เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสุภัสสรา พุมเพ็ชรลวน

กระทรวงศึกษาธิการ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๓๘ ราย)
นายโกมล บุญพันธ
๒๐ นายสุนันท ครองยุติ
นายโกวิทย ศุภสรรพตระกูล
๒๑ นายสุพัฒน พัฒนธํารงกุล
นายคะนอง โคตรชัย
๒๒ นายสุรเดช คําพะแย
นายจรัญ ศรีสมาน
๒๓ นายสุรนาถ จันดี
นายชานุวัฒน ภูระยา
๒๔ นายสุวรรณ โพธิ์สุวรรณ
นายชุมพล พิมพผะกา
๒๕ นายเสาร วะเท
นายประสาท สาตนวงษ
๒๖ นายอโนทัย นวลละออง
นายประเสริฐ ดาวคลอย
๒๗ นายอภิชาติ รักตน
นายประเสริฐ พุทธวันท
๒๘ นายอับดุลรอมัน จิใจ
นายพูลชัย หงษหิน
๒๙ นายอํานวย อินทรชื่น
นายยุทธชัย จินโณภาส
๓๐ นายเอกชัย ธํารงวิศว
นายเล็ก ชํานาญยา
๓๑ นางจินตนา เจริญกิจรักษา
นายวิเชาว หยูบัวจันทร
๓๒ นางณัฐพร ขันสําลี
นายวิรัตน ทานะมัย
๓๓ นางสาวมะลิวรรณ ไชยประเสริฐ
นายสมคิด ใจสืบ
๓๔ นางสมพิศ ศรีแกวพันธ
นายสมเจตต อินพะเนาว
๓๕ นางอําพร สุรขันธ
นายสมชาย เพ็ชรกลา
๓๖ นางสาวอุไร ทองออน
นายสากล บุญสะอาด
๓๗ นางอุไรภัสร เวฬุริยพงศ
นายสิทธิพร ทองทั่ว
๓๘ นางอุษา แกวทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายกฤษ ทาทราย
๒๖
นายกฤษฎา อินทชัย
๒๗
นายกิตติคุณ จันทรวิลัย
๒๘
นายกิติพล ศรีหาวงษ
๒๙
นายเกษม แสงนาค
๓๐
นายจรัญ อนใจธรรม
๓๑
นายชน ผิวยะเมือง
๓๒
นายชวน ฝายอินทร
๓๓
นายชูเกียรติ รัตนจินดา
๓๔
นายณรงครัตน สัมหวาน
๓๕
นายดนุรักษ สุริยะ
๓๖
นายถาวร สมประสงค
๓๗
นายเถกิงรัฐ กาญจนมุสิก
๓๘
นายทรงชัย กันธะวงศ
๓๙
นายทวีศักดิ์ เดชนรสิงห
๔๐
นายธนา โพนกองเส็ง
๔๑
นายธีรศักดิ์ มวลศรี
๔๒
นายนโรดม โคกสันเทียะ
๔๓
นายบรรจง พิมพา
๔๔
นายบํารุง ทาประเสริฐ
๔๕
นายบุญทัน กงแกว
๔๖
นายบุญทิตย ใจสวิง
๔๗
นายบุญพบ ภูรักษา
๔๘
นายประทีป แปนเอม
๔๙
นายประมุข สายออง
๕๐

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
๖๖ ราย)
นายประวัติ ฤทธิรณ
นายประวิตร ออนแสง
นายปราโมทย ศรีอุดมวงศ
นายผจญ แสนวงศ
นายพันธศักดิ์ เผากัณ
นายพิชัย สัมศิริ
นายพิทยา พรหมแกว
นายเพชรชัย บุญประคอง
นายมนู อนันตะ
นายมูหามัดรูยานี บากา
นายยุทธนา สมจริง
นายยุทธศักดิ์ ศรีประเสริฐ
นายเรืองเดช ลือจันดา
นายวัฒนา แกวมี
นายวิชิต สรอยสะอาด
นายวิทัศ คณะภักดิ์
นายวิวัฒน กลัดสําเนียง
นายวิวัฒน กวางรอง
นายสมใจ คงธาร
นายสมชาย ปานทับ
นายสมบูรณ ปกษา
นายสมบูรณ สิทธิ
นายสมพงษ ปลัดศรีชวย
นายสมโภชน เสมบุญหลอ
นายสัมพันธศักดิ์ ผาไชย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

นายสาธิต กุลสุริวงศ
นายสุรพล วุฒิ
นายสุวัฒน สีทองสุข
นายเสวก ทองสวัสดิ์
นายไสว แกวพุด
นายอนันต ศุภลาภชัยกุล
นายอนุพงษ มุมดี
นางกชกร วังคะฮาต

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

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม
๑๘
นายกฤษาณภัค มโนสถิต
๑๙
นายกิตติพันธ บรรดาล
๒๐
นายคําพร ยอดจันทร
๒๑
นายคําภู เนตรวงษ
๒๒
สิบเอก จรัส สมเทพ
๒๓
นายจํานงค สมศรี
๒๔
นายเจริญ เสนารัตน
๒๕
นายชนะพง มูจันทร
๒๖
นายชัยยะ เหมือนนิ่ม
๒๗
นายดุสิต ปาทองเย็น
๒๘
นายทองใบ เปนแผน
๒๙
นายธนัช ดําเนตร
๓๐
นายนิยม พรหมมา
๓๑
นายประดิษฐ สันปาแกว
๓๒
นายปยะ ซื่อสัตย
๓๓
นายพุทธา วัฒนราช
๓๔
นายไพจิตร ดาวังปา

๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางถาวร กรุณานนท
นางสาวประกอบ ขอเชิญกลาง
นางพัชรี สุวรรณศิลป
นางสุมิตรา คงเรือง
นางเอื้อมพร เจียรรัตนจิตต
นางสาวประนอม ยื้อเผาพันธ
นางวรรณเพ็ญ สังขชวยนา
นางสาวศิวพร ภูเกาะ
๔๒ ราย)
นายมณเฑียร นิยม
นายรังสิทธิ์ พันทองคํา
นายวิทยา สุขสะอาด
นายสนธิรักษ สุกใส
นายสนอง นิลโอภา
นายสมเกียรติ สักลอ
นายสมบัติ ทวีสาร
นายสมพงษ เจริญชื่น
นายสมศักดิ์ จั่นเพ็ชร
นายสันติ ศรีเอม
นายสุเทพ จินดาวรรณ
นายสุธี วายุระกุล
นายสุรเชษฐ หงษสุวัฒน
นายสุรศักดิ์ มรรคทรัพย
นายสุวิทย ชอสีคํา
นายโสพล สุขสวัสดิ์
นายโสม โจระสา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

นายเอกสิทธิ์ เสียงหาว
นางนิรัตน รัตนอุบล
นางยูถิกา แสงอุไร
นางรัชนี ชนะสิทธิ์

นางศรีวรรณ ปญญาทอง
นางสาวสุนิพา อินทวงศ
นางหทัยชนก เลาศศิวัฒนพงศ
นางสาวอาแอเสาะ ตาเละ

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

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๓๙ ราย)
๒๑ นายไวฑูรย ครุยทอง
นายจาก สุขเรือน
๒๒ นายสมชาย จันทรพิทักษ
นายจําลอง เกษมรัตน
๒๓ นายสมนึก ชูธรรม
นายชาญชัย ชายะตานันท
๒๔ นายสมบัติ นักประเสริฐ
นายณัฐกิตติ์ อนุตรพงศ
๒๕ นายสมปอง ตั้งวงศพาณิชย
นายทองพูน ชาปากดี
๒๖ นายสมศักดิ์ บัวสาย
นายนพดล ลือชัย
๒๗ นายสวัตชัย นากสุก
นายนิพนธ เลิศบัวบาน
๒๘ นายสัญชัย จิรากองวานิช
นายบุญ กุนนา
๒๙ นายสามารถ รัตนพร
นายบุญมี มิชารี
๓๐ นายสําราญ วาริพินทุ
นายประยุทธ ศิลสะอาด
๓๑ นายสุชาติ เพชรวิเศษอุดม
นายประโยค รุงเรือง
๓๒ นายเสารคํา สมออด
นายประสาร สิริทองทิพย
๓๓ นายอดุลย โควสกุล
นายประสิทธิ์ แสงอินทร
๓๔ นายอดุลย ตั๋นเขียว
นายปยะวัฒน รภัสสิทธิ์
๓๕ นายอภิชาติ เฉลย
นายพีระ สงวนงาม
๓๖ นายอักษร ศีลแสน
นายพีระพล หุนเลิศสกุล
๓๗ นายอุบล ศรีภูพาน
นายไพสันต กิมสือ
๓๘ นายเอนก บุญเกิด
นายมนตชัย แผนทอง
๓๙ นางสาวรัชนี พยุง
นายยศธน แสงนิลออน
นายรุง ผดุงกมล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔๕๕ ราย)
นายกมล นิ่มสอาด
๒๖ นายจรูญ ปนพิมาย
นายกริชเพชร กระจายศรี
๒๗ นายจรูญ รวงผื้ง
นายกฤษณ ศรีสวัสดิ์
๒๘ นายจักรภัทร ครึ่งธิ
นายกษิดิศ ทองพูล
๒๙ นายจักราวุธ พรหมนอย
นายกําธร จอมขันเงิน
๓๐ นายจักริน มะอินทร
นายกําธร สมปอ
๓๑ นายจารุวัฒน ผาสุข
นายกิตติพงศ ปนเงิน
๓๒ นายจํานงค ดวงทอง
นายกิตติพงษ วิเศษวงษา
๓๓ นายจํานงค พิมพเบา
นายกิตติศักดิ์ พิพิธกุล
๓๔ นายจําเนียร ปงแกว
นายกุศล ฉวีโชติ
๓๕ นายจํารอง เอี่ยมจินดา
นายเกตุ เข็มรัมย
๓๖ นายจํารัส เพ็ญพิมพ
นายเกียรติศักดิ์ เพชรหับ
๓๗ นายจํารัส วันตัน
นายแกน เหขุนทด
๓๘ นายจําเริญ กลาผจญ
นายแกว เทพทอง
๓๙ นายจําเริญ ทานัง
นายโกมินทร อุระ
๔๐ นายจําเริญ พลสม
นายโกวิทย แสงสวาง
๔๑ นายจําลอง เขื่อนเพขร
นายโกศล พินิจมนตรี
๔๒ นายจําลอง สงเสียง
นายคนอง ดวงปนตา
๔๓ นายจําลอง หลําเทียน
นายครอง ชัยสาลี
๔๔ นายจินดา คําเสมอ
นายครองศักดิ์ ศรีวิชัย
๔๕ นายจิระพันธ จันทรพัฒน
นายคุณานนต อุปะทะ
๔๖ นายเจน โพธิ์รัง
นายจงกล สุขสุวรรณ
๔๗ นายเจริญ ถึงจันทร
นายจรัส เณรวงษ
๔๘ นายเจริญ เทพเสน
นายจรัส สุขดี
๔๙ นายเจริญ มาศิริ
นายจรูญ แกนสาร
๕๐ นายเจริญ หอมบานเย็น

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

นายเจริญ อินตะเหล็ก
นายฉลอง ชูเชิด
นายฉัตรชัย หมวกทอง
นายเฉลิม แตงออน
นายเฉลิมยศ จีนเมือง
นายชนสรณ ยะสะวุฒิ
นายชยวรรษน ทองคําสุก
นายชยุต เจนโพธิ์
นายชลอ คํามี
นายชลอ โตสม
นายชวลิต ทิศใหม
นายชัย แกวตะคุ
นายชัย ทองนํา
นายชัยนวัต นัยอรุณ
นายชัยยง กิระอนันต
นายชัยยงค สุนเชียง
นายชัยยันต ประชุมวรรณ
นายชัยรินทร อิ่มหนํา
นายชาญชัย วรจิตร
นายชาติ ไมหา
นายชาตินันท สามคุมพิมพ
นายชุน บุบผาวงศ
นายชุมพร ชื่นบาน
นายชูเชิด พุทธินวกาญจน
นายเชาว เบี้ยวเหล็ก
นายไชยยันต ลายตลับ

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายฐาปน ชูชื่น
นายณพงษ มหาวรรณ
สิบตรี ณรงค แกวหลาย
นายณรงค เขียวนรไพ
นายณรงค ธงชัย
นายณรงค สืบสิงห
นายณรงค องอาจ
นายณรงคชัย คุยคาง
นายณัชพล โพธิพล
นายดํารงค อินทรออน
นายดิเรก ชูคากร
นายเดช ศาลางาม
นายแดน มหาสุชลน
นายตรีเนตร วงศทวี
นายเติมศักดิ์ ลิพันธ
นายถวัลย จักขุเรือง
นายถัน หมั่นบานตอน
นายถาวร จําปา
นายทรงยศ เข็มกําเหนิด
นายทวีศักดิ์ วงคเรือง
นายทองเบิ้ม กิ่งแกว
นายทองสุข แกวลี
นายทองอ่ํา มูลสูตร
นายทินกร พูนเกตุ
นายเทียม ซึมกลาง
นายธณพงษ อินทรภู

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

นายธนกร พรหมเอี่ยม
นายธนเดช นิธิวราดํารง
นายธนทัต จันทรแดง
นายธนบดี จําปาเงิน
นายธนพร ปานนวน
นายธนพิพัฒน เอกบุญฤทธิ์
นายธนัช เต็มธนัน
นายธนากร เหงรวย
นายธนิสร อินทรประเสริฐ
นายธรรมรัตน นวลเขียว
นายธวัช พรมลุน
นายธวัชชัย เตมียงค
นายธัญพิสิษฐ แดงดี
นายธานินทร แหยมสกุล
นายธานินทร อินทะพันธ
นายธํารง ทองศรี
นายธีรพงศ ศรีรุณ
นายธีรพงษ พรสิงชัย
นายธีรพันธ มะโน
นายธีรศักดิ์ ลํามนา
นายนพดล ธานีตระกูล
นายนพดล ยศอาลัย
นายนพรัตน วัฒนากลาง
นายนเรศ ผูกโพธิ์
นายนอม วงคชมภู
นายนัฐคม นาคยา

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙
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 ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายนิคม ศรีนวล
นายนิทัศน คณะทอง
นายนิพนธ วงษพิทักษชัย
นายนิพนธ แสงเอียด
นายนิพล หลาเตจา
นายนิมิตร มหาวงษ
นายบัญญัต ศรีดา
นายบัญญัติ ชินศรี
นายบัณฑิต วิวัฒสวัสดินนท
นายบุญกวาง สารีบุตร
นายบุญเกิด อุนเมือง
นายบุญจริง สายพัฒน
นายบุญธรรม มีบุญล้ํา
นายบุญยัง เพชรกาศ
นายบุญเลิศ อินทรงาม
นายบุญศรี จรนาค
นายบุญสง อิ่นฝน
นายบุญสม อิ้มทับ
นายประกอบ ทีฆาวงศ
นายประจบ วรสิงห
นายประจวบ ชัยนิรันดร
นายประจวบ พิมพมุงหวาย
นายประจวบ สุดลอย
นายประชวน กันทัศ
นายประทวน ใจโต
นายประทุม บุญธรรม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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
๑๘๐

นายประทุม ฟองตายา
นายประเทือง คําเที่ยง
นายประพาส วัฒนวงค
นายประภาส กลิ่นกมล
นายประมวล เกรินเกริก
นายประมวล คงเรือง
นายประมวล เมชบุตร
นายประยุทธ ทองดี
นายประยูร ดวงเกตุ
นายประวิทย ใจคํา
นายประวิทย สันตระกูล
นายประสงค กาใจคํา
นายประสาท ภักศรีวงษ
นายประเสริฐ โฉมรักษ
นายประเสริฐ วงศนันตา
นายประเสริฐ สัยงาม
นายปราการ เกิดสุข
นายปราโมทย เพ็งจันทร
นายปรีชา พานอิ่มมะเริง
นายปรีชา เพ็งไธสง
นายปรีชา รักษพุทธิ
นายผดุงศักดิ์ ทะเรรัมย
นายผล คําตา
นายผัดแกว แสงบุญเรือง
นายเผชิญ น้ําจันทร
นายพงษยุทธ ขาววงค

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๐๖

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพงษยุทธ อบอุน
นายพงษศักดิ์ ศรีทอง
นายพนม พวงจันทร
นายพนัส วิชัยดิษฐ
นายพยุง จันทรินทร
นายพรชัย นาคพล
นายพรชัย พันธพิบูลย
นายพวนทอง ขุนพาพุก
นายพัฒนศักย เภาภู
นายพันธศักดิ์ สนธิพันธ
นายพันธุเทพ บุญชม
นายพิชิต บุตรแสนลี
นายพิทักษ มาลาจักร
นายพิพัฒน โพธิกุดสัย
นายพิศณุ โรโต
นายพูลศักดิ์ ธรรมรส
นายเพ็ง ยืนยง
นายไพฑูรย ฟกอินทร
นายไพฑูรย วารุกะกุล
นายไพโรจน ประสิทธิ์
นายภิรมย ยูรสงค
นายมงคล เงินกร
นายมงคล สุขมา
นายมนตรี ใจกาษา
นายมนตรี ทองมาก
นายมนตรี บัวพลับ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒

นายมนตรี พันธุยี่
นายมนตรี ฟองเมฆ
นายมนัส คําเรืองศรี
นายมนัส จารุวิศว
นายมนัส บัวผัน
นายมนัส ศรีเดช
นายมานพ ดุลยะเฮง
นายมานพ บุญเรือง
นายมานพ พลอยดํา
นายมานะ โพธิ์ศรี
นายมานิตย ศรีใส
นายเมธา เกตบุตร
นายเมษา ขันทะเสน
นายยงค เถื่อนทุง
นายยงยุทธ วัฒนศิริ
นายโยธิน ประเสริฐสุข
นายระมัด ขจัดภัย
นายรังสรรค นพวรรณ
นายรัตนศักดิ์ หนอเมือง
นายราโช ศรีสวาง
นายเรวัต เกษรุงเรือง
นายเรวัตร สุขโอสถ
นายฤกษชัย เชื่อมชิต
นายฤาชัย พิบูลยสังข
นายลาเต็บ เนตรทอง
นายเลอพงษ เถามานกูล

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวรพจน ธนบัตร
นายวรพล มหาเทวี
นายวรรณชัย กิจควร
นายวรรณชัย เตจะสาร
นายวสันต บุญบาง
นายวสันต เรืองเกษม
นายวัชรพงษ วิริยะ
นายวัชโรทัย พรหมสุวรรณ
นายวันชัย ยิ้มสิน
นายวันชัย แสนเขื่อน
นายวันชัย อยูสมบุญ
นายวันชาติ บัวทองคํา
นายวิชัย มูลแกว
นายวิชา พึ่งโพธิ์
นายวิชา หันเวียน
นายวิชาญ โภคะ
นายวิเชียร เดชฟุง
นายวิเชียร ทองลอง
นายวิเชียร อาจเอื้อม
นายวินัย พรรษา
นายวินัย พิทยะภัทร
นายวินัย พูลพัด
นายวินัย เพิ่มพล
นายวิบูลย โพธิ์ศรี
นายวิรัช บอสอาด
นายวิรัช ผองผล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔

นายวิโรจน ชวยชูหนู
นายวิโรจน ยศพรมราช
นายวิวัฒน วุนคง
นายวิสุทธิ์ ใยระยา
นายวิสูตร ทองเล็ก
นายวีรชัย ภูอิ่นออย
นายวีรวัฒน สุมทุม
นายวุฒิศักดิ์ ชมสงวน
นายเวตร ปอมสาหราย
นายไวทูลย มีอุตสาห
นายศรีรัตน นันตาบุตร
นายศักดา จินดาธนาพร
นายศักดิ์ดา สาระขวัญ
นายศาตนันทน เทียนสวัสดิ์
นายศิริ ปญจันทรสิงห
นายศุภกร พลพิทักษ
นายศุภชัย แกวเกาะสะบา
นายศุภชัย หนูสิทธิ์
นายสงบ พันธโน
นายสงวน ทาพันธ
นายสงา ศิริปญญาลักษณ
นายสนธิชัย ยศยิ่ง
นายสนอง บุญสืบมาพงศ
นายสนั่น ธรรมชัย
นายสนั่น พลยา
นายสนั่น วรรณสอน

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๑๐

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมเกียรติ อินตะพันธ
นายสมจิตร คํามา
นายสมใจ ไพรเขียว
นายสมชาย คงบุญ
นายสมชาย วงศสุวรรณ
นายสมชาย สุดลอย
นายสมนึก ชางพันธ
นายสมนึก ไชยขันธ
นายสมนึก ทินา
นายสมนึก บาทขุนทด
นายสมนึก ลาภสันเทียะ
นายสมบัตร แสงทอง
นายสมบัติ แขยินดี
นายสมบัติ ชัยวิเศษ
นายสมบัติ หุละสุข
นายสมบูรณ คงกลาง
นายสมบูรณ ทิพยเกิด
นายสมปอง คงสวาง
นายสมปอง ศรีวิชัย
นายสมพงศ สิริเมฆสุธา
นายสมพงษ คําธร
นายสมพงษ ชุดแดง
นายสมพงษ นวมภักดี
นายสมพงษ พรสันเทียะ
นายสมพงษ สินปรุ
นายสมพร พรมลวน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖

นายสมพร วัฒนิ่ม
นายสมมาส ทิพยสมบัติ
นายสมยศ จันทรฉาย
นายสมยศ ใจบิดา
นายสมศักดิ์ จุลมุสิ
นายสมศักดิ์ ปนใจกุล
นายสมศักดิ์ ภูมีนอก
นายสมศักดิ์ ยันตะคุ
นายสมศักดิ์ วังวนสินธุ
นายสมสลัด วิชัยรัตน
นายสมหวัง คํากลาง
นายสมหวัง เพชรประไพ
นายสมัคร วงศอนุ
นายสมัย แพงศรี
นายสวัสดิ์ ศิริจันทรฉาย
นายสวัสดิ์ สิงหวิลัย
นายสวาง แสงทองดี
นายสวิก ศรีทอง
นายสวิง หนอวงศ
นายสะออน มิ่งไธสงค
นายสังคม กาหาวงศ
นายสังวาลย นามวงศศรี
นายสัญญา เฉลิมสุข
นายสาธิต โพธิ์ทอง
นายสานิตย เรืองขจร
นายสามารถ วิมาละ

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสายัญ ซิวตาวงศ
นายสายัณห จันทรออน
นายสายันต วังคะฮาด
นายสาโรจน ยิ้มนิล
นายสําเนียง สารกุล
นายสํารอง พัฒนภากรณ
นายสําราญ เกิดทิน
นายสําราญ เขาฟง
นายสําราญ สาวสวย
นายสําราญ สิงหโตวะนา
นายสําเริง ขาวขํา
นายสําเริง สีเขียว
นายสิทธิพร เกิดพงษ
นายสิ่น วงศใหญ
นายสุกแกว ศรีบุตร
นายสุกรี ลังกาพินธุ
นายสุขแกว ธิดา
นายสุชาติ ชางเผือก
นายสุชาติ นิยงค
นายสุชาติ บุญณรงค
นายสุชาติ พวงเงิน
นายสุชาติ สะพานแกว
นายสุดตา แพงทรัพย
นายสุเทพ เครือทิพย
นายสุเทพ วชิรวรรณ
นายสุธน เกิดพงษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘

นายสุธรรม โฉมทอง
นายสุธิต โตมาซา
นายสุนทร หนูแกว
นายสุนันท สมสลาง
นายสุบิน เฉลิมวงค
นายสุพจน ยศหลา
นายสุพร กันทะวงค
นายสุพรรณ วงศปนติ
นายสุพล อัตโร
นายสุรพงษ นารัตฐา
นายสุรศักดิ์ คํารุย
นายสุรศักดิ์ อินทรเพชร
นายสุระพงษ จันดี
นายสุรัตน สังเกตุ
นายสุรินทร เกตุแกว
นายสุวรรณชัย รอดตา
นายเสถียร ปนแกว
นายเสถียร เรืองรัตน
นายเสนาะ สัตยชาพงษ
นายเสมา สิงหคํา
นายเสริม คงเพชร
นายเสวก โทเอี่ยม
นายแสวง แจมจันทร
นายโสภณ จิตติศักดิ์
นายโสภณ สุริยะเสนห
นายโสภณ อยูเกิด

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายหมาย ดอกหอมกลาง
นายหาญ สุขสม
นายอณุกิจ ธัญญะเจริญ
นายอดิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
นายอติชาติ อิ่มเยาวรัตน
นายอนุกูล รอดทองดี
นายอภิชัย ประจันตะเสน
นายอภิชาต เสาวรส
นายอมร วิมุกตายน
นายอมรเดช ชาติธนวัฒน
นายอมรนัส สโรบล
นายอรุณ พูนพิน
นายอวยชัย นันตา
นายอัครเดช เพชรประไพ
นายอาคม นาวี
นายอาคม หลาคํา
นายอาย แสนเมืองมูล
นายอาวรณ จันตะบุตร
นายอํานวย ผัดแปง
นายอํานาจ เที่ยงจิต
นายอํานาจ หลักสุวรรณ
นายอินสน กันทะเสน
นายอุทัย ทุงกระโทก
นายอุทิศ บูรณเสน
นายเอกพร ชื่นกลาง
นายเอี้ยม แอบบัว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕

นายเฮง กุลชุติมาพงษ
นางสาวกัญญมน ซาบซึ้งไพร
นางกุลชไม บุญยารักษ
นางเกสร ศิลปสนธยานนท
นางชะมอย หันวิสัย
นางชุลีภรณ ลลิตจรูญ
นางฐิตาภรณ ฟูศรีฉัตรสกุล
นางฐิติพร วชิรเมธี
นางสาวธันยพัต ซุยคํา
นางสาวนฤมล มงคลแท
นางสาวเนื้อณัฏฐ มัจฉาฉ่ํา
นางบัณฑิตา สรวมศิริ
นางสาวบัวไข สุระพันธ
นางบุญชวย มุมบานเชา
นางบุญชื้น วิจิตร
นางบุษบา บุตรน้ําเพชร
นางสาวปทุมวรรณ จันทะคู
นางประสพศรี ยะแสง
นางสาวปริสา รักประยูร
นางปทมา เปรมทอง
นางสาวปุณณมา ผลทอง

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพาสนา แสงคุรัง
นางพิกุล ทําสวน
นางพิน จํานงค
นางพิมพลภัทร วัชชา
นางเพ็ญพิศ จันทรสวาง
นางไพเราะ สมหวัง
นางสาวมานัส มั่นศรี
นางรจนา งอยผาลา
นางระเบียบ เตียเติมศุภผล
นางรัตนา รินทระ
นางวรรณา หนูเจริญ
นางวไลพร สอาดเอี่ยม
นางวิภา ชื่นบุญ
นางศรีนวล เจียมสันต
นางศุภลักษณ สมานคติ
นางสําลี ทับทิม
นางสาวแสงวน อินตะใจ
นางอารียา หงษปรีชา
นางสาวอุไร ลือเลา
นางเอมอร นุชแกวฟา

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑,๘๘๒ ราย)
๑ นายกงจักร อุนจิตร
๔ นายกมล กุมภวรรณ
๒ นายกงใจ สิมสวัสดิ์
๕ นายกมล ขวัญแกว
๓ นายกนกศักดิ์ จันทรสวาง
๖ นายกมลศักดิ์ ศรีระษา

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

นายกรกิจ สีสมุดคํา
นายกรทิพย หลอกุน
นายกรวิทย พรหมนัส
นายกฤชพงษ ราชพัฒน
นายกฤษฎา คําหมอน
นายกฤษฎา ชัยเดช
นายกฤษฎา ฤกษเวียง
นายกฤษณะ มีมูล
นายกฤษณา ครองยุทธ
นายกฤษดาพงษ วงคกันทะ
นายกฤษดินทร ตนภู
นายกฤษติกร บวรคุณานนท
นายกลา ดางเกษี
นายกัณฑวัสส ไวยวัฒถา
นายกายสิทธิ์ อาจสาลี
นายกาเหวา โกสุม
นายกําปน พูนจันอัด
นายกําพล ไกรชีพ
นายกําพล วงศอาย
นายกิ่ง แกวเพ็ชร
นายกิจจา ชูเมือง
นายกิจจา แดงสุวรรณ
นายกิตติ สุขทวี
นายกิตติกร แกวปลั่ง
นายกิตติกร ทับแกว
นายกิตติเทพ สมสวย

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายกิตตินันท ไชยมงคล
นายกิตติพงศ ปฐมกุลเศรษฐ
นายกิตติพงษ บงสันเทียะ
นายกิตติพงษ ราชสกล
นายกิตติศักดิ์ แกวนาง
นายกิตติศักดิ์ จักรพงศ
นายกีรติ ดาดวง
นายกีสฎา สุวรรณปกษี
นายกุลเศรษฐ กล่ํานอย
นายกุศลเดช ชวยชวง
นายเกตุแกว เมืองมูล
นายเกรียงไกร วิเศษสุวรรณ
นายเกรียงศักดิ์ แกวตา
นายเกรียงศักดิ์ ทองดี
นายเกรียงศักดิ์ ผาสุข
นายเกลื่อน กลิ่นมาลี
นายเกษตร แพงสุข
นายเกษม กาคํา
นายเกษม พุฒนาค
นายเกษม เมืองมอญ
นายเกียมศักดิ์ อุทัยขาม
นายแกน กรกฎ
นายแกนกลา อุตถา
นายแกนเพชร วังวงค
นายแกว บาลโสง
นายแกว หิ้นสกุล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

นายโกมล เกิดโภคา
นายโกมล พลเดช
นายโกมิน มาจาด
นายโกมินทร ภูฆัง
นายโกลิต แกวใหญ
นายโกศล ถ้ําทอง
นายโกศล ปราบเสถียร
นายโกสน มัดซา
นายไกรทอง ชมภู
นายไกรลาศ พัดตาสิงห
นายไกรวรรณ ดลราษี
นายไกรสร บุตรอุดม
นายขรรคชัย ทรัพยสอาด
นายขวัญชัย โพธิ์ศรี
นายเขียวสด ผองกมล
นายคเชนทร สกุลสมบัติ
นายคนอง ออนดี
นายคนึง กิจการ
นายคมกฤช วิบูลยจันทร
นายคมกฤษ นุชจุย
นายคมกฤษ เหลื่อมสีจันทร
นายคมสัน ออนคํา
นายคมสันต พันธโพธิ์
นายครวญ ออนเคร็ง
นายคารม วงษสนธิ์
นายค้ํา วงคกระโช

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายคําจันทร กาตะโล
นายคําพอง ยอดดี
นายคําพอง สวนดี
นายคํามี ศรีผุย
นายคํารณ จันทรแสน
จาอากาศตรี คํารณ เชื้อดี
นายคําเรียง กลิ่นโฉม
นายคําสิงห จันเปรียง
นายคําสิงห ผูกมิตร
นายคําสิงห สระแกว
นายคูณ พลวงนอก
นายเคารพ สังวรกาญจน
นายเคือม โยประโคน
นายจงค คาของ
นายจรัญ ใจฉกรรจ
นายจรัญ ธรรมกุ
นายจรัญ มานิโช
นายจรัล นวลมุสิทธิ์
นายจรัส มณีประวัติ
นายจรัส สายชะนะ
นายจรินทร วรรณา
นายจรินทร อิ่วหวั่น
นายจรูญ กองแกว
นายจรูญ บุญยืนมั่น
นายจรูญ พิลาเทพ
นายจรูญ เพ็ชรทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นายจรูญ รุงเรือง
นายจเร แกวเกาะ
นายจักรกฤช บุญยารักษ
นายจักรกฤษณ บุญกวาง
นายจักรชัย แสงอุทัย
นายจักรพงศ ไชยชนะ
นายจักรพงษ จุยเจริญ
นายจันทรดา พลตื้อ
นายจันทรแดง แสนสงค
นายจาตุรนต คนชม
นายจารึก ลือชัย
นายจํานง หลอดทอง
นายจํานงค เขียวเสน
นายจําเนียร ทรัพยกรณ
นายจําเนียร โสภา
นายจํารอง สุขเอี่ยม
นายจํารัส บุญรอง
นายจํารัส วรรณโคตร
นายจํารูญ พัฒทอง
นายจําเริญ ปอจุมปู
นายจําลอง จันทรแกว
นายจําลอง ชัยวงค
นายจําลอง นอยโนนทอง
นายจําลอง รถเพ็ชร
นายจําลอง วัชพืช
นายจําลอง สรอยแหวน

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายจําลอง สังขชาติ
นายจําลอง แสนสุข
สิบเอก จําแลง ขวัญทอง
นายจิณณพัต พันธยิ่งยก
นายจิต แสงสวาง
นายจิตรสมัย สําราญ
นายจินดา วงคดาว
นายจิรวิทย พอกวิษณุสรรค
นายจิระกิตต บุญบุตร
นายจีรศักดิ์ ลิ้มหอมสนิท
นายจีระชัย รูปเหลี่ยม
นายจีระวัฒน ปฐพี
นายเจนณรงค อุทาพันธ
นายเจริญ กอนพิงค
นายเจริญ ทองเปลว
นายเจริญ บุญตัน
นายเจริญ เอียดชุม
นายเจริญศักดิ์ แกววรรณ
นายเจียมศักดิ์ ทองยุน
นายเจือ ปานสังข
นายฉลอง บุดดา
นายฉลอง สมปอง
นายฉลอง หุนสม
นายฉลาด สุวะโสภา
นายฉัตร นาคโสมกุล
นายฉัตร รื่นเริง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘

นายฉัตรชัย จันทรสวาง
นายเฉลา วรรณศิริ
นายเฉลิม ลิ้มเจริญ
นายเฉลิม สังเกตุ
นายเฉลิม โอภาสพันธสิน
นายเฉลิมชัย ศรีสงา
นายเฉลิมพล มูลสมพิงค
นายเฉลิมศักดิ์ อินทรสอน
นายชนะ ธรรมขันธ
นายชนะ ธรรมประชา
นายชนะ พิงชัยภูมิ
นายชนัตร ผองมณี
นายชม ดวงเวา
นายชรินทร ทิพยประสิทธิ์ผล
นายชลอ แจมใส
นายชลอ ธรรมขุนนุย
นายชลิต บุญจิตร
นายชวน รอดแกนทรัพย
นายชวน อนุญาหงษ
นายชเวช มากปรุง
นายชัชชัย ตาสุภา
นายชัชวาล ธรรมรักชัย
นายชัด ปนสังข
นายชัย สุวรรณสุข
นายชัยเจริญ มังคละคีรี
นายชัยเจริญ อินสุวอ

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายชัยชอบ วิทยาการ
นายชัยนารถ สารกาญจน
นายชัยนุชิต ทองจิตร
นายชัยพร ชนะพลชัย
นายชัยยุทธ เภาโพนงาม
นายชัยรัตน เกตุศรี
นายชัยรัตน เขียวมัง
นายชัยรัตน สุขอนันต
นายชัยวัฒน วงคเรือน
นายชัยศรี สีคง
นายชัยสิทธิ์ สุขตะโก
นายชัยอนันต พันพรม
นายชาญ กึ่งกลาง
นายชาญ ศรีสุข
นายชาญชัย เขียวขวาง
นายชาญชัย ใบงาม
นายชาญชัย พันนนท
นายชาญชัย โลหทอง
นายชาญชัยยนต ใบคราม
นายชาญณรงค ออนกานตรง
นายชาญยุทธ เองฉวน
นายชาตรี โสประดิษฐ
นายชาติ สนธิเณร
นายชารี หุนศรี
นายชาลี พวงเกษ
นายชาลี ศรีสม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐

นายชํานาญ แกวประเสริฐ
นายชํานาญ โพธิ์ไพจิตร
นายชํานาญ ภูบิน
นายชํานาญ เสมอ
นายชิด ปุยคลาย
นายชิต คงฉาย
นายชิตวรณ บุษบาศรี
นายชิษณุพงศ โพธิ์ไชย
นายชูชัย เกตุมณี
นายชูชาติ ธูปกระแจะ
นายชูชาติ ศิลปประกอบ
นายชูชาติ อั้นนอย
นายชูศักดิ์ ศรีหากุล
นายเชาว เบี้ยทอง
นายเชาว ศรีใส
นายเชื้อน ครุฑคม
นายโชคชัย พยุหสิทธิ์
นายโชติชวง คําสังหาร
นายโชติพัฒน วงษสิม
นายไชเนตย ถาติ๊บ
นายไชยนต คูหา
นายไชยวัฒน พรมมา
นายไชยวัฒน สิงหทอง
นายไชยวุฒิ โกเสยโยธิน
นายญาณวุฒิ ฉันคนุช
นายณรงค ขันตรี

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายณรงค จันทรแจมใส
นายณรงค ตันจะริรักษ
นายณรงค ทองดี
นายณรงค เนตรผง
นายณรงค บุญทน
นายณรงค พุมพวง
นายณรงค แพงไตย
นายณรงค มีชัย
นายณรงค วงศรุจิโรจน
นายณรงค ศรีชัยปญหา
นายณรงค แสงแดง
นายณรงค อันหนองกุง
นายณรงคเกียรติ แสงอรุณ
นายณรงคชัย นวลตา
นายณรงคชัย สุวรรณ
นายณัฐพงศ นุยสุข
นายณัฐพงษ คิดดีจริง
นายณัฐพล เหลืองอราม
นายณัฐวรรธน ปาไพร
นายณัฐวุฒิ เจริญสุข
นายดน งอนสันเทียะ
นายดนัย หลาแหลง
นายดลวพัฒน ศุภอภิวัฒนอามร
นายดวงจันทร คําภิโล
นายดวงจันทร บุญก้ํา
นายดวงดี ประนันท

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒

นายดอกรัก เที่ยงแท
นายดอน ไชยคําหาญ
นายดัด สระแกว
นายดาวรุง ประทุมทอง
นายดําเนิน นวนแดง
นายดํารง โพธิ์หิรัญ
นายดํารงค ประไพรักษ
นายดํารงค มณีกรรณ
นายดํารงค ยนตดัน
นายดํารงศักดิ์ ปนเกตุ
นายดํารัส ตุมทอง
นายดิเรก แกวบุดตา
นายดิเรก ธรรมเมือง
นายดิเรก สระเกตุ
นายเดชา ยะอนันต
นายเดชา วงคฝน
นายเดชา สามัคคี
นายเดชา เอี่ยมหนาย
นายเดน เสียงดัง
นายเดน หลาแหล
นายเดือน เกตุสุริยงค
นายแดง นะตาคํา
นายตระกูลศักดิ์ ดีไว
นายตวนเลาะ นิเซะ
นายตาล ณ เชียงใหม
นายติณภพ แอกทอง

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเตาะ โสมทอง
นายเติมศักดิ์ แสนธเรศวร
นายเตียงศักดิ์ นามวงศ
นายแตม อยูอินทร
นายไตรรัตน วงวรรณ
นายถกล เถื่อนขวัญ
นายถนอม ตอพล
นายถนอม ศรีเมือง
นายถนอม สุดวังยาง
นายถนัด แกววัดปริง
นายถวัลย เสวนา
นายถวิล กิจเจา
นายถวิล ซุนมก
นายถวิล เอมสุน
นายถัด ตรีเมืองสอง
นายถาวร จเลมุนิล
นายถาวร ตาอุด
นายถาวร สุวรรณเพชร
นายถิ่นเถกิง ศรีบุญเรือง
นายทนง แกวกรม
นายทนง จันทรทอง
นายทนงศักดิ์ ลึ่มนอก
นายทนงศักดิ์ เสนปน
นายทนธ โนราช
นายทเนตร มนตรี
นายทรงชัย พอใจ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔

นายทรงเผา พาคํา
นายทรงยศ ทองศิริ
นายทรงศักดิ์ บัวพิมพ
นายทรงศักดิ์ เพชรศรี
นายทรงศักดิ์ สายแกว
นายทรงศักดิ์ เสนไสย
นายทรงสิทธิ์ ยาสมุทร
นายทวี เกลี้ยงรัตน
นายทวี แกวเรืองฤทธิ์
นายทวี ทองดอนนาค
นายทวี ธรรมวงศ
นายทวี มีเฉย
นายทวี วรรณสุทธิ์
นายทวี อิ่มทรัพย
นายทวีระ คลายแดง
นายทวีศักดิ์ แกวมงคล
นายทวีศักดิ์ เสมอเหมือน
นายทวีศักดิ์ เอิบสําโรง
นายทวีศิลป ตื้อเชียง
นายทวีศีกดิ์ หลานวงษ
นายทวีสิน มิ่งสูงเนิน
นายทองคํา เยี่ยงคนไทย
นายทองคํา โลทอง
นายทองดี เขื่อนแปด
นายทองแดง โสสีสุข
นายทองแดง เหิบขุนทด

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายทองแทง สวัสดี
นายทองใบ พรชุบ
นายทองใบ สุริยะ
นายทองพัน นามมูล
นายทองลวน วงคสูงเนิน
นายทองศูนย ภูมิศาสตร
นายทองสา พิณพงษ
นายทองสุก ไชยดํารงค
นายทองสุข บุญคํา
นายทองสุข ปนโท
นายทองสุข ศรีหาพุฒ
นายทองหลอ สามล
นายทอนจันทร ขันทองแดง
นายทักษิณ คลายหนองสรวง
นายทักษิณ อินทันแกว
นายทับ เสือทอง
นายทินกร คชเดช
นายทินกร วงษพยอม
นายทินกร สาบุง
นายทิพเนตร คงเจริญ
นายเทวรักษ สวางเมืองวรกุล
นายเทอดศักดิ์ เวทยา
นายเทียมคู นันแกว
นายธงชัย กวยประเสริฐ
นายธงชัย ปลัดศรี
นายธนกร จันตะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖

นายธนกร บุญเพิ่มสุข
นายธนโชค งามยิ่งยืน
นายธนเดช แกวพุด
นายธนเดช จงเจริญ
นายธนพล โชติอุทัย
นายธนวัฒน หลีตระกูล
นายธนัช คําภิรมย
นายธนากร หิรัญยะมาน
นายธนาวุฒิ สระเสริม
นายธนุศัลย เหวชัยภูมิ
นายธนู กลากสิกรณ
นายธเนตร เพชรสจันทร
นายธรรมรัตน เปากัณหา
นายธรรมรัตน วงศเชิดขวัญ
นายธริษตร คําแล
นายธวัช คลายคลิ้ง
นายธวัช เจริญสุข
นายธวัช ชอบธรรม
นายธวัช ทรภีสิงห
นายธวัชชัย เทพชุม
นายธวัชชัย สมคํา
นายธวัชชัย เหมือนวงศ
นายธัชพล ตันยาวุฒิ
นายธีรนันท ศรีภูมิ
นายธีรวัฒน กลิ่นผะกา
นายธีรวัฒน มากุลชร

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายธีระ ปรีชาสุนทร
นายธีระพงษ สุวรรณมาโจ
นายนคร ขันธรูจี
นายนคร คลายทอง
นายนคร งามล้ํา
นายนคร จรรยาวัฒน
นายนพดล นนทมหา
นายนพดล แปนนอก
นายนพดล สบายรูป
นายนพดล โสภา
นายนพพร คันสูงเนิน
นายนพพร มณีโชติ
นายนพรัตน ภูพลผัน
นายนรินทร มีพวกมาก
นายนรินทร ลิมปอังศุ
นายนเรศ กายสิทธิ์
นายนเรศ ผูกโพธิ์
นายนเรศน หมานหมีน
นายนฤนาท เฟองขจร
นายนฤพนธ เรืองจุย
นายนอย ศิริมนตรี
นายนันทชัย ถุงทรัพย
นายนันทวัฒน วองปลูกศิลป
นายนัส สุขจันทรา
นายนัสเตชินท วิเชียรรัตน
นายนาค เฟองกระโทก

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘

นายนาวิชัย ชางสาร
นายนาวิญ อันสังหาร
นายนิกร แกวนาขา
นายนิกร ยศอาจ
นายนิกร เยาวนารถ
นายนิคม กําแพงแกว
นายนิคม จันทรศรี
นายนิคม ซาซิโย
นายนิคม ถาคํา
นายนิคม ทะนา
นายนิคม วงศายะ
นายนิคม เอียดนิมิตร
นายนิติ บุญจาย
นายนิเทศ ทองนรินทร
นายนิธิกูล สุวรรณศรี
นายนิพนธ คชสินธุ
นายนิพนธ ทาเจริญ
นายนิพนธ วันตัน
นายนิพันธ มณีสม
นายนิมิตร พิทักษพรชัยกุล
นายนิยม กมลแสน
นายนิยม จีนชาวนา
นายนิยม ดีมากมี
นายนิยม นาดี
นายนิยม เพ็ญพิมพ
นายนิรันดร จันทรศรี

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายนิรันดร ดวงคําใจ
นายนิรันดร แพนุย
นายนิรันดร และสุม
นายนิรันต ประสงดี
นายนิวศน ขําภาษี
นายนิวัฒน คงหวัง
นายนิวัติ อัจฉฤกษ
นายนิเวช ธรรมศิริ
นายนิเวศน เหมมหาลาภ
นายนุสนธ วรรณธนะ
นายเนตร สิงหสา
นายเนียด ชื่นชม
นายเนือง เสาสี
นายบรรจง ยางศรี
นายบรรจง ศรีคํา
นายบรรเจิด ประหลาดเนตร
นายบรรณลือ ตรีภพวรรัตน
นายบรรเทิง พรพิศ
นายบรรเทิง ออนสําลี
นายบรรลูน วัฒนะ
นายบวร เพิ่มทรัพย
นายบัญชา ชัยเดช
นายบัญญัต คําจันทร
นายบัญญัติ กมล
นายบัญญัติ แมนวิวัฒนกุล
นายบัญญัติ ยืนยง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐

นายบัญฑิตย พัฒนจันทร
นายบันเทิง สองแสง
นายบัวผัน สีพานทอง
นายบัวพา ไชยมาลี
นายบัวลอย วิชานา
นายบัวเวิน จันทรล้ํา
นายบัวศรี สีจา
นายบัวสาย ชัยศรี
นายบาง สุขจิตร
นายบํารุง ปรีสงค
นายบํารุง มีศิริ
นายบํารุงชาติ สาระบูรณ
นายบุญกอง โสภาวรรณ
นายบุญเกริก เลิศเศรษฐี
นายบุญเกิด ทํานา
นายบุญขวัญ สีลานาแก
นายบุญคง คืนมาเมือง
นายบุญคุม เสาะเห็ม
นายบุญจริง ภูสุวรรณ
นายบุญจันทร ศรีบุรินทร
นายบุญเจิด เซี่ยงฉิน
นายบุญชวย กือเจริญ
นายบุญชวย ทําชาวนา
นายบุญชวย เมืองเล็ก
นายบุญชวย วงศสุวรรณ
นายบุญชวย ศรีนอก

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายบุญชวย อวมประเสริฐ
นายบุญชิต พงษกาสอ
นายบุญชุบ ขอบคัน
นายบุญชู คํายา
นายบุญชู ตอสกุล
นายบุญชู ทองนุม
นายบุญชู ใสสอน
นายบุญเชน แจงจิต
นายบุญเชิด บุญธรรม
นายบุญตา วงศบุตร
นายบุญถิ่น พลแสน
นายบุญถึง มังษะชาติ
นายบุญทรง กลับทอง
นายบุญทวี ภามณี
นายบุญทอง ตะมูล
นายบุญทัน ชนะจิตตกุล
นายบุญธรรม คงรอด
นายบุญธรรม คุบตะสิน
นายบุญธรรม จองสละ
นายบุญธรรม บุญมานันท
นายบุญพรอม แผแสงจันทร
นายบุญมั่น ศรีสุนทร
นายบุญมา ชํารัมย
นายบุญมา สิทธิเสนา
นายบุญมา อนพันธ
นายบุญมี ทาหิน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒

นายบุญยงค จารุจิตร
นายบุญยศักดิ์ แสงจันทร
นายบุญยัง จีนเกา
นายบุญยืน คงเทียน
นายบุญยืน ปนทนันท
นายบุญรัตน วงษษา
นายบุญรัตน หาญอาจ
นายบุญเรียง ประพันธ
นายบุญเรือง ตระหงาน
นายบุญลน อิ่มงาม
นายบุญลอม ไชยชนะ
นายบุญลอม บุญเรื่องลือ
นายบุญลือ นาควัน
นายบุญลือ หรุนสมบูรณ
นายบุญเลิศ แจงตรง
นายบุญเลิศ นนทพิพัฒน
นายบุญเลิศ เมชบุตร
นายบุญเลิศ อินทรสุวรรณ
นายบุญเลี้ยง กองนอย
นายบุญเลื่อน โพธิ์งาม
นายบุญศรี ปญญาจักร
นายบุญศรี หูตาชัย
นายบุญสง ขลังวิเชียร
นายบุญสง จันชื่น
นายบุญสง จันทรศร
นายบุญสง ทักษวุฒิพร

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายบุญสง นันทบุตร
นายบุญสง พุดทะเล
นายบุญสง ศรีไชย
นายบุญสง สนใจยิ่ง
นายบุญสม ยาวกูล
นายบุญสมิทธิ์ ครองตน
นายบุญสูง ปรีประเสริฐ
นายบุญเสริม ธรรมทองแกว
นายบุญเสริม มากรด
นายบุญหนา ลวดทรง
นายบุญโฮม สําราญวงศ
นายบุบผา นุยแฮบัว
นายเบ็ญจา สังขประเสริฐ
นายปกรณ ปจฉิมศิริ
นายปกรณ สุขสําราญ
นายปกาศิต มนตรี
นายปฎิพัฒน ศรีแกว
นายประกอบ วงศอนันต
นายประกอบ สินสุภา
นายประกาศิต ปญญาแกว
นายประกิจ เกื้อทาน
นายประกิต สวนพลาย
นายประจวบ เทียมกัน
นายประจวบ สีแกว
นายประจวบ เสมแปน
นายประจักษ ธ.น.นา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔

นายประจักษ ธิศาเวช
นายประจักษ บานประโคน
นายประจักษ บุญรอด
นายประจักษ ปรากฎมาก
นายประจักษ ผลสุข
นายประจักษ ศิลวันต
นายประจันต พิมาร
นายประจิตร บูรณเจริญ
นายประชัน ดรหมั่น
นายประชิต เปนสุข
นายประชุม ศิริมหา
นายประเชิญ นุชกระแส
นายประเชิญ เผยฤทัย
นายประดับ ชูราศรี
นายประดิษฐ นุตศิริ
นายประดิษฐ แกวเกาะสะบา
นายประดิษฐ คําลอย
นายประดิษฐ จันสมุทร
สิบตรี ประดิษฐ ตั้งภูมิ
นายประดิษฐ ทรัพยแกว
นายประดิษฐ เพ็งยิ้ม
นายประดิษฐ วิชิต
นายประดิษฐ ศิริชนะ
นายประดุจ พยุงเกษม
นายประทวน กิ่งแกว
นายประทวน ทะสวัสดิ์

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๕
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 ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายประทวน ทาทอง
นายประทวน ผลดก
นายประทิน นาคคลาย
นายประทีป สารีบท
นายประทีป สิงนวน
นายประทุม ราบเรียบ
นายประเทพ ศรีทอง
นายประเทือง แกวรอด
นายประเทือง จันทสิทธิ์
นายประเทือง โยนกลอง
นายประนอม ปฎิพันธ
นายประพันธ วันติ
นายประพันธ สุคนธ
นายประพิน สีนาทุม
นายประไพ คืนดี
นายประไพ โหมฮึก
นายประภาส คงแสงบุตร
นายประมวล บรรลือ
นายประมวล ลิ่มสกุล
นายประมวล สนทนา
นายประมูล พิทักษ
นายประยงค สืบรอด
นายประยูร นานอก
นายประโยชน เอี้ยวนอย
นายประลองยุทธ ระโหฐาน
นายประโลม คงคต

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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
๖๕๖

นายประวัติ ดําสะอาด
นายประสงค ทาตุการ
นายประสงค พันชะสูตร
นายประสงค ภูมูลนา
นายประสบโชค คําพิลัง
นายประสพ ไกรสอน
นายประสพ ลําภา
นายประสาน แตงออน
นายประสาน พอคา
นายประสาน รบไพรินทร
นายประสาน แสงสําฤทธิ์
นายประสาร แดงแกว
นายประสาร บรรจง
นายประสาร เสือแดง
นายประสิทธิ์ กองอินทร
นายประสิทธิ์ กิ่งเล็ก
นายประสิทธิ์ แกวพิลึก
นายประสิทธิ์ ขันแกว
นายประสิทธิ์ จิตตรง
นายประสิทธิ์ เจนดี
นายประสิทธิ์ ธนูศิลป
นายประสิทธิ์ นวลแตง
นายประสิทธิ์ นามแสง
นายประสิทธิ์ นิยมศรี
นายประสิทธิ์ มะเดื่อ
นายประสิทธิ์ รากทอง

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายประสิทธิ์ ศิริสงวน
นายประสิทธิ์ สีเขียว
นายประสิทธิ์ สุทธิสิทธิ์
นายประเสริฐ ดอกไมขาว
นายประเสริฐ เดชอดิศัย
นายประเสริฐ ทองปานดี
นายประเสริฐ นวลสะอาด
นายประเสริฐ พลคุย
นายประเสริฐ ภาคตอน
นายประเสริฐ แวนแกว
นายประเสริฐ สีสัน
นายประเสริฐ สืบดี
นายประหยัด กันบาง
นายประหยัด เชิดดอก
นายประหยัด นักรบ
นายประหยัด พรมนาถ
นายประหยัด วรรณรัตน
นายประหยัด สังขทอง
นายประหยัด สุวัฒนา
นายปราโมทย แนมสุวรรณ
นายปราโมทย เพิ่มกิจทวีทรัพย
นายปรารถนา พลพันธ
นายปราศัย พานแกว
นายปรีชา กุมภาพงษ
นายปรีชา เกื้อกูล
นายปรีชา จิตโอภาสศรีเพ็ชร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘

นายปรีชา บริบูรณ
นายปรีชา บุณยะวันตัง
นายปรีชา เพชรตะกั่ว
นายปรีชา วงษเปยม
นายปรีชา ศรีสมบัติ
นายปรีชา แหลมทอง
นายปรีชา อินสุวรรณ
นายปรุง สุขสุแพทย
นายปรุงศักดิ์ โสภากุ
นายปญจะ จันทรดี
นายปญญา จานทอง
นายปญญา ธรรมลิขิต
นายปญญา บุญสง
นายปญญา ศรีจิ
นายปญญา สมัครเขตตการ
นายปญญาสิทธิ์ ปองสุวรรณ
นายปน บุรีแกว
นายปาณสาร คนซื่อ
นายปานจิตร โตรัตน
นายปนทอง ศรีบุญธรรม
นายปยะวุฒิ เบ็ญจมาศ
นายผจญ เขียวออน
นายผจญ เมาไธสง
นายผจญ วิเชียรกัณทา
นายผดุงศักดิ์ ดรทะนัย
นายผล กลิ่นนิรัญ

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายผล สารราษฏร
นายผล หนูคง
นายผัน พึ่งแยม
นายผาน มั่งบุญมี
นายผาสุข มูลถี
นายแผนก รองเดช
นายฝน กันทอง
นายพงคพิเชษฐ ผาบไชย
นายพงคสิน ดาววิชัย
นายพงศพิเชฐ ปานพวงแกว
นายพงษพิเชษฐ พรหมผาบ
นายพงษพิทักษ ฉิมงาม
นายพงษศักดิ์ ขัดตระกูล
นายพงษศักดิ์ นครังสุ
นายพงษศักดิ์ วงศจอม
นายพงษศักดิ์ สุทธิศิลป
นายพจน ลีคะ
นายพชร นนทะคําจันทร
นายพน คําหมื่น
นายพนม ตันสาย
นายพนม ธูปาดิลก
นายพนม น้ําทิพย
นายพนม ปนยกูล
นายพนม พรมคํานอย
นายพนมกร ก่ําโพธิ์
นายพนมไพร อุระแสง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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
๗๖๐

นายพยง จุดโต
นายพยุง ขัดศรีพรหม
นายพร แกมทอง
นายพรชัย คําภะวา
นายพรชัย ฉลาดกิจ
นายพรชัย ภักดีวงษ
นายพรชัย มุงดี
นายพรชัย รอดประสิทธิ์
นายพรชัย อันสังหาร
นายพรทิวา ตันอธิคม
นายพรเทพ เสามั่น
นายพรเพชร แสงวิจิตร
นายพรศักดิ์ ทองผา
นายพรอม ทองฟก
นายพระเนตร แกวทุง
นายพลยา รัตนวัน
นายพลศักดิ์ พรมชัย
นายพะโยม สุขสําอางค
นายพัฒ เสนพนัสสัก
นายพัฒนพงษ ดวงแกว
นายพัฒนา ภูการุนย
นายพันธ งามทรัพย
นายพันธ อินทเสโน
นายพันธมิตร จันทรมุงคุณ
นายพันสา มาชัย
นายพัลลภ สารชน

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพิกุล ภิรานนท
นายพิจิตร เนตรสวาง
นายพิชัย คตชะมาตย
นายพิชัย ใจตา
นายพิชัย นารถบุญ
นายพิชิต กันทะวงค
นายพิชิต โกเลียง
นายพิเชษฐ สารภี
นายพิเดช ธัญญาหาร
นายพิทยา บุญทวี
นายพิทักษ สิริเลิศธีรกุล
นายพิทักษ อินทรสุข
นายพิทักษโยธิน อยูเปนสุข
นายพิธาน สีน้ําเงิน
นายพินทุ ศรีสุข
นายพินิจ สาลีออน
นายพินิจ หวานเสนาะ
นายพินิจ อินทรงาม
นายพินิตย รูปเหมาะ
นายพิพัฒน ไชยโย
นายพิภพ พุทธพงษ
นายพิมล ชาชุมพร
นายพิมล รัตนพันธ
นายพิลม ฟองเกิด
นายพิศาล พันป
นายพีรชัย ทองขาว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒

นายพูนผล ตะดวงดี
นายพูนผล ประทุมสินทธุ
นายพูนสวัสดิ์ เนาวศรีสอน
วาที่รอยตรี พูลศักดิ์ ทาตา
นายพูลศักดิ์ พัฒนสิงห
นายเพชร อัดโดดดร
นายเพ็ชร พราหมวงค
นายเพ็ญศรี คืนดี
นายเพลิน ทวีพูน
นายเพิ่มศักดิ์ พละศักดิ์
นายเพียน พระโฉม
นายไพชะนะ แกวมณี
นายไพฑูร ยังงาม
นายไพฑูรย เกษมวงษ
นายไพฑูรย คมขุนทด
นายไพฑูรย โจวรรณถะ
นายไพนิต คนขาว
นายไพนูลย ยอดและ
นายไพบูลย นาชัยพลอย
นายไพบูลย บุญเขตร
นายไพร โพธิศาสตร
นายไพรวัลย ปฐพี
นายไพรัช สุขตลอด
นายไพรัช สุรินทร
นายไพรัชต ศรีพุทธา
นายไพรัตน ศรีทองสุข

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายไพริน คําแสน
นายไพริน ไชยจํา
นายไพรินทร ดารารัตน
นายไพเราะ ชนชนะกุล
นายไพเราะ ดวงเดือน
นายไพโรจน ขัตสากาญจน
นายไพโรจน เฟองยอย
นายไพศาล ฉิมโห
นายไพศาล ชัยแหลมหลัก
นายไพศาล เพิกเฉย
นายภัทร เชื้อสุธา
นายภัทรพงษ เพชรแกว
นายภัสพงษ บุญยัง
นายภาณุพงษ ลาวะสุทธิ์
นายภาธร ดวงรัตน
นายภานุพงษ วุฒิสาร
นายภิญโญ ชวยแจง
นายภิญโญ นิตยวิมล
นายภิเดช ขัดสาร
นายโภคิน บุตรแสงดี
นายมงคล กลึงกลางดอน
นายมงคล กินกิ่ง
นายมงคล เกตุรามฤทธิ์
นายมงคล แกวสุใจ
นายมงคล บุญแจม
นายมงคล ศรีสมโภชน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔

นายมงคล ศรีสุข
นายมงคล สุขทอง
นายมงคล สุดแสง
นายมนตรี รัตนิล
นายมนตรี วิสุทธิแพทย
นายมนตรี อยูโชติพัฒนา
นายมนตรี ออนจันทร
นายมนตรี เฮงประเสริฐ
นายมนัส ชุดแดง
นายมนัส แดงนอย
นายมนัส ถุนาพรรณ
นายมนัส ทิศกระโทก
นายมนัส บุตรเสมียน
นายมนัส รงคทอง
นายมนู ผานิล
นายมนู มหากัณฑ
นายมนู สุขะพันธุ
นายมนูญ วิเชียรพนัส
นายมนูญ เสาะสืบงาม
นายมะลิ อิ่มละมาย
นายมา คนเพียร
นายมานพ จริยา
นายมานพ จินะใจ
นายมานพ ผลเกิด
นายมานพ มณีวรรณ
นายมานพ ศรีเงินงาม

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายมานพ สุขสินธุ
นายมานพ สุภาบุตรี
นายมานพ หวังกาญจน
นายมานพ อุดม
นายมานพ เอี่ยมใย
นายมานะ แกวทองดี
นายมานะ นิ่มมณี
นายมานะ ฤทธิ์เดช
นายมานะ วิถารมย
นายมานะ เสือเหลือง
นายมานะ ออนทอง
นายมานัส เชิงฉลาด
นายมานัส เทศเดช
นายมานิต ลวดบาง
นายมานิตย จํานงคศร
นายมานิตย ทองพรม
นายมานิตย บุญชู
นายมานิตย สังขทอง
นายมาโนช บัวเกิด
นายมาโนช บุญกะยะ
นายมาโนช เรืองเดช
นายมาโนต กลอมจิต
นายมิตร จุดาบุตร
นายมิตร ดีติ๊บ
นายมิตร น้ําเพชร
นายมิตรชัย สุขสูงเนิน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖

นายมีชัย หรนนุย
นายมีสาระพัฒน มีสาระพันธ
นายเมธี คนใจบุญ
นายแมน ชางปาดี
นายยงยุทธ คนหาสุข
นายยงยุทธ จันทรัตน
นายยงยุทธ บุญงํา
นายยงยุทธ เผือกพังเทียม
นายยงยุทธ มุกดา
นายยงยุทธ รุงพงษพันธุกุล
นายยงยุธ หินออน
นายยรรยง ศรีแกว
นายยศ แกววงศไสย
นายยอดรัก ฉวิกขุนรัมย
นายยาตร ผิวงาม
นายยุทธชัย ปอมสูง
นายยุทธนา ชวยแปน
นายยุทธนา เมืองแกว
นายยุทธศักดิ์ อิ่มพันธุ
นายยูโซะ เจะสุ
นายรชต ลีเส็ง
นายระนอง วัดแกว
นายระนัย อันไชยศรี
นายระเบียบ จิตรรักษ
นายรักศักดิ์ ภูกงลี
นายรังษี ชมศิริ

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายรังสรรค นกสกุณา
นายรังสรรค บุตรคําโชติ
นายรัญจวน ทิศเชย
นายรัตนา ถาพันธ
นายรัน เจียนงาม
นายราชัน เหมืองหมอ
นายราเชนทร คาอํากวย
นายราเชษฐ ประจันตะเสน
นายราติน โถเล็ก
นายรําเพียร นิตุธร
นายรําไพ อินธิแสง
นายรินทอง นิตราช
นายรุงโรจน งามสม
นายรุงโรจน สานคลอง
นายเรวัต สงวนเผา
นายเรืองเดช นุเสน
นายเรืองเดช เหลาอํา
นายฤทธิไกร ทองคํา
นายละมาร ยิ้มละมัย
นายละออง สายสิงห
นายลําพอง เงินสมบัติ
นายลําพูน วิเศษศรี
นายลําพูน โสมาสี
นายลิขสิทธิ์ แกวมณีชัย
นายลือชัย เหลาน้ําใส
นายเล็ก ทาแยก

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘

นายเล็ก ทิมันตะ
นายเล็ก ผิวใส
นายเล็ก ศรีกุต
นายเล็ก ศรีใส
นายเล็ก อาบสุวรรณ
นายเลิศ แกวสกุล
นายเลื่อน นนทธนพงศ
นายวรจักร พรมมา
นายวรจิตร ชูทอง
นายวรทิพย คํามาเรือน
นายวรเทพ ศรีวรรณ
นายวรพล เครือทิวา
นายวรภพ พันธุดวง
นายวรภัทร ศักดิ์วรางกุล
นายวรรณชัย เจริญราช
นายวรรณที ใจผอง
นายวรวุฒิ เรื่องลือ
นายวรวุฒิ ศรีไววาง
นายวรศาสตร วิเชียรรัตน
นายวรศุภ มีทรัพย
นายวรสิทธิ์ จันศรี
นายวราวุฒิ เครืองาม
นายวราสิทธิ์ จะแรบรัมย
นายวริทธิ์ ศุภวัฒนวงศ
นายวศิน สีทาว
นายวสันต บุญมา

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวสันต อั้นทอง
นายวัชรพล แพนพา
นายวัชรินทร เมฆดํารงศรี
นายวัฒนพงศ ศรีกาลัง
นายวัฒนา โคตรสมบัติ
นายวัฒนา สุกใส
นายวัฒนา อนุวงศวรเวทย
นายวัฒนา อุดทา
นายวันชัย บุตรวิเศษ
นายวันชัย ภุมรินทร
นายวันชัย รวมจิตร
นายวันชัย สมศรีรื่น
นายวันชาติ ยิ้มแยม
นายวันดี นามวงษา
นายวันทา พรมเกตุ
นายวันศุกร จิตรสมาน
นายวัลลภ กันสุข
นายวัลลภ แกวไพรํา
นายวัลลภ ใจแกว
นายวัลลภ ดําโข
นายวัลลภ สมทบ
นายวัลลภ แสงชัย
นายวิจารย แดงสุวรรณ
นายวิจารย แสนชาติ
นายวิชัย ขันแข็ง
นายวิชัย ดิษฐวัฒน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐

นายวิชัย ทาวดี
นายวิชัย บรรลังก
นายวิชัย บัวอนันต
นายวิชัย ประดิษฐจา
นายวิชัย พานแกว
นายวิชัย พานสาร
นายวิชัย ภักดีคํา
นายวิชัย รุงเรือง
นายวิชัย ศรีสุหลา
นายวิชาญ ชัยชมภู
นายวิชาญ ธรรมปญญา
นายวิชาญ อินทรวารี
นายวิชิต กุลวงค
นายวิชิต สายพุฒ
นายวิเชียน วุฒิยา
นายวิเชียร แกวมูณี
นายวิเชียร ควรหัด
นายวิเชียร ถอนสันเทียะ
นายวิเชียร โถมขํา
นายวิเชียร พลังฤทธิ์
นายวิเชียร พิศงาม
นายวิเชียร วอนขํา
นายวิเชียร สีสีแกว
นายวิเชียร เสวกพันธ
นายวิเชียร แสงเปา
นายวิญู ปนเศียร

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวิทูรย วงษาสาย
นายวิทูลย โคหา
นายวินัย แกวเกิด
นายวินัย คงมาก
นายวินัย ชัยจันดี
นายวินัย ทาจวง
นายวินัย นามพิมาย
นายวินัย น้ําเเกว
นายวินัย พันธสมตน
นายวินัย เพชรทิม
นายวินัย เมฆชอุม
นายวินัย วรขัน
นายวินัย สารภัย
นายวินัย สุขสถิตย
นายวินัย สุทาวัน
นายวินัย อยูคง
นายวิบูรณ โดดเจ็ดริ้ว
นายวิมล ภักดีพล
นายวิรชาติ เองฉวน
นายวิระ จันทหงษ
นายวิระชน เชี่ยวชาญ
นายวิระชาติ วิรัตนนันท
นายวิรัช เกิดวรรณ
นายวิรัช คํามัน
นายวิรัตน ทวีมาก
นายวิรัตน ทองแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒

นายวิรัตน ทั่วไธสง
นายวิรัตน ผดุงโภค
นายวิรัตน สรภักดี
นายวิรัตน สุวรรณสาร
นายวิรุณ แกวปกษา
นายวิโรจน เขาคาย
นายวิโรจน เดชพิชัย
นายวิโรจน ทะสา
นายวิโรจน บิณฑวิหค
นายวิโรจน รัตนวรากร
นายวิโรจน สัญจร
นายวิโรจน สุขแกว
นายวิลาศ ดีสอน
นายวิไล คําโท
นายวิไล แสงทอง
นายวิไลศักดิ์ มัธยมนันท
นายวิเศษ เจือจันทร
นายวิเศษ นาควิโรจน
นายวิเศษ เปยมพอดี
นายวิเศษ โพธิ์สมบูรณ
นายวิษณุ แสนพันดร
นายวิสันต ใจหอม
นายวิสุทธิ์ กิติเงิน
นายวิสุทธิ์ ออนพันธ
นายวิสูตร เกตุแกว
นายวีรวัฒน ทิมทอง

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวีรศักดิ์ บุญศรี
นายวีระ แกวสา
นายวีระ ขันทะเสน
นายวีระ สายแสง
นายวีระ สุวรรณเดช
นายวีระ หากระวี
นายวีระชัย ไชยชนันท
นายวีระชัย ทอนสูงเนิน
นายวีระชัย บุญลอม
นายวีระชัย อินกลั่น
นายวีระศักดิ์ ขุนพิลึก
นายวีรา ราชสมบูรณ
นายวุฒิ ทองเจริญ
นายวุฒิกร ปกกาสีเน
นายวุฒิจักร วะปะแกว
นายวุฒิยา สุทาธรรม
นายไวพจน นาคพันธ
นายศรชัย ระมั่ง
นายศรชัย สายบัว
นายศรศักดิ์ แกววิเศษ
นายศรีไพร จันทรแกว
นายศรีวรรณ กางยาง
นายศักดา โภชนาธาร
นายศักดิ์ชัย ใจโต
นายศักดิ์ชัย หวังหมูกลาง
นายศักดิ์ชาย บุญยฤทธิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔

นายศักดิ์ดา สองเขต
นายศักดิ์ศิลป ไชยมงค
นายศิรชัย โสภานิตย
นายศิริ มีเดช
นายศิริชัย พูลทอง
นายศิริพจน จันทา
นายศิริพันธ ตั้งสุข
นายศิริศักดิ์ เพชรสมบัติ
นายศิริศักดิ์ แพงทรัพย
นายศุภชัย บุญทองแพง
นายศุภมาตย จันลา
นายศุภวัฒน แสงออน
นายเศรษฐ พรหมอินทร
นายเศรษฐา ศฤงคาร
นายเศวต เหยียบสูญ
นายสกล สีแดง
นายสกุล ยังปรางค
นายสกุลใส งามมีฤทธิ์
นายสงกรานต พันธุนุม
นายสงบ อินทรวาด
นายสงวน เปงธินา
นายสงวนชัย ทองใบ
สิบตรี สงวนศักดิ์ ไชยศรี
นายสงศักดิ์ แยมศรี
นายสงัด เกิดโชติ
นายสงัด จิตตรง

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสงัด มุงแฝงกลาง
นายสงา กันธิมา
นายสงา ทราจารวัตร
นายสงา สอนพรม
นายสญชัย เกลี้ยงเกลา
นายสถาพร สายหยุด
นายสถิตย กุศลจิต
นายสถิตย เพชรจิตร
นายสถิตย เพิ่มพูล
นายสถิตย รวมธรรม
นายสถิตย รัตนทิพย
นายสถิตย โสดา
นายสนใจ ศรีชาญชัย
นายสนธยา สาธา
นายสนธิ บุตรพิมพ
นายสนม อุบลทัศน
นายสนอง ฉัตรแกว
นายสนอง ธรรมะ
นายสนอง บัวธารา
นายสนั่น ชีขาว
นายสนั่น นิยมโชค
นายสนั่น ปาลี
นายสนาม บุญคง
นายสนิท เครื่องคํา
นายสนิท สิงหโต
นายสม พิมพสุวรรณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖

นายสมเกียรติ แกวนก
นายสมเกียรติ พวงเสือ
นายสมเกียรติ พอคา
นายสมเกียรติ มุกดาสนิท
นายสมเกียรติ วรรณถิรหงส
นายสมเกียรติ วัฒนะกิจ
นายสมเกียรติ เสนาะกลิ่น
นายสมควร ปากเมย
นายสมคิด จันทรประโคน
นายสมคิด ตินานพ
นายสมคิด ทองแกว
นายสมคิด ทิพยรัตน
นายสมคิด รัตนโสภณ
นายสมคิด หมุนเวียน
นายสมคิด เอยวัน
นายสมจร ทัดเทียม
นายสมจิต ลาภขจรกิจ
นายสมจิต ศรีรักษา
นายสมจิตต ทาศักดิ์
นายสมจิตร เรืองรักษา
นายสมจิตร ลุนลาน
นายสมใจ นิลธานี
นายสมใจ มณีฉาย
นายสมชวน ดวงดี
นายสมชอบ แซซั้ว
นายสมชัย เกตุปราช

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย

กองรุณ
ขันธฤกษ
คําศรี
จั่นเจริญ
จันทขันธ
จันทรภัทราญ
จันทรสวน
เชยชัยภูมิ
ไชยยศ
ดิ่งกลาง
เดชปน
ทรัพยสิน
นพวงษ
นันทะมีชัย
นูสาลี
บูรณเทศะ
ปนตา
พลกลาง
พิมสาร
พุมบุตร
วรรณทอง
สุขประเสริฐ
สุยะตา
เสาวกุน
แสงทองจันทร
หอมรส

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘

นายสมชาย อินคต
นายสมชาย อุทุมทอง
นายสมโชค เตชชีวพงศ
นายสมโชค พันลึก
นายสมโชติ นภาคเวช
นายสมเดช กรุงเจริญ
นายสมเดช คนหาสุข
นายสมเดช วรบูรณ
นายสมทบ ปลาเงิน
นายสมทรง งามใจ
นายสมทรัพย พงษคเชนทร
นายสมนึก กานพุดชา
นายสมนึก เกลี้ยงล่ํา
นายสมนึก ขุนณรงค
นายสมนึก ชุมวิจารณ
นายสมนึก บุญชูมณี
นายสมนึก วาจาสัตย
นายสมนึก ศิริสุข
นายสมนึก สวัสดิ์กลาง
นายสมบัตร ปวงสุข
นายสมบัติ กันทะสอน
นายสมบัติ กําจาย
นายสมบัติ แจงสวาง
นายสมบัติ พรมรี
นายสมบัติ รอดทับทิม
นายสมบัติ เสวกระโทก

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมบัติ เหลือบจําเริญ
นายสมบูรณ การเพียร
นายสมบูรณ เกษนอก
นายสมบูรณ คําพิทักษ
นายสมบูรณ จันทรสวาง
นายสมบูรณ จุลแสน
นายสมบูรณ เจริญโสภา
นายสมบูรณ ฉิมเพชร
นายสมบูรณ ชุบเลี้ยง
นายสมบูรณ ทรัพยประชา
นายสมบูรณ ภาคพรม
นายสมประสงค ทองนุช
นายสมปอง อาสาสินธ
นายสมพงษ กันกลางดอน
นายสมพงษ กาเผือก
นายสมพงษ นามโคตร
นายสมพงษ บัววิเชียร
นายสมพงษ บําราชเข็ญ
นายสมพงษ ปจดี
นายสมพงษ ฟกทองอยู
นายสมพงษ ภูคง
นายสมพงษ ยิ้มสมบูรณ
นายสมพงษ โยธสิงห
นายสมพงษ สุกุลธนาศร
นายสมพงษ เหมือนอวม
นายสมพร แกวไดปาน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๕๕
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

นายสมพร จันทรแกว
นายสมพร จันระดา
นายสมพร จําปาสาร
นายสมพร ดียิ่ง
นายสมพร พรมงาม
นายสมพร เพชรพันธ
นายสมพร มีนาง
นายสมพร รอดถาวร
นายสมพร สื่อสาร
นายสมพร สุวรรณสิงห
นายสมพล จิตหนักแนน
นายสมพิศ โยมะบุตร
นายสมพิศ สมมะลวน
นายสมโพธิ์ สิงหโตขํา
นายสมภพ แนบสุข
นายสมภพ แสนธิ
นายสมโภชน กระจกเอี่ยม
นายสมมาศ เสมบุญหลอ
นายสมมาส โหมดศิริ
นายสมยศ จันทรเกษ
นายสมยศ วงษสวาง
นายสมยศ สรอยสาวะ
นายสมฤทธิ์ อิ่มผอง
นายสมวงค ทองกะแดะ
นายสมศรี พันพุม
นายสมศักดิ์ กลิ่นนิรัญ

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๓๐๖

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมศักดิ์ กุสุโมทย
นายสมศักดิ์ แกวประภา
นายสมศักดิ์ จันทรแจมใส
นายสมศักดิ์ จันทรทบุตร
นายสมศักดิ์ จันทรศร
นายสมศักดิ์ ชุมสุข
นายสมศักดิ์ เตปา
นายสมศักดิ์ ทองคํารอด
นายสมศักดิ์ ทองเสงี่ยม
นายสมศักดิ์ ประภานาวิน
นายสมศักดิ์ พัฒนาลักษณ
นายสมศักดิ์ โพธิ์นอก
นายสมศักดิ์ เฟองขจร
นายสมศักดิ์ มีแสงนิล
นายสมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
นายสมศักดิ์ สีฟา
นายสมศักดิ์ แสนแปง
นายสมศักดิ์ชัย ปุณริบูรณ
นายสมสกุล มิตรจิตต
นายสมสาย แกนนอก
นายสมสุข ยืนยง
นายสมหมาย โกมลชาติ
นายสมหมาย งามสมบัติ
นายสมหมาย บุญกลาง
นายสมหวัง ทนโนนแดง
นายสมัคร กิจพินิจ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒

นายสมัชญ ชูจิตต
นายสมัย เชิงหอม
นายสมัย พันธศรี
นายสมัย วัฒนพงศสิริกุล
นายสมัย สดสรอย
นายสมัย สีมา
นายสมัย สีสาวแห
นายสมาน กันธิยะ
นายสมาน แกวตา
นายสมาน ชนะสิทธิ์
นายสมาน ดาศรี
นายสมาน ไถวสินธุ
นายสมาน ทีอุทิศ
นายสมาน นันคะ
นายสมาน มวงเลี่ยม
นายสมาน เลาฮอ
นายสมาน วัฒยา
นายสมาน สมัครการ
นายสมาน สักขาพรหม
นายสมาน เสียงออน
นายสมาน อาจชมภู
นายสมิงค บุญศิลป
นายสมิท ชางหัวหนา
นายสมิทธิ์ คลองพันธ
นายสรสิทธิ์ หวังมุขกลาง
นายสรัน มะปรางค

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสรายุทธ วงษขวัญเมือง
นายสรายุทธ ศิลปกิจ
วาที่สิบโท สราวุธ คําพะวา
นายสราวุธ พรหมศักดิ์
นายสฤทธิ์ แหวนแกว
นายสวงค กันทะปา
นายสวงค คําพันธ
นายสวรรค ล่ําสัน
นายสวัสดิ์ เกื้อสกุล
นายสวัสดิ์ แกวศรีลา
นายสวัสดิ์ แจมจํารัส
นายสวัสดิ์ ตระกูลเจริญ
นายสวัสดิ์ ตั้งแตง
นายสวัสดิ์ เตแกว
นายสวัสดิ์ บุญพรหม
นายสวัสดิ์ บุญหนัก
นายสวัสดิ์ ศรีราช
นายสวัสดิ์ สามสี
นายสวัสดิ์ อินทบาล
นายสวาง รอบคอบ
นายสวาง อาจวิชัย
นายสวาท นักวิฬา
นายสวิง ปญญาดวง
นายสวิต บุญรอด
นายสอน หนูเส็ง
นายสอบ รวมทวี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔

นายสอาด คงสมบูรณ
นายสะกัน คําเสมอ
นายสะเทือน สลักษร
นายสะมะแอ สะรี
นายสะมะแอ อูนดํา
นายสะอาด เชื้อชาติ
นายสะอาด ทองนิตร
นายสะอาด ปรุงเหล็ก
นายสะอาด พลาสิน
นายสังคม จินดาธรรม
นายสังวรณ ศรีคําลือ
นายสังวาลย ทรัพยมั่น
นายสังวาลย มวงรอด
นายสังวาลย อินวันนา
นายสัจจา ไชยดี
นายสัญญา เกตุอินทร
นายสัญญา นวลศรี
นายสัญญา รุงทอง
นายสันต กาบแกว
นายสันติ วงษหลง
นายสันติ สงวนรัตน
นายสันติชัย ลุนละบุตร
นายสันติสุข เมืองหนองหวา
นายสัมพันธ ทองสุทธิ์
นายสัมพันธ สนธิคุณ
นายสัมภาษณ โสสุด

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสัมฤทธิ์ เพียหลา
นายสากล กาวิละมูล
นายสากล ชุมพรม
นายสากล ศรีธาตุ
นายสาคร จันชนะ
นายสาคร จันทรมงคล
นายสาคร ชื่นดวง
นายสาคร ศรีอุทัย
นายสาทร แสนแสง
นายสานนท อุนขาว
นายสานิตย อาจสูงเนิน
นายสามล พิมลเกตุ
นายสาย เทียมกระโทก
นายสาย วงษสุวรรณ
นายสายชนท พันธเปรม
นายสายชล โคตรพันธ
นายสายชล หมื่นเดช
นายสายฝน ภาผิวดี
นายสายหยุด ออนนอย
นายสายันต ทองจํารูญ
นายสายันต แยมกลัด
นายสาโรจน ทองประดับ
นายสํานวน ณรังษี
นายสํานัก ผลพฤกษ
นายสําเนาว วิบูลเจริญ
นายสําเภา รอดผุย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖

นายสํารวย จันทะคาม
นายสํารวย เชยโพธิ์
นายสํารวย ทนเพชร
นายสํารวล ฉุยฉาย
นายสํารวล สัตบุตร
นายสํารอง โลหทอง
นายสําราญ จําปาหอย
นายสําราญ เจนขบวน
นายสําราญ โพธิ์ศรีศาสตร
นายสําราญ อุทธา
นายสําเร็จ ระเมียดดี
นายสําเริง บุญเพชร
นายสําเริง ภูเต็ง
นายสําเริง มะลิพุม
นายสําเริง สุทนต
นายสําลี พรมมากอง
นายสําอาง สุขอินทร
นายสําอางค พันธมี
นายสิงหทอง อุตยะราช
นายสิทธิ์ มาลา
นายสิทธิกร อาษาวุธ
นายสิทธิกรณ เนียมกุญชร
นายสิทธิชัย คําประสิทธิ์
นายสิทธิชัย นาพี
นายสิทธิโชค เพ็ชรแกว
นายสิทธิพงศ นิราศภัย

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสิทธิศักดิ์ ไชยนันท
นายสิทธิศักดิ์ ออนคํา
นายสิน ชูมณี
นายสินชัย สุภาพัฒน
นายสีพร หนูขาว
นายสีลา เสโส
นายสีวัน สุภา
นายสุกิจ สนิทบรรเลง
นายสุข เสมอจิตร
นายสุขสันต หอมสมบัติ
นายสุคนธ ศรีแกวิน
นายสุจินต ศรีวงษ
นายสุชน เฮงจินดา
นายสุชัย ผอนมี
นายสุชาติ กันทาหอม
นายสุชาติ เขียวนอย
นายสุชาติ ทวีมนูญ
นายสุชาติ ทินสกุล
นายสุชาติ มงคลไทร
นายสุชาติ แยมกลัด
นายสุชาติ เส็งเมือง
นายสุชาติ เอี่ยมพงษ
นายสุชิน ใจมา
นายสุชิน ชินประภาพ
นายสุโชค ปานเจริญ
นายสุดเขตต ดาวศรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘

นายสุดใจ เยยรัมย
นายสุดใจ อินทรปรางค
นายสุดสาคร ประทุมชัย
นายสุทธิเดช อยูเรืองเดช
นายสุทธิพงศ กันทะสอน
นายสุทธิรักษ เกนทาง
นายสุทธิรักษ เจียวกก
นายสุทธิวาศ ประพฤติชอบ
นายสุทัน เนยมา
นายสุทัศน โกฮวด
นายสุทัศน เจนจบ
นายสุทัศน ทองเอี่ยม
นายสุทัศน ละนอย
นายสุทิตย ธรรมมา
นายสุทิตย เพ็ชรมาก
นายสุทิน แกนดี
นายสุทิน ภะวัง
นายสุทินย นุวรรณ
นายสุทิพย สังโสมา
นายสุเทพ กนึกรัตน
นายสุเทพ ผองเคหา
นายสุเทพ ยั่งยืน
นายสุเทพ อ่ําศรี
นายสุธน บุญรอด
นายสุธน สุขอาสา
นายสุธา เดนดอกไม

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุธี ทองคํา
นายสุธี หทัยเที่ยง
นายสุเธียร บุญเรือง
นายสุนทร จากผา
นายสุนทร พลพหล
นายสุนทร พุฒหอม
นายสุนทร สมมูล
นายสุนทร สอนไว
นายสุนทร สีอุน
นายสุนัน เงินกระแชง
นายสุนัน สนานพร
นายสุนันท เกษวงค
นายสุนัย เอี่ยมเพ็ชร
นายสุเนตร แองสุธา
นายสุเนตร หนามทอง
นายสุบรร บุญรอด
นายสุบรรณ จินาทิตย
นายสุบรรณ พอเหมาะ
นายสุบิน พบความชอบ
นายสุปน สารีศรี
นายสุพจน คลี่พันธุ
นายสุพจน จันทรอินทร
นายสุพจน ดีดพิมพ
นายสุพจน นามัง
นายสุพจน แปนจันทร
นายสุพจน สาครพินิจ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐

นายสุพจน หันเวียน
นายสุพนธ ศรีไสว
นายสุพร สุวรรณพงค
นายสุพรรณ ทองศรี
นายสุพล พรมคุณ
นายสุพล พุกแจงงาม
นายสุพล หัสรินทร
นายสุพัฒน แกวลอย
นายสุพิศ ประชุมฉลาด
นายสุภรณ คชสินธุ
นายสุภาพ ดอนเส
นายสุภาพ บัวลี
นายสุภาษ หวลระลึก
นายสุโภชน คณเกณฑ
นายสุมิตร เงินประกอบ
นายสุรชัย ดอมไธสง
นายสุรชัย ไพเราะ
นายสุรชาติ บุญอนันต
นายสุรชาติ สมบูรณ
นายสุรชาติ อินทรประสิทธิ์
นายสุรโชติ รัตนโสภณ
นายสุรพล กําลังเหลือ
นายสุรพล มิ่งภู
นายสุรพล เยื่องกลาง
นายสุรพล วงษชัย
นายสุรพล สุริยันต

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุรพล หนูกลัด
นายสุรพันธ ทรงสุวรรณ
นายสุรศักดิ์ แกวประเสริฐ
นายสุรศักดิ์ เจริญสกุล
นายสุรศักดิ์ เทอดสุวรรณ
นายสุรศักดิ์ ศรีสุมา
นายสุรศักดิ์ สุขกอ
นายสุรสิทธิ์ มากระจัน
นายสุรสิทธิ์ รัตนนิกร
นายสุรัตน ชวยเหมือน
นายสุรัตน สุวรรณรัตน
นายสุรินทร เกษร
นายสุรินทร ไชยวรรณ
นายสุรินทร สัยเสือ
นายสุริยัณห ควรสม
นายสุริยา พลสงคราม
นายสุริยา พันสี
นายสุริยา พุมมาลา
นายสุริยา ศิริมา
นายสุวร พุมพวง
นายสุวรรณ ปรางวิเศษ
นายสุวรรณ มั่นนุช
นายสุวรรณ สายาจักร
นายสุวรรณ ปุราถาเน
นายสุวัฒ ปญญาหอม
นายสุวัฒน คําปน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒

นายสุวิท คมขํา
นายสุวิทย ใจเมา
นายสุวิทย ณ พัทลุง
นายสุวิทย เปลงวรรณ
นายสุวิทย พันธขาว
นายสุวิทย พุกแกว
นายสุวิทย แสนยะ
นายสุวิน แสนสุข
นายเสกสรร บรรเทาทุกข
นายเสกสรร วรรณโสภา
นายเสกสรรค มั่นระวัง
นายเสกสันย อยูชมสุข
นายเสงี่ยม ปกษี
นายเสถียร กาชัย
นายเสถียร ทบธรรม
นายเสถียร ทุมภู
นายเสถียร โยนกลอง
นายเสถียร สุทธไชย
นายเสนห คํายามา
นายเสนห จักรคํา
นายเสนห นานิคบุตร
นายเสนห พรมที
นายเสนห วังมะนาว
นายเสนห สนใหม
นายเสนอ ขาวพิชัย
นายเสนอ คําแกว

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเสนอ สัตยาพร
นายเสนาะ ใจบุญ
นายเสนาะ สําแดงเดช
นายเสนาะ หมอประกอบ
นายเสนาะ ออนดา
นายเสมียน กวางเตน
นายเสมียน หงษทอง
นายเสริม บรรเทิงใจ
นายเสรี สัมฤทธิ์
นายเสวก นักรํา
นายเสวก บุญครอบ
นายเสวี่ยน วงษยอด
นายเสาร กลิ่นหอม
นายเสารคํา ศรีวิชัย
นายเสารคํา ศักดิ์สูง
นายเสียน สุขบริบูรณ
นายแสง ขําทอง
นายแสงจันทร จันทะวงค
นายแสงจันทร สันทอง
นายแสงชัย อนันตจิระโชติ
นายแสงอุทัย แกวหาญ
นายแสน กระแสโสม
นายแสวง กะการดี
นายแสวง ขัดโพธิ์
นายแสวง นุชรักษ
นายแสวง ประทุมวัน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔

นายโสภณ คงระบํา
นายโสภณ ชาญณรงค
นายโสภณ บัวทอง
นายโสภา คํางาม
นายโสภา ราชา
นายโสร ประภาสัย
นายไสว กมล
นายไสว จําปานนท
นายไสว จิณารักษ
นายไสว ใจสุขใส
นายไสว ชารัมย
นายไสว วงษชัยแยม
นายหงษศรีทอง สมจิตร
นายหนึ่ง แสงศิริ
นายหยิ่ง ทองประทับ
นายหลาบ มีกอง
นายหอมหวล ทองยอย
นายหาร ทําชาวนา
นายเหลี่ยม จงมีเสร็จ
นายเหลือ มหานัด
นายแหยม พลเสน
นายแหลง ทองกลาง
นายอโณทัย เปยมเต็ม
นายอดิศร แกวศักดิ์
นายอดิศักดิ์ ทองก่ํา
นายอดุลย คําคง

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอดุลย จันตาทะ
นายอดุลย แจงจิตร
นายอดุลย ฉายาพัฒน
นายอดุลย ดวงพันนา
นายอดุลย ทองพัฒน
นายอดุลย ราชคํา
นายอดุลย สาริกรรณ
นายอดุลรัตน บุตรทุมพันธ
นายอนนท เวียงสกล
นายอนันต แซวอง
นายอนันต นาคคํา
นายอนันต บุญดี
นายอนันต บุญอินทร
นายอนันต มุณี
นายอนันต สรอยทอง
นายอนันต อุนอก
นายอนันตชัย สังเกตุใจ
นายอนุชา อาบู
นายอนุพัฒน ไชยภูมิ
นายอนุภาพ วลามิตร
นายอนุวรรตน หนูคง
นายอนุวัฒน ดีฤสานต
นายอนุสรณ ไทยบรรจง
นายอนุสรณ ธรรมชัย
นายอนุสรณ ธรรมะ
นายอนุสรณ บุญหลอ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖

นายอภิชาติ จันทรดา
นายอภิชาติ ดาปอม
นายอภิชาติ เทพภูธร
นายอภิชาติ นรสิงห
นายอภิชาติ นอยมะโน
นายอภิชาติ ศรีคํา
นายอภิชาติ ศิริสุข
นายอภิเชฎฐ พุมเรือง
นายอภิวุฒิ พันธบัว
นายอภิสิทธิ์ โพธิ์คาร
นายอมร มาลัย
นายอมรณุวงศ พรมมีราชินทร
นายอยู สาดเสงี่ยม
นายอรรณพ จิตรานนท
นายอรรถพร เถิ้มแกว
นายอรุณ ดอละ
นายอรุณ วงษารัตน
นายอัครินทร พลเยี่ยม
นายอังคาร ไวทิรา
นายอัจฉริยะ สวยรูป
นายอัตถพร จันทรพินิจ
นายอับดุลรอสะ มาหะ
นายอับดุลฮามิด เตะเด็ง
นายอัมพร บุญกลาง
นายอานนท คงฤทธิ์
นายอานนท ชนะมาร

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอานนท หอมระรื่น
นายอานุภาพ โตใหญ
นายอาบูบากาก มาลียัน
นายอารง สาและ
นายอารมภ นรินทร
นายอารมย ทรัพยประเสริฐ
นายอําคา จันทรผาย
นายอํานวย ธรรมสามิสร
นายอํานวย เบญจมาตย
นายอํานวย ยอดทอง
นายอํานวย สมแปน
นายอํานาจ ชางเกวียนดี
นายอํานาจ นนทรัตน
นายอํานาจ นนทศักดิ์
นายอํานาจ นามอยู
นายอํานาจ เมืองวงษ
นายอํานาจ วงศศรีชา
นายอํานาจ ศรีชาย
นายอํานาจ สอนจําปา
นายอําพร เพ็งพะยม
นายอําพร ศรีทองสุข
นายอําพล กองศรี
นายอําพันธ บุตรพรม
นายอิน จันทรสม
นายอินถา จุมแกว
นายอินทรถา ยอดแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘

นายอินสม ไชยชุมภู
นายอิสมะแอ อาแซ
นายอุดม แกนไถ
นายอุดม คุณละ
นายอุดม จูจุยเอี่ยม
นายอุดม ไชยรัตน
นายอุดม ดียิ่ง
นายอุดม เที่ยงถิ่น
นายอุดม นอยเงา
นายอุดม เนตรทิพย
นายอุดม สุขอินทร
นายอุดม อํานวย
นายอุดม อินตะแกว
นายอุดม อุทัยโย
นายอุดมศิลป วงษสุวรรณ
นายอุแดง ศรีหาวงค
นายอุทัย คํางาม
นายอุทัย ยศสูงเนิน
นายอุทัย ราชอาจ
นายอุทัย ศรีบุญเรือง
นายอุทัย โสดา
นายอุทิตย ปลัดศรีชวย
นายอุทิศ สุวรรณ
นายอุไทย สงเมือง
นายอุบล รุงรัตน
นายอุบล สีโชติ

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอุปถัมภ นิลทการ
นายเอก มูลจันทะ
นายเอกชัย จันทรออน
นายเอกณัฏฐ เมืองมูล
นายเอกสิทธิ์ เกิดโสดศรี
นายเอนก กิจบรรจง
นายเอนก ชาติทอง
นางกนกพร สุขเหมือนวงศ
นางกนกอร ลําจวน
นางกรกนก พรหมแดน
นางกรรณิกา บุญมงคล
นางกฤษณา แกวมาลา
นางสาวกัญฐมณี จั่นทรัพย
นางกัลยา ดําโถมฤทธิ์
นางกาญจนา บุญถนอม
นางสาวกาญจนา หัสนันท
นางกาหลง ทับนิล
นางสาวเก็จแกว บุญออน
นางขวัญฤทัย อยูมันทุกะ
นางจรัลรัตน ธีระอริยวิกุล
นางจะลุน ศรีสุข
นางจันดา บุยเลิศ
นางจันทรทิรา พิลาสุตา
นางจันสี จันทรังษี
นางสาวจารุณี แสงคํา
นางจําปา สาวทรัพย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐

นางจิรวรรณ บุญทรง
นางจิราภรณ พูนมาล
นางจุฑารัตน ธานี
นางฉวี เสนคําสอน
นางชลอ ตรีมาลา
นางชโลม รักดี
นางชะเอม โสพิศวง
นางฐิติวรดา จีรภัทร
นางสาวณิมากรณ จิณานุกูล
นางดลฤดี ฤกษอุดม
นางดาริกา สามุงคุณ
นางทองเติม ณ ถลาง
นางธนิดา จีรทีปต
นางสาวธัญญฐิตา เยาวยอด
นางธีรนาฎ ธาตุประกอบ
นางนอม สุขเจริญ
นางนอย อุทาหงษ
นางน้ําทิพย แสวงผล
นางสาวเนาวรัตน ศรีพุม
นางบัวไข กาจหาญ
นางบุญเส็ง ยศพล
นางบุษบา กันเกษพิมพ
นางเบ็ญจภรณ ยานารมย
นางสาวปทิตตา ใจกลา
นางประเทียน ทุงสิบสี่
นางประนอม อนุตรพงศ

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวประยูร หรั่งยิ้ม
นางปราณี ชนังศรี
นางปรีดา เบ็ญจรุณ
นางปานทิพย คชานาวิน
นางเปยมสุข สุวรรณโชติ
นางสาวพยุง สุขแชม
นางพเยาว ชุมชื่น
นางพรนรินทร พรสิริ
นางสาวพรรณี เรืองหิรัญ
นางพิมพญาพร โจนประโคน
นางพิศมัย วุฒิพรสกุล
นางเพชรรุง ไชยปญญา
นางสาวเพ็ญจันทร หงษทอง
นางไพวรรณ นราพันธ
นางสาวภัณฑิรา ชัยสุวรรณ
นางมณฑา ไทยภักดี
นางมนตฑกานต เอี่ยมสําอางค
นางมยุรี สุทัศน
นางมาลัย มีศิริ
นางยุรวรรณ จันทรชิต
นางเยาวนาถ คงทอง
นางรสกร คําเวียงจันทร
นางรุจลักษณ คุมลําไภย
นางเรมี พานทอง
นางลมุล จุดโต
นางลัดดา คัฒมาตร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒

นางลัดดา ศตสังวัตสร
นางสาววรรณา กตเวที
นางวรรณา เทียนสวัสดิ์
นางวรรณา ผาสุขทรง
นางวัชรี เย็นฉ่ํา
นางวันดี เวชกิจ
นางวาสนา ชางตอ
นางวาสนา สถาพร
นางวิมลรัตน วารีบริสุทธิกุล
นางวิลาวัลย แข็งแรง
นางแววตา สีนวลแล
นางศรัณยู ทองมี
นางศิริประภาภรณ อินทรวงษ
นางศิริพร สุพัตพงษกุล
นางสาวศิริรัตน ชินะใจ
นางศิริวรรณ ทองอุบล
นางศุภลักษณ เพ็ชรชัย
นางสง ศรีสวัสดิ์
นางสมจิตร จักขุทิพย
นางสมปอง ศรีจันทึก
นางสมพิศ คงวิมลสวัสดิ์
นางสาวสมศรี พรรัตน
นางสมหมาย รอดมา
นางสรอยทอง สืบสหการ
นางสาคร พรหมปญญา
นางสายใจ นาคสุทธิ

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสายธาร กฤษเกลา
นางสําเริง หลอประเสริฐ
นางสุกรรยา ปะเถตัง
นางสุกัญญา รัตนสุทธวีร
นางสาวสุขสันต กัณหา
นางสุคนธ ภูวยานนท
นางสุดา อินทะโสตถิ
นางสาวสุนิดา สีไพร
นางสุนีย นิ่มคลาย
นางสุปราณี หวลชัยภูมิ
นางสาวสุพัตรา ศักดิ์ดี
นางสุภัตรา สีมา
นางสุภัทรา จันทรมณี
นางสาวสุรีย นิ่มทับทิม
นางเสรี อูสุวรรณ
นางสาวเสาวลักษณ โตพฤกษา
นางแสงจันทร วงษภูดร
นางอโณทัย กะการดี
นางอมรรัตน แสงศรีจันทร
นางอมรรัตน เอื้อเจริญทรัพย
นางอรพินทร สิงหวิชา
นางสาวอวยพร นิลพันธ
นางอัจฉราภรณ ณ พัทลุง
นางอัจฉราภรณ ธูปแจง
นางอันติมา จันทรดา
นางสาวอารยา ถิระวุฒิ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๗๙ นางสาวอารี เสาศิริ
๑๘๘๐ นางอุดร พรยา

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

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๘๘๑ นางสาวอุทัยวรรณ บริบูรณ
๑๘๘๒ นางอุมาพร โพธิ์คาบุญ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๓๖ ราย)
นายฉัตรชัย เครือมวง
๑๙ นายโสภณ แดงจักรศรี
นายชาญชัย วรสุทธิ์
๒๐ นายอดุลย ประยูร
นายณรงค นาคบํารุง
๒๑ นายอํานาจ สุกใส
นายทองหลอ จันทรแสง
๒๒ นายอําไภย พางเพราะ
นายนิยม ดําหาย
๒๓ นายอุดม ไทรระพันธ
นายปราถนา ตนเกตุ
๒๔ นายเอื้อน สงพันธ
นายปริญญา พิทยาเรืองนนท
๒๕ นางจารุกร สุขสิม
นายภคพล เสนายอด
๒๖ นางจินดา กฤษณาฉิมพลี
นายมนัส จิตรีเมต
๒๗ นางสาวชศินันทน เฟองสุวรรณ
นายสมคิด แสงกลา
๒๘ นางดอกไม เนตรหาญ
นายสวัสดิ์ แกวหมื่น
๒๙ นางสาวทิพวรรณ ธรรมสมโรจน
นายสอิ้ง อยูคง
๓๐ นางพัชรี พฤศวานิช
นายสายบัว หลวงเรื่อง
๓๑ นางพิชญพิมล เลิศสุริยะกุล
นายสุคณิตย บุญมา
๓๒ นางสาวภารวี เฉลิมทิพย
นายสุนทร พรหมมิ
๓๓ นางสาววราพร แซเฮง
นายสุพจน กางสวัสดิ์
๓๔ นางอทัยรัตน ชูนาวา
นายสุพล พินจอง
๓๕ นางอักษรศรี มะโน
นายเสถียร อินทรวงค
๓๖ นางสาวอารยา สุจิตตพันธุ

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๑๗ ราย)
๑ นายกิตติชัย กุลรัตนาวิโรจน
๓ นายจํารัส เอกบุตร
๒ นายจารึก นุนสงค
๔ นายจินดา เสระประเทศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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
๓๐

นายเฉลิม ชัชวารี
นายเฉลียว ขาวชะอั๋น
นายเฉวียน เชื้อทอง
นายชวชาด เทียนชัยวิจิตร
นายเชิดชัย กอบการ
นายโชคชัย อุนปา
นายณัฏฐวัฒน คงกําเนิด
นายณัฐพล พุทธขันธ
นายดํารัส ลิ้นหลอ
นายเดือน กลมดี
นายเติมศักดิ์ กอเดช
นายทวี ดวงดี
นายทองเปรม อารีย
นายธนภัสสร เจริญศิลป
นายธนา อินสุยะ
นายธวัชชัย เจียมทะวงษ
นายธวัฒ จันทรควง
นายธีรเดช คําบุญชู
นายนิพล ไชยสุริย
นายนิยม กองทอง
นายบรรชา เหลืองทอง
นายบันดิส ผลดี
นายบุญเชิด อายุพงศ
นายบุญมี แสงโชติ
นายบุญฤทธิ์ เจริญสุข
นายบุญเลิศ ติดโนน

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๖

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายประจวบ ชูศรี
นายประทุม ประเสริฐดี
นายประพันธ สุบิน
นายประเสริฐ ดําทิพย
นายพงค ภูมิพงษ
นายพรชัย โสนาคา
นายพวง พุมสุวรรณ
นายพหลยุทธ ชาญวิจิตร
นายพัฒนา สมทรัพย
นายพิเชษฐ นามเหลา
นายภิญโญ พนภัยพาล
นายมาณู คงเพ็ง
นายมิตรชาย ปนศรี
นายเยาว สุเตนัน
นายเลิศ คําคง
นายวสันต สุขใจ
นายวัชรา ไชยประเสริฐ
นายวิเชียร เทศผล
นายศรชัย อุยสูงเนิน
นายศรีนวน รวมทอง
นายศิริรัตน ชอบรัมย
นายศุภชัย เกตุพลอย
นายสมชาติ กัญญา
นายสมบัติ กาฬภักดี
นายสมบูรณ ดวงแกว
นายสมพงษ ทองนุย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

นายสมพงษ มั่นอินทร
นายสมพร จงมอบกลาง
นายสมพร สินธุโคตร
นายสมภร แคนยุกต
นายสมหมาย ภิญโญ
นายสมาน คลายยา
นายสมาน ฤทธิ์นอย
นายสรวิชญ ทองคํา
นายสังวาลย เถื่อนยัง
นายสายัณห นวมแหลม
นายสํารวย ศรีหาคลัง
นายสํารวย ใหมทอง
นายสิทธิรัตน บุดศรี
นายสิบ ขวัญแกว
นายสุคนธ หลอเลิศฤทธิชัย
นายสุพล วรรณปทุมจินดา
นายสุริยันต เรืองโพน
นายเสนห ศรีผง
นายเสนาะ มั่นคง
นายอภิชาติ พิรุณ
นายอํานวย พลอยรัก
นายอํานาจ นาคเมือง
นางสาวกัญจนภัส พารุณ
นางสาวจรัญญา ศรีโพธิ์
นางสาวจันทกานต ทองมณเฑียร
นางจิตติ อักษรเกิด

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจุรี ชูพลับ
นางจุไรรัตน ขวัญดี
นางชนิกานต จินดาวรรณ
นางชลธิชา ตนโพธิ์
นางสาวชุติมณฑท พงศพิสิฐสันต
นางสาวดรุณี พลพันธุ
นางดวงกมล โมกขะเวส
นางทิพยวารี พิศุทธางกูร
นางธัญญรัตน ลัคนาลิขิต
นางนิพาภรณ สมุทรเกา
นางสาวนิภัทรา ศิลปวิทยา
นางบุญโฮม ประภาสินธ
นางสาวเบญจวรรณ กลิ่นหอม
นางสาวประไพศรี กิจวิถี
นางปริชญา มันตริทธิกุล
นางพรรธิพา ศรีแกวแฝก
นางพวงมณี จุลกัลป
นางสาวพิลัยวัลย อุนเรืองศรี
นางไพจิตร พิมพศักดิ์
นางสาวละมัย เดชาทัย
นางสาวลัดดาวัลย ลอใจ
นางสาววาสนา สุขรัตนาชัยสกุล
นางวิจิตรา หัวเขา
นางวิไล เกษประทุม
นางสาวศิริวรรณ ศาลิกร
นางสายพิณ สุขสุคนธ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

นางสายยนต ขุนนรา
นางสาวสาวิตรี บุญกิ่ง
นางสุชีรา จันทรเกตุ
นางสุวิตดา ไกรเจริญ
นางหอมปรุง เอื้อจิรกาล

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอัญชัน เสถียรอรรถ
นางอัมภา ชูภักดี
นางสาวอารญา จุฬะติตะ
นางอุบล อวมกลาง

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑๘๖ ราย)
นายกฤษณา กฤษแกว
๒๐ นายชุมพร เทียมชัยภูมิ
นายกองทูล ผดุงโชค
๒๑ นายชุมพล บอหนา
นายกําจร เลิศชมภู
๒๒ นายชูชาติ พุทธจํา
นายกิตติพัฒน รุงเรือง
๒๓ นายชูชีพ อําภูทร
นายเกษม ปญญาปุก
๒๔ นายดนตรี พาวินิจ
นายโกสม พุทธามอญ
๒๕ นายดนัย สุภาคุณ
นายคําปลิว แนนวงษ
๒๖ นายดํารงคศักดิ์ ทาชัยภูมิ
นายคําปน เชื้อเมืองพาน
๒๗ นายดุสิต อุณาพรหม
นายจรูญ สีตา
๒๘ นายถวิล เรือคํา
นายจันทร ทองวังสังข
๒๙ นายถาวร ชุมเทพ
นายจันทร สวัสดี
๓๐ นายทรงศักดิ์ ณะ วิชัย
นายจําเนียร จันกระแจะ
๓๑ นายทวี วุฒิเสน
นายจําเนียร แปนคง
๓๒ นายทวีศักดิ์ ขาวสุข
นายเจย กาบแกว
๓๓ นายทวีศักดิ์ ทรารมย
นายเจือ วงศทวี
๓๔ นายทองคํา ศาสดา
นายฉลอง ลีกระจาง
๓๕ นายทองดี สีศิล
นายเฉลิม คงทอง
๓๖ นายทองสุข ตนหลุบเลา
นายเฉลิม วิจิตรสมบัติ
๓๗ นายทองหลอ หลําคํา
นายชลิต นิลมณี
๓๘ นายทัศน อินสุยะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

นายธงชัย วงคคําลือ
นายธนพล ศรีคงเมือง
นายธรรมนูญ รอดเพชร
นายธีรชิต ศินารักษ
นายธีรศักดิ์ ปนมา
นายนพพล นาคินทรชาติ
นายนอมชัย พรหมวงศา
นายนาวิน วงศราษฎร
นายนิกร ประพฤติดี
นายนิคม ยาวะโนภาส
นายนิด แกวขํา
นายนิวัติ ณ พัทลุง
นายบุญกอบ ทองเพ็ชร
นายบุญทัน จันทพิมพ
นายบุญยืน บุตรดี
นายบุญเลิศ คํานนท
นายบุญเลิศ แปนโพธิ์
นายบุญเสนห การถาง
นายบุญเสริม เพ็ชรกลัด
นายบุดศรี ลาลด
นายเบ็ญทูล หลวงนรินทร
นายประกาย ประดิษฐวงคกูล
นายประจบ รอบรู
นายประมวล พลเขตร
นายประวัติ ปองสุธาธาร
นายประวิช พาเคน

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายประสิทธิ์ กุลยะ
นายประสิทธิ์ เขมนเขตกิจ
นายประเสริฐ กรรมแกว
นายประเสริฐ สิทธาคม
นายปราโมทย อยูสุภาพ
นายปราย ไชยภูมิ
นายปญญา หนูนอย
นายปยะ ศรีงาม
นายพรประสิทธิ์ กลัดเล็ก
นายพินิจ พลภักดี
นายพิลา ทองมวล
นายไพบูลย ไชยสิทธิ์
นายไพรวัลย ครูทอง
นายไพรัช พันธุไม
นายไพศาล แกนการ
นายภิรมย ขวัญปาน
นายมงคล โมกขะศักดิ์
นายมานะ พูนเกษม
นายไมตรี ไชยบุรินทร
นายไมตรี เต็งชัยภูมิ
นายยงยุทธ กันธิพรรณ
นายยรรยงค บานชื่น
นายรังสรรค แจมกระจาง
นายเลิศ จันทรหอม
นายเลิศศักดิ์ โนรี
นายวรวิทย เชื้อตาเคน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖

นายวิก กองสิงห
นายวิชัย ชีสังวร
นายวิชิระ จิตโสภา
นายวิทยา ทาวกัลยา
นายวินัย กลับสติ
นายวินัย จิตรแกว
นายวินัย ตาลเมือง
นายวิมล ฟกเจริญ
นายวิรัตน เดชพวง
นายวิลัย สีดารักษ
นายวิษณุ บุบผาเกษร
นายวีระพงศ จุณศิริ
นายศักดิ์ งามแสง
นายศักดิ์ชัย ดํารงกิจถาวร
นายศักดิ์ชัย นาคะปกษิณ
นายสงกรานต แกวทองแสน
นายสงวน ทวีสุข
นายสงา คําปอหลา
นายสนั่น รักษารอด
นายสนิท สมมีสี
นายสมเกียรติ บุญสุข
นายสมคิด ลัทธวัฒน
นายสมชาย คงคาสวัสดิ์
นายสมชาย จันทรทอง
นายสมชาย พรมเปง
นายสมชาย รุงเรือง

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมบัติ ใจใหญ
นายสมบัติ นนทการ
นายสมพต ปกษากุล
นายสมพร กลิ่นศรีสุข
นายสมพิศ จิตอาจหาญ
นายสมโภชน จันทรสุข
นายสมมาท แพบุตร
นายสมยศ โชควนากุล
นายสมร ภาษี
นายสมศักดิ์ ชํารัมย
นายสมศักดิ์ ศักดิ์ดา
นายสมหวัง สิงหา
นายสวาง คูณลาด
นายสวิง อินแปลง
นายสังวาลย แข็งขอ
นายสันทัด ชัชวาลย
นายสา อินตะนัย
นายสาคร สุขคุม
นายสายัญ เชื่อมรัมย
นายสํารวย สุขใส
นายสําราญ ปกปอง
นายสิทธิศักดิ์ วรรณสวัสดิ์
นายสิทธิศักดิ์ อาจแกว
นายสุดใจ นุมพรม
นายสุเทพ ไลเลิศ
นายสุนทร ปญญามูล

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔

นายสุปริญญา สะนิละ
นายสุพัฒน ใจกอง
นายสุพัฒน ศรีวะสุทธิ์
นายสุพัตร ทุมมา
นายสุรพิเชษฐ สายสิงห
นายสุรัช สงสัย
นายสุวัฒน ขุนทอง
นายสุวัฒน ทองคํา
นายเสถียร นันทา
นายโสวัตร อุทัยศรี
นายไสว อติสิงห
นายหงษ พะละ
นายอดุลเดช ยะตั๋น
นายอนันตกร สําเร็จ
นายอนุสรณ ฐานะ
นายอาคม ยามะสัก
สิบตรี อาทิตย ชไมพรเลิศสกุล
นายอําคา ศรีสะอาด
นายอํานวย เดชพวง
นายอํานาจ ทองหงํา
นายอินตา แผนฟา
นายเอนก บัวนาค

๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายโอวาท นวมโคกสูง
นางกนกพร เพ็งอน
นางจินตนา ทองจีน
นางจิราวัลย เพ็ชรดี
นางจุรีภรณ ขอมทอง
นางฉวีวรรณ แกนการ
นางฐาณิฎา มงคลพันธุ
นางสาวณัชชา ธารีสาสน
นางสาวณัฎฐฌา ศรีวงค
นางธนัชพร คุมเมือง
นางบุษยา ตอมสูง
นางสาวปนัดดา พิพัฒน
นางประชิด บุษดี
นางปยะนุช ไทยประดิษฐ
นางพวน ศรีหุน
นางพัทธวรรณ จําปาทอง
นางสาวลัดดา หาเรือนทอง
นางสาวลีนา เพิ่มสินธุ
นางสาวสังวาลย สุขสําราญ
นางสืบ เพียรทอง
นางสุภาภรณ ชาวกัณหา
นางสาวสุวรรณ เมฆฉาย

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายวิมล หวานจริง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑ นายสุภาชัย พันธเดช

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๒ นายอรุณ สาแยม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายธณัฐชัย หอมจันทร

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕ ราย)
๑ นายทินกร แกวขอนแกน
๔ นางปริยาภรณ โฉมวงษ
๒ นายไพฑูรย สิงคิบุรินทร
๕ นางสาวปาณิสรา ชวยบํารุง
๓ นายวสันต กีมาบุตร
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๖ ราย)
๑ นายจริน กิจเมฆ
๔ นางจริญญา งามวิลัย
๒ นายไวพจน แกวสินจันทร
๕ นางปุณณิศา แกวขอนแกน
๓ นางกุลสินี กาแกว
๖ นางศรีมณฑา ฤทธิ์พันธุ

๑
๒
๓
๔
๕

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๙ ราย)
นายจักรพันธ เมืองวัฒน
๖ นายไวพจน จันทรอน
นายชาติชาย ศิรินันท
๗ นายสมศักดิ์ พูลออน
นายธีระพงษ พุมมูล
๘ นายสัตยา ชาคร
นายบรรจง ลอมวงษ
๙ นายสุรพล วิไลหงษ
นายมงคลชัย แจมกฐิน

๑ นายนฤทธิ์ สุกสุต

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๒ นายสันติ ฉายยางโทน

