจรี กอระกัน
นางสาวพรพนา รอดจันทร
นางสาวพัชริน นาสวน

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพิมลพรรณ มั่งคั่ง
นางสาวพิลาศลักษณ ระวิวรรณ
นางเพลิน โพธิ์ภัย
นางเพียงใจ นวมงาม
นางสาวลมัย พูนดี
นางสาววันดี อรุณศรีสุขสันต
นางวันทอง ศรศิลป
นางสาวศิริพร มูลละ
นางสาวศิริกานต เสาสา
นางศิริพร บุญมีรอด
นางสาวศิริพร ศิริรัตน
นางสาวศิริพร มูลละ
นางสมควร คงพันธ
นางสมจิต คงนิล
นางสมพิศ ดําสาคร
นางสิริรัตน เครืออาษา
นางสุจินดา กุลอึ้ง
นางสาวสุภารัตน บุษมงคล
นางสุภารัตน เสือเทศ
นางเสาวลักษณ มณเฑียรรัตน
นางโสภา สีระสา
นางสาวหทยา แจมแจง
นางอังคนา บุญเส็ง
นางสาวอาภัสรา สุนทรทวม
นางอารมณ จีนออน
นางสาวเอมอร คงจินดามุนี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม
๑๐
นายชุมพล แสงประชุม
๑๑
นายชูศักดิ์ ศิริชาติ
๑๒
นายณัฐชพงษ ชอประพันธ
๑๓
นายทองหลอ มากมูล
๑๔
นายบุญธรรม ธรรมรงค
๑๕
นายไพโรจน ภูเมือง
๑๖
นายมานพ ดีดสี
๑๗
นายเริงชัย พูลวิหก
๑๘
นายวิโรจน สุขทรัพย

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๑๘ ราย)
นายสมทบ หลากสุวรรณ
นายสราวุธ ราชตา
นายสัมพันธ นามคุณ
นายอภิชาติ สายทอง
นายสุจินดา เจริญเนตรกุล
นางรัชภร ภาณุนิธิเมธ
นางสาววารุณี คุมครอง
นางศรีสุรางค สัตยบัณฑิต
นางสมบัติ ไทยแกว

กรมการพัฒนาชุมชน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒๘ ราย)
๑๕ นายมนูญ เวชสาร
นายขรรคชัย เจริญวงศลิขิต
๑๖ นายมานัส ฉายาวาท
นายขวัญชัย นาคทอง
๑๗ นายวรวุฒิ บุญจุบัน
นายจํารูญ ยะไชยศรี
๑๘ นายวิศณุ ชะเอมเทศ
นายจรัล มวงไหมทอง
๑๙ นายรชต วงษไกรนารถ
นายชาตรี สังขทองงาม
๒๐ นายศักดิ์ดา ศิริสมบัติ
นายเชิดพงศ ยิ้มสงบ
๒๑ นายสมคิด พองพงษศรี
นายฐานพงศ ริหิรัณยกรณ
๒๒ นายสมพงษ ใจสุดา
นายณรงค สุริวงษ
๒๓ นายสมศักดิ์ จันทรควง
นายธานินทร นิลโขง
๒๔ นายสมเกียรติ์ ดาสุข
นายนิรันดร กอนอินทร
๒๕ นายสันติ อุทธา
นายพนมกร แกวเปย
๒๖ นายอภิรมย แสนสนธิ์
นายไพรัตน นุมตี่
๒๗ นายอมร พวงทอง
นายประพันธ ณุวงษศรี
๒๘ นางสาวปทมนิภา นิ่มสกลธ
นายมงคล ชออุบล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔ ราย)
๑ นายภัทราวุธ พยัคฆวงศ
๓ นายอุดม ธุระพระ
๒ นายอลงกร กงไกลาศ
๔ นางสาวเสาวนีย เบามูลสตรี
๑ นายณัฐพงษ ทรงสีสด

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
๒ นายอดิศักดิ์ พุมโพธิ

กรมทีด่ ิน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๓๙ ราย)
นายกันยา พงษพันธ
๑๙ นายมายูร วรรณคีรี
นายโกมินทร สุขะพะวงษ
๒๐ นายเรวัติ วรรณทอง
นายเซียง เสียงเพราะ
๒๑ นายสงคราม พลฤทธิ์
นายณรงค กนกศรีรักษ
๒๒ นายสนอง บุปผา
นายทองแยม ศรีรักษ
๒๓ นายสมชาย ยันตทอง
นายธวัชชัย คําจีน
๒๔ นายสมชาย ศิริเจริญ
นายนุภาวุฒิ มูลเมืองแสน
๒๕ นายสมพงษ ลากระโทก
นายบรรจง สุขสุยนต
๒๖ นายสมรรถ แพมิ่ง
นายบรรจง บุตรเมือง
๒๗ นายสัญญา จดชัยภูมิ
นายบุญชวย เพ็ชรพินิจ
๒๘ นายสัมพันธ ใจกอง
นายบุญรมย ยั่งยืน
๒๙ นายสาธิต สาสงเคราะห
นายประยง วงศจันทร
๓๐ นายสําเริง ประสงคเงิน
นายประเสริฐ ศรีสุวงค
๓๑ นายสุเคพ พุกเพชร
นายไป สุวรรณสนธิ์
๓๒ นายสุทธิพงศ แพงสุภา
นายเผชิญ วิญญา
๓๓ นายสุนทร วงษไชยา
นายพรสิทธิ์ วงศษาพาน
๓๔ นายสุริยัน ยํายวน
นายมงคล แกวศิริ
๓๕ นายโสภณ บัวกอง
นายมานะ ปดถาสาย
๓๖ นายองอาจ ทองแฉ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗ นายอดุลย สิริพลายเล็ก
๓๘ นายอธิศกั ดิ์ เขตอนันต
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓๙ นายอราม วังใหม

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายกัมปนาท โชติอน
๑๙
นายจรัลพงษ ชัยจันทร
๒๐
นายจรินทร ชัยหาญ
๒๑
นายเฉลิม จางวางคง
๒๒
นายชาญชัย หอหุมดี
๒๓
นายทรงเดช กําปนาท
๒๔
นายธานินทร นาเมืองรักษ
๒๕
นายธีระศักดิ์ ศรีสุข
๒๖
นายนัตฐิวุฒิ อัศวภูมิ
๒๗
นายบรรจง ชํานาญ
๒๘
นายบุญรุง เลิศปรีชา
๒๙
นายประจวบ โพธิ์กิ่ง
๓๐
นายประชา เพียรนิยมรัตน
๓๑
นายประสบโชค ไชยมาตย
๓๒
นายประเสริฐ ซองเหล็กนอก
๓๓
นายพัฒนา นันตะเคน
๓๔
นายพิทักษ แกนมีผล
๓๕
นายไพบูลย เหลืองสุวรรกุล
๓๖

๓๖ ราย)
นายวิชวน ตุมหอม
นายศรกฤษณ สุนัติ
นายสมศักดิ์ แกวศรี
นายสมศักดิ์ พรสี่
นาสาธิต เปรมเผื่อน
นายสิทธิโชค อุณหฤกษ
นายสิริโชค บัณฑิตพรหมชาติ
นายสุชาติ เลขะพาศ
นายหฤษฎ แกวหนู
นายอนัน แกวโยน
นางนุชจรีย แหนกลาง
นางสาวเนตรทิพย บุญมา
นางปริยากร จินดานิล
นางวิมลศรี เจริญชัย
นางแววตา บุญปก
นางศุภัคชญา คงคูณ
นางสาวสุพรรณี สนนิ่ม
นางสาวสุภัทราวดี พลีบัตร

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๐๗ ราย)
๑ นายกําพล โพธิ์งาม
๓ นายเกียรติศักดิ์ อนุรักษนา
๒ นายเกษมสันต มนตรีโพธิ์
๔ นายโกสุม โถนอย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

นายขวัญ โสมเมา
นายขุนไกร พึ่งจะคลี่
นายคเน พัฒนศักดิ์
นายคมกริช ศรีเกิด
นายคมสัน อินตะรัตน
นายคุณากร เจริญผล
นายจํานงค อินทรชวย
นายจํารูญ เมษสุวรรณ
นายจําลอง พรหมพิชัย
นายจิระ ศรีสมานุวัตร
นายเจษฎา คํานันท
นายฉัตรชัย พันธุหนอง
นายชรินทร สุขดิษฐ
นายชัยชนะ โคศิลา
นายชัยวัฒน เขียวนนท
นายชัยวิทย คุยเจริญ
นายเชาวลิต มูณีวรรณ
นายดุสิต เผื่อนกลาง
นายเดชา หาชา
นายเดียว ทีปะลา
นายถนอม ศรีจันทร
นายถวิล หมื่นแกว
นายทวี สุภักดิ์
นายทองแดง สุนทรศิริ
นายธิฐิพงษ สังวาลย

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนพพล พิมพประจักษ
นายนาวิน ศรีสมบุญ
นายนิวัฒน สุนทรวาที
นายนุกูล พวงทวี
นายนุกูล อินทอง
นายบุญพา ยิ้มนอย
นายบุญมา บับภาวัน
นายบุญมี ตนดี
นายบุญลือ จามจุรี
นายบุญสง ศรีสุวรรณ
นายประกาศิต สุวรรณพันธ
นายประเดิมชัย ดอกดวง
นายประสาน ลิขิตวัฒนกิจ
นายประสิทธิ์ ธรรมเพชร
นายประหยัด หวลสันเทียะ
นายปญญา สีหะราช
นายผัด มูลเมือง
นายพงษเจริญ โพธิพิบูลย
นายพิชิตศักดิ์ เดชบุญ
นายพิเชฏฐ แซอึ้ง
นายพิษณุ ศรีภักดี
นายไพโรจน พานศรี
นายไพวรรณ เดชสุภา
นายมาโนช เนติธรรมกุล
นายเยาว อินทจักร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙

นายรุสดี สาและ
นายวัฒนา เคหะจิตต
นายวิทยา โพธิ์ละคร
นายวิโรจน แกวกระจาย
นายวิโรจน ศิริวรรณ
สิบตรี ศรีเนตร ใจคํา
นายศักดิ์ชาย พวงจันทร
นายศักรินทร ชมภูทวีป
นายเศกสิทธิ์ ถนอมทองพันธ
นายสมคิด นิ่มดวง
นายสมคิด รัตนพงศ
นายสมคิด สงวนศิลป
นายสมบัติ ออนนุม
นายสมพงษ สกุลทอง
นายสมพร สุวรรณรัตน
นายสมภพ นันทรักษ
นายสมศักดิ์ พุทธิวงศ
นายสายันต อาจจํานงค
นายสําเนาว เชาวิทยา
นายสําเรียง แสงเดือนเพ็ญ
นายสิงหคาร เสนาธรรม
นายสินธุ ชุมผึ้ง
นายสี นาคนาคา
นายสุชัย วงศธนะรักษ
นายสุเทพ เคหา

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุเทพ ชัยหาญ
นายสุพัฒน ตาจีน
นายสุภาพ นันทะชิน
นายสุเมธ อาจพินิจ
นายสุรเชษฐ วรรณพัฒน
นายสุริยะ ดําพิทักษ
นายสุวรรณ ทรัพยประเสริฐ
นายสุวรรณ กาฬภักดี
นายสุวีระ โพนเกาะ
นายเสถียร รัตนพันธ
นายเสนห ตื้อกันทะ
นายเสริม พรหมนวล
นายอนันต ชื่นชอบ
นายอนันต มณี
นายอนันต รัตนพันธุจักร
นายอนิรุทธ ดวงสุภา
นายอภิรักษ ทองแทง
นายอุดมศักดิ์ คชินทรโรจน
นายอุดมศักดิ์ มานุจํา
นายอุดมศักดิ์ สุขแกว
นางปราณีต เลิศรัตนอมรกุล
นางพุธ เสี้ยวภูเขียว
นางสาวพูลศรี สีลากลาง
นางลําพวย มาตยภูธร
นางวีรวัลย โพธิ์มา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๕ นางสาวสัณหสิรี ศรีสุข
๑๐๖ นางสาวสิรยิ า รักบํารุง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๐๗ นางอุบลรัตน สุวรรณจันทร

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๕๒ ราย)
นายกนกศักดิ์ สรอยทรัพย
๒๓ นายเจริญ เคหา
นายกฤษฎา ทัศคร
๒๔ นายฉันทพล พลเยี่ยม
นายกฤษฎางค สยามา
๒๕ นายชลอ เขียวเพ็ช
นายกัณหา หนันแป
๒๖ นายชัชวาลย รุงสอาด
นายกิตติ จรูญรักษ
๒๗ นายชัยชาญ ปตถาวงษ
นายกิตติ ศรีกรินทร
๒๘ นายชัยสิทธิ์ ปะกานะปูเต
นายกิตติภพ เมฆขยาย
๒๙ นายชาญวิทย ธรรมประโชติ
นายเกรียงไกร ยืนชีวิต
๓๐ นายชาตรี ชุมมณเฑียร
นายเกรียงศักดิ์ กีรติกานตสกุล
๓๑ นายชูเกียรติ กฐินทอง
นายเกษม ปานพลอย
๓๒ นายชูศักดิ์ ประทุมทอง
นายเกียรติพงษ ชินสมบูรณกิจ
๓๓ นายเชิดชาย ตางพันธ
นายเกียรติศักดิ์ บุญเพลิง
๓๔ นายเชิดศักดิ์ หิมะคุณ
นายไกรวุฒิ แกวชวย
๓๕ นายณเดช พรหมมณี
นายขรรคชัย มูลแกว
๓๖ นายณพมนัส เย็นใจ
นายคงเดช เชื้อสีนนตรี
๓๗ นายณรงค ทือเกาะ
นายคําปอน รุพันธ
๓๘ นายดารา มุงค้ํากลาง
นายจงรักษ โสมศรีแพง
๓๙ นายดิฐ เรืองสุวรรณ
นายจอง แดงสันเทียะ
๔๐ นายเดชา ชางบุ
นายจักรกฤษณ ทิพยธรรม
๔๑ นายตรัยวุฒิ วิชัยธวัช
นายจันทร โกษาวัง
๔๒ นายไตรเทพ หลักชัย
นายจันทรเกษม นามวันทา
๔๓ นายเถลิง โยธาคนธ
นายจํานงค ชาวเสมา
๔๔ นายทวีศักดิ์ มาดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙

นายธนเสฏฐ กิตติศักดิ์โภคิน
นายธรรมนูญ ผลเต็ม
นายธวัช บัวเกษร
นายธวัชชัย ทาวิรัตน
นายธานี พนมผา
นายธีรวัฒน ไมตรีสวัสดิ์
นายนพดล ลิ้มพานิช
นายนิวัฒน ศรีโพธิ์พันธุ
นายบดินทร อินทรพาณิชย
นายบรรจบ กลิ่นไธสง
นายบุญทํา พุมดวง
นายบุญมา บานแยม
นายบุญสนอง พรอมมูล
นายปฐมชัย มานะอยู
นายปพน แผผล
นายปภณ แหนคํา
นายประกอบ นามมะเริง
นายประดับ ใจจะเกิด
นายประถม ชัยมงคล
นายประทุม พัฒนกลั่น
นายประเทือง ไววอง
นายประนอม เนียมหอม
นายประสงค พูนโต
นายประสิทธิ์ แกวเพชร
นายประเสริฐ สุขบท

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพงศพันธ สองเมือง
นายพงษทร บุญชุมใจ
นายพรลภัส ยอดสวัสดิ์
วาที่รอยตรี พัฒนนัย แสงชาติ
นายพิชัย ฉิมผกา
นายพิเชษ ลีละรัชต
นายพิทักษพงษ พื้นอภัย
นายพินิจ ศรีวิพัฒน
นายพิษณุ ชํานาญศรี
นายพีรณัฐ ตรงตอกิจ
นายไพ ทรงจอหอ
นายไพฑูรย สมภาร
นายไพโรจน แสงแจม
นายภิรมย คํากมล
นายมนตรี ไตรจอหอ
นายมานัส คําศรีพล
นายมาโนช ศาสตรวาหา
นายระนอง เพชรจูด
นายลาน พันธเดช
นายเล็ก สะราคํา
นายวชิรศักดิ์ เพียรพจน
นายวรัญชัย หนูบุญ
นายวสันต แสงมณี
นายวัชรินทร พระแกว
นายวิจิตร คําแหงรส

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙

นายวินัย เมืองกระจาง
นายวิยะรัตน รัศมี
นายวิรัตน ชนะจิตต
นายวิรัตน เนตพนา
นายวิโรจน สระทองเทียน
นายวิษณุ หลําเบ็ลสะ
นายวุฒิชัย นิยมเดชา
นายเวียง โกมลตรี
นายศรายุทธ ฉัตรขุนทด
นายศักดิ์สิทธิ์ มีศักดิ์สยาม
นายศุภกฤต เสารสิงห
นายศุภชัย ชูสุวรรณ
นายศุภชัย สุขนาค
นายสกล จํานงคยา
นายสถาพร ทองตาม
นายสถิตย หนูอุไร
นายสมชาย จันที
นายสมชาย นันคํา
นายสมปอง ชวยขํา
นายสมสถิตย ถิตยกุล
นายสมหมาย อุตมา
นายสวัสดิ์ จุมพลสวัสดิ์
นายสันติ ถอนโพธิ์
นายสายันต จงกลาง
นายสํารวย กลิ่นเอี่ยม

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสินสมุทร ศิริมาศ
นายสุชีพ แกวนพรัตน
นายสุบรรชา สาริพัฒน
นายสุภชัย หัดประสม
นายสุเมธ เรือนเงิน
นายสุรศักดิ์ พิศสุวรรณ
นายสุวิสิทธิ์ หนูแบน
นายอดิศักดิ์ หยูคลาย
นายอนุรักษ วิชาพร
นายอภิชิต ขันทอง
นายอภิศักดิ์ พาศรี
นายอรรณพ คลายหิรัญ
นายอัมพร ทวิสุวรรณ
นายอิทธิพล ทองทาฉาง
นายอุทัย ราชเรืองศรี
นางจีรวรรณ ผดุงทรง
นางชฎารัตน คําแผลง
นางนรีทิพย วีรธรรม พูลสวัสดิ์
นางนิตยา ขอเสริมกลาง
นางเบญจศิลป รัตนวัน
นางสาวประภาพันธ ทองปา
นางปรีดา เพชรประสมกูล
นางเพ็ญศรี อิ่มสมบัติ
นางสาวมีจิน แซคิว
นางสาวระเบียบ พิมพพันธ

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘

นางสาววัณณิภรณ สังขเทพ
นางสาววาริน เกิดมั่น
นางวิรัช ตูเซง
นางสาววีรวรรณ สุวรรณลิขิต

๑ นายพิษณุ นิลโต

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสมพร บัวผัน
นางสุภิญญา อินธิแสน
นางอรณา โพธิ์ศรี
นางอรุณี กองดิน

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
๒ นายสุทัศน ชัยมงคล

กรมโยธาธิการและผังเมือง
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๕๘ ราย)
นายกองเกียรติ อนันตการ
๑๗ นายถาวร โนนทิง
นายกิตติคุณ พุทธา
๑๘ นายบัณฑิต ไวยธิรา
นายขจร ฮะทะโชติ
๑๙ นายบุญธรรม บัวเกิด
นายจตุพร ธนะสีลังกูร
๒๐ นายบุญเลิศ วังนรา
นายจรัญ สังยวน
๒๑ นายประกิจ สังขจันทร
นายจิตติ สุขกาย
๒๒ นายปญญา ใจผอง
นายเจาพระยา ลุนลา
๒๓ นายพัฒนา อรัญโสตร
นายเฉลียว ยอดแกว
๒๔ นายไพฑูรย ซื่อตรง
นายชลอ เนียมรอด
๒๕ นายไพศาล เรืองวงษ
นายชลอ ภูเดช
๒๖ นายเล็ก ตรีมงคล
นายชําราญ พิมพินิจ
๒๗ นายวินัย วิรุฬหเจริญ
นายเชาวลิต ตรียัง
๒๘ นายสมคิด กองสิน
นายณัชธชาญรุฐ แกวงษบัญชา
๒๙ นายสมชาย พรหมพันธุ
นายณัฐพงษ สระแกว
๓๐ นายสมพงษ ดวงประไพ
นายณัฐพงศ เรืองดํารงค
๓๑ นายสมศักดิ์ อิ่มใจกลา
นายณัฐวุฒิ พูนกิตติสุข
๓๒ นายสมศักดิ์ เอี่ยมอําพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

นายสะมะแอ วาฮะ
นายสิทธิชัย กุลนันทกานต
นายสิทธิชัย นิ่มบรรเลง
นายสุชาติ สุธรรม
นายสุรินทร คงคํา
นางเกษร แกวทิพย
นางขวัญเรือน ทองคํา
นางคมคาย พุมศรีเพ็ชร
นางสาวเงินยวง ขวัญแพ
นางสาวจันทรเพ็ญ กองแกว
นางเตือนใจ ชางถม
นางสาวนริสา ดวงจุมพล
นางสาวนัทธมน บุญเปลง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายกฤตชณน แกวสุกไส
๑๒
นายกฤตภาส วศินรังสี
๑๓
นายกฤษณะ พลสุวรรณ
๑๔
นายจิรวัฒน บุญยวง
๑๕
นายจิรายุ บุญรอดรักษ
๑๖
นายเฉลิมเกียรติ กลัดแพ
๑๗
นายเฉลิมวิทย สมบัติเจริญ
๑๘
นายชนะ วิหครัตน
๑๙
นายชัยวัฒน คลายพงษ
๒๐
นายณรงคศักด ทองคํา
๒๑
นายทรงชัย เหมมาลา
๒๒

๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปนันดา รักษาวงศ
นางสาวประภาพร ศรีเพชรภูมิ
นางปราณี ธัญธาดาลักษณ
นางเพ็ญแข ปลอดทอง
นางสาวภัสราภรณ พนัส
นางสาวยุพารัตน มะรัตน
นางรัตนพร ศลป
นางลัดดา กวดขันธุ
นางสาวสมคิด นวลพลกรัง
นางสายฝน สุขินันท
นางสาวสายพิณ มยุรา
นางอรุณศรี ธรรมสวัสดิ์
นางอารีย พักสา
๙๖ ราย)
นายทรงยศ นาคผอง
นายธนพัต แกวนอย
นายธนวัฒน ตั้งเจริญ
นายนพรัตน คงแกว
นายนราธิป ฉลูทอง
นายนิรุทธ จูแยม
นายบรรจง โกษะ
นายบรรเจิด ขจรคํา
นายบรรพต ละครขวา
นายบูชิต จิตตสุขสําราญ
นายประมาณ สาพิมพ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗

นายประสิทธิ์ กรุษสารท
นายเปรียน เซงขิม
นายพงษศักดิ์ เสวตบุตร
นายพงษสวัสดิ์ ทิวไผงาม
นายพรพิทักษ จีรดิษฐ
นายพิชัย ทองสุข
นายพิทักษ คชรินทร
นายพิสิฐ ตาวะสุข
นายไพบูลย ไวยธิรา
นายมงคล จุลทะเส
นายมานพ สุขโข
นายมานะ พึ่งบุญลือ
นายมานะ เหลาเปย
นายมาโนช งามสมโสตร
นายยุทธพงษ สีทับทิม
นายรังสิทธิ์ รักษาสิทธิ์
นายราชัน เทพยศ
นายรุงรัตน เขียวสอาด
นายวิชัยรัตน เศียรยง
นายวิชาญ สีนิล
นายวิรัตน สงวนศักดิ์
นายศจิษฐา เรืองตาตะ
นายสนอง พิณปราโมทย
นายสมจินต จิตรภักดี
นายสมชาย แยมทรัพย

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมภพ หงสรัศมีทอง
นายสมศักดิ์ หวังหมูกลาง
นายสมหมาย พุมเจา
นายสมาน พวงแกว
นายสันทิฎฐ รื่นเจริญ
นายสันธศิริ ไทยสวัสดิ์
นายสิงหทอง ทิพยเดช
นายสุฑัณ นามพันธ
นายสุเทพ ธรรมจักร
นายสุเนตร รัตนเศียร
นายสุรเชษฐ ภูสุด
นายสุรพันธ โพธิพล
นายสุรสิทธิ์ ศรีแมน
นายสุริยงศ วงศโพธิพันธ
นายสุริยา ชนกกานต
นายสุริยา ราตรีสุข
นายสุวิทย ทองคํา
นายเสนห กุลศิริ
นายอาณัติ ไหลหาโคตร
นายอิสมาแอล เซ็ง
นายอุทิศ ชุณหประภาพ
นายอุไร นอยวันนา
นางกมลวรรณ ผิวสอาด
นางสาวกรองทอง ทองยอย
นางสาวกิตติมา จูจวง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

นางกุลนารี อัมพุช
นางจินทนา รักนุกูล
นางดอกไม จุลทะเส
นางสาวธนิตรา สติธรรม
นางนงนุช รัตนเศียร
นางนงนุช ศรีแจม
นางนลินภัสร ชมภูโพธิสิริ
นางนอมจิตร เนียมไธสง
นางสาวนิตยา คงเกษม
นางประดิษฐ เกตุโชติ
นางปยพร ศรีขาว
นางพวงทิพย บุญครอบ

๑ นายกฤษดา พานนาค
๒ นายเกียรติยศ พิลาแกว

๑ นายพัสกร ผลบุญ
๒ นายสําเริง ชมบุญ
๑
๒
๓
๔

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมาริษา สุกใส
นางยุพิน ปานรัตน
นางสาวยุวดี พรหมพระสิทธิ์
นางรจนา อุยหา
นางสาวลําพู รักวงศบุตร
นางวรินทรธนาตย เรืองโชติ
นางศิริพร ใยสามเสน
นางสมใจ ทรัพยสิน
นางสังวาลย โพธิ์มา
นางสุพรรณนา ศรแกวดารา
นางอารีย สดศิริ
นางสาวอุษา ยรรยง

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๓ ราย)
๓ นายวราพันธ แนงแหยม
กรมการปกครอง
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๓ ราย)
๓ นางนิรังษิยา ยาบี

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายชูชาติ เพชรสุข
๕
นายนิโคลัส ใจอดทน
๖
นายนิพนธ ศรีจันทร
๗
นายบุญสม จุยกระจาง
๘

๑๖ ราย)
นายปรัชญา ทิพยอาสน
นายปยะพงษ ธงศรี
นายโมฮัมหมัดนูรูดิน คาเว็ง
นายรักษิต โพธิ์แจม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๙
๑๐
๑๑
๑๒

นายสมคิด ยอดยิ่ง
นายสรายุทธ ศิริปรุ
นายสิทธิพร สีมณฑา
นายสุชาติ เซ็นพานิช

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม
นายเจริญ สอนซื่อ
๑๗
นายเจริญศักดิ์ กลั่นความดี
๑๘
นายเจริญศักดิ์ ทิพมอม
๑๙
นายชาตรี วิชัยกิจกุล
๒๐
นายณรงค ยี่รงค
๒๑
นายดุสิต วรรณจิตต
๒๒
นายทศพล ธรรมจักร
๒๓
นายธวัชชัย พงษประสพ
๒๔
นายบัญดิษฐ ฤทธิ์มนตรี
๒๕
นายบุญเสริม เต็มกระโทก
๒๖
นายประวิทย บุญสําราญ
๒๗
นายศักดิพัฒน พูลพวง
๒๘
นายสมานมิตร พวงสันเทียะ
๒๙
นายอิทธิพล เปรมปรีสุข
๓๐
นางสาวกมลพร อารีย
๓๑
นางกฤษณา ภาคสุข
๓๒

๑ นายกนก สุขมุข
๒ นายกมล มะลิวัลย

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางชบาทิพย สือแต
นางรอปอะ เตะ
นางวิสา เขียวนอย
นางอัชยะห เจะมะ
๓๒ ราย)
นางขวัญใจ แซเอี้ยะ
นางจีรนันท ชุมศรี
นางจีรนันท บุญเจริญ
นางชวนพิศ กรมสะอาด
นางทองสุข กอแกว
นางธนพรรณ เชื้อทองคํา
นางนฤมล พุทธมหิกานนท
นางสาวนุสรา มัจฉากล่ํา
นางแพรวา ปรีชาชน
นางสาวมาลินี เอี่ยมพงษ
นางสาวยวนใจ ฝอยทอง
นางยุพิน อิ่นแกว
นางสาววาสนา ธาราศิริ
นางสาววาสนา หอมชู
นางสุดารัตน แกนเพ็ชร
นางสาวอุษา เนตรทัศน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒๖๓ ราย)
๓ นายกร สงทอง
๔ นายกระจาง ชูบุตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

นายกลาหาญ ฮะวังจู
นายกอพจน ออนคํา
นายกังวน ไทยพานิช
นายกัมปนาท ขุนรักษ
นายกิตติชัย พวงใหญ
นายกิตติพงษ เปาเลง
นายกิตติศักดิ์ ชูควร
นายแกว วรินทร
นายโกศล การไถเจริญ
นายเข็มพร เขตธีรภาพ
นายคําปน ปองภัย
นายคําปุน แสงสาย
นายจงรัก มุกดามวง
นายจรัญ มลฑา
นายจรูญ ผิวคราม
นายจําลอง อุณหะกะ
นายจิตต อินทเอิบ
นายจีรบุตร กลิ่นหอม
นายเจตต เขียนโกลา
นายเจริญฤทธิ์ พลแสน
นายเฉลิมพล อนงคเวช
นายไฉน แสงรัตน
นายชนะ กลับวิหค
นายชยุต ฉ่ําเฉลิม
นายชัชวาล เบาจันทึก

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชัยณัฏฐากร สุทธิทักษ
นายชัยพร สมบัติศิริ
นายชัยพฤกษ ดิษฐเชื้อ
นายชัยยันต บุญศรีนุย
นายชัยรัตน มาลัยมาตร
นายชัยศิริ พิมพิลา
นายชาญ พัฒนา
นายชาญณรงค โกวิตร
นายชาติชาย ถาวร
นายชํานาญ เกษรโอสถ
นายเชวง วัฒนวงค
นายเชาวฤทธิ์ ศุภสมภพ
นายโชคชัย ไวยเวช
นายณรงค คําอาย
นายณรงค ผิวบุญเรือง
นายณัฐพงษ สุภาพงศ
นายดาวรุง เวียงสาม
นายดํารง วงษสุวรรณ
นายถาวร จารีตดิลก
นายถาวร สงทับ
นายทนงศักดิ์ พันธงาม
นายทรงศักดิ์ จินะทอง
นายทรงศักดิ์ เมืองโคตร
นายทวีป โตไผ
นายทวีศักดิ์ อาทิตยตั้ง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙

นายทองดาว คงแสนคํา
นายทองพูล พนาราบ
นายทองวัน อินสุวรรณ
นายทิวากร ทองแกวเกิด
นายเทียนชัย จายโจง
นายธงชัย ทวมมา
นายธงชัย นามอาษา
นายธงชัย วาจาตรง
นายธนพล ผลสอน
นายธนภณ ถนอมพันธุ
นายธนัท ไชยมานิตย
นายธนาวุฒิ พวงทอง
นายธวัชชัย แกวดวงใหญ
นายธาตรี บุราคร
นายธีระยุทธ นวมอินทร
นายธีระวัฒน ศิริรักษ
นายนนท ทั่งดี
นายนพเสณี รื่นฤดี
นายนิคม รุงเรือง
นายนิคม ลาวัลย
นายนิพนธ โหโก
นายนิภัทร เตระจิตต
นายนิวัตร มาเอียด
นายบัญชา นอยมนตรี
นายบัญชา พัฒนกูล

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายบุญจันทร สุระมิตร
นายบุญเชิด แกวรุณคํา
นายบุญแทน โสมศรี
นายบุญธรรม ทิพยรัตน
นายบุญนอม บุญพรมศรี
นายบุญมี เมืองสวัสดิ์
นายบุญยศ ขุนนาค
นายบุญเลื่อน กุนานวล
นายบุริศร กลับชนะ
นายประจวบ ทุนกาศ
นายประจักษ สิงขร
นายประดิษฐ กรอบมุข
นายประดิษฐ ชางงาม
นายประพจน หงษสิงห
นายประพันธ หวงจริง
นายประภาส แสงประกาย
นายประยงค ครามยิ้ม
นายประยงค จันทวงษ
นายประยงค นรารัตน
นายประวิทย แจมจํารัส
นายประสงค เข็มกลัดมุกต
นายประสพผล คีรีวรรณ
นายประสิทธิ์ สุดปอม
นายประสิทธิชัย แหวนชุม
นายประเสริฐ จันประเทียน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙

นายประเสริฐ ชูตาลัด
นายปรีชา คงเมือง
นายปรีชา แจงดี
นายปรีดา โคตะมี
นายปลิว ปานทอง
นายปวิช ดํารงธรรมเจริญ
นายปญญา จันทรเดช
นายปยวิช เกสรทอง
นายพงศกรณ ทัศนาราม
นายพงษพันธ เรียงไรสวัสดิ์
นายพงษศิริ พุทธวัน
นายพจน เทียมศรี
นายพจน ยิ่งกําแหง
นายพนม ทับทิมศรี
นายพรชัย ประยงคแยม
นายพานทอง ไชยคีนี
นายพิเชษฐ คงมา
นายพิทยา ชุติโชติมหพงศ
นายพิศัณย ใสสา
นายพูนลาภ พลอยพุม
นายไพบูรณ สงแสง
นายไพบูลย เทศแยม
นายไพรัช อินทรเอี่ยม
นายไพโรจน ไชยคีนี
นายไพโรจน ดิลกคุณธรรม

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายไพศาล สภาพฤกษ
นายภูธร มิควาฬ
นายมงกุฎ อุตรัตน
นายมงคล แจมกระจาง
นายมงคล รัชนีกร
นายมนตรี จันทรยอย
นายมนตรี แยมศรีบัว
นายมนตรี อัมพรสินธุ
นายมนูชัย จอมอารี
นายมะรูดี อุเซ็ง
นายมานพ พระสุรัมย
นายมานะ รอดไพบูลย
นายมาโนช ถิตานนท
นายเมี้ยน ประดับพันธุ
นายรุงเรือง จํารัส
นายลือชัย สุขแปน
นายเลอศักดิ์ ขอประดิษฐ
นายเลียน ศรีวงศ
นายวรพจน โภคะสุนทรางกูล
นายวรพล เกษชุมพล
นายวัชรินทร สุขสมบัติ
นายวันชัย มีเวชสม
นายวันโชค ตรรกพิบูลย
นายวันเพ็ญ ผลสมหวัง
นายวิญู บุญเจริญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙

นายวิฑูรย บุญเย็น
นายวิทยา จันทรเรือง
นายวิทยา ปนสีทอง
นายวินัย เติมตันท
นายวินิจ เอื้อบํารุงเกียรติ
นายวิมล พิมพทอง
นายวิรัตน เครือทอง
นายวิรัตน สุสมวงศ
นายวิริยะ มีทรัพย
นายวิโรจน ทองจําปา
นายวิสิฐ งามกิจ
นายวิสูท พรหมเกิด
นายวุฒิ เมืองกอน
นายไวพจน นามวัฒน
นายศรากร ตรีเนตร
นายศราวุฒิ วดีศิริศักดิ์
นายศรีรัตน วันสนุก
นายศักยศรณ บุตรนุชิต
นายศิริศักดิ์ เกิดราศรี
นายศุภวัช จันทรแนม
นายสกล ชูแกว
นายสงวน ทองหอม
นายสงวน นาวัลย
นายสถาพร จิตรภักดี
นายสถิตย บุญเส็ง

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสนั่น สืบสาย
นายสนิท ดวงมาลา
นายสมเกียรติ แกนภิรมย
นายสมเกียรติ อูตุม
นายสมควร พลายทอง
นายสมจิต โชคธนศาลสมบัติ
นายสมชาย ทองนิมิตร
นายสมชาย บัวตะมะ
นายสมชาย แพนพันธุอวน
นายสมเดช เชาวลิต
นายสมนึก ใจบุญ
นายสมบุญ มากเอี่ยม
นายสมพงษ ธรรมมา
นายสมภพ กีกาส
นายสมโภช เครืออยู
นายสมเมธ ออนอาย
นายสมยศ พงษสุข
นายสมศักดิ์ ขําชุม
นายสมศักดิ์ คชพันธ
นายสมศักดิ์ พารุง
นายสมศักดิ์ สองแสง
นายสมศักดิ์ หาญประทุม
นายสอาด ดิษเจริญ
นายสังเวียน มนตแคลว
นายสังเวียน เลือดแดง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙

นายสัญญา บุญทัศน
นายสามารถ บุญศรีนุย
นายสายชล นุชรักษ
นายสาโรจน มาบุญธรรม
นายสาลี่ เกลือดี
นายสํานวน แสนศรีมน
นายสุชาติ คงมี
นายสุชาติ คุมภัย
นายสุชีพ คํามณี
นายสุทธิ สังขวรรณะ
นายสุเทพ บูชา
นายสุนทร พรหมบุญ
นายสุพัฒน สิงหโห
นายสุรกิต นุชนานนท
นายสุรชัย ชอบเลี้ยวรื่น
นายสุรพล แดงใส
นายสุรพล หมอกเหมย
นายสุรสิทธิ์ อัครวรกุล
นายสุรัตน เพียภูเขียว
นายสุริยน กอสุข
นายสุริยนต รัตนกุล
นายสุริยา แซเลี้ยว
นายสุริยา ทองศรี
นายสุริยา ศรีชะฎา
นายสุวัฒน สมบูรณ

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุวิชัย สถาวรสมิตร
นายสุวิทย ขันทอง
นายสุวิทย จันดา
นายหนูกี กองเพชร
นายหาญณรงค ประเสริฐพงษ
นายองอาจ ทองทาฉาง
นายองอาจ ปรีสุทธิ์
นายองอาจ มวงงาม
นายอดิศักดิ์ วิชัยโย
นายอนนท กุลนาฝาย
นายอนุชา สายพิรุณ
นายอนุรักษ แสนเสนา
นายอาแซ บูละ
นายอานันท วัฒนสุข
นายอารมา มะ
นายอาวุธ เจริญสุข
นายอํานวย แสงสุวรรณ
นายอําพร เฮงใหญ
นายอําพล จันทรทิวัตถ
นายอุทัย วงศสมศรี
นายอุเทน สุขดี
นายฮารีดี รอมือลี
นางขนิษฐา เฉียบสูงเนิน
นางสาวจุฑารัตน ชุมบุญ
นางทวีวรรณ วัฒนปาณี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๕๕ นางประภัสสร แกวอราม

๒๖๐ นางสาวศศิธร ยุบล

๒๕๖ นางปราณีต พลรักษา

๒๖๑ นางสมร ประเสริฐผล

๒๕๗ นางปาลีวรรณ ศิริโชติ

๒๖๒ นางสุชิน บุญเกิด

๒๕๘ นางสาวรั่นทม ไกรชะนะ

๒๖๓ นางสาวทักษณพร ยี่รงค

๒๕๙ นางวนิดา รัตนปรางคทอง
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๘๕๒ ราย)
๑ นายกมล แปนทอง

๑๘ นายกิตติศักดิ์ ทองยอย

๒ นายกรวิก จาพิมาย

๑๙ นายกิตติศักดิ์ สมอาษา

๓ นายกฤษณ แจมแจง

๒๐ นายเกตุ มีบุญ

๔ นายกฤษณ ภักดี

๒๑ นายเกรียงไกร บุญปกครอง

๕ นายกฤษดา โสรมรรค

๒๒ นายเกรียงไกร สังขทอง

๖ นายกวี สุวรรณโชติ

๒๓ นายเกษม กิจปรีชา

๗ นายกวีวัฒน สุทธินุน

๒๔ นายเกษม พันสงา

๘ นายกองกังวาน พันธลี

๒๕ นายเกษม ศรีสมบูรณ

๙ นายกําพล สงวนบุญ

๒๖ นายเกษม สุดใจ

๑๐ นายกิจจา กลิ่นจันทร

๒๗ นายเกษม อินมะณี

๑๑ นายกิจพิสุทธิ์ บํารุงพฤกษ

๒๘ นายโกมล สุทธิทองแท

๑๒ นายกิตติ ตันติยะวงศษา

๒๙ นายโกศล ทัสสกุลพนิช

๑๓ นายกิตติกร คุณสารวนิช

๓๐ นายโกศล เนียรมงคล

๑๔ นายกิตติกรณ ฉิมปาน

๓๑ นายขวัญชัย ตายคํา

๑๕ นายกิตติพงษ ทวิชศรี

๓๒ นายขุมวิถี คาน้ําสี

๑๖ นายกิตติพงษ ฟูชื่น

๓๓ นายเขียน แซยับ

๑๗ นายกิตติวัฒน สมุทรสินธุ

๓๔ นายคงฤทธิ์ ธรรมสาร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙

นายคมเคียว เหลากอ
นายคะเน กันยะมี
นายคํานวน วุฒิเดช
นายคําผล ชัยมูล
นายคําไพ นามทาเดื่อ
นายคํามอญ วิชาธร
นายคํารณ ยิ้มเจริญ
นายคํารณ โยกเกณฑ
นายคํารน สงาเพ็ชร
นายคิดชอบ คมคาย
นายจตุรงค ทิพยราพันธุ
นายจรงศิลป วงศวัฒนดิลก
นายจรัญ สุธรรมปวง
นายจรัญ หนูจันทร
นายจรัล มีสัตธรรม
นายจริต ดีหามแห
นายจรินทร อินทรสมบัติ
นายจรูญ ชาวเสมา
นายจักรกริช ทรัพยโภคา
นายจักรกฤษ นกสวาง
นายจัตุรงค ศิริรัตน
นายจันทร พรมตา
นายจํานงค วงษไพศาล
นายจําเนียร พูลศรี
นายจําเนียร สุมานิต

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายจําแนก สัมพุทธานนท
นายจําลอง แสงสวาง
นายจําลอง อินทรสิทธิ์
นายจินดา อดทน
นายจิรศักดิ์ ฤกษงามสงา
นายจิระ สาริปา
นายเจติยา แสงสุริยจันทร
นายเจริญ ขาเลศักดิ์
นายเจริญ วงศอยู
นายเจริญชัย จันทรโต
นายเจษฎา เกิดภาคี
นายเจษฎา มณเฑียรทอง
นายเจษฎา วิไลจิตต
นายฉลองชัย กระตายทอง
นายเฉลา คงเจริญถิ่น
นายเฉลิมเกียรติ ทิศเดช
นายชมาย ศิริวัฒน
นายชยันต ตรีดิลก
นายชราพงษ ศรีนวลฟูตะ
นายชวลิต เจียมจิระเศรษฐ
นายชวลิต หอประเสริฐกิจ
นายชะโลม สระสําราญ
นายชัชชัย แตงสาขา
นายชัชชัย เพ็ชรเกิด
นายชัชวาลย แกวมณีโชติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙

นายชัชวาลย มารัตน
นายชัยชนะ แกวมณีโชติ
นายชัยพงศ ชุนประเสริฐ
นายชัยวัตร มีวีระสม
นายชัยวิชิต มหาโยธี
นายชัยวุฒิ วิญญา
นายชาญศึก โอชะกะ
นายชินวัฒน เกตุเอี่ยม
นายชุติชัย ไชยมาตร
นายชุมพล นกเกิด
นายชูเกียรติ แกวกุลฑล
นายชูชัย พูลพนัง
นายชูชาติ นาคสมบูรณ
นายชูยวัฒน แกวพูล
นายเชาว ตาใจ
นายเชาวลิต พันธงาม
นายเชิดศักดิ์ คงปรีชา
นายไชยยันต สามกองงาม
นายฐากูร สุวรรณรัตน
นายณภัทร สนหลี
นายณรงค กัณหาสี
นายณรงค ไชยเทพ
นายณรงค นิธิวัฒน
นายณรงค บัวทุม
นายณรงค ปญสุวรรณ

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายณรงค พลายงาม
นายณรงค ภัทรปวัตนวิทู
นายณรงคเดช ผกานนท
นายณรงควิทย เพชรทอง
นายณัฐพล ใจกระจาง
นายดวงคํา แสนปอ
นายดวน อินสุวรรณ
นายดํารง สิทธาภา
นายดํารัส ทวีวัฒนศิริ
นายดิเรก ฤกษสุนทร
นายเต็ก ชุมศรี
นายไตรเทพ ชื่นจิตร
นายไตรเทพ พรัดวิเศษ
นายไตรยสิทธิ์ ศรีมาจันทร
นายถนอม กองมงคล
นายถนอม นวะศรี
นายถวัช พุดกลัด
นายถวัลย จันทร
นายถาวร คําดี
นายถาวร ภวันตุ
นายถาวร สมวรรณา
นายถาวร โสเส
นายทรงพล วัฒนสมบัติ
นายทรงศักดิ์ ทองสตา
นายทวนทอง ดอกจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙

นายทวี ตัวลือ
นายทวี พรมประเสริฐ
นายทวีป รักชาติ
นายทวีพงษ บัณฑุกุล
นายทวีศักดิ์ ราชวัง
นายทวีศักดิ์ สุยะวิน
นายทวีศักดิ์ อุดมสม
นายทหวี กลิ่นฟุง
นายทองคํา ไชยเดช
นายทองแดง ขนไทย
นายทองแดง ปาติ้ว
นายทองใบ ศรีวิธรรม
นายทองสุก บัวศรี
นายทองหยุด สวัสดิ์ไชย
นายทักษิณ เข็มกลัด
นายทินกร ศรีมงคล
นายทินกร อาญารักษ
นายทิวา แจงแสงทอง
นายเทพ ผิวเหลือง
นายเทพฤทธิ์ ทารัตน
นายเทอดศักดิ์ คนเจน
นายเทิดศักดิ์ เจียวยิ้น
นายธงคม เดชธนัสวรา
นายธงชัย จันทรทา
นายธงชัย ชูจันทร

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธงชัย ถังยิ้ม
นายธงชัย ธนัญสถาพร
นายธนกฤต สังวาลย
นายธนพร พิมกรณ
นายธนรัตน ตางจิตร
นายธนา รักษาขันธ
นายธนุวรรณ ขุมเพ็ชร
นายธม อินทโพธิ์
นายธรรมนุ ใจเสงี่ยม
นายธรรมรงค มธุรส
นายธรากรณ พลเพชร
นายธวัชชัย กัวสกุล
นายธวัชชัย เครือเนียม
นายธวัชชัย พันธลี
นายธีระพล เลิศเสรี
นายธีระศักดิ์ ชํานาญ
นายนพดล แพใหม
นายนพดล หาทรัพย
นายนพพร คําชมภู
นายนพรัตน ฮกยินดี
นายนรา สิงหโต
นายนรากร ปานแดง
นายนเรศ โสภารัตน
นายนอง แกวโสภาค
นายนิคม อริยะทัศน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙

นายนิเดร นิแว
นายนิทัศน ภูระหงษ
นายนิพนธ เตชะสาย
นายนิพนธ เพ็งสมนึก
นายนิพนธ อยูศรี
นายนิพล ติระวัฒน
นายนิ่ม ทองนอย
นายนิมิตร พูลมี
นายนิยม คางสี
นายนิรัตน จั่นวงศแกว
นายนิรัน อุนแจม
นายนิโรจน คงสุวรรณ
นายนิลนนท นุชเนียม
นายนิวัฒน แสงบุญ
นายนิวัติ ศิริโชติ
นายนุกูล ศาสตรวาทิตย
นายนุต สุวิทย
นายบรรจง ใจยะกาศ
นายบรรเจิด ทองยอย
นายบรรเจิด เวชกิจ
นายบรรพจน ประสมผล
นายบรรหาญ บัวแกว
นายบัญชา เจือจุน
นายบัณฑิต ลัทธิกุล
นายบานชัย อารีย

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายบาราเฮม สะรีดี
นายบุญคง จันทรเพ็ญนุกูล
นายบุญควง ฉายรัตนตระกูล
นายบุญโฉม สามารถ
นายบุญชวย สาริบุตร
นายบุญชวย สิทธิมา
นายบุญชุบ บุญเสมอ
นายบุญเชิด เจิมศรี
นายบุญเชิด ยูฮันเงาะ
นายบุญธรรม ปาติ้ว
นายบุญนาค จิตเจริญ
นายบุญประเสริฐ ออนปานนิล
นายบุญมา บัวแกวดี
นายบุญมี เทียนปวโรจน
นายบุญยัง ตะพรมมา
นายบุญรักษ บุพศิริ
นายบุญรุง อูอน
นายบุญเลิศ กลิ่นหอม
นายบุญเลิศ นาคนาคา
นายบุญเลิศ พลับพลึงศรี
นายบุญเลิศ สรอยประดิษฐ
นายบู หวังพิทักษ
นายประกอบ ประทิน
นายประกิจ วิภาชัยนันท
นายประกิต ประกอบการ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙

นายประจวบ ทองใบ
นายประจักษ ขวัญใจพิณทอง
นายประจักษ เครือทอง
นายประจักษ ตันเจริญ
นายประชา ลาภอนันต
นายประดิษฐ พูลพิทักษ
นายประดิษฐ ภาคพรม
นายประดิษฐ เรือนทอง
นายประดิษฐ อัคคะฮาด
นายประทวง บุญมาภิ
นายประทวน จันทรตาย
นายประทีป มีมาก
นายประทุม สนธิบาย
นายประพนธ ทิพยธนาพลชัย
นายประพัฒ วงศไชย
นายประพัฒน ปนแปง
นายประพัฒน แสงศรี
นายประพันธ จินนะมงคล
นายประมวน ทวีพันธ
นายประยงค การีกลิ่น
นายประยงค คํามุกชิก
นายประยุทธ น้ําผึ้ง
นายประยูร แกวนิตย
นายประยูร ดวงตาแกว
นายประยูร เปลงบุญมา

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายประยูร อุปญญ
นายประโยชน พืชจันทร
นายประวัติ โพธาวรรณ
นายประวิช กลิ่นจันทรหอม
นายประเวศ ทุมมาลา
นายประสงค วิสุทธิแพทย
นายประสิทธิ์ ผาสุกวิหาร
นายประสิทธิ์ พวงเกษม
นายประสิทธิชัย ภิญญโสภานิชต
นายประเสริฐ ตือปาน
นายประเสริฐ ประสมทรัพย
นายประเสริฐ เสียงดัง
นายปรามาท วิเศษ
นายปริญญา สถิตยวัฒน
นายปรีชา ณ ระนอง
นายปรีชา ยอดบุญ
นายปรีชา สังขเพิ่ม
นายปรีชา แสนชั่งทอง
นายปรีดา บุตรโคษา
นายปรีเยชร ลิ้มเจริญ
นายปญโย บุญโกย
นายปยะ ไชยมานิตย
นายปยะ หนูแกวประดับ
นายปุน หลําทอง
นายเปลี่ยน ปราณี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙

นายผจญ สิงหปอง
นายผดุงเดช กลึงวิจิตร
นายผล สงวนไชยศิลป
นายผองแผว เทพราชา
นายผัน ปราศรัย
นายพงศธณ ทองคํา
นายพงษชัย เหมะธุลิน
นายพงษเทพ โพธิ์ทอง
นายพงษเทพ ออนหนู
นายพงษพันธ บุญแถม
นายพงษศักดิ์ ปะมะโข
นายพงษสวัสดิ์ แสงมาลัย
นายพชรพล สยามรัฐ
นายพนมพร ทองสอน
นายพยนต บัวสุวรรณ
นายพลวริษฐ มานะจิตต
นายพัฒนพงษ นอยศรี
นายพัลลภ สุทธิวงศ
นายพิชิต จันทรมาศ
นายพิเชษฐ สาฤกษ
นายพิณทอง ธารเอี่ยม
นายพิทักษ กําลังเสือ
นายพิทักษ แสงสวน
นายพิพัฒน แกวออง
นายพิมพา งวงชาง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพิสิษฐ พรหมประเสริฐ
นายพีระ ยินดีจันทร
นายพุฒ หยุมไธสง
นายเพลิน อินทิยศ
นายเพิ่ม โฉมงาม
นายเพิ่มพูล พิกุลสวางจันทร
นายไพฑูรย เกษรมาลา
นายไพบูลย ชอบธรรม
นายไพโรจน กิริยา
นายไพโรจน พวงภู
นายไพโรจน ยอดประเสริฐ
นายไพโรจน อุปวรรณ
นายไพศาล ยิ้มถนอม
นายภมรพล ขันคํา
นายภัทรพงษ ธาราเกษม
นายภูมิพัฒน สีคําพล
นายภูสิทธิ์ ศรีสวัสเมโธดม
นายมกรา เลาะลาเมาะ
นายมงคล ศรีคําพล
นายมงคล ออนลมูล
นายมงคลชัย จั่นมาก
นายมนตรี ขันทะเสน
นายมนตรี ตั้งขิม
นายมนตรี ทุเรียน
นายมนัส แกนแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙

นายมนัส ขนอม
นายมนัส นิมิตไมตรีกุล
นายมนัส บางอิ่ม
นายมนัส รักบํารุง
นายมนัส หลิมวงศสกุล
นายมนูญ ขาวดํา
นายมะตอพา สะมะดี
นายมานพ บัวสุวรรณ
นายมานะ จันทรสีทอง
นายมานะ พูลเชื้อ
นายมานัส แกวจี๋
นายมาโนช ทรัพยมูล
นายมาโนช รอดพวง
นายมารส สระขอนแกน
นายมิตร บัวสิงคํา
นายมิตร สาระจันทร
นายมิตรศักดิ์ โคตรณรงค
นายเมธา ดิษยพงษ
นายยุทธนา สุวรรณเจริญ
นายยุทธพงษ หอมจู
นายยุทธศิลป พรหมศรีสุข
นายรพีพร นักระบํา
นายรังสรรค สุขเจริญ
นายรัชฐกฤต จิตคํารณ
นายรัฐนนท อินบัว

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายรัฐพล ระงับพาล
นายรุง แสงจันทร
นายรุงฤทธิ์ นนทบุญ
นายเริงศักดิ์ มีแกว
นายลุด บุญรักษ
นายวงเวช เทอมขุนทด
นายวรพล คนมี
นายวรรณดี จันทรเอี่ยม
นายวรวิทย เขียนโสภา
นายวรวุฒิ คูณผล
นายวราฤทธิ์ พรอมสันเทียะ
นายวัชรพงษ บุญธิเสน
นายวัชระ ชื่นใจ
นายวัชระ พิสาพากย
นายวัชระ อามานนท
นายวัชรินทร ราหุละ
นายวัฒนา มนัสนอม
นายวัน คําหลวง
นายวันชัย นาคประเสริฐ
นายวันชาติ รุงเรือง
นายวันดี โตรอด
นายวัลลภ รอดหงษทอง
นายวัลลภ สําเนียงล้ํา
นายวาสนา ดิษดํา
นายวิชัญ ทองสีสัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙

นายวิชัย โกวพัฒนกิจ
นายวิชัย ผองเกตุ
นายวิชัย ศรีจันทรตา
นายวิชาญ ดวงอาภัย
นายวิชาญ วงษนาค
นายวิเชษฐ บุญทวีสูงสง
นายวิเชษฐ สุนทรสงค
นายวิเชียร กลิ่นโท
นายวิเชียร ผานพินิจ
นายวิเชียร เรืองเกตุ
นายวิโชติ ศรีลาเทพย
นายวิทยา เมฆอากาศ
นายวิทยา อินทผลา
นายวินัย ปูแผว
นายวินัย พัทยะเขต
นายวินัย หนูสงวน
นายวิมล เฟองเจริญ
นายวิรพล ประศาสตรศิลป
นายวิระศักดิ์ กลิ่นสัมผัส
นายวิรัช แวนสุวรรณ
นายวิรัช โอทอง
นายวิรัตน มณีกุล
นายวิรัตน ศรีเมืองแกว
นายวิโรจน สองแสง
นายวิศิษฎ กิตติศักดิ์

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิสูตร แสนใจ
นายวีรชัย จันทรมานนท
นายวีรวัฒน อ่ําจาก
นายวีรวัตร เจริญวัย
นายวีรศักดิ์ สุทธิอาจ
นายวีระ โพธิ์มี
นายวีระศักดิ์ โคตรนะกูล
นายวุฒิ คุนเคย
นายวุฒิชัย ราญมีชัย
นายวุฒิชัย หมวกเหล็ก
นายแวหะมะสุมรอ เซ็งมามะ
นายแวอาลี แวอูมา
นายศรายุทธ บุญรอด
นายศรีโพธิ์ สุขเจริญ
นายศักดิ์ชัย พรหมเสน
นายศักดิ์ศรี จีนเจือ
นายศักดิ์สิทธิ์ ขุนทอง
นายศิริศักดิ์ นนทวงศ
นายศุภชัย บานคุม
นายศุภชัย สงวนแสง
นายศุภสิทธิ์ ปจจุสานนท
นายสงกรานต ใจอารีย
นายสงัด คงเจริญถิ่น
นายสถาน เทพนานนท
นายสถิต สมเพชร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙

นายสนั่น เสาวรส
นายสนาน บุญสม
นายสนิท ประจันบาน
นายสม สันตะโร
นายสมเกียรติ ทัศนากร
นายสมเกียรติ มณเฑียรสุภา
นายสมคิด บุญคง
นายสมจิตร เขียวตั๋น
นายสมจิตร พานทอง
นายสมจิตร วิชิตพงษวัฒนา
นายสมชาย จันทะนา
นายสมชาย จาริภักดิ์
นายสมชาย จิณานุกุล
นายสมชาย จิณานุกูล
นายสมชาย ติ้นหนู
นายสมชาย ธาราพินิจกุล
นายสมชาย นุชเทศ
นายสมชาย ภูมาลา
นายสมชาย ลาโสภี
นายสมชาย ศรีเบญจกุล
นายสมชาย สมฤทธิ์
นายสมชาย อวมเอิบ
นายสมชาย เอกฐิน
นายสมทรง พโยมเยี่ยม
นายสมทรง วรประสพ

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมนึก นอยทรงศ
นายสมนึก บํารุงพงค
นายสมนึก แยมปว
นายสมนึก ลี่ผาสุข
นายสมนึก สบาย
นายสมบัติ ดําเนินผล
นายสมบัติ เพ็ชรกลา
นายสมบัติ เรียนมงคล
นายสมบัติ สงวนนาม
นายสมบัติ สุขสวาง
นายสมบัติ สุขีเดช
นายสมบูรณ โกษาแสง
นายสมบูรณ คารินทา
นายสมบูรณ คําทะ
นายสมบูรณ ปาติ้ว
นายสมปอง ฉ่ําคลอย
นายสมพงษ ศรีบุรินทร
นายสมพงษ แสงแจม
นายสมพงษ เอี่ยมนิล
นายสมพจน ทิพวงศ
สิบตรี สมพร กาหลง
นายสมพร เจริญพร
นายสมพร แดงสมสุขเจริญ
นายสมพักฒ คําพุทธ
นายสมภพ ตันหยง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙

นายสมโภชน ตะเพียนทอง
นายสมยศ ณะลาโต
นายสมรถ สุดสะอาด
นายสมศักดิ์ เกียรติอมรเวช
นายสมศักดิ์ จันทรนอย
นายสมศักดิ์ จันทรเรือง
นายสมศักดิ์ บุญสง
นายสมศักดิ์ บุญสิริอนันต
นายสมศักดิ์ เปลงอราม
นายสมศักดิ์ พงษมณี
นายสมศักดิ์ มุงอาษา
นายสมศักดิ์ วงศเพียร
นายสมศักดิ์ สินบางหวา
นายสมศักดิ์ สุธาธรรม
นายสมหมาย การดี
นายสมหมาย จันทรสุข
นายสมหมาย ฉัตรทอง
นายสมหมาย วงษแสง
นายสมัย ทองขุนวงศ
นายสมาน นินบุรี
นายสมาน บุญตัน
นายสมานมิตร รัตนวงษา
นายสรรชัย ศรีสุนทร
นายสรายุทธ อินบัว
นายสราวุธ พินเอี่ยม

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสลับ สุขนิ่ม
นายสวงค กิตติประภาวัฒน
นายสวัสดิ์ ไชยศรี
นายสวาง เขียวสลับ
นายสอาด จันแดง
นายสะอาด แสนทวีสุข
นายสังคม สมบัติหลาย
นายสังวาล เวียงนาค
นายสังวาลย รอดประชา
นายสังเวียน ชัยธรรม
นายสัญชัย เกริงกําจรกิจ
นายสันต ทาบุญสม
นายสันติ โกมล
นายสันทัด นันตา
นายสัมพันธ จันทรมณี
นายสัมฤทธิ์ ตองออน
นายสาคร วันนาพอ
นายสามารถ เกตุเกลา
นายสามารถ คลายทิม
นายสายชล เขมกําลัง
นายสายชล พาโพธิ์
นายสายพัน หงษทอง
นายสายฟา งามกิตติ
นายสายัณ ผลพิกุล
นายสายัณห แสงสิทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙

นายสายัน นนตา
นายสายัน บุญอุย
นายสายันต แกวโกมุท
นายสาโรจน พุมพฤกษ
นายสํารวจ มะณี
นายสํารวย ครองเพชร
นายสํารวย บุตรตะยา
นายสํารวย แยมบุญ
นายสํารวย ลาภกระโทก
นายสําราญ กลึงกลางดอน
นายสําราญ จันทวัฒน
นายสําราญ ดอกบัว
นายสําราญ เทียนงาม
นายสําราญ ฝกบัว
นายสําเริง เอี่ยมพลับใหญ
นายสิงหนอย พานทอง
นายสิทธิชัย ประดับญาติ
นายสิทธิชัย สุกแดง
นายสิริชัย โพธิปญญา
นายสุข จันทโร
นายสุข ทรงกริช
นายสุชาติ คําเปลว
นายสุชาติ ทองจรูญ
นายสุชาติ มั่นมาก
นายสุชาติ เลิศดี

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุชาติ สงอุม
นายสุดใจ ทองประเสริฐ
นายสุดโท บุญเรืองจักร
นายสุทัน สุวรรณประภา
นายสุทันธ ไพเราะ
นายสุทัศ จันทวน
นายสุทัศน มโนนํา
นายสุทัศน มะลิทอง
นายสุทัศน สูตรสุข
นายสุเทพ ใจสนิท
นายสุเทพ ไชยมงคล
นายสุเทพ ทินวรรณ
นายสุธีร ไชยศรีสงคราม
นายสุนทร บุตรตะยา
นายสุนทร พูลพิพัฒน
นายสุนทร มั่งมูล
นายสุนทร มูลดี
นายสุพจน นิลโมทย
นายสุพจน ยากะบิล
นายสุพจน อังคสิงห
นายสุภาพรรณ แชมชื่น
นายสุรชัย ทอนศรี
นายสุรเดช ประทุมวัฒน
นายสุรพงศ ตัณทราวัฒนพันธ
นายสุรพล แกนแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙

นายสุรวุฒิ ศรียานนท
นายสุรศักดิ์ เนียรมงคล
นายสุระเจตน บุญเลา
นายสุรัตน ผาดผอง
นายสุรัตน สันธิ
นายสุรัตน อาจเนียม
นายสุรินทร สกุลพราหมณ
นายสุริยะ ยินดีไทย
นายสุริยัน วังตาล
นายสุริยันต พาธุรัตน
นายสุริยา ทารอน
นายสุริยา บุญพิลา
นายสุริยา ลุประสงค
นายสุวิท จิตตชื้น
นายสุวิทย เกษสถิตย
นายสุวิทย พบลาภ
นายเสกสรรค ไชยเมือง
นายเสกสรรค เหมนาค
นายเสถียน สีภูมี
นายเสนห แกวมีศรี
นายเสนห ขันทะสิกรรม
นายเสนห จันทรอยู
นายเสนห ปาลวัฒน
นายเสนห หอมขจร
นายเสนอ คําพิทูล

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเสนาะ ประจันบาน
นายเสนาะ เพ็ญราชา
นายเสนาะ สุพล
นายเสรี คลายอุนาทร
นายเสวียง ศรีโพธิ์
นายเสาร ตามัน
นายแสง สวางจันทร
นายโสภณ ศรีสังข
นายไสว เพ็งภัตรา
นายหนัน ถนอมจิตร
นายหมาดเสเกต สาริปา
นายหยุด เจริญแกวพันสี
นายหล่ํา ดีชะดา
นายหลุย โฉมฉิน
นายหาญณรงค คําภูมี
นายไหม นอยแกว
นายองอาจ ทัพมงคล
นายอดิศร สุขวงคตานนท
นายอดุล รักแจง
นายอดุลย บุญถนอม
นายอดุลย ปรางทอง
นายอดุลย มีชํานาญ
นายอทิรุจน เหมือนมณี
นายอนันต ใจงาม
นายอนันต เชิดชูสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙

นายอนันต ทองมา
นายอนันต วรรณอุบล
นายอนิรุธ ธันศรี
นายอนุรักษ กุลทนาวงษ
นายอนุรักษ เจะนิ
นายอนุวัต กราสวัสดิ์
นายอภิสิทธิ์ ใจเงิน
นายอรรถวิทย ภูทรัพยสิน
นายอรุณ คําผา
นายอลงกรณ สุวรรณโรจน
นายอวยพร ชมทวนไชย
นายอัติพัทธ บ.ป.สูงเนิน
นายอัมพร แสงเทศ
นายอัมพร อบรมชอบ
นายอาซิ เพ็ชรคง
นายอาทร รังสิกมล
นายอํานาจ กุนกันไชย
นายอํานาจ ชาติงาม
นายอํานาจ เบญจกูล
นายอํานาจ สิงหมานพ
นายอํานาจ หาวุฒิ
นายอําพร เจริญชัย
นายอิทธินันท จันทโคตร
นายอุดม กล่ําสุทธุ
นายอุดม ภูงามทอง

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอุดร เพ็ชรเพ็ง
นายอุดารักษ สายธิไชย
นายอุบล คําหลวง
นายอุบล บรรณสาร
นายอุปถัมภ อินทกาศ
นายอุสิทธิ์ ปานะสุวรรณ
นายเอกชัย สาหลํา
นายเอกพันธ ยอดเสาร
สิบเอก เอกรัตน ทองแชม
นายเอกลักษณ เปนพุมพวง
นายเอกลักษณ เลี้ยงพรรัตนะ
นายเอกลักษณ โสมนัส
นายเอกอํานาจ คงปาน
นายเอนก อึ้งสวรรค
นางกชกมล ทองนวล
นางกนกทิพย ศรีมันตะ
นางกนกพรรณ อนันตศิริ
นางสาวกมลภา พลโยธี
นางกลอยใจ นวลจันทร
นางกัลยา กระบิล
นางสาวกัลยา ชูศรี
นางกานตระพี วราเศรษฐพงศ
นางสาวกิ่งแกว ฤทธิ์เดชะ
นางเกศินี ทองมณีนิชกุล
นางสาวคาลิน กิติเงิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางจันทนา กลิ่นไม
นางจันทนา ศักดิ์วัฒนา
นางจันทรฉาย อิศระภิญโญ
นางจารุวรรณ งามกิจ
นางจิดาภา รัฐกิจวิจารณ ณ นคร
นางสาวจิดาภา เย็นดี
นางสาวจุฑามาศ ใจตา
นางชญากุล บรรจงภูสิทธิ์
นางสาวชญาภา ญาณพงษ
นางชนัดดา เหตุเกษ
นางชนานันท สิทธิหีต
นางชวลี ชุนประเสริฐ
นางชูศรี มั่นวงศ
นางสาวโชติกา อินชื่น
นางสาวฐิติกาญจน อํานวยวัฒนกุล
นางสาวณชล สอนราช
นางณัฏฐหทัย อินตะใจ
นางณัฐฐินันท เพิ่มพูน
นางสาวณัฐธินี อินอ่ํา
นางสาวดวงใจ พรธงไชย
นางดวงพร ทองจันดา
นางดารณี ธรรมรงค
นางสาวเดือนฉาย อมะลัษเฐียร
นางสาวทัชชา โลหะเวช
นางทัศนา ประทุมวัลย

๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางทัศนีย ศิลปราโมทยกุล
นางสาวทิพยสุคนธ ขวัญออน
นางสาวธนัญชนก คงนิสัย
นางสาวธัญวรรณ ขันธนิกร
นางธัญวรัตน จั่นศิริ
นางสาวธิตินันท ศิลาแสงสุวรรณ
นางนงศเยาว เพชรศรีเงิน
นางนภัสนันท ชูเกียรติ
นางนันทนภัส หลาธิ
นางนิชชาภัทร กรกฎคุณากรณ
นางสาวนิตยา โลทะกะ
นางสาวนิรมล ดานประเสริฐกุล
นางนิษา ลิขิตกาญจน
นางบังอร วิลัยพันธ
นางสาวบานเย็น ดุริยะกรกุล
นางบุญนิศา มหาชีวสกุล
นางบุญยิ่ง ศศิธร
นางบุษกร ยะธา
นางสาวปนัดดา ครื้นน้ําใจ
นางสาวปรวรรชยพร โสภาจารีย
นางประทุมวรรณ ชาลีนิวัฒน
นางประไพ สวนโต
นางสาวประภาศรี อุณหิต
นางสาวประภาศิริ พวงพันธุ
นางปราณี ประสิทธิ์ศิลป

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙

นางปราณี หิรัญโท
นางปรียนันท เกษมุติ
นางสาวปรียา สงสถิต
นางสาวปวริศา บุญพิทักษทศพร
นางสาวปทมา บุญเทียม
นางสาวปานรดา พลอยงาม
นางปานริศา คณาจันทร
นางปยนันท ถาเอี้ยง
นางพรทิพย จุลลวาทีเลิศ
นางพรทิพย เล็กยิ้ม
นางพรนิภา เพ็งบุญโสม
นางพัชนี บัวบาน
นางสาวภัสรา สองเมือง
นางสาวมณฑา นุนสังข
นางมณีพรรณ ปานจีน
นางมยุรี เกตุอุน
นางมลฤดี วิเศษ
นางสาวมาลี เจริญเรืองทรัพย
นางสาวมาลี หยอกเยา
นางยุพา เพ็ชรสุข
นางยุพา หนองปงคํา
นางยุพิน วงศดี
นางยุวเรศ รัตนทรงศรี
นางเย็นจิต ไชยหงษ
นางรัชดาภรณ วิมุกตะลพ

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรัชนก วงษเสล
นางรัชนี คชรัตน
นางสาวรัตนา ผิวบัวคํา
นางราตรี เปรมปราชญชยันต
นางสาวรุงรัตน วิเวก
นางสาวรุงอรุณ บังเกิด
นางรุจิรา หยูทองคํา
นางลภัสรดา จอมเผือก
นางละเมียด รุงเรือง
นางลัดดา มะสะอะ
นางลัดดาวัลย หาญเมง
นางวนิดา พึ่งวิเศษ
นางสาววรัชญา โฉมสอาด
นางวราภรณ พลยะเรศ
นางวัชลี พุทธวิเศษสรรค
นางวันวิสาข หวยหงษทอง
นางวัลลภาภรณ สุชาตวุฒิ
นางวัลลีย รองแกว
นางสาววาสนา ปานทอง
นางสาววาสนา มาลา
นางวิภาดา ทองดวง
นางวิภาพร มะนะมุติ
นางวิภาพรรณ ชนะศึก
นางวิภารัตน เมืองจันทร
นางสาววิมล ทองประไพพักตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙

นางวิรา นาคเอี่ยม
นางสาววีนัส โมนศักดิ์
นางสาวศรัญญา กอบกุลธนชัย
นางศรัญญา ชิวราภรณ
นางสาวศรี แดงอินทร
นางศิวดาติ์ นนทอง
นางสาวศิวพร สายสุวรรณ
นางสกุล จันทะเนาว
นางสมใจ สุทธิสิทธิ์
นางสมนึก เจริญผล
นางสมพร คนมี
นางสมศรี องอาจ
นางสาวสรีนา สนธิกุล
นางสายฝน วงศยะรา
นางสายพิน รอดดารา
นางสายพิน ศรีสุขอราม
นางสํานวน กลิ่นจันทร
นางสิราลักษณ งามระเบียบ
นางสิริกร สั่งสอน
นางสาวสุกัญญา นามไร
นางสุกัญญา เลี้ยงเจริญ
นางสุกิจ ชูวิเชียร
นางสุจิตรา รุงโรจน
นางสุชาดา แสนสุข
นางสุดา จันทราธนากุล

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุดา จิตรมั่น
นางสาวสุทิชา เริงกิจจา
นางสุนทรี บุญเมือง
นางสุนันทา พวงศร
นางสาวสุนิดา ชูประดิษฐ
นางสุนี รัตนจริยากุล
นางสุเนตร อุนารักษ
นางสุปราณี ถูกอยาง
นางสุพัฒนา นุตภิบาล
นางสุพีร เสรีนนทชัย
นางสุภาพร ชมโฉม
นางสาวสุภาภรณ พงษคุณ
นางสุภารัตน คําโมนะ
นางสุมาพร อุนใจ
นางสาวสุมาลี พูลหนาย
นางสุรีย สันเมืองมูล
นางสาวสุรีรัตน สรอยเพชร
นางสาวสุลีภรณ พรหมมณี
นางสาวสุวรรณา กิติพงษ
นางสาวสุวรรณีย แตงเอี่ยม
นางสุวารี บุญมา
นางสาวเสาวลักษณ เพ็งเจริญ
นางสาวเสาวลักษณ รื่นสุข
นางสาวโสภา ฤทธิศาสตร
นางโสภา สุรเดช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวโสภิต เกษชุมพล
นางอนงค ชวยทอง
นางสาวอนินทิตา กาญจนาวิจิตรอําไพ
นางอรพิน ถนอมศรี
นางอรพินท สบายกาญจน
นางอรพูน จันทรคํา
นางอรุณวรรณ ทองคําดี
นางสาวอัญชลี ใจตรง
นางอารดา มะสะอะ

๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอารีรัตน สมคะเน
นางสาวอิงอร แกวเรือนทอง
นางสาวอิสรีย เขมิการัศมีกุล
นางอุทัยวรรณ รักประยูร
นางสาวอุบล ไตรรัตน
นางสาวอุไร ศรีพรัมวรรณ
นางอุไร สมร
นางเอื้อนอุมา บุญสิทธิ์
นางเอื้ออารีย จิตมั่น

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒,๔๖๖ ราย)
นายกนกศักดิ์ ไวยรจนา
๑๖ นายกาญจนศักดิ์ กันหาเรียง
นายกมล ศรีสอาด
๑๗ นายกานทอง บุญเปง
นายกมล สาธร
๑๘ นายกาบิน พิชัยคํา
นายกมล อารียาภรณ
๑๙ นายกําจาย บุญรอด
นายกมล อุปทุม
๒๐ นายกิจจา แดงเปย ม
นายกมลาสน ชางน้ํา
๒๑ นายกิจติ นาคแปน
นายกรเมศวร จันธนโรจน
๒๒ นายกิจติ ใบงาม
นายกริช แกวไชยะ
๒๓ นายกิตติ เจษฎาพัฒนพงศ
นายกรีกมล ศรีหมอก
๒๔ นายกิตติชัย ชมมณี
นายกฤตธัช เบญจพงศธร
๒๕ นายกิตติธัช เพชราภรภรณ
นายกฤตพาส แปนจันทร
๒๖ นายกิตติศักดิ์ ตันสกุล
นายกฤษฎธัญทัพพ หอมหวน
๒๗ นายกิติภูมิ เกตุแกว
นายกฤษณะ เอี่ยมใส
๒๘ นายกิติศักดิ์ มีผล
นายกฤษดา ทุมมานนท
๒๙ นายกุศล ผองสวาง
นายกวี โกสิงห
๓๐ นายกุศล เหลือวิชา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕

นายกูดลเลาะห ยาแบโด
นายเกชา พันธุนอย
นายเกรียงศักดิ์ ขันสีมนต
นายเกรียงศักดิ์ ธรรมะ
นายเกรียงศักดิ์ สงบจิต
นายเกษม ศิริรักษ
นายเกษม แสนเมือง
นายแกว แฉลมไทสงค
นายแกว เอี่ยมสุวรรณ
นายโกศล ศักดิ์เมือง
นายไกร ฉิมพาลี
นายไกรศึก จุฬาลี
นายขจร เปรมทอง
นายขยัน ชัยยะพรม
นายขรรชัย จตุพันธุ
นายขวัญชาย คําศรี
นายขันชัย แกวโมรา
นายขันทอง บุญทัน
นายเขื่อน เขื่อนคําแสน
นายคเณศภพ พรหมสัมฤทธิ์
นายคมกฤษ ยืนชีวิต
นายคมสัน ศรีประเสริฐ
นายคมสันต คุมไขน้ํา
นายครรชิต เลี่ยวสกุล
นายคะเชนท รัตนมลิกุล

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายคําจันทร หาที
นายคําปุน ชนะเทพ
นายคําพันธ เคนมาต
นายคําพันธ อาษานอก
นายคําภี โชโคตร
นายคํารณ ทั่งนาค
นายคําสี มะโนสุข
นายเครือ ซอนขํา
นายจตุพร รักถนอม
นายจรัญ คําจันทรา
นายจรินทร ตนทองคํา
นายจรูญ เขื่อนเพ็ชร
นายจรูญ จําริ
นายจรูญ พึ่งสุนทร
นายจเร นาคสวน
นายจวน เกาะแกว
นายจอม ชูจิตร
นายจักรกริช แกวพิกุล
นายจักรชัย ชื่นเย็น
นายจักรินทร ถิ่นมาบแค
นายจักรินทร ปลื้มจิต
นายจันทรสิงห ศรีเจริญ
นายจันทรา ภูเดช
นายจาบ เกลี้ยงสงค
นายจารึก รัตนเพ็ชร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕

นายจารึก หอมจันทร
นายจํานงค โกยรัมย
นายจํานงค จันทรหอม
นายจํานงค อุดม
นายจําเนียร วงษสุวรรณ
นายจําเนียร สังขประเสริฐ
นายจําเริญ หนองยาว
นายจําลอง จันกลิ่น
นายจินดา แสวงศิริผล
นายจิรพันธ โกศิริ
นายจิรวัฒน พรหมมา
นายจิรวัฒน หองสวัสดิ์
นายจิรศักดิ์ ทิพยอักษร
นายจิระศักดิ์ โทเพชร
นายจิระศักดิ์ พากเพียร
นายจิรายุ รอดบุญ
นายจีระเปรม ลุนพุฒ
นายจีระวัจน วันมูล
นายจีราวิชช บงการ
นายจุลเจตน สุดประเสริฐ
นายจุลดิษ ออนมี
นายเจน พุมโพธิ์
นายเจริญ ไขแกว
นายเจริญ ยินดียม
นายเจษฎา ปญญายงค

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเจือน หลําทอง
นายแจม คําหมาย
นายฉกาศ มาสวัสดิ์
นายฉลวย ทาทอง
นายฉลอง สวัสดิ์ทอง
นายฉลอง เอี่ยมฤทธิ์
นายฉัตรชัย ผากา
นายเฉลย ฤกษสงา
นายเฉลิม นอยอําแพง
นายเฉลิม ปุกเตม
นายเฉลิมพรรณ อิ่มประไพ
นายเฉลียว สุทธิ์ฤกษ
นายชนะ รักคง
นายชนาธิป อินปญญา
นายชมพู สอนราข
นายชยพล ชัชวาลย
นายชยพล ชัชวาลย.
นายชยพล เรืองมณฑป
นายชยัน กลบกลาง
นายชลอ พรหมรักษา
นายชลีย รัตนพร
นายชวน เอื้ออารี
นายชวภณ อิทะสุวรรณ
นายชวลิต เณรโพธิ์ศรี
นายชะโอด เดชสงเคราะห

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕

นายชะโอด บัวเจริญ
นายชัชชัย รูปสม
นายชัชวาลย ปองคําสิงห
นายชัชวาลย สีมา
นายชัชเวศ ลิ้มวดี
นายชัยณรงค จันทวรากุล
นายชัยณรงค โลหะ
นายชัยพร ชูสุวรรณ
นายชัยภรณ พาหุกาญจน
นายชัยยะ แดงจันทร
นายชัยยันต จันทรแกว
นายชัยยา ศรีเทียน
นายชัยรัตน รัตนะรัต
นายชัยรัตน สายสมบัติ
นายชัยวุฒิ ณ ลําปาง
นายชัยศักดิ์ นารถบุญ
นายชาคริต ใจแกว
นายชาญ ชัยดา
นายชาญชัย เจริญสุข
นายชาญชัย ชวลิตเมธากุล
นายชาญชัย ประดับมุข
นายชาญศิลป ทองหยิบ
นายชาตรี นวลสกุล
นายชาติชาย เสาวเนียม
นายชํานาญ กระวันทา

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชํานาญ ทรัพยจํานงค
นายชินกร พันธอุดม
นายชุบ กลัดแกว
นายชุมพล กาญจนภาชน
นายชุมพล ลักษณะพริ้ม
นายชูเกียรติ ปญญา
นายชูชาติ มหาวงศ
นายชูชาติ ศรีเทียน
นายเชวงศักดิ์ แสวงศรี
นายเชาว อําพันทอง
นายเชาวลิต ประชัญกาญจนา
นายเชิดชัย มองเพชร
นายโชค พุดเผือก
นายโชคชัย เข็มตน
นายโชคชัย คงสิทธิ์
นายโชคชัย เจริญลาภ
นายไชยวัฒน นาคทองกุล
นายไชยา นิสพันธ
นายไชยา ปนสุวรรณ
นายณรงค เริงถาย
นายณรงค สวนสวรรค
นายณรงค แสงพรมชาลี
นายณรงคศักดิ์ คงมั่น
นายณรงคศักดิ์ จันทรหอม
นายณรงคศักดิ์ บุญเรือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕

นายณัฎฐพงศ รอดเฉย
นายณัฏฐชัย วารินทรพงษ
นายณัฐกิตต เสนทอง
นายณัฐกิตติ์ ทวีพรธัญรัตน
นายณัฐดนัย มุขโต
นายณัฐธพงษ คําอุน
นายณัฐพล กาหา
นายณัฐพล อรุณ
นายณัทธอัสมสุชน บุญเลิศ
นายดนภพ กลอมแกว
นายดนัย พงษดวง
นายดอกรัก เปรมทอง
นายดาวยศ สุนทะมาลา
นายดําเนิน จักคําบาง
นายดํารง สุธรรม
นายดําริ ทับทอง
นายดิเรก ลิมปวัฒนากร
นายดือเลาะ ดรอแม
นายดุษฎี อรัญญิก
นายดุสิต ดงรังศรี
นายเดชา กวางทอง
นายเดชา บํารุงหิรัญ
นายเดือน เสนภักดิ์
นายแดง เชื้อพันธ
นายแดง ปญญา

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายแดง โสรัมภา
นายแดนชัย เรืองขํา
นายแดนไพร บุญชู
นายตอย ชาภิรมย
นายถนอม นอยรักษา
นายถวัลย มั่งมวง
นายถาวร ไชยสุข
นายถาวร หงษทอง
นายทนงค ชัยบาล
นายทนงศักดิ์ เนติ
นายทรงกฤตย ทองนาท
นายทรงยศ กลิ่นแกว
นายทรงยศ สุขวัฒน
นายทวิช สงวนศักดิ์
นายทวิท จําปาดิบ
นายทวี ตราสุวรรณ
นายทวี มีหา
นายทวีคูณ นาเมือง
นายทวีชัย เสนทอง
นายทวีศักดิ์ คําเครื่อง
นายทวีศักดิ์ สุยสวาง
นายทอง สัมซา
นายทองดี อุโมงคมี
นายทองแดง สมจันทร
นายทองใบ อาษาศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕

นายทองปาน ทิพยโพธิ์สิงห
นายทองยศ บัวพุทธ
นายทองหลอ กองมูล
นายทัตเทพ ศิลปโสภากุล
นายทัน ดอนชะเอม
นายทิพงษ สิทธิการ
นายทิพพร เพียงกลาง
นายทิพยชยพล ธนารียดุษณียา
นายทิวา ชวยทัต
นายเทิดศักดิ์ เอมวงษ
นายเทียนชัย เครือบุญ
นายธงชัย ดีสุทธิ
นายธงชัย ทองคํา
นายธณศักดิ์ แดงประเสริฐ
นายธนกร สภาชัย
นายธนเดช ทวีวัฒนศิริ
นายธนทัต ใจยอด
นายธนพนธ เจาะปาด
นายธนภาค พึ่งพระพร
นายธนรัช แยงจันทร
นายธนะศักดิ์ ดวงแกว
นายธนัช เจริญเพ็ง
นายธนัชบดินทร ไชยชนะ
นายธนัตถ พรมมาตย
นายธนัย เคนใบ

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธนาชัย คําทิพย
นายธเนศ โตสนั่น
นายธวัช แกวพิลา
นายธวัช จิตรเกาะ
นายธวัช อัคผล
นายธวัชชัย ชูสกุล
นายธวัชชัย เฟองฟู
นายธวัชชัย แมลงภู
นายธวัชชัย ศรีแสง
นายธัญญา จันทวาศ
นายธันยธรณ กิตติกรองทอง
นายธันวา รมรื่น
นายธาดา ราชสมบูรณ
นายธานินทร กลิ่นขจร
นายธานินทร ทิพวัน
นายธานี ชัชวาลย
นายธานี มั่นหมาย
นายธานี สุริยะวงศ
นายธินกร วานิช
นายธีรพงษ ทองสายใหญ
นายธีรพล พูลทวี
นายธีรภาพ ปลั่งประมูล
นายธีรยุทธ ทองแยม
นายธีรยุทธ ออนเกตุพล
นายธีรวัฒน วรรณรัตนโชติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕

นายธีรศักดิ์ สุขรื่น
นายธีระ ไตรรัตน
นายธีระชัย บุญวัฒนกุล
นายธีระพงษ นันตา
นายธีระพล เผาบานฝาง
นายธีระพล เยี่ยงยงค
นายธีระยุทธ ชารีแกว
นายธีระยุทธ แสนหูม
นายธีระศักดิ์ เตชะกัน
นายนคร ชูรัตน
นายนคร มีสุวรรณ
นายนคร ศรีสุราษฎร
นายนคร สะตะพันธ
นายนพ แตงใหญ
นายนพดล ปนปวน
นายนพดล ณ รังษี
นายนพมาศ ศรีเทพ
นายนพรัตน บุตรศรี
นายนรินทร ภักดีมง
นายนริศ ปนมวง
นายนเรศ นามวงศ
นายนฤนาท คลายแจง
นายนัฐตธนเทพ ศรีธนะมณีแกว
นายนันทพัชร นามาวรออนสี
นายนันทวิทย งามแฉลม

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนิกร วงศซื่อ
นายนิกร อวนละมัย
นายนิคม โกมาสถิตย
นายนิคม ขันคํา
นายนิคม ชูชีพ
นายนิคม บรรจงศิลป
นายนิคม รามหริ่ง
นายนิคม รินนรา
นายนิคม แสงเจริญ
นายนิติกร จันทรโคตร
นายนิเทส นามวา
นายนิพนธ ดวงจันทร
นายนิพนธ ทิพยเกษร
นายนิพนธ นุชบานปา
นายนิพนธ เมืองแวง
นายนิพนธ หงษทอง
นายนิพร ทิอาย
นายนิรัญ สีคราม
นายนิรันดร สถิตยตระกูล
นายนิรุต ปอมเดช
นายนิรุตต สมคํา
นายนิลธนา พงษพนัส
นายนิวัฒน ยาวิเศษ
นายนิวัตร ทับเอี่ยม
นายนิวิทย ปานออน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕

นายนิสสัย วงษศรี
นายนุกูล พิกุลทอง
นายนุกูล สุขสมาน
นายนุช วิหกหงษ
นายนุราช วรมาศกุล
นายโนรี ปาโน
นายโนรี พัทยะเขต
นายบรรจง ชํานาญศรี
นายบรรจบ สิงหสีดา
นายบรรจุ กองศรี
นายบรรพต ไรมา
นายบรรพัฒน มะหาลี
นายบัญชา ชูเพชร
นายบัญชา ทันดร
นายบัญชา นาคประดิษฐ
นายบัญชา ยานะถนอม
นายบัลลังย แวดระเว
นายบําเพ็ญ คําทวี
นายบุญจันทร เครือเขื่อนเพชร
นายบุญชวย ต่ําตอ
นายบุญชวย พรมเดช
นายบุญชอบ พุมหริ่ง
นายบุญชิต มีศิลป
นายบุญชู กรประเสริฐ
นายบุญถม คุมเสนียด

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายบุญเทิด ตุเสงี่ยม
นายบุญธรรม นิลประเสริฐ
นายบุญธรรม ปญญาอุทัย
นายบุญธรรม มั่นกุง
นายบุญธรรม อสุรินทร
นายบุญมา ขันพันธ
นายบุญมี งามโสภา
นายบุญมี จับใจนาย
นายบุญยัง ฤกษรอด
นายบุญยืน กุณะจันทร
นายบุญรินทร นนทะพิทา
นายบุญล้ํา หงษสถิตย
นายบุญเลิศ แกวทอง
นายบุญเลิศ สุจิมหันต
นายบุญเลิศ สุทธิศักดิ์
นายบุญเลิศ เอี่ยมศรีเพ็ชร
นายบุญเลียง คูณเมือง
นายบุญสง จันทรนท
นายบุญสง โฉมดี
นายบุญสง พันธสุขเลิศ
นายบุญสง แสงพงษพิทยา
นายบุญสง หมื่นวงษ
นายบุญสง เหิกขุนทด
นายบุญสม คุมทรัพย
นายบุญหลอ ไชยคําหาญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕

นายบุญหลาย เฉยไธสง
นายบุญเหลือ นาคราช
นายบุหงา เขมนกิจ
นายปฏิการ เปนสุขพรอม
นายปฐม ทองยา
จาสิบตรี ปพน มีจิต
นายปภพ ประเสริฐศิลป
นายปรมัตถ ระดาดาษ
นายประกอบ ชางทอง
นายประกายแกว เขียนสายออ
นายประครอง อุนเรือน
นายประจวบ คะอังกุ
นายประจวบ จําเนียรกูล
นายประจักษ ศรีพรหม
นายประจิต กิติ
นายประชัน พึ่งพา
นายประชัน ออนศรี
นายประชุม เข็มทอง
นายประเชือน เชนชาย
นายประดิษฐ เหมือนมาตย
นายประดิษฐพร พรหมวงศา
นายประทีบ แยมปราศรัย
นายประทีป เพ็ชชะ
นายประทีป เพ็ชรเนียม
นายประทีป แยมปราศรัย

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายประทีป ลีสุขสาม
นายประทีป ไวดา
นายประเทศ พุทธจันทร
นายประเทียง ฟาสาร
นายประเทือง นาเรือง
นายประเทือง หลาเตจา
นายประโท นวลแกว
นายประพันธ แกวพิกุล
นายประพันธ พันธุสังข
นายประพันธศักดิ์ จันทรคํา
นายประพิษ พันทา
นายประไพร ศรีคํามี
นายประมวล ไชยแสน
นายประมวล ณ ลําพูน
นายประมวล ทองบุญเกิด
นายประมินทร ประดิษฐจา
นายประมูล ผลาชิตร
นายประเมศฐ จิระไพชัยศาล
นายประยงค พิพัฒนบัญชา
นายประยุทธ พันธุกูล
นายประยูร บุญชู
นายประยูร พระไตรยะ
นายประยูร ศรีรักษา
นายประโยชน จันทรประทุม
นายประวัติ มั่นคง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕

นายประวิชนม จิตมงคลวงศ
นายประวิทย กันยะวงศหา
นายประวิทย โปรดปราน
นายประวิทย ลําพาย
นายประวิทย เล็กนอย
นายประศาสน เจริญนุช
นายประศาสน ทองดา
นายประสพ เสริมศรี
นายประสาร ปกอง
นายประสาร ลําดวล
นายประสิทธิ์ ดําคง
นายประสิทธิ์ พุมมา
นายประสิทธิพร วิชัยดิษฐ
นายประสูติ เจนเจริญกิจ
นายประเสริฐ ธัญญวุฒิ
นายประเสริฐ นรบาล
นายประเสริฐ สงาสินธุ
นายประเสริฐ แสงตะวัน
นายประเสริฐ หมีเปลี่ยน
นายประหยัด รักแจง
นายปราโมทย ทองสีก่ํา
นายปราโมทย ทิมงาม
นายปราโมทย สวางเกตุ
นายปราศรัย พลชู
นายปริวัตร จางวางสาย

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายปรีชา เมฆพา
นายปรีชา สัตยซื่อ
นายปรีชา สุทธิวรรณา
นายปสุวิทย ศุภผล
นายปอง แกวระวัง
นายปจจานึก ดวงอาจ
นายปญญา คลายสุบรรณ
นายปญญา บุญมีเย็น
นายปญญา เรืองโพน
นายปญญา โหรารัมย
นายปญญากร มณีพราหมณ
นายปานเทพ พันธุสุวรรณ
นายเปรม ฉิมปรางค
นายเปย พวงทอง
นายแปลก ทองถั่ว
นายผดุง ทองเสม
นายผัด ตะคิงษา
นายผานศึก เทพกลาง
นายผาสุข ภูแสงศรี
นายเผชิญ แผนสะทาน
นายพงศกร กานเหลือง
นายพงศศักดิ์ แสงมณีธรรม
นายพงษเทพ แซเซียว
นายพงษศักดิ์ จุตะโน
นายพงษศักดิ์ บรรดาศักดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕

นายพงษศักดิ์ มีสุข
นายพงษศักดิ์ สิทธิ์ภานุวงค
นายพงษศิริ แสงวิเศษ
นายพจน บํารุงวงศ
นายพนม ยอดวงษ
นายพนม เสนะกูล
นายพนมกรณ อุยะพิตัง
นายพนัน สิงหมี
นายพนาไพร ทับไกร
นายพยงค แกวมณี
นายพยงค โพธิ์ศรี
นายพยอม บุญปราบ
นายพรชัย วิริยะเกษม
นายพรเทพ นวลสุวรรณ
นายพรเทพ ภัทรวิกสิต
นายพรเทพ เลิศศิริพงศ
นายพรเพชร ชวยไชยศรี
นายพรรษา สายมงคล
นายพรศักดิ์ บัวทวี
นายพรศักดิ์ ศรีแกวใส
นายพรหมพิริยะ พะวันพรมราช
นายพะโยม คีรีธาร
นายพัฒนสิน ศิริเหลือ
นายพัทธโรจน พิทักษศิลป
นายพัน อนโม

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพันธ กิบุญมา
นายพันธ เคหา
นายพัลลพ นอยสะปุง
นายพิงพรรณ บุญเจริญ
นายพิชิต ภูตะอินทร
นายพิเชฐ แอหลุย
นายพิเชษฐ โตไทยะ
นายพิเชษฐ มหาชน
นายพิทักษ ปานะที
นายพิทักษ วีระพันธ
นายพิบูลย ชีวพัฒนพิบูลย
นายพิพัฒน เอี่ยมอําไพ
นายพิพัฒนพงศ เฟองรอด
นายพิมพสวาท มะโนวรรณ
นายพิศมัย วรรณชนะ
นายพิสุทธิ์ ดวงพิชัย
นายพีรกิตติ์ ปติพัฒน
นายพีระพงษ แกวบัวระบัติ
นายพีระพงษ ชลเจริญ
นายพีระพล ศรีวงศ
นายพีระศักดิ์ ไวยปราชญ
นายพูนผล จริงจิตร
นายพูนศักดิ์ อิ่มสมบัติ
นายพูลลาภ มีจรูญสม
นายเพ็ชร สีนวม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕

นายเพลิน บัวเจริญ
นายเพียบ ปุกแกว
นายไพฑูรย โตสวน
นายไพฑูรย สุวรรณเพ็ชร
นายไพฑูลย สืบรักษาตระกูล
นายไพบูลย ปรุงนิยม
นายไพบูลย เผาพันธ
นายไพบูลย มูลศรี
นายไพบูลย ลือเลิศ
นายไพบูลย สมบูรณปรีชากุล
นายไพรรัตน จินวงศ
นายไพรวัลย กลั่นสุวรรณ
นายไพรัตน โคจรสวัสดิ์
นายไพรัตน ไชโย
นายไพโรจน เพียชัย
นายไพโรจน มณีสวาง
นายไพโรจน มารัตน
นายไพโรจน ยิ้มสามเสน
นายไพศาล พัฒนโชคไพศาล
นายไพศาล สุขสวัสดิ์
นายฟองรัตน แสนหาญ
นายภักดี บัวเชย
นายภาณุภณ ภัทรธนารัตน
นายภานุศักดิ์ สอนดี
นายภาสกรณ จันทรดวง

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายภิเษก เวตติวงษ
นายภูวดล เขียนเขวา
นายภูวนัตถ มีสิทธิ์ดี
นายมงคล ชวนชิด
นายมงคล ผองใส
นายมงคล มะณี
นายมงคล ศรีโยธา
นายมงคลรัตน สิงหา
นายมณฑล อินทรใจเอื้อ
นายมณเฑียร พิวัฒน
นายมนตรี ปานทอง
นายมนตรี มุกดา
นายมนตรี เอี่ยมอําไพ
นายมนัส การะเกษ
นายมนัส บุญมูล
นายมนัส วงศลังกา
นายมนัส วาศุกรี
นายมานพ ปนบุญมี
นายมานพ โยโล
นายมานพ วรพันธ
นายมานพ ศิริพุฒ
นายมานพ สมานบุตร
นายมานพ เสร็จกิจ
นายมานะ เกษทอง
นายมานัส เริ่มภักดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕

นายมานัส ลนเหลือ
นายมานัส อยูดี
นายมานิต อวมจุย
นายมานิตย กองดี
นายมานิตย นิลเลิศเกษม
นายมาโนช คชเสนีย
นายมาโนช พลนิกร
นายมาโนช สุกปานทอง
นายมารุต ถีรพันธุ
นายมิตรชัย ไชยระ
นายมุนี เวียงทอง
นายไมล สะอิ้งรัมย
นายยงยุทธ เฮียะเครือ
นายยศสิริ นครพัฒน
นายยอด สาลาสุดตา
นายยอดชาย เล็กพันธ
นายยิ่งยง บุญคลอย
นายยิ้ม กิจอุโบสถ
นายยุคล แสงจันทร
นายยุทธนา อามาตพล
นายโยธิน จันทโชติ
นายรอนิง รือสะ
นายระเมย สุวงศ
นายรังสรรค พิมพทอง
นายรังสฤษดิ์ อุลมาน

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายรัชพล ชนะมาร
นายรัฐกรณ สุหราย
นายรัตน จินดาสวัสดิ์
นายรัศมี ผุยทา
นายราชันย ปลั่งศรีนนท
นายราเชน ทองนํา
นายรําพันธ แสนสมบัติ
นายรําไพ ทวีสาร
นายรุง จิตตศรัทธา
นายรุง ทิพยแกว
นายรุง สีมา
นายรุง หลิวทอง
นายรุงนภา ศรีนุเสน
นายเรวัตร รัตนบุรี
นายเรืองวุฒิ ทองนอย
นายฤกษชัย แตงไทย
นายละออง ไวธัญกรรม
นายละเอียด ทองสรอย
นายลักษณ สุขเจริญ
นายลําพอง สารศรี
นายลําพูล จันทรทอง
นายลือชัย ทองพรุสยาม
นายลือชัย แสนทํานา
นายเล็ก คงเต็ม
นายเลข โคตรเพชร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕

นายเลอศักดิ์ ทองทาฉาง
นายเลิศชัย ทาบสุวรรณ
นายเลิศชาย จุลจงกล
นายแลม พิรัมย
นายวรชัย ออนโกก
นายวรพงษ ผูกโอสถ
นายวรวุฒิ พัฒนกุล
นายวริทธิ์ แสงบรรเจิดกุล
นายวสันต จุฑาคุปต
นายวสันต เจริญวงศพิสิฐ
นายวสันต ชํานาญศิลป
นายวสันต ราษฎรเจริญ
นายวัชรพล บริบูรณ
นายวัชรา เกตุวัตถา
นายวัชรินทร ชนะพงศ
นายวัชรินทร อาจศัตรู
นายวัฒนา พทักษโสภณ
นายวัฒนา แสงภู
นายวัฒนาธร ไชยเดช
นายวันชนะ บวบกระโทก
นายวันชัย แกววันนา
นายวันชัย คุมเหม
นายวันชัย พระราช
นายวันชัย ฤทธิ์วิเศษ
นายวันชาติ มั่นคง

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวันทนา นวลแสง
นายวัลลภ คลอยเอี่ยม
นายวัลลภ บํารุงรักษ
นายวัลลภ บุญชู
นายวาริน ขาวทอง
นายวารินทร วงศสุวรรณ
นายวิกรม จันทรเรือง
นายวิชัย คีรีวัน
นายวิชัย ชายทอง
นายวิชัย บุญขันธ
นายวิชัย มั่นคั่ง
นายวิชัย มูลสอาด
นายวิชัย วงษใหญ
นายวิชา งามประเสริฐ
นายวิชา เอี่ยมสําอางค
นายวิชาญ ฉิมทับ
นายวิชาญ โตมา
นายวิเชียร แกวนารี
นายวิเชียร คําสอน
นายวิเชียร คีรีเวช
นายวิเชียร จินารา
นายวิเชียร เจียรสถิตย
นายวิเชียร พวงคํา
นายวิฑูรย โสมนัส
นายวิทยา กล่ําทรัพย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕

นายวิทยา ชัชวาลฺย
นายวิทยา ดวงพุมเมศ
นายวิทยา สพานกลาง
นายวิทูล ประภาส
นายวิน เกตุวิระ
นายวินัย งามอุสาห
นายวินัย ประเสริฐศรี
นายวินัย วันแอเลาะ
นายวิภาค เอี่ยมละออ
นายวิมล แกวสียง
นายวิมาน แกวรังสรรค
นายวิรัช คําทอง
นายวิรัช โภคาสัมฤทธิ์
นายวิรัตน บุญมาก
นายวิรัตน ปงสี
นายวิรัตน พรหมมา
นายวิรัตน มหานิล
นายวิรัตน ใหมพรหมมา
นายวิราม ขําทุง
นายวิโรจน แถนสีแสง
นายวิโรจน เปลี่ยนสอน
นายวิโรจน พงษชาตรี
นายวิไล วงษเฮือน
นายวิไลย บุญทา
นายวิศรุต แจมกลาง

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิสูตร มีสกุล
นายวีรพงษ ภูระหงษ
นายวีรพจน เพ็ชรดี
นายวีรพล สกุลผอม
นายวีรศักดิ์ แสงสวาง
นายวีระ กาฬรัตน
นายวีระ อิ่นงอ
นายวีระพงษพันธ โพธิ์พรม
นายวีระพล แจมจันทร
นายวีระพันธ นาควิจิตร
นายวีระศักดิ์ ชมภูนิมิตร
นายวุฒิไกร ไชยนุรักษ
นายวุฒิชัย คําอาย
นายเวที ชํานาญยา
นายเวียง ลาอุน
นายไวพจน พุทธศรี
นายไวพจน แสงสาร
นายไวภพ หงษชุมแพ
นายศรชัย พงษกลิ่น
นายศรสิงห เมนมั่น
นายศรายุทธ วันพุธ
นายศรายุธ เพ็ชรหาญ
นายศรีทัย ทากอง
นายศรีสวัสดิ์ เภาดี
นายศักดา ดือราโอะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕

นายศักดิ์ชัย ทราบสระนอย
นายศักดิ์ชัย วัฒนประดิษฐ
นายศักยบวร ศรีละธนศักดิ์
นายศิระ อรามศรี
นายศิริชัย ไชยโย
นายศิวะเทพ สาสนานนท
นายศุภกิจ แปงเทา
นายศุภกิตติ์ หวังอัจฉริยะ
นายศุภชัย พลแสน
นายศุภชัย เยี้ยนประยงค
นายศุภชัย สังขทอง
นายศุภโชค สมใจเพ็ง
นายศุภเวช ศรีคลาย
นายเศกสิทธิ์ กอฟก
นายเศวตฉัตร ขันแกวผาบ
นายสกล ลิขิตเลิศ
นายสกล ศึกขยาด
นายสกุล ครุฑนิตย
นายสงบ ปงแกว
นายสงัด รัตนประยูร
นายสงา ไชยชาติ
นายสงา หมื่นสะทาน
นายสดิษ บานชื่น
นายสถาพร ไชยศรี
นายสถิตย เชื้อเมืองพาน

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสถิตย มะลิซอน
นายสถิตย สนใจ
นายสนอง มลาวาสน
นายสนั่น จอมแกว
นายสนั่น บัวบาง
นายสนั่น สายสมิง
นายสนิท โปธาคํา
นายสมเกียรติ์ สมคุณ
นายสมเกียรติ ภูติโส
นายสมเกียรติ เสือปา
นายสมเกียรติ เอกพงษ
นายสมควร ณ ลําปาง
นายสมคิด ประดับลาภสิริ
นายสมคิด แมนอินทร
นายสมคิด ลอยฟู
นายสมคิด วงคคําชวย
นายสมคิด ศิริมงคล
นายสมคิด ออนศรี
นายสมจร เย็นเยือก
นายสมจิต เทียนธานี
นายสมจิตร ขําทอง
นายสมจิตร เรืองหิรัญ
นายสมเจต ชาติกุล
นายสมเจต บูสามสาย
นายสมใจ เจียนรัมย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕

นายสมใจ ทองดี
นายสมใจ นาดี
นายสมใจ ศรีใสคํา
นายสมชัย ไทยมะณี
นายสมชาติ คลายสังข
นายสมชาติ สุคงเจริญ
นายสมชาย กัลยาประสิทธิ์
นายสมชาย แกวทรัพย
นายสมชาย เงินสุข
นายสมชาย จันทรรังสี
นายสมชาย ตัดสวัสดิ์
นายสมชาย ตันเต็ง
นายสมชาย ธุระทํา
นายสมชาย นามทิพย
นายสมชาย บุญเกิน
นายสมชาย บุญจี้
นายสมชาย บุญสง
นายสมชาย เพ็ชรนาจักร
นายสมชาย รักษาจิตต
นายสมชาย ศรีมูลมาตร
นายสมชาย อริยพฤกษ
นายสมดี ปลื้มสุด
นายสมเด็จ บุญตา
นายสมเดช บาศรี
นายสมเดช พัฒนพวงพันธ

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมนึก ขนุนแดง
นายสมนึก เผือกพิพัฒ
นายสมนึก ศรียา
นายสมบัติ ใจเอย
นายสมบัติ ชัยวฤทธิ์
นายสมบัติ ทองโพธิ์
นายสมบัติ พวงขวัญ
นายสมบัติ ใยญาติ
นายสมบัติ วิจิตรเนตร
นายสมบัติ อูสูงเนิน
นายสมบุญ ภูมินา
นายสมบูรณ พาลมาศ
นายสมบูรณ วงคเดือน
นายสมบูรณ สรางเมือง
นายสมปอง เดชติน
นายสมพงษ ชาญณรงค
นายสมพงษ ไชยา
นายสมพงษ มูลยิ้ม
นายสมพงษ วะนา
นายสมพงษ ศรีละมัย
นายสมพร เกาเล็ก
นายสมพร คลิ้งแทน
นายสมพร เฉิดฉาย
นายสมพร บุญธรรม
นายสมพร ประทุมมาศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕

นายสมพร มีมาก
นายสมพร วงคไพฑูรย
นายสมพร ศรีชัย
นายสมพร ศรีมุงคุล
นายสมพล จิตรเอื้อ
นายสมพล ปานแดง
นายสมพันธุ สุวรรณอรุณ
นายสมภพ กุลแอะ
นายสมภพ สุขอนันต
นายสมภาร นัทธี
นายสมโภช สุภาพกุล
นายสมโภชน กรุดบางหวาย
นายสมโภชน แดงละสี
นายสมมาต อวมสรอย
นายสมมาศ คงเอียด
นายสมยศ แกวสุพรรณ
นายสมยศ ผการัตน
นายสมรส วงศดี
นายสมฤกษ ภวะโชติ
นายสมศักดิ์ จาริอุตร
นายสมศักดิ์ ดําริหการ
นายสมศักดิ์ ตรีชัย
นายสมศักดิ์ ทองขะโชค
นายสมศักดิ์ ทาชาง
นายสมศักดิ์ นาคผสม

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมศักดิ์ บางแกว
นายสมศักดิ์ บุระดา
นายสมศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ
นายสมศักดิ์ โพโต
นายสมศักดิ์ มากเอี่ยม
นายสมศักดิ์ รัตนยิ่ง
นายสมศักดิ์ หาญประกาศ
นายสมหมาย เกิดผล
นายสมหมาย เนตรโนนไทย
นายสมหวัง อินโต
นายสมัคร คํามูลตรี
นายสมัคร นามเฮียง
นายสมัคร ปองเรือ
นายสมาน จางนะ
นายสมาน ทองชมพู
นายสมาน พุมเกตุ
นายสมาน สิงหโตทอง
นายสมิทธ พรหมทอง
นายสยาม กาศสนุก
นายสยาม พอจิต
นายสยาม วิวาสุข
นายสรยุทธ ชางมวง
นายสฤษดิ์ โตะหีม
นายสะอาวี ยูโซะ
นายสังคม นามเรือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕

นายสังคม ภารา
นายสัจจพนธ นวมเจิม
นายสัญญา ขรสิงห
นายสัญญา สุขพลอย
นายสันชาติ แอบฉิมพลี
นายสันติ ภูจอย
นายสัมพันธ จูเปย
นายสัมพันธ ชนะศึก
นายสัมพันธ บรรดาศักดิ์
สิบตรี สัมพันธ โยธามาศ
นายสัมภาส เทียมแกว
นายสัมฤทธิ์ ทรัพยแกว
นายสัมฤทธิ์ สุระคนธ
นายสาคร สีขวา
นายสาคร ฮอยปด
นายสาธิต เฟองภักดิ์
นายสานนท กุลจันทร
นายสานิตย มั่งอะนะ
นายสาย มาตนอก
นายสายชล มวงพันธ
นายสายชล ใยสามเสน
นายสายชล สาคร
นายสายทาน สําราญ
นายสายธาร คุณานุช
นายสายฝน ฟุงขจร

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสายยุทธ บุญเสือ
นายสายัณห พุทธโอวาท
นายสายัณห สิทธิวงค
นายสายันต บุญเปง
นายสาโรจน เที่ยงตรง
นายสาโรจน สารสุวรรณ
นายสาโรช อ่ําสะอาด
นายสํานวน โคชัย
นายสําเนา เพชรศิริ
นายสํารวย สีเมม
นายสําราญ ขาวลอยฟา
นายสําราญ ชางพุม
นายสําราญ ทะนันชัย
นายสําราญ แสนสําอางค
นายสําเริง สุขเส็ง
นายสิงหา นพกิจ
นายสิทธิชัย เตงภู
นายสิทธิชัย สีหาเสน
นายสิทธิโชค โหราโชติ
นายสิทธิเดช อิ่มจิตต
นายสิทธินัย แสนยะมูล
นายสิทธิพร รุงไพบูลยวงศ
นายสิทธิศักดิ์ พลแสน
นายสิทธิศักดิ์ สมานสินธุ
นายสินชัย พันธุศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕

นายสินธุ ยะใจ
นายสิรวิชญ ฟกสุก
นายสุกฤษฎิ์ นิลทมร
นายสุแกว สุวรรณ
นายสุขสวัสดิ์ สุวรรณกาศ
นายสุขุม ชมฉาย
นายสุจิน จันทรอาย
นายสุชัช เสาะแสวง
นายสุชาติ เงินทองดี
นายสุชาติ จันทาพูน
นายสุชาติ บุญนํา
นายสุชาติ ภักดีวานิช
นายสุชาติ ศรีแกว
นายสุชาติ อภิบาลศรี
นายสุชาติ อินหาดกรวด
นายสุชิต พรหมอาวุธ
นายสุชิน จตุพจน
นายสุชิน บุญกระโทก
นายสุชิน ปุนเจริญ
นายสุทธิชัย ทองสุข
นายสุทธิพงศ อุมารังษี
นายสุทธิพงษ รักษา
นายสุทธิพร ประกอบ
นายสุทธิวัฒน คงวัฒนะ
นายสุทน ออนสรอย

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุทัศน สุวรรโณ
นายสุทิกรณ จริยวัฒนสุข
นายสุทิน คําสุภาพ
นายสุทิพย ขวัญซาย
นายสุเทพ จิรัญเวทย
นายสุเทพ มวงทิม
นายสุเทพ ราชสิงโห
นายสุเทพ ศรีนวล
นายสุธรรม พรรณนิกร
นายสุธารชัย ปญจพงษ
นายสุนทร ดํารงค
นายสุนทร ปานสีใหม
นายสุนทร ผลรักษา
นายสุนทร โพดจะโปะ
นายสุนันท ฤหรมย
นายสุพจน เจะลี
นายสุพจน ปาละกอน
นายสุพจน ภูพลอย
นายสุพจน เรืองสุขสุด
นายสุพจน วิมล
นายสุพจน อุดเทพ
นายสุพล จตุเทน
นายสุพล วงษเรือง
นายสุพล แสงพันธ
นายสุภาพ ชูลาศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕

นายสุภาพ เบาวรรณ
นายสุมิตร เมฆกระจาง
นายสุเมธ นวลศรี
นายสุรจิตต สังขสนิท
นายสุรชัย ขําแดง
นายสุรชัย ตัณฑกิจ
นายสุรชัย ไทรเพทยิ้ม
นายสุรพงศ จันทารณะ
นายสุรพงษ ปงกาวงศ
นายสุรพล จันทนะ
นายสุรศักดิ์ ขํารอด
นายสุรศักดิ์ บุญชวย
นายสุรศักดิ์ สวัสดิพงษ
นายสุรสิทธิ์ ทองคํา
นายสุรัตน เทียมศร
นายสุรัตน บุญเจิด
นายสุรัตน วีระนนท
นายสุรัตน สิงหสุขา
นายสุรินทร สํานักบานโคก
นายสุรินทร อารี
นายสุริยน หมัดหระ
นายสุริยะพล พันพิมพ
นายสุริยัน วังคีรี
นายสุริยันต วังคีรี
นายสุริยา จันดาแพง

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุริยา นวลสีใส
นายสุริยา เรืองทอง
นายสุวรรณ จาดจีน
นายสุวัฒน ประเสริฐสังข
นายสุวัฒน สินไชย
นายสุวิชัย มีดี
นายสุวิชา เกิดสาย
นายสุวิทย ปลายแกน
นายสุวิทย ศรีไพร
นายสุไหรหมาน บินยูโซะ
นายเสด็จ ศรียาขํา
นายเสถียร สองทุง
นายเสนาะ จันทรอ่ํา
นายเสนาะ ชํานาญศรี
นายเสมือน ดวงโพธิ์พิมพ
นายเสริม ยะใจ
นายเสรี คํารักษ
นายเสรี สําราญรมย
นายเสรี สิทธิเปง
นายเสรีย กงลอม
นายเสวต ชุมศรี
นายเสวียน พละหงษ
นายแสนศักดิ์ ศราวุธ
นายแสวง วอยพิมาย
นายโสภณ นรภัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายโสภณ สังวรลิ
นายโสภณวิชย ทรัพยสําราญ
นายโสภาพ วังคะวิง
นายโสรัจ สุนทราญ
นายใสสวาง พรมสิทธิ์
นายหนูทอง นามรส
นายหนูภพ ศรีทุมมา
นายหนูรัง โคตรทา
นายหัสดินทร ประชุมกาเยาะมาต
นายหิรัญ ชวงชู
นายหิรัญ โพธิ์ทอง
นายแหล ไพราม
นายองอาจ แกวคํา
นายอณัฐชัย นามบุตร
นายอณุภาพ ศรีเพชร
นายอดิศร วรรณะตอตระกูล
นายอดิศักดิ์ จุนทะจิตต
นายอดุลย ชูไทสง
นายอดุลย ไชยวงศ
นายอดุลย พลงาม
นายอดุลย เพิ่มพูลผล
นายอดุลย แสงทอง
นายอธิกมาส บุญมาก
นายอธิษฐ วีระกุล
นายอนันต กรุดเงิน

๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอนันต แกวหาวงษ
นายอนันต ไชยรัตน
นายอนันต พรดอน
นายอนันต พึ่งสามัคคี
นายอนันตสิทธิ์ พรมรงค
นายอนิรุตย จันทรจําเริญ
นายอนุ ปรางทอง
นายอนุชิต มณีโชติ
นายอนุพงษ พลไชย
นายอนุพันธ ภูหนองโอง
นายอภิชาติ แหวแสง
นายอภิศักดิ์ บุตรโยจันโท
นายอภิสิทธิ์ หลาหิบ
นายอมร วัฒนโภคา
นายอมรเทพ แกวอาจ
นายอมรินทร แปนนอก
นายอรรคพล ทุงจันทร
นายอรรณพ ศรีประเสริฐ
นายอรรถพร ผาสุขฐาน
นายอรุณ นิลวิเชียร
นายอรุณ สุพงษ
นายอวยชัย แกวโมรา
นายอะนนท ยิ้มยวน
นายอะหมาด อรุณจิตต
นายอะหลี ศรีเจริญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕

นายอัครรัชต สุวรรณไตร
นายอัซมี ดือเระ
นายอัษฎาวุฒิ เบาระคน
นายอาคม คําวิลัย
นายอาคม ยงยุทธ
นายอาคม โสติพันธ
นายอาคม หนูปน
นายอาชว จันทรนิยม
นายอาณัติ สากล
นายอาทร แดงอราม
นายอาทร อนุมาต
นายอาทิตย บุญดีวงศ
นายอานันต สมศรี
นายอาปอง จงไกรจักร
นายอาภารัฐ เทพศิริ
นายอารม จารีย
นายอารมณ กําปนทอง
นายอารมย ธรรมเสถียร
นายอารักษ ทองทับ
นายอารักษ สุขภูติ
นายอาลียะ บินวาเด็ง
นายอ่ํา ไชยศรีษะ
นายอํานวย กลับพงศ
นายอํานวย เชื้อมั่น
นายอํานวย ทองอยู

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอํานวย อินทรผอง
นายอํานวยชัย กาเผือก
นายอํานาจ ศรราช
นายอําพน พลพระ
นายอําพร โอชาติน
นายอําพล แสงทอง
นายอิทธิพร ภูทอง
นายอิทธิพล จันทุดม
นายอินทร ปญโย
นายอิสระ เครางาม
นายอิสรา สาจันทร
นายอิสเรศ หลีแหละ
นายอุดม เจริญสุข
นายอุดม ชลภูมิ
นายอุดม สะปะ
นายอุดม เอกจิตตพิเชฏฐ
นายอุดมศักดิ์ อุตรภาศ
นายอุดร ใจคําลือ
นายอุทร นิกะพงศ
นายอุทัย กมลภพ
นายอุทัย เคนศรีสมบัติ
นายอุทัย ชาญสูงเนิน
นายอุทัย ทองขํา
นายอุทัย เปลื้องหนาย
นายอุทิศ ขวังวิเชียร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายอุทิศ หงษพิลา
นายอุนเรือน ทันชื่น
นายเอกชัย ปรีชาเชี่ยว
นายเอกดนัย ขันแกว
นายเอกทนต มวงชาติ
นายเอกสิทธิ์ เปาบานเซา
นายเอนก พงษศิริ
นายเอนก มีศิลปสม
นายแอด จักรแกว
นายโอภาส พระตลับ
นางกชกร มิตรวงค
นางกชพร มนปราณีต
นางกนกกร ออยทอง
นางกนกพร ภูสวาสดิ์
นางกนกพรรณ โตออน
นางกนกพิชญ ประสงคทรัพย
นางกนกรัส แกววงษา
นางกนกวรรณ ชาติมนตรี
นางกนกวรรณ เปรมปริก
นางสาวกนกวรรณ เผือกบริสุทธิ์
นางสาวกนกวรรณ แพใจ
นางกนกวรรณ ภูโปรง
นางสาวกนกวรรณ วิเชียรซอย
นางกนกวรรณ ศรีคต
นางสาวกนกวรรณ สุริยวงศ

๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกมลทิพย วงษหอย
นางกมลพร ศรีขาว
นางสาวกมลพร สุขพัฒน
นางสาวกมลพิชญ รักษาพล
นางกมลรัตน ทองทิพย
นางกมลาภรณ อินนุพัฒน
นางกรกช พึ่งทรัพย
นางสาวกรปภัช ชลเจริญ
นางสาวกรภัคมน เวทจิตร
นางสาวกรรณิกา ฉางเขาชัย
นางสาวกรรณิกา ธรรมนิทา
นางสาวกรรณิกา ปนทอง
นางสาวกรรณิการ ดีเอี่ยม
นางกรรณิการ แตประโคน
นางสาวกรรภิรมย ปองแท
นางกรวรรณ บุญทา
นางกฤตินันท ยงยอด
นางกฤติยาณี สุธรรมวิจิตร
นางกฤษฎา มีสุวรรณ
นางสาวกฤษณา ฉิมเฟอง
นางสาวกฤษณา เหลืองออน
นางสาวกฤษณาภัส เปลงภูวัชรกุล
นางสาวกสิมา เกษสาคร
นางกองทอง บุญนาถกร
นางสาวกัญญธนกร บูทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางกัญญา ขัดสาร
นางกัญญา เยี่ยมเพื่อน
นางสาวกัญญา ลิขิตขอม
นางกัญญาพัชญ เชียงชะนา
นางกัลยกร ฐานะวิจิตร
นางกัลยกร เสาเกลียว
นางกัลยกร แหลมทอง
นางสาวกัลยา วงษเตมีย
นางกัลยา สมใจ
นางกัลยากร สุขอุทัย
นางสาวกัลยารัตน ทองฉิม
นางกาญจนสุดา รุงเรือง
นางกาญจนา คุมไขน้ํา
นางกาญจนา จิตหนักแนน
นางกาญจนา พันธศรีครุฑ
นางสาวกาญจนา ศรีชาติ
นางกาญจนา สาระไชย
นางสาวกานตขนิษฐดา ปุริสพันธุ
นางกานตรวี พุมโสภา
นางสาวกําไรทิพย อินทะเกตุ
นางกิ่งกาญจน พลดี
นางสาวกิตติกาญจน บุญเกิด
นางสาวกิตติมาพร เดชครบุรี
นางกิตติยา รอดสุพรรณ
นางกิตติยา อุนคํา

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

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกิติยา ดวงคํา
นางสาวกิติยาพร กะการดี
นางกิมเหลี้ยม รัตนมาลา
นางสาวกุณฑลี เมืองลี
นางกุลณิชาภัทร ศุกระเศรณี
นางกุลนันทร หงษวิเศษ
นางกุลลดา พรหมลัทธิ์
นางกูซารีฮะห อดุลภักดี
นางสาวเกตุสุดา พึ่งพินิจ
นางสาวเกวลิน ศรีพูนพันธ
นางเกศกนก ศรีนาค
นางเกษม เผือกผอง
นางสาวเกษร เกตุแกว
นางสาวเกษร ทรงสังข
นางเกษร ภูมิประไพ
นางเกษร ศรีปริยวาที
นางเกษร สุวรรณกาศ
นางเกษราภรณ บุญลือ
นางแกวนภา บุญมั่น
นางสาวใกลรุง โยธิการ
นางใกลรุง รูปจันทร
นางขจิตพันธ ลับสันเทียะ
นางขนิษฐา คํารังศรี
นางขนิษฐา ภักดี
นางขนิษฐา สุดอภัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕

นางขวัญจิต พงษบริบูรณ
นางสาวขวัญจิตร สีเผือก
นางขวัญใจ มากบริบูรณ
นางขวัญตา ตักเตือน
นางขวัญเรือน พรหมชนะ
นางขวัญเรือน วิสุทธิพิบูล
นางสาวขอออย ครุฑจันทร
นางเข็มขัด กฤษณพันธ
นางสาวคณารักษ ขอบเวช
นางคมคาย สุขคําเมล
นางสาวคริญา นพพะ
นางสาวเครือฟา ปนแกว
นางเครือวัลลิ์ สาตรเปรม
นางสาวจงกล แกวสูงเนิน
นางจงกล โพธิ์ใคล
นางสาวจงถนอม ไกรรัตน
นางจตุพร แกวสิงห
นางจรรยา แกวคํามูล
นางสาวจรรยา สวยเกร็ด
นางสาวจรัสศรี แกวโมรา
นางจรัสศรี บุญทิพย
นางจรีรัตน เหยือกเงิน
นางจรูญ ปองทองหลาง
นางจัณหจุณา ปญญางาม
นางจัตุพร วงคศจันดี

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจันทจิรา คงสงดวง
นางจันทนา วิมลพันธ
นางสาวจันทนา สรอยโสม
นางจันทร หอมวงษ
นางสาวจันทรเจา วงศไวทยากูร
นางจันทรฉาย หลักบาน
นางจันทรพร คําเพราะ
นางจันทรเพ็ญ โชติพันธุ
นางจันทรเพ็ญ ตะอุน
นางสาวจันทรเพ็ญ สายนาโก
นางสาวจันทรวิภา แนนหนา
นางจันทรศรี พระโยโค
นางจันทรสมร อินทวัฒนวงษา
นางจันทรสุวรรณ แหมไธสง
นางจันทรหอม สุวรรณกุล
นางจันทรา รมโพธิ์
นางสาวจันทิรา สุยะวงค
นางจันสุดา ผองลุนหิต
นางสาวจารีพันธ ฝนนิมิตร
นางจารีรัตน เสียงเพราะ
นางจารุณี บุญเกิดรอด
นางสาวจารุมน เอี่ยมละออ
นางจารุวรรณ ดวงลา
นางสาวจารุวรรณ กังเจริญ
นางจารุวรรณ มีแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕

นางสาวจารุวรรณ เลิศไกร
นางสาวจารุวรรณ สืบโดด
นางสาวจารุวรรณ แหลมนาค
นางจํานงค เลยไธสง
นางจํานันท คงทุง
นางจําปา พิพัฒน
นางสาวจิณณรัตน ดิฐวัฒนบูลย
นางจิดาภา นิลวิเศส
นางสาวจิดาภา บุญโสม
นางจิดาภา ลองงาม
นางจิตติมา คงแกว
นางจิตพิสุทธิ์ มณฑลอมรสุข
นางสาวจิตรา บูรณะศีล
นางจิตรา มะดาอิง
นางสาวจิตรา อรุณ
นางสาวจิตรานันท พลอน
นางจิตราภรณ ยั่งยืน
นางจินดา คําเสน
นางจินดา แจมรัตนกุล
นางสาวจินดารัตน ศรีสุภาพ
นางสาวจินตนา จิรานุวัฒน
นางสาวจินตนา ชอยเครือ
นางจินตนา ชาวชายโขง
นางจินตนา ทวีสิงห
นางสาวจินตนา บุญสุข

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจินตนา พาวุฒ
นางสาวจิรพร เลิศกิตติกุลโยธิน
นางจิรวดี รวบกระโทก
นางจิระประภา ชินคีรี
นางจิระภา คงบัน
นางสาวจิระภา เรืองหุน
นางจิราพร ชลสินธุ
นางจิราพร พิศพรรณ
นางจิราพร สุวรรณศรี
นางจิราภร เพชรฤทธิ์
นางสาวจิราภรณ ขุนนิล
นางจิราภรณ มลยงค
นางจิรายุ หาชัยภูมิ
นางจิราวรรณ ศรีสุข
นางสาวจีระนัน ธนูศร
นางสาวจีราพร ถิ่นขาว
นางสาวจุฑาทิพย ประเสริฐศรี
นางจุฑาทิพย ยานุพรม
นางจุฑามาศ ระมั่งทอง
นางสาวจุฑามาส ดีพรม
นางจุฑารักษณ ศิริเวศ
นางจุฑารัตน ติบวงษา
นางสาวจุฑารัตน แพนชัย
นางสาวจุฑารัตน รักษศรีทอง
นางจุฑารัตน หนูเอียด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕

นางสาวจุรีพร ทองจันทร
นางจุรีพร หงษสระแกว
นางจุไรพร เมืองทอง
นางจุไรรัตน ขวัญมวง
นางจุไรวรรณ จุลประเสริฐ
นางจุลจิรา ชาวเหนือ
นางจุฬาพร ฤทธิ์หมุน
นางเจริญศรี อุปรัส
นางเจียมจิตย โคตรสมบัติ
นางเจียรนัยต มัชฌิมวงศ
นางแจมจันทร ฝนพรม
นางสาวฉลวย พิลึก
นางฉวี บุญทวี
นางฉวีวรรณ สมใจ
นางฉัตรฤดี ชัยเพชร
นางฉัตรสุดา เดือนกลาง
นางสาวเฉลา วังหิน
นางเฉลิมพร ศรีมุณี
นางสาวชญานาถ คุณรังษี
นางสาวชญาภา เรือนใจมั่น
นางชญามณี แกวเทศ
นางสาวชฎาธิป นุมประไพ
นางชฎาพร ถาวรคุณ
นางชดาภร คงออนศรี
นางชนกานต วงคเมือง

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางชนัญชิดา ชางคง
นางสาวชนัญญทิชา บางสลัด
นางชนัญญา ชวยสุวรรณ
นางชนันณศิกานป พันธสระคู
นางชนากานต มากสุวรรณ
นางสาวชนานกานต พิมเสน
นางชนานันท ศิริทวี
นางชนานันท สุวรรณตรี
นางชนานันท เอื้อนดอน
นางชนิดา ออกชอ
นางสาวชนิตา ทองใบ
นางสาวชนิตา ทับศรี
นางชมชนก ภูพลอย
นางชมภู แกสูงเนิน
นางชมภู บัวหอม
นางชมภูนุท แตงรม
นางชรินรัตน เอี่ยวสัมพันธ
นางชลธิชา พรมดี
นางสาวชลธิชา วรรณแจง
นางชลลดา เกิดแฟง
นางสาวชลลดา เวชบุตร
นางสาวชองมาศ จันทรอน
นางชอนตา เอียดเกาะสมุย
นางชะโลมจิตย สงกะศิริ
นางสาวชัชฎาภรณ สิงหหาญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวชัญญณัท ดิษยชนาภากร
นางชาคริยา จิรฐาภิญโญ
นางชาลิสา ทองอิ่ม
นางสาวชิตวัน สมุทรานนท
นางชื่นชีวา วัฒนาชีรานนท
นางชุตาพร ศรีคําแซง
นางชุติกาญจน คุณประสาท
นางชุติกาญจน ใหญสูงเนิน
นางชุตินันท โกมาร
นางสาวชุติมา เกตุแกว
นางสาวชุติมา ชื่นกรมรักษ
นางสาวชุติมา เทวโลก
นางชุติมา ศรีสุพรรณ
นางสาวชุติมาศ ทองบาง
นางชุลีพร ธรรมา
นางชูศรี สุริยะโชติ
นางโชติกา คงพันธ
นางสาวโชษิตา ทรงศิล
นางซอรีฮะ หะยีดามิ
นางฌาลิศา ชวนสกุล
นางฐนิตา สุพารัต
นางฐาณิชดา นวมเจริญ
นางฐานิตา หาญเชี่ยว
นางฐิดาภรณ พลจันทร
นางสาวฐิตติตา จั่นแกว

๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางฐิตาภรณ จอมคําสิงห
นางฐิตารีย จันทรภิรมย
นางสาวฐิตารีย รักที่พึ่ง
วาที่รอยตรีหญิง ฐิตารีย วันเดช
นางสาวฐิติรัตน แปนทอง
นางฐิติวรรณ เมฆอ่ํา
นางสาวณฐกันต โพธิกนิษฐ
นางณฐพร อินจินา
นางณฐมน วายุระกุล
นางสาวณปภัช ทวีนิรันดร
นางณภัทร เทียมทัด
นางสาวณภัทร สกุลรัง
นางสาวณภัสนันท ตั้งถาวร
นางสาวณัชชา เที่ยงอักษรทอง
นางสาวณัชชา ปลั่งประมูล
นางณัฎฐิมา รงควราโรจน
นางสาวณัฏฐณิชา สิทธิประสงค
นางณัฏฐณิชา บุญทอง
นางสาวณัฏฐธนาภรณ วงษคํานา
นางณัฏฐนันท เสียงวังเวง
นางณัฏฐนิชา ชวยนุกูล
นางณัฏฐภัทร พัฒใส
นางณัฐชนก สรอยนาค
นางณัฐชา พงษศิริ
นางณัฐชา สัตยากุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางณัฐณิชา สุทธิประภา
นางสาวณัฐตินันท พุดสระนอย
นางณัฐธยาณ ยังสุข
นางสาวณัฐพัชร สุทธา
นางสาวณัฐมน สงวนญาติ
นางสาวณัฐรดา โนวันนา
นางณัฐรัชต ปรีชาชน
นางสาวณัฐวรรณ สุระพัฒน
นางณัฐสุดา บุญมาเลิศ
นางณัฐหทัย ภิรมยครุฑ
นางสาวณัณณพัทธ นาคแกมแกว
นางสาวณัติพร ภูครองทุง
นางสาวณิชกุล กลั่นน้ําทิพย
นางณิชา วดีศิริศักดิ์
นางณิชากร ศรีเรืองโห
นางสาวณิชาภัทร ทองเอม
นางณิชาภัทร มีนารัตน
นางณิชาภา ชินวรวิวัฒน
นางดรุณี สิงหบัญชา
นางสาวดรุณี หนอคํา
นางดลพร สวัสดิ์ปรีชา
นางดลยา ลุนทอง
นางดลฤดี ชนะปลื้ม
นางดวงแข หมั่นกระโทก
นางดวงจันทร อาชีวะ

๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางดวงใจ กล่ําสิน
นางดวงใจ ธรรมสุข
นางดวงตา มวงชมเดช
นางดวงพร นิลสวัสดิ์
นางดวงพร ไวยนิตย
นางดวงรดา ศรีออน
นางสาวดวงรัตน บุญเล็ก
นางดวงรัตน อรุณมาศ
นางดวงวาสนา ลายลวด
นางสาวดอกแกว สุธรรมา
นางดารา อวนไตร
นางดารารัตน เกณสาคู
นางสาวดาวเรือง โพธิ์ดิษฐศิริ
นางดิศราภรณ ศรีสุทัศน
นางดุษฎี รุงเกษร
นางดุษฎี หงษาวดี
นางเดือน สิทธิดา
นางสาวเดือนเพ็ญ ควรมิตร
นางเดือนเพ็ญ แปงศรี
นางเตือนจิตร แสงวิเชียร
นางสาวเตือนใจ ชมโชค
นางเตือนใจ มูลสมบัติ
นางสาวเตือนใจ แสวงสิน
นางสาวถนอมเกียรติ ทะสวัสดิ์
นางถวิล พําขุนทด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕

นางสาวทยิดา สุรีย
นางทองสิทธิ์ ทะกา
นางสาวทองใหม เกษสุวรรณ
นางสาวทัชชญา แกวบางพลี
นางสาวทัชรวี พุทธรัตน
นางสาวทัศณา ทองแยม
นางทัศณี ทองคํา
นางทัศนวรรณ สําอางคอินทร
นางทัศนีย ขาวกา
นางสาวทัศนีย โชติธนภักดีกุล
นางทัศนีย ไชยรัตน
นางทัศนีย แซเลา
นางสาวทัศนีย รูรอบดี
นางทัศนีย ศิริสม
นางทัศนีย สีหสุรงค
นางทัศนีย เหตุเกษ
นางทัศวรรณ โสขํา
นางทาลิสา ปลื้มบุญ
นางสาวทิพยนภา พูนชัย
นางสาวทิพยสุคนธ คําหวาน
นางทิพวดี เชื้อพันธ
นางสาวทิพวรรณ เกงเขตรกิจ
นางทิพวรรณ คําแผน
นางทิวา ไชยวงคญาติ
นางทิวาพร ลิมปาวิภากร

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางทุเรียน กลอมดี
นางเทวรัตน ขําสุทัศน
นางธนพร ชวยไทย
นางสาวธนพร ฐิติโรจน
นางธนพร ประจวบ
นางธนภร แกวรอด
นางสาวธนภร มาประเสริฐ
นางธนภรณ นุชแหยม
นางธนภรณ หงษเวียงจันทร
นางธนภรณ อินทะชัย
นางธนวรรณ อินนันต
นางธนัชชา นุชเทียน
นางธนัชพร ลีกระจาง
นางธนัญกร เอกชัย
นางสาวธนัญกรณ นรินยา
นางธนิดา มูลธรรม
นางธนิสรา บัวหลวง
นางสาวธยานี ศรีจงกล
นางธัญชนก ถังเงิน
นางธัญชนก นพเกา
นางธัญชมน แกวยอด
นางสาวธัญญนภัส นิธิพรฐานันท
นางสาวธัญญนรี จักราช
นางธัญญลักษณ เทียนขุนทด
นางสาวธัญญลักษณ มาผาบ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางธัญญาภรณ ใจยอด
นางธัญญาลักษณ ชุมไธสง
นางธัญนันทน อมรรัตนวรโชติ
นางธัญลักษณ แกวมา
นางธัญลักษณ คําสุยะวัชรพงษ
นางสาวธารทิพย ขวัญโพน
นางธารรินทร มนตดี
นางธิดารัตน พุมประดิษฐ
นางสาวธิดาวรรณ เนตรสุวรรณ
นางธีรรัตน โสตถิรัตนพันธ
นางสาวธีราพร ปยญาติ
นางนงคราญ ออนวงษ
นางสาวนงนภัส เรืองดิษฐ
นางนงนุช ปดครบุรี
นางสาวนงนุช ระวิชัย
นางนงนุช สีหะบุตร
นางนงลักษณ แตงแกว
นางนงลักษณ เหวซึ่งเจริญ
นางนงลักษณ อัตถกิจมงคล
นางนงลักษณ อุดร
นางนพวรรณ จรบุรี
นางสาวนพวรรณ ชอนทอง
นางสาวนภัสนันท นวลประพันธ
นางนภัสสร ทองสีคลี่
นางนภาพร กลอมอื่ม

๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนภาพร เลิศจันทึก
นางนภาพร ศรีจงใจ
นางนภารัตน ราศรีชัย
นางนภาวรรณ คงได
นางสาวนภาวรรณ นามตาแสง
นางนราวดี เรืองฤทธิ์
นางสาวนฤชล นวลรัตน
นางสาวนฤดี อยูเต็มสุข
นางสาวนฤมล แชมชื่น
นางนฤมล อักษรมณี
นางสาวนวพร กันธวงค
นางสาวนวพร นามวงศ
นางนวพรรณ นันตะโรหิต
นางนวลจันทร กาวิเนตร
นางนวลจุฑา วิริยะพิสุทธิ์
นางสาวนวลทิพย ศุภชัยสิริ
นางสาวนวลนภา เฉลิมพันธ
นางนวลรุจี ลักขษร
นางนวิยา บุญยิ้ม
นางนอรีแซ อาบู
นางนัชชา สุภาสัย
นางนัฐวรรณ พึ่งสามัคคี
นางนันทกา ประสพสิน
นางสาวนันทธนา นุมประไพ
นางนันทนภัส จันทรเที่ยง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔

นางสาวนันทนภัส จันทรแพง
นางสาวนันทนภัส ใจทหาร
นางสาวนันทนภัส เชี่ยวเขตกิจ
นางสาวนันทนภัส สมศิริ
นางนันทนะ บุญสอน
นางนันทวรรณ ทองดง
นางนันทวัน นิลรอด
นางสาวนันทิกาญจน
ดํารงคธนเกียรติ
นางนันทิชา บัวขาว
นางนันทิยา จุลสําราญ
นางสาวนัยนา ไลทอง
นางสาวนัยนา อินทวิมล
นางนาฎยา ไทยปาล
นางสาวนาตยา กลิ่นจันทร
นางนารีรัตน มหานาม
นางสาวน้ําผึ้ง ศรีเพ็ชร
นางนิชาภา ชูสิงห
นางนิฌานันญ สายสิงห
นางสาวนิตยรดี โชติชวง
นางนิตยา ทองรักษา
นางสาวนิตยา ผาสุข
นางสาวนิตยา สวัสดี
นางนิธินันท พฤกษสุวรรณ
นางนิธินาฏ พรหมพินิจ

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนิภา เสาวนา
นางสาวนิภาพร อยูสถิตย
นางนิภาพรรณ จักรแกว
นางสาวนิภาภรณ ไชยธรรม
นางนิภาภรณ แฮดี
นางนิยม โยชิดะ
นางนิรชร แสงสุวรรณ
นางนิรชา นวมงาม
นางสาวนิรมล เกษมณี
นางสาวนิรมล อรรถมงคลนาม
นางนิลยา เส็งเจริญ
นางนิศา พิกุลผล
นางนิศามณี วาริสสอน
นางนิสสา ทองเมือง
นางนิสา ทองมี
นางสาวนิสา ทัดจําปา
นางนิสา สุขโข
นางนุจิรา ศิลาจามร
นางสาวนุชนาถ ชะเอมทอง
นางนุชนาถ ภูทอง
นางนุชนาถ เหมือนแมน
นางนุชร มาตรแสง
นางสาวนุษรา สัตยากุล
นางสาวนุสรา รามณู
นางสาวเนติยา ศรีเวช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔

นางเนาวรัตน เกื้อกูล
นางเนาวรัตน เครือหงษ
นางสาวเนาวรัตน ทับทิม
นางเนาวรัตน เพชรศรี
นางเนาวรัตน สิมมะลี
นางเนืองนิตย เลิศวิทยสกุล
นางบังอร บุญเถื่อน
นางบังอร ภูเจริญเดช
นางบานชื่น มุขดา
นางบานเริง วงษาซาย
นางบุญยนุช พันธสาลี
นางบุญเยี่ยม วงษอุดม
นางบุญรวม พิศลืม
นางบุญเริด นาคเกี้ยว
นางบุญศรี พรหมมาศ
นางบุญศรี สังคํา
นางบุญศรี เอียดสังข
นางสาวบุญสง สุระกร
นางบุญสม เทพพนมรัตน
นางสาวบุญสราง เอี้ยงมี
นางสาวบุผา มะลิ
นางบุรีรัมย ชารีพันธ
นางสาวบุศรินทร อุปลกะลิน
นางบุษกร อยูอินทร
นางบุษบา มาศนาเรียง

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางบุษยพรรณ เชตุราช
นางบุษยา ทิพพิชัย
นางบุษรินทร แกววิฑูรย
นางบุหงา หยั่งบุญ
นางเบญจพร กุลสานต
นางเบญจมาศ บามขุนทด
นางเบญจมาศ สิลินทบูรณ
นางสาวเบญจมาศ อารีย
นางเบญจวรรณ จันทฤดี
นางเบญจวรรณ โพธิจักร
นางเบญจวรรณ แสงเทียน
นางเบญจวรรณ แสนลือชา
นางเบญญาภา วันจันทร
นางเบญวรรณ เอี่ยมพาหล
นางสาวปฎิมา เขื่องสถุง
นางสาวปฐมกร ธนสรณไชยภัทร
นางปณต แสงมงคล
นางปณิสา คําลือสาย
นางปพิชญา ทวีสุข
นางสาวปภัสสวรรณ ปางพรม
นางสาวปภาวี รวมบุญมี
นางประครอง ไตรผักแวน
นางประดับ ยังชวย
นางสาวประทีป กุนาคํา
นางประเทือง วงศสูงเนิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางประนอม ดวงชัย
นางประนอม นาโพนงาม
นางประนอม ฤทธิ์จรูญ
นางสาวประนอม แสนบุญศิริ
นางประไพ แกวคล้ํา
นางสาวประไพ ชัยจันทร
นางประไพ ดํางาน
นางประไพ โฮมวงศ
นางสาวประไพร วันมี
นางประภัสสร แกวสวาง
นางประภัสสร ขุนสังวาลย
นางประภาดา เหลืองออน
นางประภาพร ภูประวิง
นางประภาพิศ ทะอาง
นางประภารัตน พวงสวัสดิ์
นางประอรรัตน ดางขุนทด
นางสาวประอรรัตน สุวรรณภักดี
นางปรางคทิพย แทนทอง
นางปราณี คําตา
นางปราณี คําพะวงศ
นางปราณี งามเจริญ
นางปราณี บุญเขียน
นางปราณี พวกขุนทด
นางปราณี พันธุชา
นางปราณี ภูสีนอย

๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปราณี รัตนพิทักษ
นางสาวปราณี วงคตา
นางปราณี เสนาคณิต
นางปรานอม มีลาภ
นางปรินทร อินธิโส
นางสาวปริยาภัทร กุยุคํา
นางปริศนา วงษครุฑ
นางสาวปรีดาวรรณ เชื้อวงศ
นางปรียา ธาตุศรี
นางปรียาพัชญ ศักดินนชัยกุล
นางปวินตรา มหามาตร
นางปวีณวัสสา ทองเผือกปภากุล
นางสาวปวีนา เฉลย
นางปจฉิมาภรณ สุพันธะ
นางปญญา ภูชางทอง
นางสาวปทมา ปจดี
นางปทมา เปรมไธสง
นางปานทิพย ชูราชวงค
นางปานทิพย อํามะระ
นางสาวปาริฉัตร สําเร็จรัมย
นางปาริมา ปราบอรินทร
นางปยธิดา ผลารุจิสกุล
นางปยนันท อั้นกระโทก
นางปยะนันท อินทรไทย
นางสาวปยะนุช ผานดอยแดน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔

นางปยะวรรณ คงทน
นางสาวปุญณพัฒน ทองทวี
นางปุณยาพร ประเสริฐกานตง
นางสาวปุณิกา สิทธิธรรม
นางสาวไปรยา จินดานุกุล
นางสาวผกาแกว โพธิ์ฤทธิ์
นางสาวผกาภรณ แกวสิทธิ์
นางสาวผองศรี สุดสายบัว
นางผุสดี ชดชอย
นางฝากฝน ปธิเก
นางสาวพชรรัชต ประจันทรคีรี
นางพนิดา ผลหมู
นางสาวพนิดา เหมรักษ
นางสาวพยงค ศรีนวล
นางพรกมล จิวดํารงคกุล
นางสาวพรจันทร เชียเชื้อ
นางสาวพรชนก จักรักษา
นางพรชนก บุญมี
นางสาวพรทิพย คลายแจง
นางพรทิพย งามขํา
นางพรทิพย พิมพามาเจริญ
นางพรทิพย ภัทรวรรณนชัย
นางสาวพรทิพย ยังปน
นางพรทิพย สงแสง
นางพรทิพย อานมณี

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพรพชรวรรณ เนื่องสิทธิ์
นางพรพรรณ แสงจันทร
นางพรพิมล แกวกุดั่น
นางพรเพชร พุทธา
นางพรเพ็ญ พุมแยม
นางพรรณภัค ก่ําเซง
นางสาวพรรณรมน ซุนคง
นางพรรณอร เพ็ชรแสง
นางสาวพรรณิกา ทองเกิน
นางสาวพรรณิภา วิชาชัย
นางพรรณี แกวธรรมรัตน
นางพรรณี คําแจ
นางสาวพรรณี โพธิ์ทอง
นางพรรธิภา ศรีมา
นางสาวพรสุดา พูนสูงเนิน
นางพวงพยอม ศรีสุวรรณ
นางพัชนี บุญมา
นางสาวพัชมณ สุขรุง
นางสาวพัชรภัสสร พรรักษา
นางสาวพัชรมัย สินธประเสริฐสุข
นางพัชรา วันมหาชัย
นางพัชรินทร บูสามสาย
นางพัชรินทร มลยงค
นางพัชรี ฝปากเพราะ
นางพัชรี พรหมทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางพัชรี พละบุญ
นางพัชรี สุทธิประภา
นางพัฒนา สันบุญเปง
นางสาวพัฒนา สามเกลียว
นางสาวพัทธนัน ไตรวัฒนวงษ
นางพัทธนันท อานันท
นางพันทิพา เอี่ยมอักษร
นางสาวพัลลภา นนทภา
นางพัสดี อาจผดุงกุล
นางสาวพาขวัญ สุระปณฑะ
นางสาวพาฝน หมอยา
นางพิชญภา จิตรสะอาด
นางสาวพิณนรี แดงนอย
นางสาวพิทักษพร อินทรพิทักษ
นางพิมทอง แกวกิ่งจันทร
นางพิมพใจ รายา
นางพิมพนภา มาขุนทศ
นางพิมพร แกวอาสา
นางพิมพรักษ โฮมแพน
นางสาวพิมพลภัส กาลรา
นางสาวพิมพวลัญช ศรีสุระ
นางสาวพิมพศุภัค ประโยชนยิ่ง
นางพิมพา ลอมเขตร
นางสาวพิมพิสุทธิ์ เหมือนประสาท
นางพิลาสลักษณ คํางาม

๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพิไลลักษณ ทองเหมือน
นางสาวพีรดา กลิ่นหอม
นางสาวพีรยา ปนทอง
นางพีระภัณ เพชรแหลมน้ํา
นางพุดพิชญา แสนสะอาด
นางพุทธชาด ชางเหล็ก
นางสาวเพชรนภา สังคนานาค
นางเพชรา โมกมูล
นางเพชราภรณ ดนสวี
นางเพ็ญแข จันทภูมิ
นางสาวเพ็ญนภา คําดวง
นางสาวเพ็ญนภา มุยมี
นางสาวเพ็ญนี สุขสุเมฆ
นางสาวเพ็ญประไพ ลิ้มอังกูร
นางเพ็ญประภา คูณวงศ
นางสาวเพ็ญพิศ นัทสุทธิ์
นางเพ็ญรฐา ไมเลี้ยง
นางเพ็ญรัตน ดงหวยมวง
นางสาวเพ็ญศรี เพชรมาศศรี
นางเพ็ญศรี ภูตากหมอก
นางสาวเพ็ญศรี รอดใหญ
นางเพ็ญศรี สานุรักษ
นางเพียงภาวี วลัยโปษยานนท
นางไพเราะ โสภา
นางไพวัลย อินเอี่ยม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔

นางสาวฟาริดา ละมุด
นางเฟองฟา วงษอุทา
นางภคพร ไชยโกฎิ
นางภคพร ฤทธิ์ล้ํา
นางภคมน ทวีเลิศ
นางสาวภคมน นาคนฤมิตร
นางสาวภคอร ศิริเดช
นางภรรสวรรณ อรัญดร
นางสาวภัครดา เงินงาม
นางภัททชนก รักษาวงค
นางสาวภัทรภร ภูสุวรรณ
นางสาวภัทรมล สินธุศรี
นางสาวภัทรวดี พลังชางสาร
นางภัทรสุดา ปรางทอง
นางสาวภัทราพร เฉลิมสุข
นางภัทราพร ธรรมมา
นางสาวภานินี เนตรศรี
นางภิญญดา แกวอนันต
นางภิญญาพัชญ แสงสวาง
นางภิรมย อุปรี
นางภิรมยรัตน เกษวิริยะการ
นางภุมรินทร สมบุญ
นางมงกฏรัตน บุณฑการ
นางมณฑกานต โสมวงค
นางมณฑา มนตา

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมณฑาทิพย สารีวงษ
นางมณฑิรา ศรีสมวงศ
นางมณีรัตน ศรีเทียมเงิน
นางสาวมนตนลินพร บรรดา
นางสาวมนทิยา สินชัย
นางสาวมนธิรา แจมประเสริฐ
นางสาวมนธีรา แดงประเสริฐ
นางสาวมนัญญา สุธรรมมา
นางมนันยา ยาจิต
นางมยุรี เตียวกุล
นางสาวมยุฬมาศ ดิษฐประชา
นางมรกต จุลอักษร
นางสาวมสารัศม ธวัชติง
นางมสารัศม พงษพจนารถ
นางมะยุรี ไผงาม
นางมะลิ เฉียงเหนือ
นางมัชฌิมา ศรีเปย
นางสาวมัลลิกา ถิ่นแสนดี
นางมัลลิกามาศ ปนฉาย
นางมาริสา ตรีพืช
นางมาลัย หินแกว
นางสาวมาลินี เหลาเพิ่ม
นางมาลี จิตตภาณุโสภณ
นางมาลี พบรมเย็น
นางมาลี หมัดหระ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔

นางสาวมาลีภรณ คลายผูก
นางมาลีวรรณ อินทรเอี่ยม
นางสาวมุกดาการ พงษวิจิตร
นางสาวมุฑิตา วิริยางกูร
นางเมตตา คําเจก
นางเมตตา บุรารักษ
นางยมรัตน ถนอมสงวน
นางยะมิหละ สาโสะ
นางยุพา คําหวาน
นางยุพา ไชยวงศ
นางยุพา โพธิอุลัย
นางยุพา ภูบุตระ
นางสาวยุพา สรอยฟา
นางยุพิน จันทรเงิน
นางยุพิน นากงาม
นางยุพิน อุนบาง
นางยุรา ริยาพันธ
นางยุรี จันทรใต
นางสาวยุรีพร แสงออน
นางสาวยุวดี สุขถนอม
นางสาวเยาวณีย นาคสวัสดิ์
นางเยาวนาฎ วัฒนานุรักษ
นางเยาวนารี พืชพรม
นางเยาวเรศ ถาอินชัย
นางเยาวลักษณ พชรธนโกศล

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเยาวลักษณ ศรีณะพรม
นางสาวรจนา คําพิมูล
นางสาวรจนาพรรณ ศรีดามณี
นางรจรินทร คําแปง
นางรฐา บุญเจริญ
นางรตนพรรณ กลีบบัวแกว
นางรวยศิริ กระสังข
นางสาวรสรินทร มุงดี
นางสาวรสสุคนธ วองจรรยากุล
นางระเบียบ แสงคําเลิศ
นางรักชนก อ่ํารักษ
นางรังสิยา วรรณพันธุ
นางรัชญา อุทัย
นางสาวรัชฎา สอนสอาด
นางรัชฎาภรณ วันดี
นางรัชณาพร บุญทอง
นางรัชตา ดารารัตน
นางสาวรัชนี ปอมแสนศรี
นางสาวรัชนี ริยะ
นางรัชนี วรรณบวร
นางสาวรัชนีย พิมพพิสุทธิกุล
นางสาวรัญชนา อุทิศธรรมสกุล
นางรัตติภรณ สายออง
นางสาวรัตนวรีย ศรีวงษา
นางรัตนะ รื่นเวช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔

นางรัตนา กาฬษร
นางรัตนา แกวกก
นางสาวรัตนา ธรรมศาสตร
นางรัตนา ยอดมงคล
นางรัตนา แสงทวี
นางรัตนาพร โคกแดง
นางรัตนาพร เนตรสวาง
นางรัตนาภรณ กระแสรชล
นางสาวรัตนาภรณ มหาวงศ
นางรัศมี สุขวงษ
นางราณี มวงแกว
นางราตรี โพธิ์สุวรรณ
นางราตรี ศรีชื่น
นางราตรี ศรีสุม
นางราศรี รังสี
นางราศรี รัตนาจารย
นางรําไพร จักรไชย
นางรินณา แนนดี
นางสาวรุงณัฏฐา รุงเรืองศรี
นางรุงทิพย ศรีคงแกว
นางสาวรุงทิวา วองไพกุล
นางรุงธิวา โพธิ์ภักดี
นางรุงนภา กลอมแกว
นางรุงนภา ดวงแกว
นางสาวรุงนภา พิภพ

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรุงนภา สิงหา
นางสาวรุงฟา แกวเจริญ
นางรุจิกรณ ภาวงศ
นางสาวรุจิภาส แซเหลี่ยว
นางรุจิรา แพทยคุณ
นางสาวรุจิรา ยมจินดา
นางรุจี รัตนะ
นางเรขา มีแสวง
นางเรณู รองระกํา
นางสาวเรณู สุขลวน
นางลดาวัลย สุขแยม
นางลอม ดอนสมจิตร
นางลออ ยศปญญา
นางละมัย ศรีหริ่ง
นางละมุล สุพรรณพุทธา
นางละออ ชวนขุนทด
นางลักขณา หวังดี
นางลักษณา วรรณภาส
นางลัญจพร บุญประสิทธิ์
นางสาวลัดดา ทามา
นางลัดดา บรรจบ
นางลัดดา เปยวงค
นางสาวลัดดา สังขสอาด
นางสาวลัดดา สิงหา
นางลัดดาวัลย บุตรประเสริฐ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔

นางลัทธพรรณ บุญประคอง
นางลาตีปะห อูเซ็ง
นางลามนา ทองเทศ
นางสาวลาวรรณ พรมแหยม
นางลําดวน ตรัยทรรศนีย
นางลําดวน เลิศไกร
นางลําดวน แสนคํา
นางลําไพ ปุยะติ
นางสาวลําใย แสนทรัพย
นางสาววงเดือน ชุนเกาะ
นางวชิรญาณ แสงโชติ
นางสาววชิราภรณ กอนสันทัด
นางวชิราภรณ แสนปญญา
นางสาววนิดา ซุยรักษา
นางวนิดา ศรีประมวล
นางวนิดา อะกะเรือน
นางวนิดา อําไพ
นางวรนุช วิศวกรรม
นางวรนุช หาริกัน
นางวรปภา ศุภสินเจริญ
นางสาววรรณดี สุขขํา
นางวรรณเพ็ญ คลายทอง
นางวรรณภา ทองปาน
นางสาววรรณรัตน สําราญนิช
นางสาววรรณวิภา ออนศรี

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวรรณวิรัตน จันทสอน
นางวรรธนันท ชาบาง
นางวรัญญา แกวกันทะ
นางวรัญญา ประเศรษฐสุต
นางสาววรัญรดา เจริญสุข
นางสาววรัทยา รสฉ่ํา
นางวรา สุขลิ้ม
นางสาววรานุช อิ่มพลับ
นางสาววราพร ตะแรง
นางสาววราพร แพงวงษ
นางสาววราภร โพธิ์นิ่ม
นางสาววราภรณ เนื่องจากฉิม
นางวราภรณ ภูแกวนอก
นางวราภรณ มั่นยิ้ม
นางสาววราภรณ สุทธา
นางวรารัตน ปะทิรัมย
นางวรารัตน แสงรัศมี
นางวริศรา ยอดอินทร
นางสาววรีวรรณ ศรีสุข
นางวลัยพร พวงคํา
นางวลัยพร ยิ่งยวด
นางวสาวจีระนัน ธนูศร
นางวัชรา กันทะมาลา
นางวัชราภรณ เชิดสูงเนิน
นางสาววัชรินทร เรืองซอน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔

นางวัชรี มุงกระโทก
นางวัชรี วงศวาร
นางสาววัชรีพร โทขุนทด
นางวัชรีย ธรรมปาโล
นางวัชลี ยาทองไชย
นางวัฒนา บุญลือ
นางวัฒนา ผลดิ
นางสาววัฒนี มากหลาย
นางสาววันณา เจริญวัย
นางวันดี เพ็ชรศรี
นางสาววันดี รัตนวิมล
นางสาววันทนา โพธิ์ทอง
นางสาววันทนีย เจริญวิจิตรวงศ
นางสาววันธานี อําภา
นางวันเพ็ญ จันทรสาคร
นางวันเพ็ญ ใจจํานงค
นางสาววันเพ็ญ ทองใบ
นางวันเพ็ญ ภูมิแกว
นางวันเพ็ญ มุขยพานิชย
นางวันเพ็ญ แยมนัยนา
นางวัลภา ใจสมุทร
นางวัลยา แสงตระกูล
นางวารินทร พันธุสกุล
นางสาววารุณี ใบงาม
นางวารุณี พุทธประเสริฐ

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวาสนา กี่สุน
นางสาววาสนา จันทรชนะ
นางวาสนา ใจยานนท
นางสาววาสนา เดิดขุนทด
นางสาววาสนา นุชนารถ
นางสาววาสนา ลัดดากลม
นางวิจิตตรา พวงทาโก
นางสาววิจิตรา กุลพิพัฒนรัตน
นางวิทกรานต ศรีสังขงาม
นางวินดา จิตตเสง
นางวิบูล สุขพันธ
นางวิภา ปราบเขตต
นางวิภาดา บัวพวง
นางวิภาดา บํารุงภักดี
นางวิภาพร ชวรัตนเจริญกิจ
นางวิภาพร พินธะ
นางวิภาพร วันอินทร
นางสาววิภาภรณ เชื้อนพรัตน
นางวิภารัตน ทองไทย
นางวิภาวดี ชูเอียด
นางวิภาวี ยุทธโกศา
นางสาววิมล มงคลศิลป
นางวิมลรัตน ลิ่มสกุล
นางสาววิรตี เกตุแพร
นางวิรัตน ศิลาแลง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔

นางวิราษิณี ถวยทอง
นางสาววิริญญา เจือจันทึก
นางสาววิไร แจมกระจาง
นางวิลัย โกมรัตน
นางวิลาวรรณ มุงคุณ
นางวิลาวัลย นุมมีชัย
นางสาววิไล ไชยอุดม
นางสาววิไลพร สุขรัก
นางวิไลลักษณ พิพิธกุล
นางวิไลวรรณ ระฆัง
นางวิไลวรรณ พันธุพันดอน
นางสาววิไลวรรณ ออนศรี
นางวีนา สงระวิ
นางวีรนันท โพธาแกว
นางวีรนุช เอี้ยวตระกูล
นางสาววีรวรรณ โฉมศิริ
นางวีรวรรณ นามวิเศษ
นางศกาวัลย ภูมิผล
นางศนิชา ไมนอย
นางศราวดี จารยสูงเนิน
นางศรินยา มณีงาม
นางศริรัตน ฟกโพธิ์
นางศรีคํา ขันใจ
นางสาวศรีนวล เศวตเศรนี
นางสาวศรีไพร ฤทธิ์จันทร

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศรีรัตน ล้ําเลิศ
นางสาวศรีลา สุดใจ
นางศรีวรินทร แสนใจกลา
นางสาวศรีสุดา ทับทิมจันทร
นางศรีสุริโย ตังศรี
นางสาวศศิกาญจน เมฆอรุณ
นางศศิแข ลรรพรัตน
นางสาวศศิชา คงประเสริฐ
นางศศิชานันท ภูเจริญวงศ
นางศศิธร คําสมร
นางศศิพิณ เมธศาสตร
นางสาวศศิภา บุญนาค
นางศิริขวัญ วงออน
นางศิริธร แสงสารวัตร
นางศิรินทรทิพย มะกล่ําทอง
นางศิริพร จันทรชูชวย
นางศิริพร เทียนเงิน
นางศิริพร บุญชุม
นางสาวศิริพร ภาณุไพบูลย
นางศิริพร อินแกว
นางศิริพรรณ ดวงพิชัย
นางสาวศิริพรรณ มหาโยธี
นางสาวศิริพรรณ วงศสุรเกียรติ
นางสาวศิริพรรณ อุสุพันธ
นางสาวศิริรักษ พูพวงจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔

นางสาวศิริรัตน โกงกาง
นางศิริรัตน ไชยปลื้ม
นางสาวศิริรัตน ทองสุข
นางศิริรัตน สอนมัง
นางสาวศิริรัตน อิ่มมูล
นางศิริลักษณ ทองรอด
นางสาวศิริลักษณ พึ่งเมือง
นางศิริวรรณ นามศรี
นางศิริวรรณ กรุณา
นางศิริวรรณ แกวมณี
นางศิริวรรณ บุญมาก
นางสาวศิริวรรณ ประจงจัด
นางศิริวรรณ วรรณสิริ
นางศิริวิมล ขําคมเขตร
นางศิริวิมล เจริญจิต
นางศุกรเดือนเพ็ญ สบายเหลือ
นางศุภมาส สังราชกิจ
นางศุภราภรณ คําแสน
นางศุภลักษณ จันทํามา
นางศุภวรรณ แกวยก
นางสาวศุภารมย ตรีอินทอง
นางสกาวเดือน วัจนานนท
นางสาวสกุณา ไทรดุเหวา
นางสงัด จักรแกว
นางสดับพิณ จําปเพชร

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสนธยา ทิพยคุณาประโยชน
นางสนิท สินธสาย
นางสมกมล เบ็งจันทึก
นางสาวสมคิด นิยมไทย
นางสมจิตต ปานสงค
นางสมจิตร นอรควิสท
นางสมใจ ดวงจันทร
นางสาวสมใจ ดาจง
นางสมถวิล นนทาปลา
นางสมทรัพย ทุมรินทร
นางสมบูรณ เอี้ยงปาน
นางสาวสมปอง นิลรัตน
นางสมพงษ กัลยา
นางสมพร ฉ่ําสมบุญ
นางสมพร สามสี
นางสมพร เสิกภูเขียว
นางสมพร แสงรัตนกูล
นางสาวสมพรจิตร พิศาลวนิชยกุล
นางสมพิศ จันทรกุบ
นางสมพิศ พรหมณา
นางสมพิศ สมแสง
นางสาวสมพิศ อินเล็ก
นางสมรรัตน ประทาน
นางสมรักษ หอมสิน
นางสมเร็จ คลองงาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔

นางสมลักษณ จํานงค
นางสมลักษณ มหันตกาสี
นางสาวสมศรี คลองแถว
นางสมศรี ทองเด็จ
นางสมศรี โพธิ์นอย
นางสมหวัง ซายเขวา
นางสมาน อุดแกว
นางสยาม พันธยาง
นางสยุมพร ฉ่ําพงษ
นางสรอยทอง ผอนยอง
นางสลักจิต เกตสมิง
นางสลักจิต แกวเมฆ
นางสวภา เพ็ชรสิงห
นางสวั่น ปทมะศิริ
นางสาวสอิ้ง ธณาธิศิริสกุล
นางสังวรณ อะแปะ
นางสังวาลย โคกกะชาย
นางสาคร จันทรโสดา
นางสาคร ทวีรัตน
นางสายใจ โสมณาวัฒน
นางสายใจ แหวกระโทก
นางสายชล แสงศิริ
นางสายทอง สายแกวดี
นางสายฝน เขื่อนเพชร
นางสาวสายเพชร ภาสวัสดิ์

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสายรุง ลาโพธิ์
นางสายสมร เพชรรมย
นางสารภี สะนิ
นางสาลี่ นาคขาว
นางสาวสาลี่ ลายนารี
นางสาวสาวิตรี บุญปน
นางสําเนาว จันทรเสาร
นางสําเนียง ศรีสุบรรณ
นางสําเภา ถาวรจิตร
นางสํารวย สมผกา
นางสาวสิฏาพร พงษรัตน
นางสาวสินีนาฏ เทียนเพชร
นางสินีนาถ นิลวันดี
นางสิรภัทร จันทรสวัสดิ์
นางสาวสิริกร จันทรเกษม
นางสิริกร จุลเมือง
นางสิรินันท วรรณสระคู
นางสิริพร คงมั่น
นางสิริพร เรืองหยู
นางสิริเพ็ญ สงบกิจ
นางสิริมา สอนสวัสดิ์
นางสีนวล ทรัพยประเสริฐ
นางสุกลัยา สวัสดิ์รักษา
นางสาวสุกัญญา ขํากรัด
นางสุกัญญา จันประเทือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔

นางสุกัญญา รักสนิท
นางสาวสุกัญญา อุบลศักดิ์
นางสุกัลยา สวัสดิ์รักษา
นางสุขุมาภรณ ใจมั่น
นางสุคนธ หวานชื่น
นางสุคันธา ดังสนั่น
นางสาวสุจิตรา ลําดับวงษ
นางสุชาดา จั่นชาง
นางสุชาดา ยองปน
นางสุณตา ขุนพิเศษ
นางสาวสุดใจ สุขกูล
นางสุดสวาท อาศัยราช
นางสุดา วุฒิพงษ
นางสุดา สงเนียม
นางสุดารัตน ชมชื่น
นางสาวสุดารัตน ทวีจันทร
นางสุดารัตน ปองจันทร
นางสุดารัตน รอดนอย
นางสาวสุธาทิพย คําศรี
นางสุธาสินี จุลแสน
นางสุธาสินี วางหา
นางสาวสุธาสินี วิริยภัทรากุล
นางสาวสุธาสินี อินทะเนตร
นางสุธินี ตรังคตระการ
นางสุธีร แกวมงคล

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุธีรักน เหมือนสรอย
นางสุนทรี รัตนทอง
นางสาวสุนันทร อิ่มเอิบ
นางสุนันทา เกตุแกว
นางสุนันทา โนนดา
นางสุนารี แกนจันทร
นางสาวสุนิศา ศรีปราชญ
นางสุนิษา รักษนาเวศ
นางสุนิสา ภูสาย
นางสุนียรัตน สิริรุจิชาญ
นางสุปราณี แกวจันทา
นางสาวสุปรีดา ปานแกว
นางสุพรรณ วิทยประภารัตน
นางสุพรรณนีย เจียรนัย
นางสาวสุพรรณี นวลใส
นางสุพรรณี มาสุข
นางสาวสุพัตรา โคกกระชาย
นางสุพัตรา ดวงประสิทธิ์
นางสุพัตรา บุญเกิด
นางสุพัตรา เบาประทุม
นางสาวสุพัตรา ศรีเทพ
นางสุพันนิสา โอฆะพนม
นางสุพาณิชา จุฑาจันทร
นางสาวสุพิชญา ชุมชนต
นางสาวสุพิศ นะคะสอน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุพีชา สอนบุตรดี
นางสุภัค หาญวิชา
นางสุภัครดา หยองอนุกูล
นางสุภัตรา พัชรารัตน
นางสาวสุภัสสรณ กุลธนศรีสกุล
นางสุภา แกวแจง
นางสุภา ลาละคร
นางสาวสุภา เล็กงามเอก
นางสุภาพ เจริญศิริ
นางสุภาพ ทองมาก
นางสาวสุภาพ วันกิ่ง
นางสาวสุภาพร คุมพล
นางสาวสุภาพร แซจึง
นางสุภาพร พดาเวช
นางสาวสุภาพร พยัคเกษมโสภณ
นางสุภาภรณ ทาไชยวงศ
นางสุภาภรณ บุตรวิไลย
นางสุมณฑา บุญดํา
นางสุมณฑา วันสวามิภักดิ์
นางสุมาลินี ฉ่ํานอย
นางสุมาลี แสงเมือง
นางสาวสุรัชนา สีพา
นางสุรัญญา ชูวงค
นางสุรางค จันทศร
นางสุรี จันทนะ

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

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุรี หนูอุดม
นางสุรีพร คําทา
นางสุรีย จันทรรักษ
นางสุรีย ศิลปมณี
นางสาวสุรีรัตน เฉลิมโชค
นางสาวสุวภัทร คงเจริญถิ่น
นางสุวรรณา จิตสวาง
นางสุวรรณี ดีโป
นางสุวรรณี โพธิ์หลา
นางสุวรัตน นกหงษ
นางสุวลักษณ โคตรวงศ
นางสาวสุวันทนี ชาวสวน
นางสุวารี ชวยสุวรรณ
นางสุวิดา แกวอาสา
นางสาวสุวิมล พงษสังข
นางสุไวเลียน บิลสัน
นางเสงี่ยม เสียมไหม
นางเสริมทรัพย ฟูกําเนิด
นางเสริมศรี พูลสมบัติ
นางสาวเสาวณีย เกษร
นางเสาวนีย นักสอน
นางเสาวภา คงใหม
นางสาวเสาวลักษณ ชวยเหลือ
นางเสาวลักษณ นาคสุวรรณ
นางเสาวลักษณ ประจักษโก

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

นางแสงชน กอนทอง
นางสาวแสงดารา คําพูล
นางแสงเดือน ถัดภูเขียว
นางแสงเดือน โยธารักษ
นางแสงทอง ถิ่นถาน
นางแสงเพชร โยกระโทก
นางแสงมณี นิลสวัสดิ์
นางแสงออน บุญมาก
นางโสภา คงศรีทอง
นางโสภา พานิชยานนท
นางสาวโสภา รังสิมันตุชาติ
นางโสวัต ทวีธัญญ
นางหทัยทิพย เหมือนเอียด
นางหนึ่งฤทัย ทองนิ่ม
นางสาวหนึ่งฤทัย ไพรทอง
นางหนูรักษ สรสันต
นางหนูเล็ก บุญรัตน
นางหัสฬีญา อูผลเจริญ
นางอชินันท หลาบรรเทา
นางอดิภรณ วังกอน
นางสาวอทิตะยา สมบัติมนต
นางสาวอนงค จรูญสิทธิ์
นางอนงค ศิริธนังกูร
นางอนงค สนเผือก
นางอนงค สุรินทอง

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอนงค หนูนอย
นางสาวอนัญญา รัตนจันทร
นางสาวอนุกูล สุริยะวงษ
นางอนุสรา วีระกิจ
นางอโนมา บุญชม
นางอภิชญา รัตนพิทักษ
นางอภิชญา ศรีเพียงจันทร
นางอภิชญาน ราชโยธา
นางอภิพร มั่งมี
นางสาวอภิสรา ศักดิ์สมบูรณ
นางอมรพรรณ จิ้วตั้น
นางอมรรัตน ชูชวย
นางอมรรัตน ปานเกี้ยว
นางอมรรัตน พรหมอุดม
นางอมรรัตน พิมพวิชัย
นางสาวอมรรัตน วงษคําภู
นางอรทัย คําทะเนตร
นางสาวอรทัย ธิติพิศุทธิ์กุล
นางสาวอรนัย สุวรรณกาญจน
นางอรนุช จาบสันเทียะ
นางอรนุช จีบดํา
นางอรนุช เสริมสกุล
นางสาวอรฤดี ธรรมกุล
นางอรวรรยา หุนทอง
นางอรสา กําแหงหาญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔

นางอรสา ดอนนอก
นางอรัญญา คาขาย
นางสาวอรัญญา เสนาะสรรพ
นางสาวอริสรา อยูดี
นางสาวอริสสา คํามา
นางสาวอรุณ ศรีทอง
นางสาวอรุณณีย ทวาศรี
นางสาวอรุณลักษณ ชูวงษวาลย
นางอรุณลักษณ ผลเวช
นางอรุณี เจะเลาะ
นางสาวอรุณี ดุษฎีวรรักษ
นางอรุณี โตวฮวดใช
นางสาวอรุณี แสงมณี
นางอรุณี เอื้ออวยชัย
นางอลิสา แกวสลํา
นางอักษร ดาบทอง
นางอังคณา เดชมนต
นางสาวอังคณา พานิช
นางอังคณา วงศภูธร
นางอังคณา อบเชย
นางอังสนา ขําทวี
นางสาวอังสนา พึ่งหลา
นางสาวอัจฉรา จูเอี่ยม
นางอัจฉรา ปณฑศิริ
นางอัจฉรา ศรีสุขกุล

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอัจฉรา ศรีสุขะ
นางอัจฉรา สุธรรมแปง
นางอัจฉราภรณ ชุมแวงป
นางอัจฉราภรณ ชุมแวงวาป
นางสาวอัญชลี กาทาวงศ
นางสาวอัญชลี ธารา
นางสาวอัญชลี รักษาดี
นางสาวอัญชิษฐา ลิยี่เก
นางอัญภัทร คงสุข
นางอัปสร นอยใหญ
นางอัมพร คลองแคลว
นางอัมพร บุญชวย
นางสาวอัมพร บุญหอ
นางอัมพร โพธิ์ทอง
นางอาภรณ บุญใหผล
นางอาภรณ สุวรรณ
นางอาภัสรา วีระศิลปเลิศ
นางอาภาวดี บุญยงค
นางสาวอารมย ทองคําแท
นางสาวอารยา มณีนิล
นางอารยา สมเพชร
นางสาวอารี ขาวบริสุทธิ์
นางอารี ผาดผอง
นางสาวอารี รานแผว
นางอารีย ชูมณี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๔๓๐ นางอารีย ลูกมณี
๒๔๓๑ นางอารีย ศานตินิรันดร
๒๔๓๒ นางอํานวย ชนะเกตุ

๒๔๔๙ นางอุไรวรรณ ผดุงการ

๒๔๓๓ นางอํานวย ดวงเอก
๒๔๓๔ นางอํานวย วรรณกูล

๒๔๕๒ นางอุษา นาคเกิด
๒๔๕๓ นางอุษา บุตรวงษ

๒๔๓๕ นางอําภา จําลองศักดิ์
๒๔๓๖ นางอําภา สิทธิศักดิ์

๒๔๕๔ นางสาวเอกอนงค นุนชูคัน
๒๔๕๕ นางสาวเอ็นดู พื้นทะเล

๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐

นางสาวอิงคชุมาถ คําคัน
นางอิทญา หมวดนุม
นางอินทิรา ภูจอมนาค
นางอุดมพร วงษศิริ

๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖

นางสาวอุนเรือน สามารถ
นางอุบล ดียิ่ง
นางอุบล สุขศรี
นางอุบลรัตน ศรีวัฒน
นางอุมา วังบุญคง
นางอุรา ฤกษสุนทรี

๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖

๒๔๔๗ นางอุไร ชวยยก
๒๔๔๘ นางอุไรวรรณ ชาติชํานาญ

๒๔๕๐ นางอุลัย อินบุญญา
๒๔๕๑ นางสาวอุษณีย สุรพลพินิจ

นางสาวเอมอร จําปานา
นางเอมอร สารพิชญ
นางเอ็มอร รุนกระโทก
นางสาวเอื้องฟา หลาจันทร
นางเอื้อมพร ปอมดี
นางสาวเอื้อมพร มิตรนิโยดม
นางแอนนา ชื่นชม
นางแอนนา เสาเวียง
นายประเทือง ศรีประศาสตร
นายสมศักดิ์ โนนทิง
นางสาววาณี อําพันทอง

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๗๙ ราย)
๑ นายกําธร ธิหมุด
๕ นายชวลิต เขียวเขิน
๒ นายเกษม ผองผุด
๓ นายจีรวิชช บงการ

๖ นายไชยา นาสมภักดิ์
๗ นายธีระ มูลแกว

๔ นายชวน แกวมูล

๘ นายนฤดม เสียวสุข

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

นายนิกร พิมพา
นายนิพล เทศศรีเมือง
นายนูนนอย จันแดง
นายปฐมพงศ เพ็ญสวัสดิ์
นายประมุข กลอมกูล
นายพิษณ สุภารี
นายภาณุวิชญ บุญผอง
นายมั่นคง ดูเรืองรัมย
นายยุทธนา ทิพยเนตร
นายรังสิทธิ์ นาแถมนาค
นายวงษเธอ คําชลธาร
นายวรศักดิ์ ลันสี
นายวิชัย รุงกําจัด
นายวิศนุ สัญวงค
นายวีระพงษ เมฆวัน
นายสกล ตามสีรัมย
นายสงกรานต มั่งมูล
นายสมเกียรติ นาคแนม
นายสมยศ กลิ่นรัตน
นายสมศักดิ์ อุทัยทอง
นายสังเวียน แดงพรม
นายสายฟา หงษบูชา
นายสิทธิพงศ ขุนประดิษฐ
นายสุนทร สวางจิตร
นายอังคาร วงคจันตา

หนา ๙๙
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 ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอํานาจ เกิดทอง
นายอุดมชัย จันอับ
นายอุทัย ใจทน
นางกนิษฐา หวังลอมกลาง
นางกอบกุล พันธแจม
นางกัญญา จริงไธสง
นางสาวกานติมา แซตั้น
นางแกนจันทร ศรีบัวรินทร
นางขวัญเรือน รักษวงษไทย
นางสาวจันทราภรณ จันบัวลา
นางสาวจีระภาพันธ บุราณ
นางเจนจิรา วิเศษอุดมศักดิ์
นางฉลวย แกวศรีจันทร
นางชลลดา นาคมนต
นางสาวณิชชาพัชญ เขียวรอด
นางดรุณี ยะลา
นางทัศนีย พูนชัย
นางธัญญวรีย วอนเพียร
นางธัญญาพร ปญญางาม
นางนงลักษณ ประสมบุญ
นางสาวนันทนีย มณีชัชวาลย
นางนิภาพรรณ พุฒปญญา
นางสาวนิยมพร อุดมแกว
นางบุญไทย มาเสือ
นางสาวปนัดดา นาเกลือ

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙

นางประครอง สุทธิสาร
นางประดับ เพชรสุข
นางประไพพิศ รัตนา
นางไพเราะ ชัชวาลย
นางสาวยุพิน แกวสาลี
นางสาวรัตนวลี มีเพชร
นางสาวรุงนภาพร คลายทอง
นางวณิชชา หนูขาว
นางสาววรรัน พันธจันทรดี
นางวิสิฎฐศรี จีระ
นางสาวศศิธร สอนโยธา

๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙

(เลมที่ ๑๒/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศศินา แดนทอง
นางสาวสมปอง ฟกเกาะ
นางสมพิษ กรวดคางพลู
นางสาวสุกัลดา กองวัน
นางสุภาพร สวัสดิ์ศรี
นางสุรินีย แซเตียว
นางหทัยรัตน มงคล
นางสาวอนัญญา คงเมือง
นางอรณัญช ทานอุทิศ
นางสาวอัมพร เกิดศิริ

กระทรวงยุติธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายสันทัส หอมสุวรรณ
๑
๒
๓
๔

นายกิตติพล กิจนิเทศ
นายทวี สวัสดิ์เอื้อ
นายนพพร โพธิ์แจม
นายสายันต จันทะเกตุ

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๘ ราย)
๕ นายสุพจน บุญหลา
๖ นายอํานวย แกวไทรอินทร
๗ นางฐิติพร เกิดนาค
๘ นางสาวประจวบ ชะมด

กรมคุมประพฤติ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๘๒ ราย)
๑ นายโกมินทร พรามนาค
๓ นายจักรพัสตร แพงจันทึก
๒ นายจริญ พลชนะ
๔ นายจารุพล วงคไชยา

