เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจําป ๒๕๖๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเหรียญจักรมาลา จํานวน ๒๗,๔๓๘ ราย
และเหรี ยญจักรพรรดิม าลา จํา นวน ๗๒,๕๕๘ ราย รวมทั้ งสิ้น ๙๙,๙๙๖ ราย เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เหรียญจักรมาลา
กระทรวงกลาโหม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

สํานักงานรัฐมนตรี
พันโท วีรสิทธิ์ ฐิติพงศกร
๑๒ พันโทหญิง ณปภัช มหาเอกานุภาพ
เรืออากาศเอก เอกพัน อมรัชกุล
๑๓ พันโทหญิง ธนภร เบญจาทิกุล
รอยโท ธีระเดช สะมะถะธัญกร
๑๔ พันโทหญิง พิชญภร นุชเจริญ
จาสิบเอก กวีนิพนธ สารุ
๑๕ พันโทหญิง สุภาภรณ คงขุนเทียน
จาสิบเอก ฐณปกฤษ แซมศรี
๑๖ พันตรีหญิง ทักษิณา จันทรทอง
จาสิบเอก นิพนธ ไขกิ่ง
๑๗ จาสิบเอกหญิง รัฐนันท กลอมเดช
จาสิบเอก ไพฑูรย ทับธานี
๑๘ จาสิบเอกหญิง วาสนา ทองทิพย
จาสิบเอก สุชิน ภูระหงษ
๑๙ จาสิบเอกหญิง วินิตา มหันตะกาศรี
จาสิบเอก ศุภชัย แกวประสิทธิ์
๒๐ จาสิบเอกหญิง ภาณุมาศ ชวยนคร
จาสิบเอก ศักดิ์ชัย กรุงเกษม
๒๑ พันจาอากาศเอกหญิง ถิรดา อินสกุล
พันเอกหญิง ประมวลทรัพย บุญถนอม

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พลโท ตางแดน พิศาลพงศ
๑๑ พันเอก เลิศฤทธิ์ จินดาพงษ
พลตรี รณวีร หิรัญสิ
๑๒ พันเอก วิจิตรศักดิ์ เพ็ญศิริ
พันเอก กัมปนาท คงเสถียรพงษ
๑๓ พันเอก ศิริพงษ ธาดาบุษบง
พันเอก ชัยรัตน วิบูลมงคล
๑๔ พันเอก ศุภสิทธิ์ ฉัตรวิราคม
พันเอก ชิติสรรค ธงอาษา
๑๕ พันเอก สิทธิโชติ ปยะโชติ
พันเอก ชินวัฒน เจริญผล
๑๖ พันเอก เสถียร อิ่มใจ
พันเอก นันทบูล อินทุภูติ
๑๗ พันเอก อินสอน เมืองมูล
พันเอก บวร วงษแสงจันทร
๑๘ พันเอก อุตสาหะ แกวกิริยา
พันเอก ปฐพี รุงรัศมี
๑๙ นาวาอากาศเอก ณรงค บุญญะรัตน
พันเอก ยศพันธ แจงยอดสุข
๒๐ นาวาอากาศเอก ดนุภพ รัตนพานิช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

นาวาอากาศเอก ปยะ ศิริสุทธิ์
นาวาอากาศเอก สมโภชน โพธิ์เย็น
พันโท กรสิทธิ์ วิวัฒนรัตนบุตร
พันโท กฤษฎา สุขศรีนุช
พันโท กอบกุล โรจนไพฑูรย
พันโท โฆษิต เสนะวงศ
พันโท จิรธรรม บูรณะ
พันโท จิโรตม ชินวัตร
พันโท ฉัฐวัฒน บุญรําไพ
พันโท ชลัณณพ ชานนท
พันโท ชัยยัณห เงื่อนงาม
พันโท ฐิติ ศรีธนสุกาญจน
พันโท ณัฐวุฒิ พรหมศร
พันโท ถาวร สุวรรณสกนธ
พันโท ทรงพันธ ศรีชยันดร
พันโท ธนวัฒน วิรุฬหธนกิจ
พันโท นพดล ศรีลาภูมิ
พันโท นิกร สุวรรณอาสน
พันโท ปธิกร ลิ้มคุณธรรม
พันโท ปริญญา วีระกุลพิริยะ
พันโท ปวเรศ อนันตสุรกาจ
พันโท พระสรรค บุญสวาง
พันโท พัฒนศักดิ์ ศักดิ์ชัยเจริญกุล
พันโท พีระพงษ ธาดาบุษบง
พันโท ราเมศร รามโกมุท

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันโท รุงบุญ ศรีพจนารถ
พันโท ลักษม มดิศร
พันโท วรยศ สุทธะลักษณ
พันโท วรวินิจ ศิริพงษ
พันโท วิทูร สุรพันธไพโรจน
พันโท ศิริพจน พวงคํา
พันโท ศิริวัฒน ศรีสุข
พันโท สันติ คําบุญเรือง
พันโท สุภชัย ธัญธงชัย
พันโท สุริยาวุธ ธนวัฒน
พันโท เสกสรรค สิงหชัย
พันโท อเนกพล มาลัย
พันโท อภิรัตน หาธรรม
พันโท อรรถพล ชูอรุณ
พันโท อาจบดินทร พลอยสีงาม
พันโท อานันทพล นุชเสถียร
พันโท เอกลักษณ สิทธิวงศ
นาวาโท เกียรติศักดิ์ สอนบุตร
นาวาโท กฤษณ คําโฉม
นาวาโท ฉันทพงศ จุณณะภาต
นาวาโท อนุชาติ พึ่งเจาะ
นาวาอากาศโท กิจเปรม เวศยไกรศรี
นาวาอากาศโท ณัฐพล ทองสุข
นาวาอากาศโท ทรงวุฒิ นิรัญศิลป
นาวาอากาศโท ธนิสร ศรีบุญเรือง
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๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕

หนา ๔
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นาวาอากาศโท บุญธรรม เอี่ยมสําอางค
นาวาอากาศโท ภมร เอมะสิทธิ์
นาวาอากาศโท มนูญ กิตติคุปต
นาวาอากาศโท เอกลักษณ มหาวัตร
พันตรี กันตพจน ศรีสุวิชโย
พันตรี เวชชัยรัตน สถิตย
รอยเอก กฤษณะ ดวนใหญ
รอยเอก ทองใบ จะชาลี
รอยเอก ธานินทร สีหราช
รอยเอก บัญชา ดิษฐเกษร
รอยเอก ประชา ทองมา
รอยเอก รักษธรรม อิศรางกูร ณ อยุธยา
รอยเอก วีระพงษ จันทรบัว
เรือเอก สุธาธรรม เจือจุล
เรืออากาศเอก กฤตวัฒน วุฒิฤทัยธํารง
เรืออากาศเอก พงศธร เรืองออน
เรืออากาศเอก โอฬาร บุญมาเจริญ
รอยโท จตุพร แกววุฒิ
รอยโท ธนกฤต เฟองแกว
รอยโท ยุทธนา ภูขาว
รอยโท ลิขิต ชอบการกิจ
รอยตรี ปารมี ทองนพคุณ
รอยตรี ภูศิษย ทองชูใจ
รอยตรี วสันต สุวรรณวาสี
รอยตรี โสฬส อิ่มใจ

๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตรี อนุชิต สุขบรม
เรือตรี อํานวย ทองสายใหญ
จาสิบเอก กมล เกตุดี
จาสิบเอก กฤตภาส กันทะวงค
จาสิบเอก การันต ไมงิ้ว
จาสิบเอก กิตติศักดิ์ เชือดกิ่ง
จาสิบเอก จตุพร กล่ําเอม
จาสิบเอก จิร พานอก
จาสิบเอก เจริญชัย ปนเล็ก
จาสิบเอก ชพาโลจน ภักดีนฤนาถ
จาสิบเอก ชัยณรงค แฝงจตุรัส
จาสิบเอก ชัยมงคล เสาะแสวง
จาสิบเอก ชาญวิทย เกิดศิริ
จาสิบเอก ณรงคศักดิ์ งามศรีทอง
จาสิบเอก ณัฐพร หยกอุบล
จาสิบเอก ณัฐพล นิ่มเดช
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ พึ่งคลาย
จาสิบเอก ธงไชย ช่ําชอง
จาสิบเอก ธนกฤต ยามวัน
จาสิบเอก ธนโชติ ผาลา
จาสิบเอก ธีรเชษฐ เอี่ยมทัศนะ
จาสิบเอก ธีรนริศวร ขอพึ่งธรรม
จาสิบเอก ธีรพงษ เกตุบาง
จาสิบเอก นที สงสกุล
จาสิบเอก นรินทร สินสําอางค
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๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕

หนา ๕
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จาสิบเอก นัฐพล ออนสะอาด
จาสิบเอก นิรัตติศัย จันคัมรี
จาสิบเอก นิรันดร สมบูรณทวีโชค
จาสิบเอก บรรลือ มรกต
จาสิบเอก บุญเลิศ ฉิมพาลี
จาสิบเอก ปราการ ศุภเลิศมงคลชัย
จาสิบเอก ปริญญา พริ้งวณิช
จาสิบเอก พรอมยศ บุญเนตร
จาสิบเอก มนตชัย เล็กพงศ
จาสิบเอก ยุทธชัย จีราคม
จาสิบเอก วระวุธ สารสิทธิ์
จาสิบเอก วัชรพงษ นกพึ่ง
จาสิบเอก วัชรากร รูปงาม
จาสิบเอก วันนะ จันทึง
จาสิบเอก วิกร บุญศรี
จาสิบเอก วิเชียร วัชนะจํานงค
จาสิบเอก วิทยา รักษมณี
จาสิบเอก วีรศักดิ์ มาแสวง
จาสิบเอก วุฒิพันธ รักษพลเมือง
จาสิบเอก ศราวุธ แยมกลิ่น
จาสิบเอก ศุภัชชัย อะทะเทพ
จาสิบเอก สิรภพ แทนมณี
จาสิบเอก สุธีร เอี่ยมสะอาด
จาสิบเอก สุพจน นามเดช
จาสิบเอก สุรพจน รมยดี

๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก สุรศักดิ์ คอยคํา
จาสิบเอก อภิชาติ แสงสมัย
จาสิบเอก อภิรมย ประทอง
พันจาเอก จักรินทร รากแกว
พันจาเอก ฉัตรชัย คณาวัฒนกุล
พันจาเอก ณรงคพร สุวรรณวาสี
พันจาเอก ธรรมนูญ พานิชสิทธิ์
พันจาเอก โพนทอง ศรีเทียน
พันจาเอก ยุทธวัฒน หิรัญฐิติรัฐกร
พันจาเอก สุวัฒน แผลงศร
พันจาเอก อานุภาพ ศรีพรหมมา
พันจาเอก อิทธิพล ชนะณรงคเดช
พันจาอากาศเอก กําพล เขตแดน
พันจาอากาศเอก จรูญวิทย เสริฐศรี
พันจาอากาศเอก จิรเดช คําพงษ
พันจาอากาศเอก ชัยวัฒน แผนสทาน
พันจาอากาศเอก ธรรมนูญ อนโต
พันจาอากาศเอก ธิติโรจน หมุดแกว
พันจาอากาศเอก นพดล พลอยชื่นชม
พันจาอากาศเอก พรเพชร หงษาวง
พันจาอากาศเอก วัชระ ศรีเสริมสุข
พันจาอากาศเอก วิทยา ตรีหิรัญ
พันจาอากาศเอก วีรกร คนึงโชติ
พันจาอากาศเอก สุรชัย เฉยพันธ
จาสิบโท เกรียงศักดิ์ สรอยวัน
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๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
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๑๗๕
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๑๗๘
๑๗๙
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จาสิบโท ถวาย นุมสําลี
จาสิบโท หัสสกรณ ศิรภรณพัฒน
จาสิบตรี กฤษฎา คําเรืองศรี
จาสิบตรี กันตธิพัฒน เพชรทิม
จาสิบตรี ภรัณยู จบศรี
สิบเอก กิตติพงษ กวางทอง
สิบเอก ทรงพล แสงวงศ
สิบเอก ทรงยศ ศรีณะพรม
สิบเอก รังสรรค ชัยรมณ
สิบเอก วรวุฒิ ทัพเจริญ
สิบเอก สิทธิเดช ขจรโมทย
จาเอก มาโนช แสงรัตน
จาเอก ศรีราช โปรยเงิน
พันเอกหญิง ดาริกา
เดชาติวงศ ณ อยุธยา
พันเอกหญิง ทิพภาวรรณ วรรณศิริยะ
พันเอกหญิง นงลักษณ โตรักษา
พันเอกหญิง บุศรา ทองวิจิตร
พันเอกหญิง วริตา มุสิกะ
พันเอกหญิง วีรยา จันทรเสนา
พันเอกหญิง ศิริรัตน ทองปชโชติ
พันเอกหญิง สิรินพรรณ ศรีกุลวงษ
พันเอกหญิง สุนิสา บรรเริงศรี
พันเอกหญิง โสภิดา อยูศิริ
พันเอกหญิง อมรรัษฏ บุนนาค

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๙๕ พันเอกหญิง อรนุช ปญญจเร
๑๙๖ นาวาเอกหญิง บังอร วิราวรรณ
๑๙๗ นาวาเอกหญิง ปยะบุบผา
อินทรประสิทธิ์
๑๙๘ นาวาเอกหญิง อุมาพร ครุสารพิศิฐ
๑๙๙ นาวาอากาศเอกหญิง จารุวรรณ
ไทรเมือง
๒๐๐ พันโทหญิง กัลยา ละมุล
๒๐๑ พันโทหญิง กาญจนา คณานุกูล
๒๐๒ พันโทหญิง จณัญญา ตรังคิณีนาถ
๒๐๓ พันโทหญิง จรรณจิรา จันทรโอ
๒๐๔ พันโทหญิง จิณณพัตศ ชัยฤกษ
๒๐๕ พันโทหญิง ฉัตราภรณ กันทาธรรม
๒๐๖ พันโทหญิง ชนวนพรรณ จอมซื่อตรง
๒๐๗ พันโทหญิง ชนัญชิดา เบญจาธิกุล
๒๐๘ พันโทหญิง ชนิญญา มุสิกะโสภณ
๒๐๙ พันโทหญิง ชุธิดา นิลวิเศษ
๒๑๐ พันโทหญิง ณัฐฐนันทน โพธิ์แดง
๒๑๑ พันโทหญิง ณัฐธีรา โทณานนท
๒๑๒ พันโทหญิง ณิชาภา อัคนิทัต
๒๑๓ พันโทหญิง ดวงฤทัย นีละสมิต
๒๑๔ พันโทหญิง นนทอาวี กิติสาร
๒๑๕ พันโทหญิง นวพร สาระสุข
๒๑๖ พันโทหญิง นิรชรา จันทรเพ็ญ
๒๑๗ พันโทหญิง ปณิตา วิโรจนกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

พันโทหญิง ปภาพิชญ ฮีสวัสดิ์
พันโทหญิง ปวีณา จายประหยัด
พันโทหญิง พิชญา มวงมณี
พันโทหญิง พิมพภัทรา พงศวโรดม
พันโทหญิง มณีนุช แกวคง
พันโทหญิง มนวิไล สรรพา
พันโทหญิง เมทินี เนตรมงคล
พันโทหญิง เรืองจิรา จันทรนิยม
พันโทหญิง วาสิณี บุญญานันต
พันโทหญิง วีรญา เรืองสวัสดิ์
พันโทหญิง ศศิธร แสงสองฟา
พันโทหญิง ศิวิภัณฑ รุจิวัฒนพงศ
พันโทหญิง สรัญยา สุวีรพร
พันโทหญิง สายตา นอยรักษ
พันโทหญิง สิริกัญญา ศักดิ์ชัยเจริญกุล
พันโทหญิง อัคราภรณ แสงเจริญ
พันโทหญิง อังคณา บุญเกษม
พันโทหญิง อัจฉราวลี สุขดํารงค
พันโทหญิง อาทิตยา สถิตสมบูรณ
นาวาโทหญิง กนกวรรณ
บุญญรัตนวงศ
นาวาโทหญิง กฤภัค อโนมะศิริ
นาวาโทหญิง กุสาวดี สิทธิวงศ
นาวาโทหญิง จุฑาภรณ นิลจง
นาวาโทหญิง นิตยา เมณฑกูล

๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาโทหญิง พรหมพร ทรัพยรุงเรือง
นาวาโทหญิง พีรญา บุนนาค
นาวาโทหญิง สุขฤทัย เชี่ยวชาญ
นาวาโทหญิง อังคณา พันธุรักษ
นาวาโทหญิง อัญชุลี ใบกวาง
นาวาอากาศโทหญิง นวพร ขาวสอาด
นาวาอากาศโทหญิง ยุวดี มวงกลอม
นาวาอากาศโทหญิง อาภานันท
รักษาวงศ
พันตรีหญิง ขวัญใจ กันแกว
พันตรีหญิง ฐาณิตา สุขสิงห
พันตรีหญิง ฐานิกา พุมไพศาล
พันตรีหญิง ฐิติมา ดวงศิริ
พันตรีหญิง พรพิมล ตนธรรม
พันตรีหญิง พิมพนารา กลากสิกิจ
พันตรีหญิง ยุรภรณ กุยตระกูล
พันตรีหญิง สิรรามล ศรีบุญเรือง
นาวาตรีหญิง จุฑามาศ ศรีวิสุทธิ์
นาวาตรีหญิง ธิดารัตน ฉิมณรงค
นาวาตรีหญิง นาตยา จาหราย
นาวาอากาศตรีหญิง นันทนา
ทองสวาง
นาวาอากาศตรีหญิง วรนุช จําปานิล
รอยเอกหญิง กมลชนก รุจิรโมรา
รอยเอกหญิง จันทรเพ็ญ ใจมาสิทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘

หนา ๘
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รอยเอกหญิง ธนิษฐา ปนทอง
รอยเอกหญิง ภาสินี ไวคุณา
รอยเอกหญิง สุธาสินีย ดีเลข
รอยเอกหญิง สุพรรณี นาคจําแลง
เรืออากาศเอกหญิง ศศินพรัตน
โพธามิกเกษม
รอยโทหญิง จิราทิพย ศรีธนายุวศิน
รอยโทหญิง พิชญาภา ทับทวี
รอยโทหญิง ลานจันทร กิ่งวัน
รอยตรีหญิง ปาลดา สมพงษผึ้ง
รอยตรีหญิง พัชรี ดวงผาสุข
รอยตรีหญิง อภิษฐา พิมสุภาพ
เรือตรีหญิง เพทาย วัชรเทศ
จาสิบเอกหญิง กิติยา บัวงาม
จาสิบเอกหญิง จรัญญา อยูเย็น
จาสิบเอกหญิง จินดา ฆองคํากล
จาสิบเอกหญิง ชลธิชา ปนทอง
จาสิบเอกหญิง โซฮรา ชิตานุวัตร
จาสิบเอกหญิง ฐิวะรีย เหรียญณรงค
จาสิบเอกหญิง ณชญาดา ใจหาญ
จาสิบเอกหญิง ณฐอร ทวีกาญจนรัช
จาสิบเอกหญิง ทัศนี โหมงคล
จาสิบเอกหญิง ธราพร โพธิ์เตียน
จาสิบเอกหญิง นฤมล ธรรมสิน
จาสิบเอกหญิง นันทรัตน ชาวบางแกว

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๘๙ จาสิบเอกหญิง นิตยา แสงทอง
๒๙๐ จาสิบเอกหญิง นุชนารถ ภูฆัง
๒๙๑ จาสิบเอกหญิง เนรัญชลา
วงษทองหลิน
๒๙๒ จาสิบเอกหญิง พฤกษชาติ วานิช
๒๙๓ จาสิบเอกหญิง มิรันตี ศิริรัตน
๒๙๔ จาสิบเอกหญิง วรัญญา ชนะณรงคเดช
๒๙๕ จาสิบเอกหญิง วันดี แกวออนตา
๒๙๖ จาสิบเอกหญิง วาสนา คงบุรี
๒๙๗ จาสิบเอกหญิง ศิรินทรรัตน บุญรัตน
๒๙๘ จาสิบเอกหญิง ศุภะวรรณ วีรศุทธากร
๒๙๙ จาสิบเอกหญิง สยุมพร เฮ็งเส็ง
๓๐๐ จาสิบเอกหญิง สายสุนีย เชื้อแกว
๓๐๑ จาสิบเอกหญิง สุจีรา ศิริลักษณ
๓๐๒ จาสิบเอกหญิง สุทธิวรรณ แกวออนตา
๓๐๓ จาสิบเอกหญิง สุพัตตรา กลึงกลิ่น
๓๐๔ จาสิบเอกหญิง สุราไรฟ ประไพบูลย
๓๐๕ จาสิบเอกหญิง อโณทัย เพิ่มพูล
๓๐๖ จาสิบเอกหญิง อรอนงค
สมบูรณทวีโชค
๓๐๗ จาสิบเอกหญิง ออยทิพย ภูมณี
๓๐๘ จาสิบเอกหญิง อัชชราพร พุมโพธิ์
๓๐๙ จาสิบเอกหญิง อารียา เฮงเจริญ
๓๑๐ จาสิบเอกหญิง อุบลพร สุนทรรัตน
๓๑๑ จาสิบเอกหญิง อุษารัตน สอนสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗

หนา ๙
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พันจาเอกหญิง จินตนา งามละมาย
พันจาเอกหญิง จุฑารัตน แสนสะอาด
พันจาเอกหญิง ชุดาณัฏฐ ทองนิล
พันจาเอกหญิง พัชราพรรณ ศรีมวง
พันจาเอกหญิง แสนสุข ปณฑะดิษ
พันจาอากาศเอกหญิง กณิศนันท
ประสาร
๓๑๘ พันจาอากาศเอกหญิง นริศรา
โตสุวรรณ
๓๑๙ พันจาอากาศเอกหญิง นันทวรรณ
อูสุวรรณ
๓๒๐ พันจาอากาศเอกหญิง พิลาสพรรณ
เจริญภักตร
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓๒๑ พันจาอากาศเอกหญิง มณีโชติ
บุญอํารง
๓๒๒ พันจาอากาศเอกหญิง รักชนก
ชางเหล็ก
๓๒๓ พันจาอากาศเอกหญิง สุนิตษา
อําพันธทอง
๓๒๔ จาสิบโทหญิง โสพิณ โรยแพน
๓๒๕ จาสิบโทหญิง อรพรรณ ดีปานแกว
๓๒๖ พันจาโทหญิง ศศิธร ใจชื้น
๓๒๗ จาสิบตรีหญิง ณฐาพร ประดิษฐพจน
๓๒๘ จาสิบตรีหญิง วสุกาญจน ปญจชัย
๓๒๙ จาสิบตรีหญิง วัชรินทร เกษรา
๓๓๐ สิบเอกหญิง ปาริชาติ ศรีเพ็ง

กองบัญชาการกองทัพไทย
พันเอก กิตตินันท ขวัญคง
๑๒ พันเอก ประภาสพงศ ปตตพงศ
พันเอก เจริญ ปานปลอด
๑๓ พันเอก ปวริศร รัฐขจร
พันเอก ชัพวิชญ ปนทอง
๑๔ พันเอก พงศภัค ลิมปยนันท
พันเอก ชิตพล แกวพรหม
๑๕ พันเอก ภาคภูมิ ดอกไม
พันเอก ฐนิตพัฒน อุทะนุตนันท
๑๖ พันเอก เรือรบ เมืองมั่น
พันเอก ณัฏฐ กาญจนโหติ
๑๗ พันเอก ฤทธินันท เหมือนฤทธิ์
พันเอก ณุสรณ พิชัยรณรงคสงคราม
๑๘ พันเอก วัชรพล พรหมเสนา
พันเอก ธนยศ ศุกระพรรณา
๑๙ พันเอก วิทยา โคสิตานนท
พันเอก เธียรทรรศน ภามวงเลี่ยม
๒๐ พันเอก วินัย เทพศิริ
พันเอก นิษิต สนธิขันธ
๒๑ พันเอก วิศวรรดิ์ ฉัตรอินทร
พันเอก ประเทือง ปยกะโพธิ์
๒๒ พันเอก ศราวุธ ไชยวิเศษ

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

หนา ๑๐
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พันเอก ศุภร พึ่งเนตร
พันเอก สนธิเดช มุขศรี
พันเอก สมพงษ ผลอวยพร
พันเอก สรรพสิทธิ์ สุดกังวาล
พันเอก สุขชาต สะสมทรัพย
พันเอก เสฏฐิศักดิ์ โพธิ์ทอง
พันเอก อนุรุทธิ์ ทับคลาย
พันเอก อนุวัต บุณยรัตพันธุ
นาวาเอก จักราวุฒิ แกวสี
นาวาเอก ชณัต แกวเจริญ
นาวาอากาศเอก กฤษฎา สีเหนี่ยง
นาวาอากาศเอก ณรงคชัย นิมิตบุญอนันต
นาวาอากาศเอก ธนิศร พุมมาลี
นาวาอากาศเอก วิโชติ สังเมียน
นาวาอากาศเอก ศีพัฒน นามพัฒน
นาวาอากาศเอก ศุภกิจ คงเดช
นาวาอากาศเอก สืบศิริ อ่ําสําอางค
นาวาอากาศเอก อิทธิกร เกษตรสุนทร
นาวาอากาศเอก โอฐศิลป นิลุบล
พันโท กฤษฎา นันทสิงห
พันโท เกษมโชค ปนมณี
พันโท จักรรัตน มหาตมัน
พันโท จิตติ มโนขันติ
พันโท จิรวัฒน จิรักษา
พันโท เฉลิมพล สาริบุตร

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 ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันโท ชณชฎ ชวนเจริญ
พันโท ชัยชนะ อชิตกุล
พันโท ณฐพล ดังสทาน
พันโท ณธีภัสร ศรีวะรมย
พันโท ณปพงศธร วังตาล
พันโท ดิเรกฤทธิ์ บุษยธนากรณ
พันโท ดิศศเดช มณีวงศ
พันโท เดชพนต เจริญศุข
พันโท เดชาวุฒิ ฉ่ําเฉียวกุล
พันโท เทพทอง อินทรทัต
พันโท ธนพล คูเกษมกิจ
พันโท ธนา ฉวรรณกุล
พันโท ธนากร คงขํา
พันโท ธริศร ตุวยานนท
พันโท ธํารงค บุญพราหมณ
พันโท ธิติ ธงภักดิ์
พันโท นิติธร ยอดพานิช
พันโท บัญชา นุนารถ
พันโท ประเสริฐ หาญยุทธ
พันโท ปรีดา บุญอําพล
พันโท ปยพันธ กุมารสิงห
พันโท พงษศักดิ์ พัฒนศิริ
พันโท พัฒนศักดิ์ สนธิมโนธรรม
พันโท พานทอง อินทรทัต
พันโท พินัยธรณ เรืองขจร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗

พันโท ภิญโญ วรเกษตร
พันโท ยงยุทธ นาสมชัย
พันโท ยอด ชมพูพงษ
พันโท ยุทธพล เหลืองศิริธัญญา
พันโท ระวินทร ศรีวิทยา
พันโท รังสิมันต เปยมทองคํา
พันโท วัชรพันธ กาญจนาคม
พันโท วิจิตร ศรีวงษ
พันโท วิชัย พะวิขุณี
พันโท ศุภนาถ โพธารชร
พันโท สมพงษ แบนอภัย
พันโท สรชาติ ดําเกลี้ยง
พันโท สามารถ ธรรมโม
พันโท สาระ ปนหยา
พันโท สุขชาต สะสมทรัพย
พันโท สุภการ จันทรพุฒ
พันโท สุรณรงค รุธิรวัฒน
พันโท สุรเดช ชาญวาทิตานนท
พันโท อธิป จรูญไธสง
พันโท อัครชัย วารุณประภา
พันโท อัสมาน หมั่นสัน
พันโท อิบรอฮิม ฮาลีมสุลัยม
พันโท อิศนุวัฒน โกมลารชุน
พันโท อุดมพงษ อรุณฤกษ
นาวาโท พลพยุหะ จันทรศรี

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาโท ธงชัย ตรุวรรณ
นาวาโท นิพันธุ จะปะกียา
นาวาโท บัซรี หะยีมะสาและ
นาวาโท ไพรวัลน หมีนหวัง
นาวาโท อดินันท เจะแม
นาวาอากาศโท ฉลอง ดีชู
นาวาอากาศโท ฉัตรฉลอง อภิภูติกุล
นาวาอากาศโท ชนกนันท พลอยใหญ
นาวาอากาศโท โชติ จันทรวัง
นาวาอากาศโท ณภดล ปนทอง
นาวาอากาศโท ดรัณภัทร
ถนอมกุลบุตร
นาวาอากาศโท นาทปยะ แกวศรีบุตร
นาวาอากาศโท บุญเสริม สัณหจันทร
นาวาอากาศโท ผสานวิทย ไววิญญา
นาวาอากาศโท ยงยศ โรจชะยะ
นาวาอากาศโท วัชรพงษ สุคันธรัตน
นาวาอากาศโท อภิระเดช ครามะคํา
พันตรี กิตติ อิ่มใจ
พันตรี กิตติพงศ บัวลอย
พันตรี เจตน ธนาวุฒิกุล
พันตรี ชวลิต เชียงปว
พันตรี ชัยพร ครรชิตาวรกุล
พันตรี ชูชัย กันทอง
พันตรี ณัฐวุฒิ โสภากุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

พันตรี ทวีชัย ชูเชิด
พันตรี ธราพงษ สุขเจริญ
พันตรี ธานี วิพุทธิกุล
พันตรี ธีระยุทธ ศิวิไล
พันตรี เธียรสิน สนิทพงษธนชัย
พันตรี นพดล แกวมา
พันตรี นพพร จิตตรําพึง
พันตรี นิพนธ แกวกลิ่น
พันตรี ปริญญา ทวีวัฒน
พันตรี ปุณณวรรธน กฤตพงษชสิทธิ์
พันตรี พิศาล อินทนนท
พันตรี ภาณิชพัฒน จารุชัยบุญยรัชต
พันตรี ภาษิต พูลทวี
พันตรี มนตรี ปญญารู
พันตรี ระพีพัทธ กําลังเอก
พันตรี รัฐวิชญ อนันตพรสิริ
พันตรี วราการ สุปนะเจริญ
พันตรี ศิริพงษ การกระวี
พันตรี สงเสริม แกวเสถียร
พันตรี สถาพร อัมพรสุวรรณา
พันตรี สมบูรณ กลาหาญ
พันตรี สหนนท มีแกวนอย
พันตรี สุชาติ นิลดํา
พันตรี สุธีร โชวทะเล
พันตรี สุระ เมนะสูต

๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันตรี โสตถิพันธ พึ่งธรรมจิตต
นาวาตรี ฉัตรชัย สมยิ่ง
นาวาตรี พิพัฒนพล นอยบุญสุกกุล
นาวาตรี อดินันต วาแมดีซา
นาวาตรี อรรถสิทธิ์ สมญา
นาวาอากาศตรี สิรพจน สุนทรานนท
นาวาอากาศตรี อภิวัฒน สุขาภิรมย
นาวาอากาศตรี อาณัติ วัฒนานุสสรณ
รอยเอก ชัยพร ฉายัษเฐียร
รอยเอก ฐิติพันธ ฐิติพานิชยางกูร
รอยเอก นที คงแทน
รอยเอก นรา บัวพูล
รอยเอก เมธัส ทองยืน
รอยเอก เมธี สุคําภา
รอยเอก วรกฤต ฮาบสุวรรณ
รอยเอก วรวุฒิ เกื้อนอย
รอยเอก วัฒนา กุณา
รอยเอก สุขเจริญ ตันตะ
รอยเอก สุทธิเกียรติ คอทอง
รอยเอก สุรสิทธิ์ แกวสมบัติ
รอยเอก อภิเชษฐ สุทธิธรรม
เรือเอก สุพร ออนสุวรรณ
เรือเอก ไตรรัตน แตงเหลือง
เรือเอก ไพฑูรย พูลสวัสดิ์
เรืออากาศเอก ธนกิจ สมานพิบูรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศเอก นิรุต วิมลมุข
เรืออากาศเอก นิวัฒน คณฑีวงษ
เรืออากาศเอก บุญยืน มุทะรัตน
เรืออากาศเอก ปริญญา วงศบุญเอื้อ
เรืออากาศเอก พลวัต สุขเอี่ยม
เรืออากาศเอก พินิจ ทองกําเหนิด
เรืออากาศเอก สุรบวร วงศทองใบ
เรืออากาศเอก อนิรุทธ เย็นทรวง
เรืออากาศเอก อรุณ เสมียนชัย
รอยโท กฤษฎา อุปการ
รอยโท จักรพงษ อนันตพงศ
รอยโท ฉริญญรัชช เลิศคอนสาร
รอยโท ชัยพิสิษฐ ชื่นอารมณ
รอยโท ชาญชัย ประมูลเฉโก
รอยโท ชินกร กุตัน
รอยโท ชูชาติ ฝาชัยภูมิ
รอยโท เชาวริต นารีจันทร
รอยโท ณรงค จันทรณรงค
รอยโท ณัฏฐวุฒิ ศิริรัตน
รอยโท ณัฐพงศ จําปาราช
รอยโท ทักษิณ ดอกพุฒ
รอยโท ไทยรัฐ ภูมิทอง
รอยโท ธนภณ อนุสนธิ์
รอยโท ธัชชัย เทียนถาวร
รอยโท บัญชา อึ่งปอง

๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยโท ประสงค ไชยมาตย
รอยโท ปณณณวัส ยองชี้
รอยโท พงศธร โยธินนีรนาท
รอยโท พนม อางแกว
รอยโท พัลลภ พวงบุญปลูก
รอยโท พิสุทธิ์ โพธิ์อน
รอยโท พุทธิรักษ ยุติธรรม
รอยโท ภาคภูมิ ศาสตรมี
รอยโท วรรณนที ชลสวัสดิ์
รอยโท สมบูรณ ตาตุน
รอยโท สมพาน หงสเวียงจันทร
รอยโท สมศักดิ์ จั่นฉิม
รอยโท สุริยะ มาลา
รอยโท อธิษฐ ผาดผอง
รอยโท อรุณ แสงสวย
รอยโท เอนก ศรีลิ้ม
เรือโท สมจิตร วรรณโสกเชือก
เรือโท ธนาเดช ชื่นเจริญ
เรือโท พันแสง สมบัติ
เรือโท พิเชฐ ศรีละพันธ
เรือโท ฮาซัน มาฮะ
เรืออากาศโท คงเดช วงษสุวรรณ
เรืออากาศโท นิพล เปริณะพันธ
เรืออากาศโท ลาวา กิจพงศ
เรืออากาศโท สันติ เพ็งนารีย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖

รอยตรี กฤศภณ ปรารมภ
รอยตรี กฤษฎา โพธิ์มณี
รอยตรี กิตติวรา หยองบางไทร
รอยตรี คณิสร ลักษณะสุต
รอยตรี คมกริช ผิวแดง
รอยตรี เจตนรินทร บาคะรม
รอยตรี ชยกฤต สนสายันต
รอยตรี ชัยธัช แนบสนิท
รอยตรี ชัยยันต บุญรอด
รอยตรี ชัยวัฒน เอี่ยมมงคล
รอยตรี ชุติชัย เนตรคุณโพธิ์เจริญ
รอยตรี ณรงคศิลป โฆษร
รอยตรี ณัฐรุทธิ์ ฤทธิกรกูล
รอยตรี ณัฐวัฒน มณีนวม
รอยตรี ดนัย ชมบัณฑิตย
รอยตรี ดนุชา จิตรสม
รอยตรี ทัพไทย อดทน
รอยตรี เทพทัย ปาณฑผลิน
รอยตรี ธนภัทร มากลวนดี
รอยตรี นครินทร ศิริแสง
รอยตรี นเรนทรฤทธิ์ ยิ้มละมาย
รอยตรี นันทภัทร ภูหัวตลาด
รอยตรี บพิธ อัคราษา
รอยตรี บุญฤทธิ์ เทียนเวช
รอยตรี ประมวล ภูวงคผา

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตรี ปอ จําเริญ
รอยตรี เผาพันธุ ไกรวรรณ
รอยตรี พรเทพ แกวนการไถ
รอยตรี พัลลภ ศิริโชติ
รอยตรี เพลิน ภักดีวงศ
รอยตรี ไพศาล บุญสง
รอยตรี ภาณุพันธ สุวรรณวงค
รอยตรี ภานุมาศ ยาแสง
รอยตรี วุฒิพงษ ปานพรม
รอยตรี ศิโรตม เพงศรี
รอยตรี ศุภเดช ทองสลัก
รอยตรี ศุภฤกษ สุวรรณานนท
รอยตรี สิทธิ ผาดศรี
รอยตรี โสภณ ทรัพยพญา
รอยตรี หรินทร โพธิ์รัง
รอยตรี อนุศักดิ์ ฟกสุข
รอยตรี อภินันท ไชยสิงห
รอยตรี อัครพล ละมัยกลาง
รอยตรี อําพร ศรีธรรมวุฒิ
เรือตรี ไชยวัฒน ภิญโญ
เรือตรี รชานนท สามทอง
เรืออากาศตรี เกรียงไกร พหุโล
เรืออากาศตรี จิณณฤต วรณันสกุล
เรืออากาศตรี จิรัฏฐวัฒน
โชคกิตติภูวดล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี นฤเบศร ทรัพยหวง
เรืออากาศตรี ไพจิตร เฟองประกอบ
เรืออากาศตรี มนตรี แตงพวง
เรืออากาศตรี มรกต บูรณธนิต
เรืออากาศตรี ศรีสฤษฏชัย โพธิ์ปาน
เรืออากาศตรี อาทร ทองรอด
จาสิบเอก กมลพัทธ ศรีเหรา
จาสิบเอก กรกฎ สายสนั่น
จาสิบเอก กรุงไกร ตาลตา
จาสิบเอก กฤตชัย จันทรสุภาเสน
จาสิบเอก กฤศ ดําเนินสวัสดิ์
จาสิบเอก กฤษณะ เชื้อเพ็ง
จาสิบเอก กฤษดา ลูกเตา
จาสิบเอก กลา บุญชู
จาสิบเอก กังวาลย แมนสี
จาสิบเอก กัมพล สุขแพทย
จาสิบเอก กําธร โสรัม
จาสิบเอก กิตติ ทูไพเราะ
จาสิบเอก กิตติ มณีฉาย
จาสิบเอก กิตติ มีแสงจันทร
จาสิบเอก กิตติธร มะลิซอน
จาสิบเอก กิตติพงษ กาญจนพานิช
จาสิบเอก กิตติพงษ ศิริสมพันธ
จาสิบเอก กิตติพล ปานกระหนก
จาสิบเอก กิตติพันธ ทวีโชติภัทรกุล

๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก กิตติภพ รัตนเอกชน
จาสิบเอก กิตติภัค ฟุงเฟอง
จาสิบเอก กิตติศักดิ์ โสมอินทร
จาสิบเอก กิตติโสภณ กลั่นมา
จาสิบเอก กิติพงศ ศรีปราชญ
จาสิบเอก กิติศักดิ์ งามพิศ
จาสิบเอก เกรียงไกร ธนะปด
จาสิบเอก เกรียงศักดิ์ บูชาถายเทศ
จาสิบเอก เกรียงศักดิ์ เมืองเขียว
จาสิบเอก เกษมสุข เกาะโพธิ์
จาสิบเอก โกสิทธิ หงษกําเนิด
จาสิบเอก ไกรลาส นวมนิ่ม
จาสิบเอก ไกรสิทธิ์ พะลัง
จาสิบเอก ขจรศักดิ์ บุญสวัสดิ์
จาสิบเอก ขวัญพรหม ออมทองหลาง
จาสิบเอก ขัตติยะ รอดบานเกาะ
จาสิบเอก คงกฤช ศรีเกษม
จาสิบเอก คงศักดิ์ ทรัพยประเสิฐ
จาสิบเอก คฑาวุธ ธรรมสอน
จาสิบเอก คณพศ ลนกฐิน
จาสิบเอก คณาธิป โชติรัตน
จาสิบเอก คณิต คําจันทรแกว
จาสิบเอก คมสัน งามขํา
จาสิบเอก คมสันต ขําดี
จาสิบเอก คมสันต มวงพงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕

จาสิบเอก คมสันต สินขุนทด
จาสิบเอก คมสันต ชูหา
จาสิบเอก คําตา ไชยดี
จาสิบเอก คิด เงินสวัสดิ์
จาสิบเอก จตุพนธ พุมแตง
จาสิบเอก จตุรงค รอดพล
จาสิบเอก จริงจัง ปณิธานรักษชัย
จาสิบเอก จรูญ หรนนุย
จาสิบเอก จรูญโรจน พฤกษา
จาสิบเอก จรูญศักดิ์ สินธุ
จาสิบเอก จักรกริช ขันทีทาว
จาสิบเอก จักรกฤช วีระรักษ
จาสิบเอก จักรกฤษณ พันนารัตน
จาสิบเอก จักรพันธ ภูระหงส
จาสิบเอก จักรพันธ โรจนสุพร
จาสิบเอก จิติพงษ วงคสวัสดิ์
จาสิบเอก จินตพนธ พลพิมพ
จาสิบเอก จิรชาติ ศรีชัยศักดิ์
จาสิบเอก จิรยุทธ เพชรรัตน
จาสิบเอก จิรวัฒน สุดใจชื้น
จาสิบเอก จิรศักดิ์ อุตคุต
จาสิบเอก จิระ เขียวดี
จาสิบเอก จิระ วงคอินพอ
จาสิบเอก จิระเดช หทัยวิกรม
จาสิบเอก จิรัฎฐ สุทธยากรณ

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก จิรัฏฐ กิจประมวญ
จาสิบเอก จิรายุ นุกุลสุวรรณ
จาสิบเอก จีราวัฒน เจริญรอย
จาสิบเอก จุมพล ดลสุข
จาสิบเอก จุมพล สกูลเย็น
จาสิบเอก จุมพลภัทร กลอมกระโทก
จาสิบเอก เจตนสฤษฎิ์ อัฎฐพรกุล
จาสิบเอก เจนวุฒิ ทับทิมดี
จาสิบเอก เจษฎาพร พวงแกว
จาสิบเอก ฉัชทนัน เจริญทรัพย
จาสิบเอก ฉัตรชัย ปยะนิตย
จาสิบเอก ฉัตรชัย เพ็งเหมือน
จาสิบเอก ฉาย ปนพรม
จาสิบเอก เฉลิมชน ปดสําราญ
จาสิบเอก เฉลียว คําแดงใส
จาสิบเอก ชนนน นิลทิม
จาสิบเอก ชนินทร ไพศาลรัตน
จาสิบเอก ชวลิต เขียนงาม
จาสิบเอก ชัชชัย กันโรคา
จาสิบเอก ชัชพงษ กงเพ็ชร
จาสิบเอก ชัชวาล เข็มนาค
จาสิบเอก ชัชวาล ทองสิงห
จาสิบเอก ชัชวาลย เทียนทอง
จาสิบเอก ชัชวาลย โสฬสกุลางกูร
จาสิบเอก ชัยนิวรรต ศรีพอ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

จาสิบเอก ชัยบุรี ขาขันมะลี
จาสิบเอก ชัยรัตน รุงสมัย
จาสิบเอก ชัยวัฒน ศรีฉ่ํา
จาสิบเอก ชาคริต สุตา
จาสิบเอก ชาตรี รัตนวิชิต
จาสิบเอก ชารี บุญฤทธิ์
จาสิบเอก ชาลิตติ แกวชิณ
จาสิบเอก ชํานาญ โกศาจันทร
จาสิบเอก ชิดชาย ฉุยฉาย
จาสิบเอก ชิษณุพงศ ทองสุข
จาสิบเอก ชื่น ทามโคกสูง
จาสิบเอก ชุมพล สิงหคํา
จาสิบเอก ชูศักดิ์ ศุภเมธี
จาสิบเอก เชวง เพ็งขุนทด
จาสิบเอก ไชยวัฒน อาษานอก
จาสิบเอก ซาฟูดีน สมาแอ
จาสิบเอก ฐิติณัฐ จุนันท
จาสิบเอก ฐิติพงศ จันทนเสวี
จาสิบเอก ณชพัฒน พวงเงิน
จาสิบเอก ณฐพล ทับทรวง
จาสิบเอก ณรงค บรรณกิจ
จาสิบเอก ณรงค รัตนพรหมรินทร
จาสิบเอก ณรงค ฤทธิขาบ
จาสิบเอก ณรงคชัย พันโท
จาสิบเอก ณรงคเดช ตรีสนธิ์

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก ณรงคฤทธิ์ ประภากร
จาสิบเอก ณรงคฤทธิ์ พุกบุญมี
จาสิบเอก ณรงคฤทธิ์ ศรีอภัย
จาสิบเอก ณรงควิทย ประครองใจ
จาสิบเอก ณรงฤทธิ์ แตงอ่ํา
จาสิบเอก ณฤเดช ไสยกิจ
จาสิบเอก ณฤต กุลใจสงฆ
จาสิบเอก ณัชดนัย ชัยพฤกษ
จาสิบเอก ณัฐกร แสงสุริยา
จาสิบเอก ณัฐกิตติ์ นาคะเกศ
จาสิบเอก ณัฐปวินท เจริญปภาวงษ
จาสิบเอก ณัฐพงษ กลอมมณี
จาสิบเอก ณัฐพงษ ไพศาลวรกิจ
จาสิบเอก ณัฐพงษ สาวงษนาม
จาสิบเอก ณัฐพนธ แดงบางแกว
จาสิบเอก ณัฐพล กลิ่นรอด
จาสิบเอก ณัฐพล นามวงศ
จาสิบเอก ณัฐพล เพงพิศ
จาสิบเอก ณัฐพล ไลเลิศ
จาสิบเอก ณัฐพล อิงครัตน
จาสิบเอก ณัฐวัฒน สีมา
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ จงหาญ
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ นันตา
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ ยิ้มสมบูรณ
จาสิบเอก ดํารงคชัย วอนปลอบ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
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หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ดิษกร ภาคาพรต
จาสิบเอก ดุสิต เย็นเกษม
จาสิบเอก ไตรภพ อนอารี
จาสิบเอก ไตรรงค บุญศรีวงษ
จาสิบเอก ไตรรักษ ทองสัมฤทธิ์
จาสิบเอก ถาวร หารโสภา
จาสิบเอก ทชภณ แสวงทรัพย
จาสิบเอก ทนงฤทธิ์ เพชรอาวุธ
จาสิบเอก ทนงศักดิ์ วิสูงเล
จาสิบเอก ทรงเกียรติ ประทุมชัย
จาสิบเอก ทรงฉัตร รอดนวล
จาสิบเอก ทศพร กลิ่นรอด
จาสิบเอก ทศพล ถาวโร
จาสิบเอก ทินกร กันโรคา
จาสิบเอก ทีรพงศ เพชรชู
จาสิบเอก เทพกร เนตรสวาง
จาสิบเอก ธงเจิม ขวัญตา
จาสิบเอก ธงชัย ขังเขตต
จาสิบเอก ธนกร ทองศิริ
จาสิบเอก ธนกร สิขรสําอาง
จาสิบเอก ธนกร ออนสมจิตร
จาสิบเอก ธนกฤต ภัทรรุงเมธี
จาสิบเอก ธนะวรรธน จิตธนาภิรักษ
จาสิบเอก ธนา นาคสุก
จาสิบเอก ธนากร จอมอินตา

๔๔๖
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(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก ธนารักษ หุนชางทอง
จาสิบเอก ธนาสุทธิ์ วงษธนพัฒน
จาสิบเอก ธนิก จาดใจดี
จาสิบเอก ธเนศ สุขนาแซง
จาสิบเอก ธรรมรัตน อยูรอง
จาสิบเอก ธราพงษ กัลปดี
จาสิบเอก ธวัช หอยปาน
จาสิบเอก ธวัชชัย เกิดอุดม
จาสิบเอก ธวัชชัย นันทะพันธ
จาสิบเอก ธวัชชัย อุนออน
จาสิบเอก ธันพิสิษฐ เล็กประยูร
จาสิบเอก ธานินทร พันแสน
จาสิบเอก ธีรพงษ ศรีสุวรรณ
จาสิบเอก ธีรภัทร แกวอนันต
จาสิบเอก ธีรยุทธ ใจเติบ
จาสิบเอก ธีรยุทธ อินทรสุภา
จาสิบเอก ธีรวัฒน ตลับเงิน
จาสิบเอก ธีระชัย กล่ําเชย
จาสิบเอก ธีระพงษ ลูกจันทร
จาสิบเอก นครชัย ทะเรรัมย
จาสิบเอก นพดล ธีระเสถียร
จาสิบเอก นพดล นิลบดี
จาสิบเอก นพดล บุญสังข
จาสิบเอก นพดล วงษทองดี
จาสิบเอก นพพร เกตุอุไร
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จาสิบเอก นพพล ศิริมังคลา
จาสิบเอก นพรัตน จัดแจง
จาสิบเอก นริศ มีลือพร
จาสิบเอก นเรศ ยืนยง
จาสิบเอก นเรศ อินทรคุมวงษ
จาสิบเอก นัฐพล ศรีพอ
จาสิบเอก นัทพล ยืนทน
จาสิบเอก นันทภพ บํารุงวงษ
จาสิบเอก นันทะ ตันเฮง
จาสิบเอก นาวิน นาอุดม
จาสิบเอก นําพล สุขนาดี
จาสิบเอก นิกร จันทสุวรรณ
จาสิบเอก นิธิภัทร รักษศิร
จาสิบเอก นิพนธ เพ็ชรกลับ
จาสิบเอก นิพนธ สดีคํา
จาสิบเอก บดินทร แวหามะ
จาสิบเอก บรรจง นาคแสง
จาสิบเอก บรรเจิด โตเกิด
จาสิบเอก บรรลือ สนโศรก
จาสิบเอก บัญชา ผึ่งผักแวน
จาสิบเอก บัณฑิต ขําเลิศ
จาสิบเอก บุญคลอง อาทรกิจ
จาสิบเอก บุญชู นอยเศรษฐ
จาสิบเอก บุญชู รักชาติ
จาสิบเอก บุญเติม โพธิ์จันทร

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
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๕๑๙
๕๒๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก บุญเพ็ญ ศรนรินทร
จาสิบเอก บุญสง กอนแกว
จาสิบเอก บุญสืบสกุล อินสวาง
จาสิบเอก บุญเสริม จันทนแดง
จาสิบเอก โบวแดง กาฬภักดี
จาสิบเอก ปกรณ มหาศิริพันธุ
จาสิบเอก ปฏิพล วัฒนประดิษฐ
จาสิบเอก ประกอบ เฉยวิชิต
จาสิบเอก ประกาศิต เพ็ญจันทร
จาสิบเอก ประทวน งามสวัสดิ์
จาสิบเอก ประทีป บานกระโทก
จาสิบเอก ประพัฒน สมหวัง
จาสิบเอก ประภาส จําปาทอง
จาสิบเอก ประภาส ชายเกลี้ยง
จาสิบเอก ประยูร ประเสริฐพลกัง
จาสิบเอก ประสาน สวนเรือง
จาสิบเอก ประสานต วิโรจวานิช
จาสิบเอก ประสิทธิ์ สันติเจริญชัย
จาสิบเอก ประสิทธิชัย อินทรศวร
จาสิบเอก ประสิทธิ์พร จันทาทอง
จาสิบเอก ประเสริฐ ขุนทอง
จาสิบเอก ประหยัด กันทะกัน
จาสิบเอก ประหยัด จารุสาร
จาสิบเอก ประหยัด ปญเจริญ
จาสิบเอก ปรัชญา สายแสงทอง
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๕๒๑
๕๒๒
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๕๒๔
๕๒๕
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๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ปราง ศรีบุญเพ็ง
จาสิบเอก ปริญญา นวลจันทร
จาสิบเอก ปริญญา บารมี
จาสิบเอก ปวงพล แยมมูล
จาสิบเอก ปอ จําเริญ
จาสิบเอก ปญจวัชร จันทรศรี
จาสิบเอก ปญญา งามยิ่ง
จาสิบเอก ปญญา แถมพยัฆ
จาสิบเอก ปณณวิชญ ภูขาว
จาสิบเอก ปติพงษ ทองเขียว
จาสิบเอก ปยชัย ประการแกว
จาสิบเอก ปยะ ทองสุพรรณ
จาสิบเอก ปยะ บุตจันทา
จาสิบเอก ปยะ สิงหเงิน
จาสิบเอก ปยะณัฐ ปานแกว
จาสิบเอก เปรมศักดิ์ สินธุ
จาสิบเอก เปยมศักดิ์ ธนะเกียรติบวร
จาสิบเอก ผจญ ศรีสวน
จาสิบเอก เผาพันธุ ไกรวรรณ
จาสิบเอก พงศเชษฐ มาศประสิทธิ์
จาสิบเอก พงศธร บุญเลิศ
จาสิบเอก พงศรวี อภิโช
จาสิบเอก พงษธนัส ชุมเย็น
จาสิบเอก พงษศักดิ์ อยูถาวร
จาสิบเอก พชร แยมงามเหลือ
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(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก พบพันธ มาโต
จาสิบเอก พเยาว คําสด
จาสิบเอก พรชัย ฉิมมากูร
จาสิบเอก พรชัย มันตาธรรม
จาสิบเอก พรรณยศ บัวมาศ
จาสิบเอก พลชัย หอมเลย
จาสิบเอก พลศักดิ์ ตุมไธสง
จาสิบเอก พัฒนพงศ รอดแกว
จาสิบเอก พัทธพล สุขเอี่ยม
จาสิบเอก พันทิตย พุกพิกุล
จาสิบเอก พิชัย อรรคนันท
จาสิบเอก พิเชษฐ ชางเหลา
จาสิบเอก พิเชษฐ นุเว
จาสิบเอก พิเชษฐ พิทักษกิจ
จาสิบเอก พิทยา อานนท
จาสิบเอก พิทักษ คงเจริญ
จาสิบเอก พิทักษ ทะนะแสง
จาสิบเอก พินิจ จางโพธิ์
จาสิบเอก พิมาน สินธุเดช
จาสิบเอก พิศิษฐ อยูสนาน
จาสิบเอก พิษณุพงษ กระตายทอง
จาสิบเอก พีรวัส ใจทับทิม
จาสิบเอก พีรวัส เพ็งขุนทด
จาสิบเอก พีระ งอยปดพันธ
จาสิบเอก พีระพล มีปฐม
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หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก พีระยุทธ พูลสวัสดิ์
จาสิบเอก พีระศักดิ์ จันทร
จาสิบเอก เพชร อุนรัมย
จาสิบเอก ไพบูรณ ศรีมงคล
จาสิบเอก ไพโรจน ยาจะ
จาสิบเอก ภมร ศรีแสงออน
จาสิบเอก ภัคนันท ทราบรัมย
จาสิบเอก ภัททศักดิ์ เสาะดน
จาสิบเอก ภาคภูมิ รุจิเทศ
จาสิบเอก ภาคภูมิ วงษศรี
จาสิบเอก ภาณุพงศ ยวนเพ็ชร
จาสิบเอก ภาณุพงศ สมสวย
จาสิบเอก ภาณุพงศ สุขสง
จาสิบเอก ภานุวัฒน เงินทิพย
จาสิบเอก ภูเบศทร ชีพผาสุข
จาสิบเอก ภูมิพัฒน เศรษฐสิริกร
จาสิบเอก ภูวเดช สําเภา
จาสิบเอก มงคล บุตรศรี
จาสิบเอก มงคล สรรขจร
จาสิบเอก มณเฑียร ธานีอัครศิริเดช
จาสิบเอก มนตรี คูณสุข
จาสิบเอก มนตรี ทองสิงห
จาสิบเอก มนตรี มรีรัตน
จาสิบเอก มนัสชัย รายณะสุข
จาสิบเอก มะยากี อุเส็น
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(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก มะรูดิง อาริยะ
จาสิบเอก มะโรดี้ โตะสามารถ
จาสิบเอก มะแอ เจะนิ
จาสิบเอก มานพ สุขสลุง
จาสิบเอก มานะชัย ธรรมดา
จาสิบเอก มานะศักดิ์ พองผลา
จาสิบเอก มานิตย จันอน
จาสิบเอก มานิตย มุงมาตร
จาสิบเอก มาโนช สังขวิลัย
จาสิบเอก เมธัส สังขสรุป
จาสิบเอก ไมตรี สินอวน
จาสิบเอก ยงยุทธ ลิ้มปวะนิช
จาสิบเอก ยงสฤทธิ์ พันธุจบสิงห
จาสิบเอก ยศไกร ไชยดี
จาสิบเอก ยศศิริ เลิศจินดา
จาสิบเอก ยุทธ ทองคํา
จาสิบเอก ยุทธนา ปานรอด
จาสิบเอก ยุทธนา พรมเดื่อ
จาสิบเอก ยุทธนา เลิศวงศปรีชา
จาสิบเอก ยูโสบ ตาเดอิน
จาสิบเอก รภัสสิทธิ์ ศรีวิฑูรย
จาสิบเอก รักชาติ โลตุฤทธิ์
จาสิบเอก รังสรรค แยมพยุง
จาสิบเอก รังสฤษฎ ชอนแกว
จาสิบเอก รัชพล ทองศิลา
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หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก รัฐกานต รัตนะ
จาสิบเอก รัฐพงษ ศักดิ์เจริญชัยกุล
จาสิบเอก รัตนโชติ ทองระยา
จาสิบเอก รัตพล หอยสังข
จาสิบเอก รุงชัย จางโพธิ์
จาสิบเอก เรืองศักดิ์ มูลมอญ
จาสิบเอก ฤทธิชัย สุขบุญเรือน
จาสิบเอก ฤทธิรงค ลือชา
จาสิบเอก ลือชัย นิลทรัพย
จาสิบเอก วงศกร เที่ยงสันเทียะ
จาสิบเอก วงศสถิตย อุทิศ
จาสิบเอก วนาวุธ ดําริหอนันต
จาสิบเอก วรจักร แจมฟา
จาสิบเอก วรฉัตร จันทรเสนา
จาสิบเอก วรชัย คงโภคา
จาสิบเอก วรชัย คอแดะ
จาสิบเอก วรเทพ แสงปลาย
จาสิบเอก วรยุทธ หมั่นเก็บ
จาสิบเอก วรรณชาติ เจริญพานิช
จาสิบเอก วรวิญญ คุปหิรัณย
จาสิบเอก วรวิทย ถาวระ
จาสิบเอก วรวิทย บุญมา
จาสิบเอก วรวุฒิ โพธิสัมฤทธิ์
จาสิบเอก วรวุฒิ สุพบุตร
จาสิบเอก วรายุทธ โพธิสุวรรณ
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(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก วัชรพล จันทรกลิ่นหอม
จาสิบเอก วัชระ หมอมปลัด
จาสิบเอก วัฒนศักดิ์ ทาววัฒนากุล
จาสิบเอก วันชัย บุญประชุม
จาสิบเอก วันชัย สวางศรี
จาสิบเอก วันชัย สิงหะ
จาสิบเอก วันชาติ บุญคํา
จาสิบเอก วัลลภ หนูเล็ก
จาสิบเอก วารินทร พันชคาม
จาสิบเอก วิชัย กิจสวัสดิ์
จาสิบเอก วิชัย สมัย
จาสิบเอก วิเชียร คะริบรัมย
จาสิบเอก วิเชียร ภูสุนทร
จาสิบเอก วิเชียร มหานิล
จาสิบเอก วิเชียร สายค้ํา
จาสิบเอก วิโชค เงินหลอ
จาสิบเอก วิฑูรย ปานโต
จาสิบเอก วิฑูรย ภูนา
จาสิบเอก วิฑูรย โมราราย
จาสิบเอก วิทยา พึ่งพันธ
จาสิบเอก วิทยา ภูศรีฤทธิ์
จาสิบเอก วิทูล แกวชิณ
จาสิบเอก วินัย รีพล
จาสิบเอก วินัย วิทยาการไพร
จาสิบเอก วิโรจน โคตรตาแสง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕

จาสิบเอก วิโรจน เทพสนิท
จาสิบเอก วิโรจน มีสี
จาสิบเอก วิษณุ ฉิมพาลี
จาสิบเอก วิสะกล คําวิสัย
จาสิบเอก วิสุทธิ์ สุขทวี
จาสิบเอก วีรชัย ซึ้งประเสริฐ
จาสิบเอก วีรพล วัฒนะกิจ
จาสิบเอก วีรภัทร บุตรโคษา
จาสิบเอก วีระ คําพวง
จาสิบเอก วีระชัย บุญอุม
จาสิบเอก วีระพันธุ พุมจันทร
จาสิบเอก วีระยุทธ แกนเรือง
จาสิบเอก วีระยุทธ บุญเชิด
จาสิบเอก วีระวิทย สุวรรณทับ
จาสิบเอก วีระศักดิ์ เกิดเจริญ
จาสิบเอก วีรัช พูลเพิ่ม
จาสิบเอก วุฒิชัย ทัพสุวรรณ
จาสิบเอก วุฒิพงษ นันทะทอง
จาสิบเอก วุฒิพงษ เลิศทวีรพร
จาสิบเอก ศรัญ ธีระไกรดํารงค
จาสิบเอก ศราวุฒิ พงษจันทร
จาสิบเอก ศราวุฒิ อยูจู
จาสิบเอก ศราวุธ ชาญณรงค
จาสิบเอก ศราวุธ ทองคง
จาสิบเอก ศราวุธ พรหมบุรี
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(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก ศราวุธ วัฒนาธร
จาสิบเอก ศราวุธ สืบบัณฑิตย
จาสิบเอก ศรีไพร แหวนเงิน
จาสิบเอก ศักดิ์ฎา วรรณภา
จาสิบเอก ศักดิเดชน วงศสวัสดิ์
จาสิบเอก ศักดิ์สิทธิ์ กิ่งสกุล
จาสิบเอก ศักดิ์สิทธิ์ นครินทร
จาสิบเอก ศักดิ์สิริ จันทรศรี
จาสิบเอก ศักรินทร อัคษร
จาสิบเอก ศิริชัย ชูเกต
จาสิบเอก ศิริชัย มั่งมี
จาสิบเอก ศิริพงษ ชาประสิทธิ์
จาสิบเอก ศิวกร วิรัชลาภ
จาสิบเอก ศิวะชัย เปรมวิจิตร
จาสิบเอก ศุคณิน พึ่งอารมณ
จาสิบเอก ศุภกร โยประโคน
จาสิบเอก ศุภกร โสวภา
จาสิบเอก ศุภกิจ คงหญาคา
จาสิบเอก ศุภกิจ เตยเลี้ยง
จาสิบเอก ศุภชัย คันธาโย
จาสิบเอก ศุภชัย เงินทวม
จาสิบเอก ศุภชัย เปาดอน
จาสิบเอก ศุภชัย มณฑา
จาสิบเอก ศุภชาติ ยานมัทรี
จาสิบเอก ศุภลักษณ บุญเจริญ
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จาสิบเอก ศุภวัฒน มีทอง
จาสิบเอก ศุภวิชญ ดําเนินสวัสดิ์
จาสิบเอก ศุภวิชญ นกเพชร
จาสิบเอก ศุภสรณ คําเงิน
จาสิบเอก เศรษฐพงศ ไวยะเนตร
จาสิบเอก สงกรานต กระตายจันทร
จาสิบเอก สงกรานต แกวจิตร
จาสิบเอก สถาพร เจริญสวัสดิ์
จาสิบเอก สถาพร ชางพันธ
จาสิบเอก สนั่น สุทธิประภา
จาสิบเอก สมเกียรติ แกวสุจริต
จาสิบเอก สมเกียรติ อินทร
จาสิบเอก สมคิด แชมชื่น
จาสิบเอก สมจิตร แกวชมภู
จาสิบเอก สมชาย ประชุมวงษ
จาสิบเอก สมชาย พรเจริญ
จาสิบเอก สมชาย สรอยสม
จาสิบเอก สมนึก บุญจันทร
จาสิบเอก สมนึก พันธคํา
จาสิบเอก สมบัติ ศรีสกุล
จาสิบเอก สมพงษ พุกสวัสดิ์
จาสิบเอก สมพงษ ศรลอม
จาสิบเอก สมพร มนตชัยภูมิ
จาสิบเอก สมพร หีบขุนทด
จาสิบเอก สมพล ดาวเรือง
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(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก สมภพ แยมยศ
จาสิบเอก สมภพ แสงสวาง
จาสิบเอก สมโภช ชีพสาทิศ
จาสิบเอก สมมาตร ทรัพยจรัสแสง
จาสิบเอก สมลักณ ชวดนุช
จาสิบเอก สมศักดิ์ โทนอก
จาสิบเอก สมศักดิ์ เพชรทูล
จาสิบเอก สมศักดิ์ โพธิ์ธรรม
จาสิบเอก สมศักดิ์ อภิวงค
จาสิบเอก สมหมาย ภาณุรัตน
จาสิบเอก สมหวัง โสภา
จาสิบเอก สมัคร ศุภสอน
จาสิบเอก สมัย แพงแกว
จาสิบเอก สมิง ไชยฮอย
จาสิบเอก สรชัช ยงเขตรการ
จาสิบเอก สรรเพชร สองบุญ
จาสิบเอก สรายุทธ อยูสมบูรณ
จาสิบเอก สราวุธ คําเสนา
จาสิบเอก สราวุธ รัตนมณี
จาสิบเอก สหชาติ พันธุภักดี
จาสิบเอก สหรัฐ พันธภักดี
จาสิบเอก สหวัสส ธนาอุดมเสฏฐ
จาสิบเอก สัญญา พัฒนจีน
จาสิบเอก สันติ เชื่อมสกุล
จาสิบเอก สันติพงษ คําเหงา
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จาสิบเอก สาคร เชื้อเหิม
จาสิบเอก สาคร ศุภษร
จาสิบเอก สาธิต เพ็ชรรุง
จาสิบเอก สาธิต ศรีแจม
จาสิบเอก สามารถ ดาวเรือง
จาสิบเอก สามารถ พานทอง
จาสิบเอก สามารถ โรจนาวี
จาสิบเอก สายัณห เจนจบ
จาสิบเอก สายัณห มาชะนา
จาสิบเอก สาโรจน โคตรมณี
จาสิบเอก สําอาง พวงพลับ
จาสิบเอก สิงหนาท แตกโพธิ์
จาสิบเอก สิทธิชัย ดวงทอง
จาสิบเอก สิทธิชัย รุงศรี
จาสิบเอก สิทธิเดช กมลพัฒนะ
จาสิบเอก สิทธิพงศ ทองรวง
จาสิบเอก สิทธิพงษ สังอรดี
จาสิบเอก สิทธิพร คงนิมิตร
จาสิบเอก สิทธิศักดิ์ ราษฎรดุษดี
จาสิบเอก สุกฤษฏิ์ ใยขาว
จาสิบเอก สุกิตติพร กลอนแหว
จาสิบเอก สุขเกษม เขตคง
จาสิบเอก สุขพงศ ภูมิพัฒนพุฒิพงศ
จาสิบเอก สุขสันต วาระดี
จาสิบเอก สุชาติ ปนจักคํา
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(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก สุชาติ สวัสดี
จาสิบเอก สุเชษฐ อินหมื่นไวย
จาสิบเอก สุดเขต เชื่อถือ
จาสิบเอก สุทธิกนก คงธนชัยกาญจน
จาสิบเอก สุทธิพงษ ยืนยง
จาสิบเอก สุทิน เปนทรัพย
จาสิบเอก สุเทพ คนการณ
จาสิบเอก สุธี ปานคลาย
จาสิบเอก สุนทร งามสีขํา
จาสิบเอก สุนทร พับขุนทด
จาสิบเอก สุนทร ศรีวงษา
จาสิบเอก สุนัน ทวีสาร
จาสิบเอก สุนาท โพธิ์นอย
จาสิบเอก สุพัฒนพล พันธุเลิศ
จาสิบเอก สุภณ แกวกาญจน
จาสิบเอก สุภรักษ อุทรังษ
จาสิบเอก สุภาพ สักกามาตย
จาสิบเอก สุเมธ จันทวิมล
จาสิบเอก สุรชาติ ภมรสูตร
จาสิบเอก สุรเชฏฐ บุตรวงษ
จาสิบเอก สุรศักดิ์ เกษมสุข
จาสิบเอก สุรศักดิ์ ทัศบุตร
จาสิบเอก สุรศักดิ์ สิโนทก
จาสิบเอก สุรศักดิ์ หลงเจริญ
จาสิบเอก สุรสิทธิ์ ดินมวง
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จาสิบเอก สุรสิทธิ์ สุขพันธ
จาสิบเอก สุรินทร สําเภา
จาสิบเอก สุริยงค กลีบแกว
จาสิบเอก สุริยะ ขันทีทาว
จาสิบเอก สุริยา แกวพิภพ
จาสิบเอก สุวรรณ ทองออน
จาสิบเอก สุวัฒน จันทรมนตรี
จาสิบเอก สุวัฒน นามตื้อ
จาสิบเอก สุวิท เทียมทัศ
จาสิบเอก สุวิทย บุญสุข
จาสิบเอก เสกสรรค แกวมีแสง
จาสิบเอก เสกสรรค รักสัตย
จาสิบเอก หลา เจริญเรือง
จาสิบเอก อดินันท บุญไทย
จาสิบเอก อดิศักดิ์ นวลผอง
จาสิบเอก อดิศักดิ์ ศรีบุญรอด
จาสิบเอก อดิศักดิ์ สาวิกัน
จาสิบเอก อดิสรณ โมรากุล
จาสิบเอก อนันต ชินคํา
จาสิบเอก อนุชา ขําขันทอง
จาสิบเอก อนุชา สุขกร
จาสิบเอก อนุชิต มหานิล
จาสิบเอก อนุรักษ รถมณี
จาสิบเอก อนุรักษ สังขเงิน
จาสิบเอก อโนทัย บัวทอง
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๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก อภิชล นาคชู
จาสิบเอก อภิชาติ กังวลสุข
จาสิบเอก อภิชาติ เกศทอง
จาสิบเอก อภิชาติ เกียรติอําไพ
จาสิบเอก อภิชาติ คํายอด
จาสิบเอก อภิภัทร คลายวิจิตร
จาสิบเอก อภิรักษ เพ็งแจม
จาสิบเอก อภิศักดิ์ ยืนยั่ง
จาสิบเอก อภิศักดิ์ รัตนราช
จาสิบเอก อภิสิทธิ์ ศรีมันตะ
จาสิบเอก อมรเทพ แชมใส
จาสิบเอก อมรเทพ ดีสุวรรณ
จาสิบเอก อมรรัตน สวนแกว
จาสิบเอก อรรถพล ชวงโพธิ์
จาสิบเอก อรรถสิทธิ์ แสงใส
จาสิบเอก อรุณทรัพย จักรเพชร
จาสิบเอก อลงกต สกุณี
จาสิบเอก อวิรุทธ จันทนิภามาศ
จาสิบเอก อัคคเดช สิงหะ
จาสิบเอก อัครชา หาญณรงค
จาสิบเอก อัศนัย แผนกุล
จาสิบเอก อัศวิน แกวบัวดี
จาสิบเอก อัษฎา แผนไพสน
จาสิบเอก อาทิตย ผาตากแดด
จาสิบเอก อาทิตย พิมพไธสง
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จาสิบเอก อาทิตย สัตยธรรม
จาสิบเอก อานนท เกิดเกตุ
จาสิบเอก อานนท ประจักษหยก
จาสิบเอก อาราม ขุนหนังสือ
จาสิบเอก อํานวย ฉิมมา
จาสิบเอก อํานวย ไชยวุฒิ
จาสิบเอก อํานวย ศิริเวช
จาสิบเอก อํานาจ ดิษฐบรรจง
จาสิบเอก อํานาจ ทวนสระนอย
จาสิบเอก อํานาจ พุมสอาด
จาสิบเอก อํานาจ ฤทธิ์เดช
จาสิบเอก อํานาจ ศรีภูมิเดิม
จาสิบเอก อํานาจ สมิททันต
จาสิบเอก อิทธิเดช สีเหลือง
จาสิบเอก อิทธิพจษ สมพงษ
จาสิบเอก อินทรธร ตั้งวิญู
จาสิบเอก อิศรา พาชื่น
จาสิบเอก อิศรา พานิช
จาสิบเอก อิศเรศวร ทองใหม
จาสิบเอก อุทัย รัดถา
จาสิบเอก อุเทน แสงดาว
จาสิบเอก เอ โพธิ์ทอง
จาสิบเอก เอกชัย แตงออน
จาสิบเอก เอกชัย ใหมเกื้อ
จาสิบเอก เอกราช ชนะชัยประเสริฐ

๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก เอกรินทร จิตตประเสริฐ
จาสิบเอก เอกรินทร เปยมศิริ
จาสิบเอก เอกวัฒน จันทอง
จาสิบเอก เอกสิทธิ์ ใจตรง
จาสิบเอก เอกสิทธิ์ ศรีระสันต
จาสิบเอก เอนก เชยคิม
พันจาเอก กฤษชญา ยอดแตง
พันจาเอก กฤษฎา สารักษ
พันจาเอก กิตติธัช พรมนอย
พันจาเอก กิติศักดิ์ สุขสมบูรณ
พันจาเอก กุลธร ใจประดิษฐ
พันจาเอก เกรียงไกร กอยฟอง
พันจาเอก เกรียงเดช จันเรือง
พันจาเอก คฑาพงษ ทะเลนอย
พันจาเอก คุณากร ประเสริฐศรี
พันจาเอก จักรพงษ อยูภักดี
พันจาเอก จักรพันธ ธนะภาษี
พันจาเอก จักริน เงินสุข
พันจาเอก จิรพงศ สุขสัมฤทธิ์
พันจาเอก เฉลิมชัย หาชอบ
พันจาเอก ชลากร โพธิ์แกว
พันจาเอก ชัยยศ งามญาติ
พันจาเอก ชาตรี สุริยะวงษา
พันจาเอก ณัฐพล โรจนุตมะ
พันจาเอก ณัทกร ธีรเกียรติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕

พันจาเอก ดนัย โนนมวง
พันจาเอก ดนุพล ฤทธิเดช
พันจาเอก เดชดํารงค ลองลอย
พันจาเอก ทรงพล นิลเจริญ
พันจาเอก ทรงวุฒิ โอสถานนท
พันจาเอก ทรงศักดิ์ กลับอําไพ
พันจาเอก ทรรศพงษ แนวดง
พันจาเอก ทศพล ไพบูลยศิริ
พันจาเอก ทศพล แสนจินดา
พันจาเอก ทัศนัย พัฒนมงคล
พันจาเอก ธนภูมิ พัดใย
พันจาเอก ธนวัฒน สาริกา
พันจาเอก ธนา โสมเมา
พันจาเอก ธนาเทพ เพลิงเทียน
พันจาเอก ธวัชชัย ศิริไสย
พันจาเอก ธีระ ประทุมวรรณ
พันจาเอก ธีระนันท ศรีนุนชุม
พันจาเอก นนทปวิธ ศรีชนะ
พันจาเอก นพดล ตุมสุภาพ
พันจาเอก นภาพรหม จันทรศิริกูล
พันจาเอก นริศ อินตารักษา
พันจาเอก นัธวัช เวียงสิมมา
พันจาเอก บงกช พินิจสงคราม
พันจาเอก บรรจบ แกวสวาง
พันจาเอก บุญเพ็ง ชูศรี

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาเอก ประยูร อินสาย
พันจาเอก ประสพโชค พืชพันธุ
พันจาเอก ปญญา เปลงปลั่ง
พันจาเอก ปยะพงศ แสงสุข
พันจาเอก พงศพณิช ดวงแกว
พันจาเอก พอเจตน ฉิมบรรเทิง
พันจาเอก พัลลภ บัวมาก
พันจาเอก พิชัย ดอนเขื่อนโสม
พันจาเอก พิสิฐ บุญยเสริมชัย
พันจาเอก พีรศักดิ์ กูลกิจ
พันจาเอก ภาสกร ยอดเมือง
พันจาเอก ภุชภงค สุมประเสริฐ
พันจาเอก มนตชัย กอทอง
พันจาเอก มนตรี งามพริ้ง
พันจาเอก มูฮัมมัดมูฮิบบุดดีน เจะปอ
พันจาเอก ยุทธนา ระนองไทย
พันจาเอก โยธิน สืบวงษรุง
พันจาเอก รณชัย ชัยชิตาทร
พันจาเอก วรพล พาที
พันจาเอก วรวุฒิ โสมเกษตริน
พันจาเอก วรากรณ สุทธิรักษ
พันจาเอก วราวุฒ เยาวไทยสง
พันจาเอก วราวุธ ธีรนันทดา
พันจาเอก วิเชษฐ จันทรเปรม
พันจาเอก วิระ บุญขันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาเอก วิลาศ สุวรรณ
พันจาเอก วิศัลย บัวหลวง
พันจาเอก วีรชัย เหมสลาหมาด
พันจาเอก วีรศักดิ์ ดาเจะ
พันจาเอก วีระชัย พนาสุขสันต
พันจาเอก ศราวุธ ดิษฐจํานงค
พันจาเอก ศราวุธ เพชรแอง
พันจาเอก ศักดิ์ณรงค พรรณาเหนือ
พันจาเอก ศักดิ์ดา จําปาทอง
พันจาเอก ศิริวัฒน ฤทธิ์มี
พันจาเอก ศุภชัย ควรหา
พันจาเอก ศุภชัย ศรีบุญวงศา
พันจาเอก ศุภทัศน แกววานิช
พันจาเอก สมชาย สุคําภา
พันจาเอก สมบูรณ อินทสระ
พันจาเอก สมปอง ภาสดา
พันจาเอก สมพงษ อารีรอบ
พันจาเอก สรศักดิ์ ขวัญอยูเย็น
พันจาเอก สิทธิพงษ ดอกพอง
พันจาเอก สุชิน วิเวกวินย
พันจาเอก สุรชัย ภาณุทัต
พันจาเอก สุรพล วันอาวงษ
พันจาเอก สุรศักดิ์ ฐิตะฐาน
พันจาเอก สุรศักดิ์ บุญสง
พันจาเอก สุรสิทธิ์ เจะวัง

๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาเอก สุระไกร เกตุอ่ํา
พันจาเอก สุริยะ นอยกาญจนะ
พันจาเอก สุริยัน พลพิพัฒน
พันจาเอก เสวก จันทรปรุง
พันจาเอก อดิศักดิ์ พาหลง
พันจาเอก อดิศักดิ์ สมเขาใหญ
พันจาเอก อติกันต อัสสลาม
พันจาเอก อภิวัฒน พวงยอด
พันจาเอก อลงกรณ แดงประดับ
พันจาเอก อวิรุทธ ถวาย
พันจาเอก อับดุลฮาเล็ม ดามิเด็ง
พันจาเอก อานูวา อาแว
พันจาเอก เอกราช ภูดี
พันจาเอก เอกราช เสมอใจ
พันจาอากาศเอก กมล เครือเมฆ
พันจาอากาศเอก กรณธรรม
แกวมวง
พันจาอากาศเอก กริช ปอมยุคล
พันจาอากาศเอก กฤษฎา สุขอยู
พันจาอากาศเอก กันตพงศ
ประไพเพชร
พันจาอากาศเอก กิ่งเพชร แสนกลา
พันจาอากาศเอก กิจพิทักษ
โชติวิเชียร
พันจาอากาศเอก กิตติ เสมอภาค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐๑๘ พันจาอากาศเอก กิตติพงศ
ชํานาญกิจ
๑๐๑๙ พันจาอากาศเอก กิตติพร มีแกว
๑๐๒๐ พันจาอากาศเอก เกียรติสกุล
พุทธสงกรานต
๑๐๒๑ พันจาอากาศเอก โกวิท
กาญจนชาญกุล
๑๐๒๒ พันจาอากาศเอก โกศล วันทอง
๑๐๒๓ พันจาอากาศเอก โกสนธิ์ ศรีพุมไข
๑๐๒๔ พันจาอากาศเอก เขาหลัก เสือขํา
๑๐๒๕ พันจาอากาศเอก จตุรงค ใจคง
๑๐๒๖ พันจาอากาศเอก จักกริช วิจบ
๑๐๒๗ พันจาอากาศเอก จินตภัทร ลิ้นนิยม
๑๐๒๘ พันจาอากาศเอก จิรพัทธ แชมภักตร
๑๐๒๙ พันจาอากาศเอก จุมพล ไฝทอง
๑๐๓๐ พันจาอากาศเอก เจษฎา
แกวบานแพว
๑๐๓๑ พันจาอากาศเอก เฉลิมชัย
เลี่ยนเพชร
๑๐๓๒ พันจาอากาศเอก เฉษฐา ทับปญญา
๑๐๓๓ พันจาอากาศเอก ชยรพ แตกหนองโน
๑๐๓๔ พันจาอากาศเอก ชวฤทธิ์ อัคพิน
๑๐๓๕ พันจาอากาศเอก ชัชชลิต ชูแวน
๑๐๓๖ พันจาอากาศเอก ชัยรัช โพธิ์โต
๑๐๓๗ พันจาอากาศเอก ชัยวัฒน บุญรัตน

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๐๓๘ พันจาอากาศเอก ณภัทร หงษคํา
๑๐๓๙ พันจาอากาศเอก ณรงคศักดิ์ โพธิกุล
๑๐๔๐ พันจาอากาศเอก ณรงคศักดิ์
เหมรัตนากุล
๑๐๔๑ พันจาอากาศเอก ณัฐพล ศึกษา
๑๐๔๒ พันจาอากาศเอก ณัฐโรจน พิมหะศิริ
๑๐๔๓ พันจาอากาศเอก ณัฐวัฒน
พันธนิยมภาเดช
๑๐๔๔ พันจาอากาศเอก ตรีรัตน ฉิมแกว
๑๐๔๕ พันจาอากาศเอก เติม สุขทองหลาง
๑๐๔๖ พันจาอากาศเอก ทัศนัย
รัตนปญญากุล
๑๐๔๗ พันจาอากาศเอก ธงชัย จันทรหาญ
๑๐๔๘ พันจาอากาศเอก ธนณัฏฐ
อภิโชติเดชาพัฒน
๑๐๔๙ พันจาอากาศเอก ธนบูลย
ปานวังวรพัฒน
๑๐๕๐ พันจาอากาศเอก ธนะพัฒน
มหันตชัยดิษฐ
๑๐๕๑ พันจาอากาศเอก ธนะวัฒน
กําลังวัตร
๑๐๕๒ พันจาอากาศเอก ธนัท บัวอําไพ
๑๐๕๓ พันจาอากาศเอก ธนากร โพธิ์จันทึก
๑๐๕๔ พันจาอากาศเอก ธนานันท รุกขชาติ
๑๐๕๕ พันจาอากาศเอก ธเนศ สมรภูมิ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก ธวัชชัย สุขขี
พันจาอากาศเอก ธีรพงษ บุญรอด
พันจาอากาศเอก ธีรภัทร นุชสา
พันจาอากาศเอก ธีรวุฒิ
กิตติพงศพิทยา
พันจาอากาศเอก ธีระศักดิ์
สาทประเสริฐ
พันจาอากาศเอก นพพร คลายแตง
พันจาอากาศเอก นรินทร ปนตา
พันจาอากาศเอก นวพล ยอดบัว
พันจาอากาศเอก นักรบ นาคบุตรศรี
พันจาอากาศเอก นัฎฐพงค อยูสนิท
พันจาอากาศเอก น้ําออย ทองตัน
พันจาอากาศเอก นิคม วงคชมภู
พันจาอากาศเอก บัณฑิต โพธิ์เรือนดี
พันจาอากาศเอก บุญลาภ เสือทิม
พันจาอากาศเอก ประชัญ สมบุตร
พันจาอากาศเอก ประทีป สีทา
พันจาอากาศเอก ประพันธ ทองภู
พันจาอากาศเอก ปริญญา
เมืองประแกว
พันจาอากาศเอก ปรีชา สวางศรี
พันจาอากาศเอก ปยมิตร มั่นปาน
พันจาอากาศเอก ปยะพงษ
โรจนนภากุล

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๐๗๗ พันจาอากาศเอก พงศพันธ
ไพศาลพิสุทธิ์
๑๐๗๘ พันจาอากาศเอก พรชัย พิไลพันธ
๑๐๗๙ พันจาอากาศเอก พรพล
อินทสมบูรณ
๑๐๘๐ พันจาอากาศเอก พรพิพัฒ
คลายคลึง
๑๐๘๑ พันจาอากาศเอก พรรศธชัย นพแดง
๑๐๘๒ พันจาอากาศเอก พลศักดิ์ ทองแพ
๑๐๘๓ พันจาอากาศเอก พัชรพงษ
พุมกําเนิด
๑๐๘๔ พันจาอากาศเอก พิทักษ เอี่ยมงาม
๑๐๘๕ พันจาอากาศเอก พิพัฒน
กลัดกันแสง
๑๐๘๖ พันจาอากาศเอก พูนศักดิ์
อังศุละโยธิน
๑๐๘๗ พันจาอากาศเอก ไพฑูรย สุขสด
๑๐๘๘ พันจาอากาศเอก ภาณุวัฒน
อุดหนุนพันธ
๑๐๘๙ พันจาอากาศเอก ยชญชยุตม
หงษศิริ
๑๐๙๐ พันจาอากาศเอก ยุทธนา สมานเชื้อ
๑๐๙๑ พันจาอากาศเอก รัฐกาญจน มั่นฟก
๑๐๙๒ พันจาอากาศเอก รัตนชัย อยูสุข
๑๐๙๓ พันจาอากาศเอก ราชา หาญยงยุทธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก รุงโรจน นัยเลิศ
พันจาอากาศเอก วัชรินทร แซไซย
พันจาอากาศเอก วัลลพ ดาอ่ํา
พันจาอากาศเอก วิทวัส ทรวดทรง
พันจาอากาศเอก วิทูร สมบูรณวสุ
พันจาอากาศเอก วินัยรักษ
ไชยฮะนิจ
พันจาอากาศเอก วิพัช ฟูเต็ม
พันจาอากาศเอก วิโรจน นุสดิน
พันจาอากาศเอก วีรวัฒน
เดชเดชะสุเมธ
พันจาอากาศเอก วีรวัฒน สินสวัสดิ์
พันจาอากาศเอก วีรวัฒน อยูสุข
พันจาอากาศเอก วีระ พิเรนทร
พันจาอากาศเอก ศักดา หาสุข
พันจาอากาศเอก ศักดิ์ชัย ทวีศรี
พันจาอากาศเอก ศิริชัย เอี่ยมสอาด
พันจาอากาศเอก เศกสรรค อาชานัย
พันจาอากาศเอก สกุล กิ่งใหญ
พันจาอากาศเอก สมเกียรติ บุญรอด
พันจาอากาศเอก สมชาย ฉิมพาลี
พันจาอากาศเอก สมภพ กายไธสง
พันจาอากาศเอก สมศักดิ์ ตาเรืองศรี
พันจาอากาศเอก สมิทโชติ ชางเยาว
พันจาอากาศเอก สราวุธ ขอดคํา

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๑๑๗ พันจาอากาศเอก สราวุธ
ประกอบกิจ
๑๑๑๘ พันจาอากาศเอก สราวุธ วีระพันธ
๑๑๑๙ พันจาอากาศเอก สัญชัย ดุลชาติ
๑๑๒๐ พันจาอากาศเอก สาธุการ
สุวรรณพันธ
๑๑๒๑ พันจาอากาศเอก สิงห โพธิ์ศรีทอง
๑๑๒๒ พันจาอากาศเอก สิทธิศักดิ์ เวียงสีมา
๑๑๒๓ พันจาอากาศเอก สีหราชย
กาญจนาภรณ
๑๑๒๔ พันจาอากาศเอก สุชาติ ปทุมมัง
๑๑๒๕ พันจาอากาศเอก สุพรรณ ธาตะนะ
๑๑๒๖ พันจาอากาศเอก สุรพล โตผึ้ง
๑๑๒๗ พันจาอากาศเอก สุรสิทธิ์ โองเคลือบ
๑๑๒๘ พันจาอากาศเอก เสกสันต
บุณยทรรพ
๑๑๒๙ พันจาอากาศเอก อดุลย พรหมสีใหม
๑๑๓๐ พันจาอากาศเอก อธิพงษ เรือนคํา
๑๑๓๑ พันจาอากาศเอก อธิษฐ แจมใส
๑๑๓๒ พันจาอากาศเอก อนุชิต แผนทอง
๑๑๓๓ พันจาอากาศเอก อภิสิทธิ์ พั่วงาม
๑๑๓๔ พันจาอากาศเอก อมรวิชช
สงวนแกว
๑๑๓๕ พันจาอากาศเอก อัครเดช มาแฮ
๑๑๓๖ พันจาอากาศเอก อัษฎาวุธ สุยะ

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

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก อารมย สายฉลาด
พันจาอากาศเอก อิศรา ธนีสัตย
พันจาอากาศเอก เอกพล แกวมณี
พันจาอากาศเอก เอกพล เทศนนท
พันจาอากาศเอก เอกสิทธิ์ คชไพร
จาสิบโท คมกริช เจริญสุข
จาสิบโท ณัฐพงษ เฮียงโฮม
จาสิบโท สุเนตร ดวงดาว
พันจาโท จักริน เงินสุข
พันจาโท ชาญณรงค เกียนทอง
พันจาโท วราวุธ ธีรนันทดา
จาสิบตรี ชัยพร สีจุมพล
จาสิบตรี ธนบดี นิมมานุทย
จาสิบตรี สํารวย สกุลแสนสุข
พันจาตรี ฉัตรมงคล เดชะบุญสนอง
พันจาตรี ชาญณรงค เกียนทอง
พันจาตรี รณชัย หงษทอง
สิบเอก นิพัทธ จัยทัพ
สิบเอก นุสสรณ จันทรทอง
สิบเอก พยม แจมรัมย
สิบเอก มนตรี หนูรอง
สิบเอก มานพ สิงหจันทร
สิบเอก มานัด จามา
สิบเอก เมธี ยอดพังเทียม
สิบเอก สมศักดิ์ จับตะเฆ

๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สิบเอก อภิชัย พูลเงิน
จาอากาศเอก ภาณุวัฒน สิงหโต
จาอากาศเอก เปรมศักดิ์ จรูญศักดา
พันเอกหญิง จรินทรพรรณ เทียนมี
พันเอกหญิง จารุภา ตรีระพงศ
พันเอกหญิง ณัฏฐวรรณ
สุวรรณประเสริฐ
พันเอกหญิง ทุติยาภรณ อินทเวช
พันเอกหญิง ปดิวรัดา อินทรสูง
พันเอกหญิง ปญจารีย
อินทรพงษสกุล
พันเอกหญิง พรรนิภา พิบูลทิพย
พันเอกหญิง เพ็ญศิริ นักรอง
พันเอกหญิง วราภรณ สมศิริ
พันเอกหญิง วิดาภรณ หวังเจริญ
พันเอกหญิง ศศิกานต
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พันเอกหญิง สุทธินี แสงสุวรรณ
นาวาเอกหญิง สุพิชฌาย สัณหจันทร
นาวาอากาศเอกหญิง ศิรินันท
ศรีสุวรรณศร
นาวาอากาศเอกหญิง เพ็ญนภา
กิจอาทร
นาวาอากาศเอกหญิง รวีวรรณ
พงษดวง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑๘๑ นาวาอากาศเอกหญิง รุงนภา
รามโกมุท
๑๑๘๒ นาวาอากาศเอกหญิง อุรัษฎา
วัณณรถ
๑๑๘๓ พันโทหญิง กนกรัตน พฤกษา
๑๑๘๔ พันโทหญิง กัลยนุช โพธารชร
๑๑๘๕ พันโทหญิง เกวลิน รักติบูลภาคิน
๑๑๘๖ พันโทหญิง เกษศรินทร เทพบริสุทธิ์
๑๑๘๗ พันโทหญิง คุณิชชา ทองมนต
๑๑๘๘ พันโทหญิง จันทิมา อวมออง
๑๑๘๙ พันโทหญิง จิตสุดา จารุจรณ
๑๑๙๐ พันโทหญิง ชลธิรา คลายโอภาส
๑๑๙๑ พันโทหญิง ชอทิพย วรรณมาศ
๑๑๙๒ พันโทหญิง ชอทิพย แสงกร่ํา
๑๑๙๓ พันโทหญิง ชิษณุช ชั้นบุญ
๑๑๙๔ พันโทหญิง ชุติพันธุ ศานตสงเคราะห
๑๑๙๕ พันโทหญิง ณรัชตฤทัย กาศสกุล
๑๑๙๖ พันโทหญิง ณัฐฐา ไรทิม
๑๑๙๗ พันโทหญิง ณิชาพร เนียมโชติคุณ
๑๑๙๘ พันโทหญิง ดารณี เรือนแกว
๑๑๙๙ พันโทหญิง ทัศนีย อุนเจริญ
๑๒๐๐ พันโทหญิง ทิพวัลย ชัยบุรินทร
๑๒๐๑ พันโทหญิง ทิพวัลย ลิ้มเรืองโรจน
๑๒๐๒ พันโทหญิง ธนัชพัชศรณ รุงสวาง
๑๒๐๓ พันโทหญิง ธนิดา พรหมประสิทธิ์

๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันโทหญิง ธมลวรรณ ตั้งวงษเจริญ
พันโทหญิง ธวัลยา ศรีเพ็ชรพันธุ
พันโทหญิง ธิดา วงศชนะ
พันโทหญิง นันทิดา คลายโอภาส
พันโทหญิง น้ําฝน นีลิกานนท
พันโทหญิง เนตรนภา สมหารวงค
พันโทหญิง บัณรสี ชวาลศิลป
พันโทหญิง เบญจวรรณ เทศะศิลป
พันโทหญิง ประภา กองแกว
พันโทหญิง ประภาพรรณ
บุปผาสวรรค
พันโทหญิง ปทมพร จรดล
พันโทหญิง ปทมา อยูเย็น
พันโทหญิง ปุณยวีร เกียรติประจักษ
พันโทหญิง พชกร สุวรรณโณ
พันโทหญิง พรนิสา รัตนชื่น
พันโทหญิง พรพรรณ สืบจากยง
พันโทหญิง พรรณิศา จบกลศึก
พันโทหญิง พัณณพรรษ
วงศณภัชชานันท
พันโทหญิง ภโวทัย พวงเพ็ชร
พันโทหญิง ภัสทริกา ภาสกรวัชชกุล
พันโทหญิง ภาษิตา ชุนวิเศษ
พันโทหญิง มณพร สรวยสุวรรณ
พันโทหญิง มะลิ พันธนอย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

พันโทหญิง ยศวดี เบญจพิพิธ
พันโทหญิง ระพีพรรณ หาญสกุล
พันโทหญิง รัฐนาถ พัฒนธรรม
พันโทหญิง รัตติยา เชนะโยธิน
พันโทหญิง เรือนแกว เสตถายน
พันโทหญิง วณิชยา หาสารี
พันโทหญิง วิจิตรา กิตติลดากุล
พันโทหญิง วิชญา มาลีรัตน
พันโทหญิง วีรสุดา กลิ่นทอง
พันโทหญิง ศศิรินทร เยี่ยมสถาน
พันโทหญิง ศิริพร ธารีเกตุ
พันโทหญิง ศิริพร ศรีสาคร
พันโทหญิง ศิริรัตน สุดใจ
พันโทหญิง ศิริวรรณ บุษยธนากรณ
พันโทหญิง ศุภพิชญ สวนวิจิตร
พันโทหญิง สมใจ เถื่อนคนรัก
พันโทหญิง สมหญิง รัตนะสุขจิตต
พันโทหญิง สมัญญา พันธุวัฒนา
พันโทหญิง สิรีรัศมิ์ ภามวงเลี่ยม
พันโทหญิง สุจิตรา เวิ่นทอง
พันโทหญิง สุชาดา อรุณเลิศ
พันโทหญิง สุพัตรา สงกลิ่น
พันโทหญิง สุภาณี กล่ําสมบัติ
พันโทหญิง สุรินทรดา มะลิสุวรรณ
พันโทหญิง โสภิตา พุมดียิ่ง

๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

พันโทหญิง อธิษฐาน เอมะรุจิ
พันโทหญิง อนันตา บุณยะสมิต
พันโทหญิง อรอุษา โกมารทัต
พันโทหญิง อลิสา รัตนเสนีย
พันโทหญิง อาภามาศ เกื้อสกุล
พันโทหญิง เอกอนงค หุนดี
นาวาโทหญิง กาญจนา ยี่สุน
นาวาโทหญิง นาขวัญ ญาตินุกูล
นาวาโทหญิง พลินี พงษพิพัฒนากุล
นาวาโทหญิง ภุมรา หมื่นศรี
นาวาโทหญิง วรศุลี ทองดี
นาวาโทหญิง ศุภมาส กังวานพณิชย
นาวาโทหญิง สิริพร ศักดิ์ศรชัย
นาวาโทหญิง อัญชลี กองแกว
นาวาโทหญิง กาญจนา สุวรรณภาพ
นาวาโทหญิง ชญาดา เงินเจริญ
นาวาโทหญิง ภุมรา หมื่นศรี
นาวาโทหญิง หัทยา รุจาคม
นาวาโทหญิง ณภัทร หุนวัน
นาวาโทหญิง บัวทิพย ทิพทัส
นาวาโทหญิง อารยา ขุนเจง
นาวาอากาศโทหญิง กนกรัตน
พิสมัย
๑๒๗๔ นาวาอากาศโทหญิง กานตชนา
สิงหดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๓๖
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๑๒๗๕ นาวาอากาศโทหญิง จีรวรรณ
จรูญฉาย
๑๒๗๖ นาวาอากาศโทหญิง พัชรภรณ
ภูวรกิจ
๑๒๗๗ นาวาอากาศโทหญิง รุงนภา
รามโกมุท
๑๒๗๘ นาวาอากาศโทหญิง สําฤทธิ์
จินตนาวงศ
๑๒๗๙ พันตรีหญิง กนกวรรณ เปรมอรุณ
๑๒๘๐ พันตรีหญิง จินตนา กุลละวณิชย
๑๒๘๑ พันตรีหญิง ดาวรุง มัยขุนทด
๑๒๘๒ พันตรีหญิง ธนวันต ตนพุดซา
๑๒๘๓ พันตรีหญิง พรพรรณ ศักดาเดช
๑๒๘๔ พันตรีหญิง พาฝน นาควิจิตร
๑๒๘๕ พันตรีหญิง ภารวี สดสวาง
๑๒๘๖ พันตรีหญิง วรางคณา อยูสุข
๑๒๘๗ พันตรีหญิง วัลลภา ชมจิตร
๑๒๘๘ พันตรีหญิง สรัญญา สิงหป
๑๒๘๙ พันตรีหญิง สิริพร บํารุงสุข
๑๒๙๐ พันตรีหญิง สุประวีณ พรรณสมัย
๑๒๙๑ นาวาตรีหญิง จุฑามาส กาญจนปาน
๑๒๙๒ นาวาอากาศตรีหญิง เพียงตะวัน
กาญจนะ
๑๒๙๓ นาวาอากาศตรีหญิง ลัดดา
ชาตะรักษ

๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยเอกหญิง ขปภาธร เดชะคุปต
รอยเอกหญิง พรรษมนตร ยืนยง
รอยเอกหญิง พัชรินทร มั่นกุง
รอยเอกหญิง สุนีย เจียมเจริญ
เรือเอกหญิง วิมลภักดิ์ วรศรี
รอยโทหญิง กุลณภา อินทโกษี
รอยโทหญิง จินตนา กลิ่นบุหงา
รอยโทหญิง ชลธิชา บุญรอดกลับ
รอยโทหญิง โชติกา เมตตาไพจิตร
รอยโทหญิง ปาริชาติ สังฆมณี
รอยโทหญิง พัชรินทร ดวนใหญ
รอยโทหญิง มรุยา ไชยอรรจนาภรณ
รอยโทหญิง สรอยลัดดา อินทโชติ
รอยโทหญิง สิริกานต ปานประสงค
รอยโทหญิง อัญชรี วรรณดิษฐ
เรือโทหญิง วัชรี พรมมิตร
เรืออากาศโทหญิง วรนิษฐ
เลิศสวัสดิ์การ
เรืออากาศโทหญิง อุมาภรณ
ศิริพันธ
เรืออากาศโทหญิง ปภินดา วงษใหญ
เรืออากาศโทหญิง วัชรี ใจตรง
รอยตรีหญิง กริน งามพริ้ง
รอยตรีหญิง โขมพัสตร เกตุศิริ
รอยตรีหญิง นงลักษณ ดูอินทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘

หนา ๓๗
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รอยตรีหญิง ผาณิต ละมัย
รอยตรีหญิง พวงเพ็ญ เหลืองศิริ
รอยตรีหญิง เยาวลักษณ บุญมาก
รอยตรีหญิง ระพีพร เหมือนแมน
รอยตรีหญิง รัตนาภรณ เขมะจารี
รอยตรีหญิง โรจนี สกูลเย็น
รอยตรีหญิง วรรณวรา กองสมัคร
รอยตรีหญิง วันเพ็ญ ไชยคําภา
รอยตรีหญิง วาสนา นาคปน
รอยตรีหญิง สุภาพร รุงแหยม
เรือตรีหญิง ประภาพรรณ
วองปรีชากุล
เรือตรีหญิง ปุณยนุช โชติกาพงศภัค
เรือตรีหญิง เพชรรัตน ศรีพงษสุทธิ์
เรืออากาศตรีหญิง กรรณิการ
สังฆมณี
เรืออากาศตรีหญิง บุปผา เทศหริ่ง
เรืออากาศตรีหญิง มัธติยา สอนดี
จาสิบเอกหญิง กนกวรรณ พรายทอง
จาสิบเอกหญิง กุลภัสสรณ
รักพงษไทย
จาสิบเอกหญิง จอมศรี กาจันทร
จาสิบเอกหญิง จันจิรา ศิริแสง
จาสิบเอกหญิง จิดาภา เอี่ยมเจริญ
จาสิบเอกหญิง จินดา ผอมปาด

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๓๓๙ จาสิบเอกหญิง ฉัตรชนันทร
ภาคแพทย
๑๓๔๐ จาสิบเอกหญิง ชญาณนันท มะลิวัลย
๑๓๔๑ จาสิบเอกหญิง ชนาวรรณ สุรินทร
๑๓๔๒ จาสิบเอกหญิง ชัชชลัยย ชูจิตร
๑๓๔๓ จาสิบเอกหญิง ชุติกาญจน ทาแปง
๑๓๔๔ จาสิบเอกหญิง ชุติกาญจน สิงหคํา
๑๓๔๕ จาสิบเอกหญิง ฐิตาภรณ นฤภัย
๑๓๔๖ จาสิบเอกหญิง ณปภัช นพเกา
๑๓๔๗ จาสิบเอกหญิง ณภาภัช ธนิกกุล
๑๓๔๘ จาสิบเอกหญิง ณัฐธยาน
ธนโชติวราพงศ
๑๓๔๙ จาสิบเอกหญิง ณัฐธิดา โสตถิปณฑะ
๑๓๕๐ จาสิบเอกหญิง ณัฐนรีย สังขขาว
๑๓๕๑ จาสิบเอกหญิง ณิชานันท
พวงเพ็ชรกรณ
๑๓๕๒ จาสิบเอกหญิง ณิรชา จั่นเพ็ชร
๑๓๕๓ จาสิบเอกหญิง ณิโรชา นิลวรรณ
๑๓๕๔ จาสิบเอกหญิง ดาราวรรณ แจงจิตร
๑๓๕๕ จาสิบเอกหญิง ดารินทรทิพย
สินศิริกุล
๑๓๕๖ จาสิบเอกหญิง ธนพร นาควังสากุล
๑๓๕๗ จาสิบเอกหญิง ธัญญาลักษณ
การนอก
๑๓๕๘ จาสิบเอกหญิง นงลักษณ ดวงบุบผา

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

หนา ๓๘
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จาสิบเอกหญิง นภัส ทองยั่งยืน
จาสิบเอกหญิง นฤมล ผลดี
จาสิบเอกหญิง นันทยา เทียมเมฆา
จาสิบเอกหญิง บัลกีส นุห
จาสิบเอกหญิง บุญญาภา จันทรมณี
จาสิบเอกหญิง บุบผา บางกระ
จาสิบเอกหญิง บุษบงกกช
อินทรวัฒนา
จาสิบเอกหญิง บุษรา พลชา
จาสิบเอกหญิง ประภาศิริ ปกขาว
จาสิบเอกหญิง ปริญา ขําทอง
จาสิบเอกหญิง ผาณิต บุตรดีวงษ
จาสิบเอกหญิง พรพรรณ สืบประสิทธิ์
จาสิบเอกหญิง พลับพลึง สรอยพรม
จาสิบเอกหญิง พัชรธร ชองวารินทร
จาสิบเอกหญิง พัชราภรณ รอสูงเนิน
จาสิบเอกหญิง พัชริน สมารังคสุต
จาสิบเอกหญิง พัชรี ปฏิพิมพาคม
จาสิบเอกหญิง พัชรี ผานศึก
จาสิบเอกหญิง พัชรี มณีกิจ
จาสิบเอกหญิง เพ็ญแข ขุนจง
จาสิบเอกหญิง ภัณฑิรา จีนาภักดิ์
จาสิบเอกหญิง ภัทราวดี เซงป
จาสิบเอกหญิง มณชิกานต
ครัวกระโทก

๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอกหญิง มนัสวีข ชูศรีวาสน
จาสิบเอกหญิง มาริษา สัมมาทิศ
จาสิบเอกหญิง เยาวลักษณ ปะนัดศรี
จาสิบเอกหญิง เยาวลักษณ สุขวารี
จาสิบเอกหญิง รวิกร ธนะบุตร
จาสิบเอกหญิง รัตนรัตน
ปลุกปลื้มศักดิ์
จาสิบเอกหญิง รัตนา ทองหลอ
จาสิบเอกหญิง รุงไพลิน วงษนายะ
จาสิบเอกหญิง เรณู แดงจะโปะ
จาสิบเอกหญิง เลิศวิไล บุญลา
จาสิบเอกหญิง วนิดา นอยวิเศษ
จาสิบเอกหญิง วรรณรา เกิดอุดม
จาสิบเอกหญิง วรารัตน
มหาศรานนท
จาสิบเอกหญิง วัชราภรณ อุทกเขียว
จาสิบเอกหญิง วาสนา มิวันเปย
จาสิบเอกหญิง วิชชุลดา วัฒนศัพท
จาสิบเอกหญิง วิชิราภรณ โชติธรรม
จาสิบเอกหญิง วิณิชชา เอื้อสุนทร
จาสิบเอกหญิง วิภาพักตร ชมภูลาว
จาสิบเอกหญิง วิรัลพัชร
วรภัทรฐิติพงษ
จาสิบเอกหญิง วิลัย โสนาง
จาสิบเอกหญิง วิไล คูคีรีเขต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕

หนา ๓๙
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จาสิบเอกหญิง ศรีธร อินตะ
จาสิบเอกหญิง ศศิธร แยมขจร
จาสิบเอกหญิง ศิราณี ศรีคํา
จาสิบเอกหญิง ศิรินันท โตสวัสดิ์
จาสิบเอกหญิง ษุภินันท ปติ
จาสิบเอกหญิง สรญา ราชอาจ
จาสิบเอกหญิง สิริกร กิตติโศภากุล
จาสิบเอกหญิง สุกัญญา เทพสุขดี
จาสิบเอกหญิง สุกันยา ชํานาญกิจ
จาสิบเอกหญิง สุธนา
แจมจันทรหาญ
จาสิบเอกหญิง สุนีย ศรีวิไชย
จาสิบเอกหญิง สุภาพร บุญโย
จาสิบเอกหญิง สุมาลี จันทรมะโฮง
จาสิบเอกหญิง สุวรรณรัตน
ดอนคําพา
จาสิบเอกหญิง เสาวลักษณ รัตนชีวิน
จาสิบเอกหญิง แสงจันทร
พุทธเจริญ
จาสิบเอกหญิง แสงอรุณ พรหมบุญ
จาสิบเอกหญิง อภันตรี สอนศรี
จาสิบเอกหญิง อภิณี ธรรมมารัตน
จาสิบเอกหญิง อรุณีย พงศอนุจารี
จาสิบเอกหญิง ออนศรี กูฎโสม
จาสิบเอกหญิง อัจฉรียา ภิรมยเมือง

๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอกหญิง อาฐิชาณัณ แกวนารี
พันจาเอกหญิง กชพร จุดชายสงค
พันจาเอกหญิง กฤษณา บุญบัวทอง
พันจาเอกหญิง จินตนา โพธิ์จีน
พันจาเอกหญิง ณัฐกฤตา พรหมกูล
พันจาเอกหญิง นัทถนิดชา
โคตรประทุม
พันจาเอกหญิง นัยนกานต
เตชะธนารีย
พันจาเอกหญิง พิชชากานต
จิตประกล่ํา
พันจาเอกหญิง พิตตินันท ตั้งตน
พันจาเอกหญิง มาริสา พึ่งศาสตร
พันจาเอกหญิง รณิดา เยื่อใย
พันจาเอกหญิง วราภรณ เถาสุวรรณ
พันจาเอกหญิง สายสุนีย บัวกีบ
พันจาเอกหญิง สุชาดา บํารุงเวช
พันจาเอกหญิง สุภาพร
บริบูรณทรัพย
พันจาเอกหญิง อพรรณี บัวขํา
พันจาเอกหญิง อุไรรัตน นิสพะเนา
พันจาอากาศเอกหญิง กิริยา
สุคนธเปลี่ยนสี
พันจาอากาศเอกหญิง จรัสลักษณ
เสวกวัฒโนภาส

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔๔๕ พันจาอากาศเอกหญิง ทัชชภร
วงศสุวรรณ
๑๔๔๖ พันจาอากาศเอกหญิง บุตรี ไชยชนะ
๑๔๔๗ พันจาอากาศเอกหญิง สุพิศ บัวลอย

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๔๔๘ พันจาอากาศเอกหญิง โสพิตรา
สมชอบ
๑๔๔๙ พันจาอากาศเอกหญิง อลิษา ยะโกะ

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

พลโท พันธุพิศิษฐ ทรรพวสุ
พลตรี ชานนท ใชสงา
พลตรี มานพ สัมมาขันธ
พันเอก กรกฎ เจริญฤทธิ์
พันเอก กรกิจ ศรีทองกุล
พันเอก กฤติ เนื่องจํานงค
พันเอก กฤษฏา จิตรรังศี
พันเอก กฤษณ วราภิรมย
พันเอก กฤษณพงค พรหมการัตน
พันเอก กฤษณะ นันทะวิชัย
พันเอก กฤษดา เรืองจุย
พันเอก กัมปนาท วาพันสุ
พันเอก กิจจา ศรีเมือง
พันเอก กิตตินันท นาคปน
พันเอก กิตติพงษ ระมาศ
พันเอก กิตติศักดิ์ พันธุบรรยงก
พันเอก กูเกียรติ ซื่อสัตยาวงศ
พันเอก เกริกฤทธิ์ ทรงประกอบ
พันเอก เกียรติพนธ ประทุมรัตน
พันเอก คมกฤช อจลานนท
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พันเอก คุณากร พันธุดี
พันเอก จตุพงศ มุธาวงศ
พันเอก จตุรภัทร ดวงนิมิตร
พันเอก จรัญ สุวรรณวงศ
พันเอก จรีเมศร เปาอินทร
พันเอก จักร วราภิรมย
พันเอก จักรรัตน ปตถามัง
พันเอก จิตรเทพ ตรีวิมล
พันเอก เจษฎางค แสนทน
พันเอก ฉกาจ ขันตี
พันเอก ฉัตรชัย คุมดวง
พันเอก ฉัตรชัย รัตนตรัง
พันเอก ฉัตรดนัย คลองการ
พันเอก เฉลิมเกียรติ คลายพงษ
พันเอก เฉลิมเกียรติ ศิริสมบูรณ
พันเอก เฉลิมพร ขําเขียว
พันเอก เฉลิมศักย ดาสะอาด
พันเอก ชนาธิป ทองเชี่ยว
พันเอก ชยานันท ทองจันทร
พันเอก ชยุต เดชเสารหา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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พันเอก ชัชช มนตรีมุข
พันเอก ชัยฤทธิ์ แกวสอาด
พันเอก ชาญ กะรัตน
พันเอก ชาญณรงค กลอมเกลี้ยง
พันเอก ชาติชาย สุจาคํา
พันเอก ชายชาญ สายะตานันท
พันเอก ชูชาติ นนทบุตร
พันเอก โชคชัย ชิงชนะกุล
พันเอก ไชยเดช แกนแกว
พันเอก ไชยา กลิ่นพยอม
พันเอก ณรงคฤทธิ์ คัมภีระ
พันเอก ณัฎฐชัย ปาโมกข
พันเอก ณัฏฐพฤทธ ชัชชัยวรกฤศ
พันเอก ณัฐฐา นวลศรีฉาย
พันเอก ณัฐพล ทองพั้ว
พันเอก ณัฐพล อริยรัตนธรรม
พันเอก ณัฐวัฒน จันทรเจริญ
พันเอก ดาบชัย แสงชาติ
พันเอก ดํารงคฤทธิ์ วงศโสภา
พันเอก เดชพร บุณยรัตพันธุ
พันเอก ตรียุทธ ศรีขวัญ
พันเอก เติมศักดิ์ เรืองระยนต
พันเอก ทวี กุดแถลง
พันเอก ธนกรณ เมตตาสัตย
พันเอก ธนกฤต นพคุณวิจัย

หนา ๔๑
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(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก ธนเดช ภูษิปภาวงษ
พันเอก ธนวัชระ วิเศษศรี
พันเอก ธนัสถา ถมังรักษสัตว
พันเอก ธรนิศวร เกื้อสกุล
พันเอก ธานินทร ดมหอม
พันเอก ธานี เกียรติสาร
พันเอก ธายุทธ สวนกูล
พันเอก ธีรวุฒิ สวางวารี
พันเอก นพดล ชื่นศิริเกษม
พันเอก นพสิทธิ์ ฟกหอม
พันเอก นรินทรพร ขุมนาค
พันเอก นริศ เกิดบาง
พันเอก นริศร เขมขน
พันเอก นันทโชติ ภูวัฒนา
พันเอก นาทกาญจน วงศทแกลว
พันเอก นิคม ทองอินทรแกว
พันเอก นิธิไชย บุญไชย
พันเอก นิมิตร วีระพงศ
พันเอก บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน
พันเอก บุญสง พรมนิล
พันเอก บุญอนันต อนันตเสาวภาคย
พันเอก ปกิจจ แสงสวาง
พันเอก ปฏิภาณ พนาพิศาล
พันเอก ประพร หิริโอตัปปะ
พันเอก ประเสริฐ แกวออน
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พันเอก ปรัชญา ธุวะเศรษฐกุล
พันเอก ปรีชา อภิวันทตระกูล
พันเอก ปรียพงศ สามิภักดิ์
พันเอก ปยะ หิมะมาน
พันเอก พชรพล สินธุวงศานนท
พันเอก พณศธร โพธิ์กล่ํา
พันเอก พรภิรมย มั่นฤกษ
พันเอก พลังรัฐ ทองสันตติ์
พันเอก พสุธาร สมิตานนท
พันเอก พัฒนชัย จินตกานนท
พันเอก พันเนตร ทับงาม
พันเอก พิชชญาณ พวงทอง
พันเอก พิชัย อุดมบัวทอง
พันเอก พิเชฐ เจียมใจ
พันเอก พิศิษฐ กันทะใจ
พันเอก พิสิษฐ มหิงษ
พันเอก พิสุทธิ์ เต็มภัทราโชค
พันเอก พีรพงศ รัตนกุสุมภ
พันเอก พีระพันธ กลั่นทอง
พันเอก ไพฑูรย เปยมจิตต
พันเอก ภัทรภณ จันทรโรจน
พันเอก ภาสกร รักการดี
พันเอก ภูวนารถ ยอดศิริ
พันเอก มงคล อุปสาร
พันเอก มนตสันต เล็กเจริญวงศ

หนา ๔๒
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(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก ยศกร บุญบวรพงศ
พันเอก ยศวีร วงศเจริญ
พันเอก ยุกต สุวัฒนางกูร
พันเอก ยุทธการ ธนะสถิตย
พันเอก ยุทธนา ขันทอง
พันเอก โยธิน ชัยมงคล
พันเอก รณณรงค จันทินมาธร
พันเอก รวี พินิจจันทร
พันเอก รังสรรค ตันสิทธิแพทย
พันเอก รัชพล นอยพิทักษ
พันเอก เรืองศักดิ์ อยูชา
พันเอก วรพจน ตระการศิรินนท
พันเอก วรเวช วนมงคล
พันเอก วรากร ธนยั่งยืน
พันเอก วสิษฏ กสิวิวัฒน
พันเอก วัชรกร อันทะคําภู
พันเอก วัชราวุธ ยิ่งยง
พันเอก วัฒนา หลายวัฒนไพศาล
พันเอก วันชัย สุชาติ
พันเอก วาริส ทรวงโพธิ์
พันเอก วิชา ภูทอง
พันเอก วิทยา อินนาคกูล
พันเอก วิริยะ เกิดสุข
พันเอก วิศิษฏ พรหมธีระวงศ
พันเอก วิเศษเวโรจน วิเศษศรี
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พันเอก วิสันต ทองอราม
พันเอก วีรสิฏฐ จันแดง
พันเอก วีระพงค ตั้นเจริญ
พันเอก วีระยุทธ เชื้อสุจริต
พันเอก วุฒิกรณ รอดความทุกข
พันเอก ศรวัสย หนูไฉยา
พันเอก ศรัณย รอดบุญธรรม
พันเอก ศราวุธ จินดารัตน
พันเอก ศราวุธ แสงโชติ
พันเอก ศิรพัฒน เบื้องบน
พันเอก ศิวดล ยาคลาย
พันเอก ศิวัฒน รัตนอนันต
พันเอก ศุภชัย สุดาจันทร
พันเอก เศกสรรค ภัทรนาวิก
พันเอก เศรษฐศักดิ์ ดีสุข
พันเอก สนิท บุญราศรี
พันเอก สนิทพงษ ไชยขันแกว
พันเอก สมคิด คงแข็ง
พันเอก สมบัติ บุญกอแกว
พันเอก สมรรถชัย แปงสาย
พันเอก สโมสร สงวนดี
พันเอก สฤษดิ์ กัมปนาทยุทธเสนี
พันเอก สัณห นันทขวาง
พันเอก สันติพงศ นารี
พันเอก สิทธิชน นามสุข
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(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก สิทธิพัฒน พงศสุวรรณ
พันเอก สิทธิศักดิ์ พรหมดิเรก
พันเอก สิรพงษ วิลาลัย
พันเอก สุกิจ ภิญโญ
พันเอก สุชาติ ปานถม
พันเอก สุฑีฆา บุญวัง
พันเอก สุทธิศักดิ์ นาคคงคํา
พันเอก สุเทพ ยั่งยืน
พันเอก สุธาวิทย บุญยรัตกลิน
พันเอก สุพัฒน สุขี
พันเอก สุรชาติ ดวงเดือน
พันเอก สุรศักดิ์ สุขแสง
พันเอก เสมา จิตรอําไพ
พันเอก เสริมพงษ จารุเลิศวุฒิ
พันเอก อกนิษฐ รัตนโสภณ
พันเอก อนุ รามจันทร
พันเอก อนุชิต บุญชู
พันเอก อภิศักดิ์ นุมนาม
พันเอก อรรตพล พรอนันตรัตน
พันเอก อัครเดช เปยมไหวพริบ
พันเอก อัครวัฒน เจริญราช
พันเอก อัศวิน อินทนนท
พันเอก อาคม สายแวว
พันเอก อารม ยศสุนทร
พันเอก อารัมภ อังศุเศรณี
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พันเอก อาศิส บุณยะประภัศร
พันเอก อิทธิพล กอรม
พันเอก เอกพล พิพัฒนคุโณปการ
พันเอก เอกภพ กังสนานนท
พันเอก เอกรินทร กลิ่นจันทร
พันโท กม จารุเศรนี
พันโท กมลฤต มวงมณี
พันโท กรกฎ ศิริสาคร
พันโท กรณพิศิษฏ แจงเจนเวทย
พันโท กรินทร ลิ้มสังกาศ
พันโท กฤตธี พรมชัย
พันโท กฤตินันท นิโลบล
พันโท กฤษฎา ธนรักษ
พันโท กฤษฎา พงศเลิศโกศล
พันโท กฤษฎา สุขสองหอง
พันโท กฤษณ แสงกลา
พันโท กฤษณ ทิพยดนตรี
พันโท กสิภูมิ วงศหมอ
พันโท กองเกียรติ อิงคนันท
พันโท กอบบุญ จุละจาริตต
พันโท กัญญณัต ไชยโอชะ
พันโท กัมปนาท คงเสถียรพงษ
พันโท กําพล ทองโสม
พันโท กิตติ กลิ่นคําหอม
พันโท กิตติ ปรึกษากร

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันโท กิตติ อุตมกูล
พันโท กิตติพงษ นามใหญ
พันโท กิตติพงษ มั่นเขตวิทย
พันโท กิตติภัค เการัตน
พันโท กิตติภัต สุขสรรค
พันโท กิตติมศักดิ์ นิลผองอําไพ
พันโท กิตติวัฒน วังคําหมื่น
พันโท กิตติวิทย วรรคตอน
พันโท กิตติศักดิ์ สุภวัฒนากร
พันโท กุดั่น ทองคํา
พันโท กุลฉัตร สุจริตกุล
พันโท เกงกลา ตันตยาภิรมยกุล
พันโท เกรียงไกร แกวกระจาย
พันโท เกรียงไกร จันทะแจม
พันโท เกรียงศักดิ์ ชัยชนะกิจพงษ
พันโท เกรียงศักดิ์ แดงประเสริฐ
พันโท เกษมศักดิ์ ทัศนพูนชัย
พันโท เกียรติภูมิ มินทระ
พันโท เกียรติศักดิ์ เคนกิจ
พันโท เกียรติศักดิ์ พรหมหรรษ
พันโท โกเมธ รัตนผองใส
พันโท โกสินภทรณ ฒ โสหาญ
พันโท ไกรวุฒิ แกวรักษา
พันโท ขจรศักดิ์ พรมบุตร
พันโท คชาสินธุ วงษทาว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

พันโท คเชณร สายดิ่ง
พันโท คเชนทร แอดมา
พันโท คณพศ อจลานนท
พันโท คนอง สายทอง
พันโท คมเจษฎ อุณวงศ
พันโท ครรชิต ดํารงคพิวัฒน
พันโท ครองเขต ศรีวงศ
พันโท คํารณ มีลาภกิจ
พันโท โฆษิต โฆษิตวรรณ
พันโท จตุพล ศรีเกตุ
พันโท จตุรงค ปองเพชร
พันโท จตุรงค พรหมบุตร
พันโท จเรวัฒน เจงวัฒนพงศ
พันโท จักรกริศน ธุระพันธ
พันโท จักรชัย สําเภา
พันโท จักรพงษ เครือเจริญ
พันโท จักรพงษ เทพพันธุ
พันโท จักรพันธ ศรีสุภโชค
พันโท จักรพันธุ พุทธบุตร
พันโท จักรวาล เรือนคํา
พันโท จินตวัฒน แกวเกตุ
พันโท จิรภัทร หอมสะอาด
พันโท จิระกิจ จิตรภักดี
พันโท จิระเดช ปานพรหมมาศ
พันโท จีรวิทย เผือดผุด

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันโท เจษฎา แกวษา
พันโท เจษฎา จันทรโณทัย
พันโท เจษฎา ยาคุมภัย
พันโท เจษฎากรป หาญกาย
พันโท เจษฎาวัฒน เพ็งพร
พันโท เฉลิมชัย ผาทอง
พันโท เฉลิมยศ ทัศนัย
พันโท ชนะตน สุรารักษ
พันโท ชนะพล คินิมาน
พันโท ชนินทร บูรณะเจริญ
พันโท ชยพล แสงแดง
พันโท ชลิต มูยีมัด
พันโท ชวินทร เกิดเกรียงบุญ
พันโท ชัชวาลย อังวณิชยสกุล
พันโท ชัยนรินท ชมภูทรัพยศิริ
พันโท ชัยพงศธร สวัสดิภาพ
พันโท ชัยภัทร ทรัพยะสม
พันโท ชัยรัตน จันทรปลูก
พันโท ชัยรัตน ศรีภิรมย
พันโท ชัยรัตน สาลี
พันโท ชัยวุฒิ พรมทอง
พันโท ชัยสิทธิ์ ศรีสมบัติ
พันโท ชาญณรงค ชํานาญกิจ
พันโท ชาญวิทย ทองดีเลิศ
พันโท ชาญวิทย อรรคฮาด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕

พันโท ชาติตระการ เนาววิจิตร
พันโท ชินโชติ พิทยานนท
พันโท ชีระชัย พึ่งยอด
พันโท ชุติกร ชุมคง
พันโท ชุติเทพ ราชสีหา
พันโท ชูศักดิ์ คงสุวรรณ
พันโท เชษฐา แปลงดี
พันโท เชิดศักดิ์ ชินโคตรพงษ
พันโท ไชยทัศน จันทรดี
พันโท ฐานพัฒน แสงนาค
พันโท ฐานวัฒน วงษสุวรรณ
พันโท ฐาปนศิริ พูลสวัสดิ์
พันโท ฐิติวัฒน พลอยมณีวงษ
พันโท ณเดชน บุนนาค
พันโท ณธน เพ็งแสวง
พันโท ณธฤษภ ศิริประเสริฐ
พันโท ณพล เตชนันท
พันโท ณพล ทุมวงศ
พันโท ณรงค พรหรรษาวิจิต
พันโท ณรงค ลักษมาณา
พันโท ณรงคชัย นิตยสุทธิ์
พันโท ณรงคฤทธิ์ มณีรุง
พันโท ณวัตร จัตุมาศ
พันโท ณัช ถิราติ
พันโท ณัฏฐพัชร สทิสินทร

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันโท ณัฐกร เพชรปานกัน
พันโท ณัฐพงษ ลมสูงเนิน
พันโท ณัฐพงษ เสาวยงค
พันโท ณัฐพล โชคไมตรี
พันโท ณัฐพล ณีวัง
พันโท ณัฐพล โรจนบุรานนท
พันโท ณัฐวัฒน พรมฝาย
พันโท ดนัย สุมานิก
พันโท ดิศยศ ศรีเมืองวงศ
พันโท แดนดอย พิกุลทอง
พันโท ตติ จิตรู
พันโท ตรีภพ ออกลาง
พันโท ตอพงษ มาตาพิทักษ
พันโท ตุลวัตร ชุณหวิจิตรา
พันโท ไตรภพ สมดี
พันโท ถนอมพงษ เรืองจันทร
พันโท ถาวร ศุภโชคอวยชัย
พันโท ทรงกิตติ นามไพร
พันโท ทรงพล บุณยะวิโรจ
พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ
พันโท ทวี พิลาทอง
พันโท ทวีรัตน เบญจาทิกุล
พันโท ทศพร บุญครอง
พันโท ทศพรชัย จินดาสวัสดิ์
พันโท ทองแดง ฝูงใหญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

พันโท ทักษยศ กิจรุงเรือง
พันโท ทัตตเดช สุวรรณรัตน
พันโท ทัฬห บําเรอราช
พันโท เทพพล เจือเพชร
พันโท เทวารัณย ประสาทแกว
พันโท เทวินทร จันดาหอม
พันโท ธนชัย ธนพิทักษ
พันโท ธนธัช เลิศธโนทัย
พันโท ธนพงษ แพทยพิทยา
พันโท ธนภัทร บุญเดช
พันโท ธนรัฐ ลําจวน
พันโท ธนวรรธน ฉลาดการณ
พันโท ธนะรัชต ศรีภมร
พันโท ธนัช กําแหงฤทธิรงค
พันโท ธนัญชัย จีระออน
พันโท ธนานันต อิศรางกูร ณ อยุธยา
พันโท ธนิต เฉลิมวัฒนชัย
พันโท ธรรศนัฏฐ โคตระวีระ
พันโท ธวัฒน อินกอง
พันโท ธัชชัย ศรีสถาพร
พันโท ธัชพล บูระวัฒน
พันโท ธัญญา ทองประสาท
พันโท ธารีรัศม เที่ยงงามจรัส
พันโท ธิติ ลิ้มขจรเดช
พันโท ธีรศักดิ์ พุมสีทอง

๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันโท ธีระยุทธ บุญญาวงศวาณิช
พันโท ธีระยุทธ ฤทธิวงศ
พันโท นคร สุวรรณธนาสาร
พันโท นนทวัชร ทัดเที่ยง
พันโท นพกร ใจมิภักดิ์
พันโท นพดล โตแทนสมบัติ
พันโท นพดล แสงจันทร
พันโท นพนันท ชื่นชู
พันโท นพพร สิงหศักดา
พันโท นพอนันต ปาลิวนิช
พันโท นราเทพ ณ พัทลุง
พันโท นราธิป จอง
พันโท นรินทรชัย ฐานะ
พันโท นริศ เลี้ยงอยู
พันโท นริศ สามารถ
พันโท นริศชัย ชัยมาลา
พันโท นัฐพงศ แจมสุวรรณ
พันโท นันทภพ ไชยสงค
พันโท นําโชค สําราญ
พันโท นิติ จิรัตฐิวรุตมกุล
พันโท นิทัสน ชูแกว
พันโท นิพนธ ปานขํา
พันโท นิรุธ ณ ลําปาง
พันโท บดินทร พันธุดี
พันโท บริสุทธิ์ สุจินพรัหม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕

พันโท บัณฑิต เพชรนอย
พันโท บําเพ็ญ เพ็ญภาคกุล
พันโท บุรินทร ธีระวัฒนวิศิษฎ
พันโท บุริม เครือเปงกุล
พันโท ปฏิเวธ ชาติละออง
พันโท ปฐพี พุทธผล
พันโท ปณิธาน ภารการ
พันโท ปรมะ ปุรินทราภิบาล
พันโท ปรเมธ ศานุพงศ
พันโท ปรรณิวัฒน วองวิษณุวงศ
พันโท ประชา สมิทธสมบูรณ
พันโท ประทีป โภคินวงศ
พันโท ประพัฒน ลาภภักดี
พันโท ประภาส อินทรนอย
พันโท ประวิทย พูลเทียบรัตน
พันโท ประสาน จันทศร
พันโท ประเสริฐ จันทรวาศ
พันโท ประเสริฐ ศรีแกว
พันโท ประเสริฐศักดิ์ แกวคํา
พันโท ปราโมทย รูสมกาย
พันโท ปรีดา ปรีดานันต
พันโท ปองพล สุทธิเบญจกุล
พันโท ปญญพงศ หิรัญสาย
พันโท ปณณวิชญ มาณะสม
พันโท ผดุงศักดิ์ ปนเกตุ

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
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(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันโท เผาพันธ พันธุวิทย
พันโท พงศกร เพียรมาก
พันโท พงศอิษฎา รัตนพิทยานุกุล
พันโท พงษพิภพ อรุณเลิศ
พันโท พงษศักดิ์ แหวนวิเศษ
พันโท พรสวรรค พรหมอินทร
พันโท พฤฒิพงศ กาญจนประดิษฐ
พันโท พลเกา สินพูลผล
พันโท พลพัฒน พูนขํา
พันโท พวรรษ จันทรสุดา
พันโท พศิน ศานติปุรณ
พันโท พัชรพล มูสโกภาส
พันโท พัฒนวงษ ภาแจงสุข
พันโท พัทธดนย สัมมาโพธิ์
พันโท พันเลิศ ปยะราช
พันโท พัศวีร โปชะดา
พันโท พิเชฐ ยิ้มประเสริฐ
พันโท พินิต เมฆเฉลิม
พันโท พิเศษศักดิ์ ภิรมย
พันโท พิษณุพงษ ใจพุทธ
พันโท พิสิฐ จงวัฒนาไพศาล
พันโท พิสิษฐ ฉัตรวิวัฒนากุล
พันโท พีรชาญ คงสุวรรณ
พันโท พุฒิธร ถวิลรักษ
พันโท พูลศักดิ์ พรประเสริฐ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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พันโท ไพรัช เมืองคํา
พันโท ไพรัช ศรีไชยวาล
พันโท ภากร สวัสดิ์สิงห
พันโท ภาคภูมิ จันทรักษ
พันโท ภาคภูมิ อินดี
พันโท ภาณุเดช บุญประสิทธิ์
พันโท ภาณุวัฒน เหล็กยัง
พันโท ภาณุวัฒน เอี่ยมสอาด
พันโท ภาณุสิทธิ์ สายเพชร
พันโท ภาษิต ประภาพักตร
พันโท ภาสกร ปลอดในเมือง
พันโท ภูมิพัฒน ทรัพยเจริญ
พันโท ภูวนาท จันทรประนต
พันโท ภูษิต คลายหิรัญ
พันโท มงคล ขมอาวุธ
พันโท มนตรี วิลัยพัฒน
พันโท มนตรี สินเติม
พันโท มานพ พันธสะโม
พันโท เมธา รักเจริญ
พันโท เมธี พลพันธ
พันโท ยศพัทธ เสนีวงศ ณ อยุธยา
พันโท ยศวีร คงธนจารุอนันต
พันโท ยิ่งยศ สงวนพวก
พันโท ยุทธพงษ วิเศษศักดิ์
พันโท ยุทธศักดิ์ สุวรรณภา

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
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(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันโท ยุทธศิลป มาสมบูรณ
พันโท โยธิน เชิดนอก
พันโท รณรงค สีตองออน
พันโท รณวัฒน รสชื่น
พันโท รวิรักษ สัตตบุศย
พันโท รวี วัชรประทีป
พันโท ระวีพล ปวงนิยม
พันโท ราเณศ นนทะวงษ
พันโท รุงชยุตม ไมรอด
พันโท รุงเรือง วรรณชนะ
พันโท รุงโรจน เปลงสันเทียะ
พันโท เรวัฒ ธรรมจิรเดช
พันโท เรวัตร เซงเข็ม
พันโท ลาภชัย เศรษฐะทัตต
พันโท วงศสรรค สิริชีวเกษร
พันโท วนชาติ บริสุทธิ์
พันโท วรฉัตร แสงสมบุญ
พันโท วรปรัชญ กาศสกุล
พันโท วรปรัชญ ศิริรังษี
พันโท วัชกร ใจบุญ
พันโท วัชรินทร ไทรแกว
พันโท วันชนะ สงาศรี
พันโท วิเชียร เรืองแสน
พันโท วิณัฐ ทะรักษา
พันโท วิทยา บุญชด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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พันโท วิทยา สุภานันท
พันโท วิทิต ทวีสุข
พันโท วิธวินท วงศสรรค
พันโท วิลาศ ครองยุติ
พันโท วีรชัย วงษพูล
พันโท วีระ ลิขิตเลิศ
พันโท วีระโชค การภักดี
พันโท วุฒิศักดิ์ สุขยฤกษ
พันโท ศรัณย เรืองฤทธิ์
พันโท ศรายุทธ พัฒนชัย
พันโท ศรีสวัสดิ์ ศรีประโคน
พันโท ศักดา คีรีเมฆ
พันโท ศักดิ์ชัย เงินอยู
พันโท ศักดิ์ชัย พานิชวงษ
พันโท ศักดิ์นรินทร อัชวนันท
พันโท ศักดิ์ศิริ เชื้อสุจริต
พันโท ศักดิ์สิทธิ์ เพชรไกร
พันโท ศักรนันทน อุนแสงจันทร
พันโท ศึกษา วัฒนโยธิน
พันโท ศุภกิจ มีเงินทอง
พันโท ศุภชัย แสงใสแกว
พันโท ศุภฤกษ สกุลทองสิมา
พันโท ศุภศิษฎ โรจนาปยาวงศ
พันโท เศกสรร บุญวงษ
พันโท สกุลศักดิ์ จันทสี
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(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันโท สถาพร บุญเกิด
พันโท สนธิ ดุสิตภิรมย
พันโท สมเกียรติ บุญวุฒิวิวัฒน
พันโท สมใจ กุคําอู
พันโท สมชาย ชัยสวัสดิ์
พันโท สมชาย อมรประภัสรชัย
พันโท สมดุลย ศิลปเจริญ
พันโท สมพิศ ดีสวัสดิ์
พันโท สมภพ นิลแนบแกว
พันโท สมศักดิ์ แปนสง
พันโท สรกฤต จีนสมุทร
พันโท สรรเสริญ ไพรโสภา
พันโท สรรัศมิ์ นิลสลับ
พันโท สรวัชร บุษรากุล
พันโท สรารักษ ชูสกุล
พันโท สราวุฒิ คงรอด
พันโท สราวุฒิ อินธิบาล
พันโท สหเทพ วิษณุวงศ
พันโท สันติพงษ ชิงดวง
พันโท สิทธิชัย บํารุงเขต
พันโท สิทธินัย มณีแสง
พันโท สิทธิพร เจียงวรีวงศ
พันโท สิทธิพร สัมฤทธิ์
พันโท สิริทศ บัวศรี
พันโท สิริรัฐ หนองแสง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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พันโท สุกิจ สงวนวัจนะ
พันโท สุกิตติ์ สุบรรณจุย
พันโท สุขสวัสดิ์ ภารา
พันโท สุขุม ฉินนะโสต
พันโท สุขุม ทัศนชัยกุล
พันโท สุจริต อารมณสวะ
พันโท สุชยา ชูวงศ
พันโท สุชินย วังชิณกุลโรจน
พันโท สุทธิพงศ งาเวียง
พันโท สุมน บุรัมพฤกษ
พันโท สุรกานต สาหรายทอง
พันโท สุรชัย อินทวารี
พันโท สุรศักดิ์ พบวันดี
พันโท สุรศักดิ์ หลาก่ํา
พันโท สุรศักร ทั่วดาว
พันโท สุริยะพงศ สุทธไชย
พันโท สุริยา ผาสุข
พันโท เสกสรร เกี่ยวสันเทียะ
พันโท เสกสรรค โฉมทรัพยเย็น
พันโท เสถียร คลายทุกข
พันโท เสริมเกียรติ ออนกอน
พันโท เสริมศักดิ์ โกสิยารักษ
พันโท แสวง มาระภูมิ
พันโท โสภณ พูลยม
พันโท องอาจ สัมพันธ

หนา ๕๑
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(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันโท อดิฐา นิยมไทย
พันโท อดุลย มวงฤทธิ์เดช
พันโท อติชาต รัตนพงศ
พันโท อติศักดิ์ เจริญมาศ
พันโท อนันต พานอังกาบ
พันโท อนิรุต กังวาลย
พันโท อนิรุทธ วีรเสนีย
พันโท อนิรุทธ ศรีหาวงศ
พันโท อนุชา อินทรสุวรรณ
พันโท อนุพงศ วรรณสิงห
พันโท อนุรักษ การสมมุติ
พันโท อนุรัตน พราหมจร
พันโท อนุสิทธิ์ เขียวประเสริฐ
พันโท อภิชัย ทองศรีรักษ
พันโท อภิชัย รอดวงษ
พันโท อภิชาติ ปาตังคะโร
พันโท อภิชิต พรชัย
พันโท อภิพัฒน บุญตา
พันโท อภิรักษ นิลผาย
พันโท อภิรักษ วงษเพ็ชร
พันโท อภิวัฒน บุญโกย
พันโท อภิวัฒน แผนผา
พันโท อมรชัย ดิสสะมาน
พันโท อมรเทพ โอรสรัมย
พันโท อรรถชัย กลิ่นหอม
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พันโท อลงกรณ สุภารส
พันโท อัครพนธ อัครธีระโชติ
พันโท อังคาร เอื้อนิธิรัตน
พันโท อัดชา ทานาค
พันโท อัมพล ศรีนา
พันโท อัศนัย เมืองมูล
พันโท อาทิตย เรืองธารา
พันโท อํานาจ ปลื้มใจ
พันโท อํานาจ สารันต
พันโท อําพล ซังเอียด
พันโท อําพล พาจรทิศ
พันโท อินทรายุธ เจริญไทยพานิช
พันโท อินทราวุธ ทองคํา
พันโท อุดมการณ ศรีแขไตร
พันโท อุทัย นิลเนตร
พันโท เอกชัย สุขพิมาย
พันโท เอกชาติ อัฏฐะพงศ
พันโท เอกธนัช วงษทอง
พันโท เอกพงศ สุวรรณเวียง
พันโท เอกพจน กีรติวิทยายุต
พันโท เอกมล นาลาพงษ
พันโท เอกรัฐ จิระวัฒนโสภณ
พันโท เอกราช ฉิมพงษ
พันโท เอกฤทธิ์ อิศราคาร
พันโท เอกศิษย พุทธิกุล
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(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันโท เอกสักถ จันทรปรรณิก
พันโท เอกสิทธิ์ ศรีธรรมสิทธิ์
พันโท โอฬาร สีแดง
พันตรี กชกร ปนทราช
พันตรี กนก เจริญชัยประกิจ
พันตรี กนกพงษ นิลรัตน
พันตรี กมล มหาภิรมย
พันตรี กระรัญ สินจิ้น
พันตรี กฤดิพจน หลาวเพชร
พันตรี กฤษฎา ตะเภาพงษ
พันตรี กฤษณัญธ เสมานู
พันตรี กษม เตปยะศิลป
พันตรี กันตภณ สวนนันท
พันตรี กัมพล ลอตระกานนท
พันตรี กิตติชัย ชางนอย
พันตรี กิตติพล พันธุรังษี
พันตรี กิตติพัท คงเวทย
พันตรี กิตติภพ เลี่ยวไพโรจน
พันตรี กุญชญาณ อานามนารถ
พันตรี เกียรติพงศ นิลพัฒนางกูร
พันตรี เกียรติศักดิ์ พฤฒิสาร
พันตรี ไกรนนทสันต นาดี
พันตรี คณิน ภัทรพงศพิพัฒน
พันตรี คทาเทพ ศิริตัน
พันตรี คเนศ แตงฤทธิ์
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พันตรี คมกฤช คชรักษา
พันตรี คมสรรณ เปนใย
พันตรี ครรชิต นารินทร
พันตรี จตุพร บุญสุวรรณ
พันตรี จรูญ ฤทธิไกร
พันตรี จักรี มาศวิเศษ
พันตรี จิตติวัฒน วาดเจริญ
พันตรี จิตบุณย พรมจันทร
พันตรี จิรพงศ จะรอนรัมย
พันตรี จุมพล ไมตรีประศาสน
พันตรี เจน สมานทอง
พันตรี ฉัตรชัย โมกขะเวส
พันตรี เฉลิมพล ปาปะโข
พันตรี เฉลิมวุฒิ อยูทวี
พันตรี ชโณทัย สาพา
พันตรี ชนะ หลาดวงดี
พันตรี ชวกิจ ตั้งจิตประสงค
พันตรี ชวภณ ศิรสถาวนิช
พันตรี ชัชวาลย บุญนาค
พันตรี ชัยนรินทร รุงสาย
พันตรี ชัยพล บัณฑิตสิงห
พันตรี ชาญกิต กาฬภักดี
พันตรี ชาญณรงค สินเจริญ
พันตรี ชิตณรงค จันทรรักษ
พันตรี ชีรพงศ ปติแกนทราย
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(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันตรี ชูพงษ มงคลดี
พันตรี ชูศักดิ์ สาดะระ
พันตรี เชาววัฒน คุมรอด
พันตรี โชติอนันต ปาติ๊บ
พันตรี ไชยพร ชนะณรงค
พันตรี ฐิติธร ผิวทองงาม
พันตรี ณรงค ผมงาม
พันตรี ณรงคฤทธิ์ เติมลาภ
พันตรี ณัฐกร โพธินาม
พันตรี ณัฐพงศ นพศรี
พันตรี ณัฐพล เรือนเจริญสิน
พันตรี ณัฐวัฒน กันทะปรีชา
พันตรี ณัฐวัฒน เศวตเศรนี
พันตรี ณัฐวุฒิ วงศวัฒน
พันตรี ณัฐวุฒิ สุขญาติ
พันตรี ณัฐวุฒิ เสงี่ยมเฉย
พันตรี ณัฐา สุภายศ
พันตรี ดุสิต มณีโชติ
พันตรี ทนงศักดิ์ สุทธิดี
พันตรี ทรงพล อุนสมบัติ
พันตรี ทวิวรรธน แกวจันทร
พันตรี ทศพร คงเจริญถิ่น
พันตรี ธนกฤต เข็มขํา
พันตรี ธนกฤต วิทยากาญจน
พันตรี ธนนรินทร แสงทวีเกียรติ
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พันตรี ธนวัฒน กิติศรีวรพันธุ
พันตรี ธนวัฒน เนตรนอย
พันตรี ธนะชัย เขียวจันทึก
พันตรี ธนากร อั๋นฉิม
พันตรี ธรรณพ ถนัดอักษร
พันตรี ธรรมชาติ ชูเชิด
พันตรี ธรรมสฤษดิ์ จุนเจือจาน
พันตรี ธฤตพน เปยมงาม
พันตรี ธวัชชัย วงษชัยเพ็ง
พันตรี ธัญญะ แกวแดงดี
พันตรี ธํารงเกียรติ์ ชาติทรนง
พันตรี ธิติพงษ เอกกานตรง
พันตรี ธีรชัย ชัยสิน
พันตรี ธีรนัย แกวผาสุก
พันตรี ธีรพล หอมสุคนธ
พันตรี ธีรวุฒิ แอมปรัชฌาย
พันตรี ธีระเดช หลาเมือง
พันตรี ธีระศักดิ์ ตรีศักดิ์
พันตรี ธีรุตม ศรลัมพ
พันตรี นพดล ชํานาญกิจ
พันตรี นพดล เตชะ
พันตรี นพดล พูลเฉลิม
พันตรี นรงฤทธิ์ สายใยทอง
พันตรี นรินทร เพลิดศิริ
พันตรี นฤชิต นาควัชระ
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(เลมที่ ๑๕)
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พันตรี นัทฐพงศ โพธิ์เต็ง
พันตรี นัทธวัฒน บุตรคํา
พันตรี นําชัย กรรํา
พันตรี นิติภัทร ดวงจินดา
พันตรี นิรเชตต แสงอิ่ม
พันตรี นิรุตต ดอกบานเย็น
พันตรี บัณฑิต ประสมทรัพย
พันตรี บัณฑิต เพชรนิล
พันตรี บุรฉัตร ภูนาเมือง
พันตรี ปณิธาน ฐิตสาโร
พันตรี ประดิษฐ พรมเรียน
พันตรี ประเทือง พุศลพงษ
พันตรี ประพนธ สุนทรนาค
พันตรี ประวิทย ตาลสุข
พันตรี ประสิทธิ์ เอี่ยมสี
พันตรี ประสิทธิชัย พิมพสอน
พันตรี ประเสริฐพร สุขนิพิฐพร
พันตรี ปองพล วิจิตรกาญจน
พันตรี ปยะ ธรรมมะ
พันตรี เปรมสัน รุจิตร
พันตรี ไปรวิทย ลํานอย
พันตรี พงศกร คลังหิรัญ
พันตรี พงศกรณ พลอยจีน
พันตรี พงศเผา อนันตกุล
พันตรี พงศพหล วุฑฒกนก
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พันตรี พงษชนก เหมือนประสาท
พันตรี พงษสัณห ดํานิล
พันตรี พงสพยัพ เพชรวิสัย
พันตรี พชร เปรมสุนทร
พันตรี พรเทพ กวยสกุล
พันตรี พลชาติ พรบัณฑิตยปทมา
พันตรี พละสัณฑ หาญอาษา
พันตรี พิชญ รองสวัสดิ์
พันตรี พิชเญนทร พรประสิทธิ์
พันตรี พิชา สุวรรณหิตาทร
พันตรี พิชิตนันท วันรักษ
พันตรี พิทยา เกษไชยศรี
พันตรี พีรบูรณ เกียรตินาถ
พันตรี พีรยุทธ เสนาภักดี
พันตรี ฟาประธาน แสนทะนิล
พันตรี ภฑิล ภาคยภาณุเดช
พันตรี ภัควัต จันทนพศิริ
พันตรี ภัทร โพธิศาสตร
พันตรี ภัทร เมฆทอง
พันตรี ภัทรพล กตัญู
พันตรี ภาคภูมิ ภูมิผล
พันตรี ภาคภูมิ สารบรรณ
พันตรี ภาณุวัฒน จันทโกศล
พันตรี ภิญญพงศ ศรีศักดา
พันตรี ภูวดล พลเสน
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พันตรี มานพ เรือนมูล
พันตรี มีชัย ศรีนวล
พันตรี ยศศักดิ์ เขียวแกว
พันตรี ยุทธพล บิดร
พันตรี ราเชนทร เมฆหมอก
พันตรี ริชฌา สุขสุวานนท
พันตรี เลิศฤทธิ์ ราชแกว
พันตรี วรพงศ ลี้อิศรามาศ
พันตรี วรวุฒิ นาคฉัตรีย
พันตรี วริทธิ์ พสุธาดล
พันตรี วัชระ มีชอย
พันตรี วิชญะ สืบนุช
พันตรี วิชัย บุญประสิทธิ์
พันตรี วินัย อยูดี
พันตรี วิลิต จุลกะ
พันตรี วีรพงษ สุทธการ
พันตรี วีระพงษ อวยพร
พันตรี วีระวงศ แสงโพธิ์สุข
พันตรี วีระวัฒน มะธิปไข
พันตรี วีระศักดิ์ เปรมเกื้อกูล
พันตรี วุฒิชัย ถนอมวงษ
พันตรี ศรันยู อินตา
พันตรี ศรายุทธ จือเหลียง
พันตรี ศราวุฒิ อุนจะนํา
พันตรี ศักรินทร จรศรี
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พันตรี ศิระภัฒณ โกสิยะเวศม
พันตรี ศิริศักดิ์ ประโลมรัมย
พันตรี ศิลปชัย ภูมิงาม
พันตรี ศุภกร ภูจันทร
พันตรี ศุภโชค ใจหาว
พันตรี ศุภรักษ เวียงอินทร
พันตรี สกล แกวซัง
พันตรี สมเกียรติ ศรีวิไล
พันตรี สมคิด สารทอง
พันตรี สมชาย พึ่งตน
พันตรี สมนึก เสมมณี
พันตรี สมรรถ ปรีกลาง
พันตรี สมัชชา เปยมทอง
พันตรี สมัชชา เสือบัว
พันตรี สยุมภู นอยกรุต
พันตรี สันติ ศรีมาตยกุล
พันตรี สาธิต ตารินทร
พันตรี สิริชัย พรหมอยู
พันตรี สิริชัยพร พูลธันยธรณ
พันตรี สุขุม แพทยารักษ
พันตรี สุทธิ เวชสาร
พันตรี สุทธิภาส เยาววิวัฒน
พันตรี สุภัฒน มอญพันธุ
พันตรี สุเมธ บัวขาว
พันตรี สุรชัย ประภาสอน
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พันตรี สุริยะ สัมพันธรัตน
พันตรี สุริยา รอดสิน
พันตรี สุริยา ศิลศิริวัฒน
พันตรี เสกสรรค หมอยาดี
พันตรี เสนีย ศรีชาดา
พันตรี เสรี ทองคู
พันตรี แสนยาภาพ หงษวิไล
พันตรี โสภณ เชี่ยววานิช
พันตรี อดิเรก วสันตสกุล
พันตรี อนุชา วงศชื่น
พันตรี อนุพงศ สมบูรณ
พันตรี อนุสรณ ปนทอง
พันตรี อภินันทน ผลคํา
พันตรี อมรวัต พลอยกระจาง
พันตรี อรงกร วิรุฬหศรี
พันตรี อัครเดช ไทรทอง
พันตรี อาทิตย เปงคํา
พันตรี อํานาจ บุญถม
พันตรี อํานาจ ศุขกลิ่น
พันตรี อิทธิศักดิ์ เสนตา
พันตรี อุกฤษฏ โคกกระชาย
พันตรี เอกนาวิน เบาทองหลอ
พันตรี เอกพงศ แกวสุข
พันตรี เอกราช กลวยเครือ
รอยเอก กรมพิทักษ สมฉายา
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รอยเอก กฤษณะ ประจิตร
รอยเอก กฤษณะ วรยศ
รอยเอก กองฟา ดวงดี
รอยเอก กิตติกร มีราช
รอยเอก กิตติพันธุ มีอุดร
รอยเอก เกรียงไกร สืบแยม
รอยเอก คงเดช เอมเอี่ยม
รอยเอก คณิต โนริยา
รอยเอก จรัญ เขื่อนเพชร
รอยเอก จรูญ ฟารักษา
รอยเอก จักรกริสน สุขรี
รอยเอก จิรยุทธ พันธชมภู
รอยเอก เจนจบ แพรขาว
รอยเอก เจริญรัฐ เอี๊ยวประเสริฐ
รอยเอก เฉลิมศักดิ์ อาจณรงค
รอยเอก ชนะชัย มิตรธรรมพิทักษ
รอยเอก ชยพล แสงสีดา
รอยเอก ชลิต แอบเพชร
รอยเอก ชัชวาลย ยาวิชัย
รอยเอก ชัยณรงค สมพรม
รอยเอก ชัยพล สุทธิแพทย
รอยเอก ชัยวัฒน มุขแจง
รอยเอก ชัยวิจิตร พิพิธกุล
รอยเอก ชาครีย แกวศรีศุภวงศ
รอยเอก ชาญณรงค เจริญใจ

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยเอก ชาตรี ในระหวางพิมพ
รอยเอก เชษฐา ปากขันตี
รอยเอก โชติ ยินดี
รอยเอก ไชยยศ แยมกลัด
รอยเอก ฐิติ ธรรมพรเพชร
รอยเอก ณฐวัฒน ดําแดงดี
รอยเอก ณรงค แตงฉ่ํา
รอยเอก ณรงคชัย มากนวล
รอยเอก ณเรศ คํามีก้ํา
รอยเอก ณัฐชนนท ปงกันคํา
รอยเอก ณัฐพงษ หงษโม
รอยเอก ณัฐวุฒิ แสงสิทธิ์
รอยเอก ดวง ขมอาวุธ
รอยเอก ตฤณกร เหมือนมิ่ง
รอยเอก ถนอมทรัพย แสงจับจิต
รอยเอก ถาวร บัววรรณ
รอยเอก ทนะ ปรีชาชน
รอยเอก ทรงกลด สงสมบูรณ
รอยเอก ทรงวิทย ศรีแกว
รอยเอก ทรงวุธ ปุณขันธุ
รอยเอก ทรรศพณ มะลิวัลย
รอยเอก ทองอินทร จันครา
รอยเอก ทินกร บุญชัยยิ่ง
รอยเอก ธงชัย สถิตมงคลชัย
รอยเอก ธนกฤต เฟองแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

รอยเอก ธนพัฒน ขันกฤษณ
รอยเอก ธนูศักดิ์ สิทธิศร
รอยเอก ธรรมนูญ รอดพน
รอยเอก ธัชกฤต วงคทอง
รอยเอก ธีรวัฒน พลายมาต
รอยเอก นพดล ทันวงศ
รอยเอก นพพล แกวรอด
รอยเอก นราธิป อินจันทร
รอยเอก นันทพร ปานเถื่อน
รอยเอก นาฤทธิ์ จันธิมา
รอยเอก นิติรุจน ไชยปฐมโรจน
รอยเอก นิพนธิ์ อมรดิษฐ
รอยเอก นิรุต พรมมินทร
รอยเอก บรรจบ เมืองมูล
รอยเอก บรรลือศักดิ์ คันทะลือ
รอยเอก บรรเลง คําภีร
รอยเอก บัณฑิต อินทโชติ
รอยเอก ปฏิวัติ ฉัตรมาศ
รอยเอก ประจวบ ดีหมื่นไวย
รอยเอก ประจักษ สุวรรณ
รอยเอก ประดิษฐ สืบสา
รอยเอก ประภากร สวางสุข
รอยเอก ประสิทธิ์ พวงมณีย
รอยเอก ประเสริฐ จันทหาร
รอยเอก ปริวัตร อาษาสุข

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยเอก ปรีชา สระศรีสม
รอยเอก ปรีเปรม เรืองดิษฐ
รอยเอก ปวัน จินาทอง
รอยเอก ปยะรัชต เลิศสมัย
รอยเอก ปุณณกัณฐ ชํานาญกิจ
รอยเอก พงศกร สรสิทธิ์
รอยเอก พงศภีระ สิงหโตทอง
รอยเอก พงศวนัส เม็งไธสง
รอยเอก พงษธร ชูอินทร
รอยเอก พงษพิทักษ วงศกฏ
รอยเอก พนมพร ทองเจริญ
รอยเอก พรประเสริฐ อี้ธงชัย
รอยเอก พัฒนายุทธ บริหาร
รอยเอก พันธเทพ แกวหนู
รอยเอก พิชัย หนูโพนทัน
รอยเอก พิชา ศรีรัตนา
รอยเอก พิรุฬห เจริญผล
รอยเอก พุทธะนะ พุทธสอน
รอยเอก ไพโรจน รามิฬ
รอยเอก ไพโรจน วิจารยชัยศรี
รอยเอก ไพโรจน สุหิรัญ
รอยเอก ภูชิสส ศรีพิมพมาตย
รอยเอก มณฑล ชื่นหมี้
รอยเอก มนตรี คังคายะ
รอยเอก มนตรี งาวไขน้ํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕

รอยเอก มนตรี รามัญ
รอยเอก มนตรี สรอยทอง
รอยเอก มลตรี อาจหาญ
รอยเอก มานิต บุญแกว
รอยเอก มานิต ศรีเหรา
รอยเอก มารุต พราหมณสละ
รอยเอก มารุต แสนคูณเมือง
รอยเอก ยงคยุทธิ์ บุญเรือง
รอยเอก ยงยุทธ ขมเล็ก
รอยเอก ยงยุทธ ไมตรี
รอยเอก ยุติวิชญ บุญญลิต
รอยเอก ยุทธศักดิ์ สุมทรัพย
รอยเอก ยุทธิชัย แกวชัย
รอยเอก เยียน นิลนิยม
รอยเอก รักชาย พึ่งแพง
รอยเอก รุงเรือง สิงหคาร
รอยเอก เรืองศักดิ์ ศาลานุ
รอยเอก ฤทธิวุธ เมืองแกว
รอยเอก เลอศักดิ์ แกวสุขศรี
รอยเอก วรกร อินทรสูต
รอยเอก วสันต แตฮวง
รอยเอก วิจาร แสนเจริญสุข
รอยเอก วิทยา ยิ้มละมัย
รอยเอก วิโรจน รอดวัด
รอยเอก วิวัฒน ชาวโคตร

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยเอก วีรพงศ บุญมา
รอยเอก วีระเดช บุญมาก
รอยเอก วีระพงษ ประภาธรรมณี
รอยเอก วีระยุทธ ตันเสดี
รอยเอก วุฒิชัย พรมสิทธิ์
รอยเอก ไวพจน อาจดวงดี
รอยเอก ศตวรรษ กุณาพัฒน
รอยเอก ศิริชัย สกุลณี
รอยเอก ศุภกร ตองเรียน
รอยเอก ศุภกิจ ทรัพยสมบูรณ
รอยเอก เศรษฐณพล ชื่นตา
รอยเอก สงกรานต วงชารี
รอยเอก สมใจ กลิ่นนคร
รอยเอก สมชาย วงษคํา
รอยเอก สมเดช ชางนาค
รอยเอก สมบัติ สอาดอ่ํา
รอยเอก สมพงษ ไชยศาสตร
รอยเอก สมพงษ พูลสี
รอยเอก สมมาตร สังขะทา
รอยเอก สมยศ สัตยสมบูรณ
รอยเอก สมศักดิ์ เจริญศิลป
รอยเอก สรยุทธ จิตศรัทธา
รอยเอก สรายุทธ จันทรประยงค
รอยเอก สัจจะ ศรีธิเมืองใจ
รอยเอก สัญญา เตปง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

รอยเอก สัญญา สุนารักษ
รอยเอก สัณหศิษฏ เหมือนมี
รอยเอก สาธิต สุวรรณราช
รอยเอก สามารถ แกวสีไว
รอยเอก สําราญ ดวงแกว
รอยเอก สําราญ แสงพรม
รอยเอก สิทธิพงษ ลุนสําโรง
รอยเอก สิทธิพร พุมพวง
รอยเอก สิรณัฏฐ จันทรไชยแกว
รอยเอก สุขพิพัฒน นรานิรัติศัย
รอยเอก สุชาติ นาคเจริญ
รอยเอก สุชาติ เปยะขายคลอง
รอยเอก สุชาติ อุดมทิพย
รอยเอก สุเชษฐ ฟูเฟอง
รอยเอก สุฎชานนท ภาพยนตร
รอยเอก สุทธิพงษ กลางหมู
รอยเอก สุเทพ สวัสดี
รอยเอก สุธี เลิศสุภนิมิตต
รอยเอก สุนทร เอี่ยมกําลัง
รอยเอก สุรกฤษฎิ์ คิดชัย
รอยเอก สุรชัย กล่ําสกุล
รอยเอก สุริยา กุลกรรณ
รอยเอก สุริยา จัดกลาง
รอยเอก สุริโย พรมปญญา
รอยเอก สุวิจักขณ เพ็ชรภาภรณ

๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยเอก สุวิชชา งามเอนก
รอยเอก สุวิชเชนทร พันธุชัยเพชร
รอยเอก เสริมศักดิ์ ผลงาม
รอยเอก อนันตชัย พรมมีเดช
รอยเอก อนุวัช ทองติ่ง
รอยเอก อภิภูมิ น้ําใจดี
รอยเอก อภิรักษ เสียงเย็น
รอยเอก อมรชัย เรืองนุน
รอยเอก อมรศักดิ์ วัชระอัมพลชัย
รอยเอก อัครวัฒน สิมมา
รอยเอก อัครวุฒิ พันธุยา
รอยเอก อัจฉริยะ แกวเจริญ
รอยเอก อาคม รังษา
รอยเอก อํานาจ พุทธเจริญ
รอยเอก อินทร บุญมี
รอยเอก เอกนรินทร มูลแกว
รอยโท กระเษม จันทรชูกลิ่น
รอยโท กฤติเดช คลายพันธ
รอยโท กฤติเดชเดชา พูลศิลป
รอยโท กฤษณะ ขยันการ
รอยโท กฤษณะ เทพมณี
รอยโท กฤษณะ บัววรรณ
รอยโท กันติพัส รอดรุง
รอยโท กัมพล แกวนุช
รอยโท กิตติศักดิ์ สังขรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕

รอยโท กิติศักดิ์ อัยแกว
รอยโท เกริกพล ศรีเทพ
รอยโท เกรียงไกร ศรีพระจันทร
รอยโท เกรียงไกร หงษทา
รอยโท เกรียงศักดิ์ สุดาเดช
รอยโท เกษม หมัดสะ
รอยโท เกียรติกอง ทองใบ
รอยโท เกื้อกูล ผดุงเจริญ
รอยโท ไกรสร พุฒหมื่น
รอยโท ขจรศักดิ์ นามลี
รอยโท ขมนัต พละศักดิ์
รอยโท ขวัญชัย สารวัตร
รอยโท คมศร ปะลิละออง
รอยโท คมสัน กรรมาก
รอยโท จตุพล สุดปรีดา
รอยโท จตุรงค อุบลนุช
รอยโท จรัญ บุญทิม
รอยโท จรูญ ยังอภัย
รอยโท จักรกฤษณ งามเมือง
รอยโท จักรพงษ นนทชัย
รอยโท จักรพันธ เจติกานนท
รอยโท จักริน เพชรเจก
รอยโท จําลอง แสงออนวิมลใส
รอยโท จิระพงษ อาจปาสา
รอยโท จิระศักดิ์ ชมชิด

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยโท จิระศักดิ์ ทิพยคํามี
รอยโท จิรัฏฐ อินทรจันทร
รอยโท จีรศักดิ์ ลั่นเตง
รอยโท จีระศักดิ์ ชาวดาน
รอยโท เจริญ ปนคํา
รอยโท เจษฎาพร ฦาชา
รอยโท เจษฎาวุฒิ อุดหมอ
รอยโท เจียรไน อริยะจักร
รอยโท ฉัตรณรงค ทองมีมา
รอยโท ชยกฤต ผองเลิศ
รอยโท ชวฤทธิ์ จํารัส
รอยโท ชวลิต ธนะวัฒน
รอยโท ชัชวาล แกนเกลี้ยง
รอยโท ชัยญะ เกลาโพธิ์
รอยโท ชัยนาท วงษอามาตย
รอยโท ชัยพร หาดสาร
รอยโท ชัยรัตน ทองบานโขง
รอยโท ชัยวัฒน ยี่สุนแยม
รอยโท ชัยวิชิต แฟสันเทียะ
รอยโท ชาตรี ปาธะรัตน
รอยโท ชาติชาย ทิพยลมัย
รอยโท ชานนท ยิ่งรัมย
รอยโท ชูพันธุ ชัยศรี
รอยโท เชษฐา เสาใหสกุณีย
รอยโท เชิด หนูบูรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕

รอยโท เชิดสกุล เที่ยงอยู
รอยโท โชคชัย สังขกลิ่นหอม
รอยโท โชติชวง อัศนียรัตน
รอยโท ไชยศักดิ์ บุญธรรมจารีย
รอยโท ฑิฆัมพร นิลบดี
รอยโท ณรงค ไชยมล
รอยโท ณรงค นาคสกุล
รอยโท ณรงคเดช โกศล
รอยโท ณรงคฤทธิ์ คิละลาย
รอยโท ณรรฐพงษ ทองอินศรี
รอยโท ณฤทธิ์ กัณหา
รอยโท ณัชพล พลันสังเกตุ
รอยโท ณัฏฐพล รื่นรส
รอยโท ณัฐชนม โสมะมี
รอยโท ณัฐพิสิษฐ แพรมวน
รอยโท ดุสิต หลําเนียม
รอยโท เดชศักดิ์ แกวดวง
รอยโท เดชา ทีราช
รอยโท เดชา ภูเดช
รอยโท แดน วางสิงห
รอยโท ถาวร พาเรือง
รอยโท ทนงชัย แอบกลิ่นจันทร
รอยโท ทรงกฤต ธรรมจิตร
รอยโท ทวิท ทองอม
รอยโท ทวีเกียรติ ชูอารมณ

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยโท ทวีเกียรติ หมาดตุด
รอยโท ทวีศักดิ์ พลภักดี
รอยโท ทศพร เสนาใจ
รอยโท ทัญู บุญเชิดชู
รอยโท เทพ ศรีชัยอินทร
รอยโท เทิดศักดิ์ พาชอบ
รอยโท ธนธรณ กอนทอง
รอยโท ธนรักษ ยอดทอง
รอยโท ธนรัฐ สระแกว
รอยโท ธนศักดิ์ สวัสดิชัย
รอยโท ธนัท เลื่อมใส
รอยโท ธนายุ นุมเจียง
รอยโท ธนู สีพูน
รอยโท ธวัชชัย คํายอด
รอยโท ธันวา ดีแท
รอยโท ธาตรี เอี่ยมละออ
รอยโท ธารา นิโกรธา
รอยโท ธีธัช จันมุณี
รอยโท ธีรพันธ เพ็ชรนอย
รอยโท ธีรยุทธ เกิดสมบูรณ
รอยโท ธีระพล นครไธสง
รอยโท ธีระวัฒน สีดอน
รอยโท นพดล ตนเตชะ
รอยโท นพดล วะรินทร
รอยโท นพพร สพันธุพงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕

รอยโท นพรัตน บัวอุไร
รอยโท นรินทร ชัยปญหา
รอยโท นรินทร ธานินพงศ
รอยโท นริศ อิ่มมาก
รอยโท นวพล งามทิพย
รอยโท นันทปรีชา มณีวงษ
รอยโท นันทวุฒิ ประทุมคํา
รอยโท นันทวุฒิ สุตวัฒน
รอยโท นันทวุฒิ เห็นเจริญ
รอยโท นาตชัย จันทโรทัย
รอยโท นําชัย อํานักมณี
รอยโท นิพนธ เมากําเนิด
รอยโท นิพพิชฌน บุญลอม
รอยโท นิยม อินไชย
รอยโท นิรันดร แพงไธสง
รอยโท นิวัตร จอมปุก
รอยโท เนรมิตร แสนคํา
รอยโท เนศน พันธขาว
รอยโท บัวชุม ระวังสําโรง
รอยโท บุญเจริญ พุจารย
รอยโท บุญชวย ลิ่งไธสง
รอยโท บุญชู มะธิปะโน
รอยโท บุญสืบ แกวคําลือ
รอยโท บุญอุม ถวิลคํา
รอยโท ปกรณสิทธิ์ โพธิ์สุข

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยโท ปฏิพล สมหวัง
รอยโท ปฏิพัทธ กาวี
รอยโท ปฏิภาณ โพธิ์นอย
รอยโท ปณิธาน บุตรอยู
รอยโท ประทีป คุมยิ้ม
รอยโท ประทีป ลือทองหลาง
รอยโท ประเทือง กลิ่นทอง
รอยโท ประนอม ฤทธิบูรณ
รอยโท ประพันธุ ชุมเกตุ
รอยโท ประมิน ศรีดวงจันทร
รอยโท ประยุทธ ภูลําสัตย
รอยโท ประวิตร รวมทอง
รอยโท ประเวศ สมชื่อ
รอยโท ประสพโชค ชีพอยูยืน
รอยโท ประสิทธิ์ ศรียันต
รอยโท ประสิทธิ์ อุดมเวทย
รอยโท ปราการณ บุราคร
รอยโท ปริญญา ทองนอก
รอยโท ปรีชา ออนลอม
รอยโท ปนธุรัตน ตาศักดิ์
รอยโท ผจญศักดิ์ พรหมบุตร
รอยโท พงพันธ คําวัน
รอยโท พงศกร จันทะรัตน
รอยโท พงศชัย ชูแกว
รอยโท พงศเทพ แปงเขียว

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

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

รอยโท พงศธรรศ จําปาทอง
รอยโท พงษพันธ เหมือนเพชร
รอยโท พงษศักดิ์ ตนโพธิ์
รอยโท พงษศักดิ์ สายยศ
รอยโท พงษศาสตร แกวปญญา
รอยโท พรชัย คําแกว
รอยโท พรชัย ศรีเพ็ง
รอยโท พรรษา โสมทองหลาง
รอยโท พรสุวรรณ สมประสงค
รอยโท พรอมพล เอี่ยมประเสริฐ
รอยโท พัฒนพงศ แสงรุง
รอยโท พัฒนา สีมืด
รอยโท พิชิต ดวงภักดี
รอยโท พิชิต วันเพ็ง
รอยโท พิทยา ศรีศักดิ์ประทุม
รอยโท พิษณุ มุงธิราช
รอยโท พิษณุพงษ พุทธเดชารัตน
รอยโท พิสันต แสนเขื่อน
รอยโท พิสิษฐ พระเรียง
รอยโท พีรวัส จันทรทอง
รอยโท พูลศักดิ์ หอมละออ
รอยโท ไพฑูรย เกษโสภา
รอยโท ไพทูร ทวนตะขบ
รอยโท ไพบูลย แผลติดตะ
รอยโท ไพรัช กุยติ้ว

๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยโท ไพรัตน พรหมรัตนสกุล
รอยโท ภาณุ สมเสถียร
รอยโท ภาณุวัฒน เจริญทัศน
รอยโท ภาณุวัตร จันทรกระจาง
รอยโท ภูมินทร อินทรโชติ
รอยโท ภูมิพงษ กังแฮ
รอยโท ภูมิพิพัฒน อินจําปา
รอยโท มงคล ฉิมแฉง
รอยโท มงคล ทองลาด
รอยโท มณเฑียร กลัดนาค
รอยโท มนตรี ไกรสีขาว
รอยโท มนตรี นาควัน
รอยโท มนตรี เสือเหลือง
รอยโท มนูญศักดิ์ คงเจริญ
รอยโท มานัส สีเทียน
รอยโท มานิต ชางไม
รอยโท มาโนทย รักคุณ
รอยโท ยงยุทธ ปญญารัตน
รอยโท โยธิน สุขโยธิน
รอยโท โยธิน อารีกุล
รอยโท รณชัย ประจันสี
รอยโท รอง หุนสูงเนิน
รอยโท ระนัย คําสวนจิก
รอยโท รังสรรค จิตรสมชีพ
รอยโท รังสรรค เทศวัง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕

รอยโท รังสรรค ปดลี
รอยโท รัฐนนท แยมขยาย
รอยโท รัตติกร ทองเขียว
รอยโท ราเมศ เพ็ชรเกื้อ
รอยโท รุงโรจน ฤกษสังเกตุ
รอยโท แรกศิริ โพธิ์สอน
รอยโท วงศวรรธน เจริญผล
รอยโท วรวิทย มั่งมูล
รอยโท วรัญู ธรรมรักษา
รอยโท วรา วังนอย
รอยโท วราวิทย อินตา
รอยโท วริสณรงค วงคคําจันทร
รอยโท วังคํา แสงขาน
รอยโท วัชรเกียรติ พิมพไกร
รอยโท วัชรพงษ เหมืองจา
รอยโท วัชรินทร เข็มทอง
รอยโท วัฒนา รสไธสง
รอยโท วัฒนา ไสว
รอยโท วาทิน เอี๊ยะแหวด
รอยโท วิจิตร นาคสงา
รอยโท วิจิตร หิรัญวัน
รอยโท วิเชียร ธรรมวัตร
รอยโท วิเชียร อุดจุม
รอยโท วิฑูรย คุมภัย
รอยโท วิฑูรย ปตตะแวว

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยโท วิธาน จันทรเรือน
รอยโท วินัย ชาวนา
รอยโท วินัย บุญคงมาก
รอยโท วินัย ภูลําสัตย
รอยโท วินิต สังขเลื่อน
รอยโท วิรัตน หยูทอง
รอยโท วิสาร ทองออน
รอยโท วิสุทธิ์ วิลัยโรจน
รอยโท วีรยุทธ ไกรสุข
รอยโท วีระ เหงี่ยมสระนอย
รอยโท วีระชัย แข็งสาริกิจ
รอยโท วีระพันธ กันภัย
รอยโท วีระศักดิ์ รุณจัตตุ
รอยโท วีระศักดิ์ วระแสน
รอยโท วุฒิชัย นาพุก
รอยโท วุฒิวัฒน คุมญาติ
รอยโท ศรชัย จีนนะ
รอยโท ศรัญ ถนอมสิงห
รอยโท ศรันยู ศรีตานัน
รอยโท ศราวุธ จรจรัส
รอยโท ศักดา สอนจีน
รอยโท ศิรัช ทองถัน
รอยโท ศิริชัย ฉลอม
รอยโท ศิริชัย ชนะคช
รอยโท ศิริชัย เลี้ยวกลาง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

รอยโท ศิริพงศ แกนสิงห
รอยโท ศิริพงษ จันสํารวม
รอยโท ศิริโรจน ทรวงโพธิ์
รอยโท ศุภกร ฤทธิไกรพิชญ
รอยโท ศุภกิจ หลอเหลี่ยม
รอยโท ศุภชัย มุลตรีบุตร
รอยโท ศุภชัย รักรุงเรือง
รอยโท ศุภรุจ นันทะวงศ
รอยโท ศุภฤกษ กรณีย
รอยโท สงกรานต พวงสมบัติ
รอยโท สถาพร ชัยเกตุ
รอยโท สนธยา สงครามยศ
รอยโท สมเกียรติ์ คิ้วสุนทรเนตร
รอยโท สมเกียรติ เมืองไข
รอยโท สมเกียรติ ลาภถาวร
รอยโท สมเกียรติ หมื่นระยา
รอยโท สมควร หงวนสูงเนิน
รอยโท สมจิตต สุวรรณชาตรี
รอยโท สมจิตร วงคธิดา
รอยโท สมใจ กุจะพันธ
รอยโท สมชาย ภูดี
รอยโท สมนึก แผนสมบูรณ
รอยโท สมนึก วัดพุมพวง
รอยโท สมบัติ แกวผลึก
รอยโท สมบัติ สูเสงี่ยม

๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยโท สมบูรณ ยังอุน
รอยโท สมพงษ เถือกเถาว
รอยโท สมพงษ ทวีสุข
รอยโท สมพงษ วงษารัตน
รอยโท สมโภชน ศรีสวรรค
รอยโท สมฤทธิ์ พุมขจร
รอยโท สมลักษณ ไมจีน
รอยโท สมศักดิ์ เวบานแพว
รอยโท สรชัช ธนเชื้อปาน
รอยโท สรรพสิทธิ์ เรือกิจ
รอยโท สรวิชญ ขาวเอี่ยม
รอยโท สัจจธรรม เวียงแปด
รอยโท สัญชัย เอี่ยมสอาด
รอยโท สัญญา ฉัตรเงิน
รอยโท สัญญา ถาวราภรณ
รอยโท สันติ ยอดวัน
รอยโท สันติ ศิริปญญา
รอยโท สันติ สิงหจุย
รอยโท สันติ แสนทม
รอยโท สาธิต อิ่นทิพย
รอยโท สายัณห เที่ยงดาห
รอยโท สายัน สุวรรณโณ
รอยโท สายันห วงจันทร
รอยโท สําเนียง จันทรประทัด
รอยโท สิทธิชัย จินา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

รอยโท สิทธิพงษ สงครามพล
รอยโท สิทธิพร ธรรมานุสรณ
รอยโท สิทธิพร พรมวี
รอยโท สิทธิพร อัศนียวงศ
รอยโท สิปปกรณ หลิบแกว
รอยโท สิมาพัน วิจิตร
รอยโท สืบพงศ ปฏิวรโต
รอยโท สุกรี อุนออน
รอยโท สุชาติ บัวแกว
รอยโท สุชาติ รัศมี
รอยโท สุโชติ ไตรวิชา
รอยโท สุดสายทิพย กาญจนเพ็ญ
รอยโท สุทธิพงษ ภูมิคม
รอยโท สุทัย พิมพโคตร
รอยโท สุทัศน รัตนะ
รอยโท สุธิชัย จันทรา
รอยโท สุนทร อยูยืน
รอยโท สุพจน เปรมรัศมี
รอยโท สุพัตร นักธรรม
รอยโท สุภกิจ แหงสอาด
รอยโท สุมานะ ศรีภิรมย
รอยโท สุรไกร ธนาเสน
รอยโท สุรพงษ เลี่ยมนุช
รอยโท สุรักษ ปรีชา
รอยโท สุรัตน มีสุข

๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยโท สุรินทร ใจบุญ
รอยโท สุริยา แทนไธสง
รอยโท สุริยา แสวงทรัพย
รอยโท สุวัฒนชัย ทองรักษ
รอยโท สุวัฒนา พลไชย
รอยโท สุวิทย ภาษา
รอยโท สุเวช สูงเจริญ
รอยโท เสถียร รักษามั่น
รอยโท เสนห สุทธิ
รอยโท แสนศักดิ์ ซื่อตรง
รอยโท โสภณ กําจร
รอยโท หาญชัย พรมบุญ
รอยโท อณุรักษ ศรีลําใต
รอยโท อดิเรก วันพุธ
รอยโท อดิศร สียะ
รอยโท อดุลย ไชยศรีหา
รอยโท อนันต ฉายวิชัย
รอยโท อนุกูล สีตะระโส
รอยโท อนุพนธ แกวศรี
รอยโท อนุรักษ เจือจันทร
รอยโท อนุรักษ นาเมือง
รอยโท อนุศักดิ์ รักษาแกว
รอยโท อนุศิษฐ กัปกัลป
รอยโท อนุสรณ นาคเจริญกุล
รอยโท อนุสรณ เสถียรดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

รอยโท อนุสิทธิ์ ตั้งหิรัญรัตน
รอยโท อเนก ทับจิต
รอยโท อภิชัย ทองจันทร
รอยโท อภิชาต งามเขียว
รอยโท อภินันต ยอดจันทร
รอยโท อภิวัฒน แกนคง
รอยโท อภิสิทธิ์ เกิดทวี
รอยโท อภิสิทธิ์ ไชยวัน
รอยโท อมรศักดิ์ ปจจัยโย
รอยโท อรรคชัย มีมา
รอยโท อลงกรณ ตานิโก
รอยโท อัครเดช จรถวิล
รอยโท อัครพงษ ปรียาชีวะ
รอยโท อัครวัฒน จันทรนิมะหิรัญ
รอยโท อัศวิน มีสุข
รอยโท อัศวิน ศรีสุนัน
รอยโท อาคม หนูชู
รอยโท อาทิตย จรจรัญ
รอยโท อาภรณ พวงทอง
รอยโท อามีน ไชยกุล
รอยโท อํานวย ปดฉายะ
รอยโท อิทธิพัทธ พริ้งเพราะ
รอยโท อิศรา ดําเสนา
รอยโท อิศรานุวัฒน เริ่มศิลป
รอยโท อุดม โคกกระเทียม

๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยโท อุดม เอี่ยมวิริยาวัฒน
รอยโท อุเทน พวงลํา
รอยโท อุเทน สังคะโห
รอยโท อุเทน สุริยะ
รอยโท อุเทน หมื่นหารวงศ
รอยโท เอกคุณวุฒิ สวัสดิผล
รอยโท เอกชัย ยานา
รอยโท เอกภัค พิมพงาม
รอยโท เอกราช ปญญาสิทธิชัย
รอยโท เอกรินทร บุญยเนตร
รอยโท เอกวิทย ศรีนุน
รอยตรี กมล ปนเงิน
รอยตรี กรนันท ชาญณรงค
รอยตรี กรัณยรัช อภิเสฏฐสิน
รอยตรี กรุงศรี ผาก่ํา
รอยตรี กฤตพล เปรมปรี
รอยตรี กฤตยชณ แกวโชติ
รอยตรี กฤติพงศ ขําผึ้ง
รอยตรี กฤษฎา แพทอง
รอยตรี กฤษดา วงษวัฒน
รอยตรี กวีพงศ บุญเกิด
รอยตรี กันตพัฒน ดิษกล
รอยตรี กันตระพี เพียคําลือ
รอยตรี กันตินันท ตาอินคํา
รอยตรี กัมปนาท ไชยจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตรี กานตพนธ สันยศติทัศน
รอยตรี กิจจารักษ เสนามาตย
รอยตรี กิตติ เรืองแสง
รอยตรี กิตติชัย กาญจนาภา
รอยตรี กิตติพงษ นิเวศน
รอยตรี กิตติพันธ พรมชมชา
รอยตรี กิตติภัฏ กองวัสกุลนี
รอยตรี กิตติศักดิ์ ดอกขัน
รอยตรี กิตติศักดิ์ พรมรุกชาติ
รอยตรี กิตติศักดิ์ พิรามวิทวัส
รอยตรี กิตติศักดิ์ รักทิพย
รอยตรี กิตติศักดิ์ ฤทธิ์วงศนุรักษ
รอยตรี กิตินันท จันทรา
รอยตรี กิติพงศ เสถียรสวัสดิ์
รอยตรี กิติพงษ เพ็ชรเกิด
รอยตรี กูเกียรติ พัทธมนกานต
รอยตรี เกริกฤทธิ์ ผจงศิลป
รอยตรี เกรียงไกร ศรีสกุล
รอยตรี เกษม คาระมาตร
รอยตรี เกษม ทวีคุณ
รอยตรี เกษม บุษดี
รอยตรี เกษมณี พิมพพรหม
รอยตรี เกียรติศักดิ์ สลางสิงห
รอยตรี โกศล ทองสุข
รอยตรี ขจรศักดิ์ สุขอนันต

๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตรี ขวัญพิทักษ พิชัยภูสิตกุล
รอยตรี คมกฤช มีสานุ
รอยตรี คมคิด อินทปญญา
รอยตรี ครรชิต กาสี
รอยตรี ครรชิต โมธรรม
รอยตรี คริษฐ ลบลาย
รอยตรี คุณากร แยมศรี
รอยตรี จตุพล แกวประพาฬ
รอยตรี จตุรงค จิ๋วนารายณ
รอยตรี จรัส แกวบังวัน
รอยตรี จเร วงศเสนห
รอยตรี จักรกฤษ ประชาสนธิ์
รอยตรี จักรกฤษ ปนตาแจม
รอยตรี จักรกฤษณ ประสาท
รอยตรี จักรชัย วรรณราม
รอยตรี จักรนรินทร รามณี
รอยตรี จักรพงษ สุขใจ
รอยตรี จักรินทร จันทรัตน
รอยตรี จํารัส คงศิลา
รอยตรี จิรัฏฐ เขตรชลาสินธุ
รอยตรี จิรายุทธ จันทรเดช
รอยตรี จิรายุทธ แสงจันทร
รอยตรี จีรวัฒน สรรสม
รอยตรี จุลพงษ ทัพมีชัย
รอยตรี เจนณรงค เดือนดาว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตรี เจนณรงค ฝนกา
รอยตรี เจริญ เพียงคาม
รอยตรี เจษฎา จันเมธากุลวัฒน
รอยตรี เจษฎา โมราบุตร
รอยตรี เจษฎา แหหนุม
รอยตรี เจษฎา อิ่มไคล
รอยตรี ฉลอง ใจสุกใส
รอยตรี ฉลอง ตันเที่ยง
รอยตรี ฉัตรชัย ชํานาญไพร
รอยตรี ฉัตรชัย พละศิลป
รอยตรี ฉัตรชัย พวงทอง
รอยตรี ฉัตรมงคล ผัดรัตนมณีกุล
รอยตรี ฉายยันต แสงขันธ
รอยตรี เฉลิม บัวจูม
รอยตรี เฉลิมพล แผนมณี
รอยตรี ชนภค โชคนัติ
รอยตรี ชยกร วัจนลักษณ
รอยตรี ชยากร ประสิทธิกุล
รอยตรี ชยาคมน สกุลธรรมพินิจ
รอยตรี ชยุตน พูลคลาย
รอยตรี ชยุตม ฤกษเสน
รอยตรี ชโลธร ใยสุน
รอยตรี ชัชชัย พุมโพธิ์
รอยตรี ชัชวาลย กุดวงศแกว
รอยตรี ชัยชิต คําชาง

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

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตรี ชัยณรงค มะนาวหวาน
รอยตรี ชัยพงษ ชมนิสัย
รอยตรี ชัยพัฒน รัตนนุพงค
รอยตรี ชัยยศ บัวคง
รอยตรี ชัยยศ พานทอง
รอยตรี ชัยยันต ชูดวง
รอยตรี ชัยยุทธ ผาสุขล้ํา
รอยตรี ชาคริต หนุมาร
รอยตรี ชาคริส จารุเจตน
รอยตรี ชาญชัย เครือแสง
รอยตรี ชาญชัย หวานคํา
รอยตรี ชารินทร เงาผอง
รอยตรี ชํานาญ ขรรคชัย
รอยตรี ชํานาญ ปกกัดตัง
รอยตรี ชินทภัทร ปยปญญาธิวัฒน
รอยตรี ชินเรชน รัชตะวรรณ
รอยตรี ชุมพล ฉิมจิ๋ว
รอยตรี ชูชาติ พิมพาเลีย
รอยตรี เชษฐชัย นาคหลง
รอยตรี เชษฐา สีดาพล
รอยตรี เชิด ชัยสุวรรณ
รอยตรี ฐปนรรฆ มณีเชษฐา
รอยตรี ฐิติกร แกวเลอ
รอยตรี ฑิฆัมพร แกวอุดร
รอยตรี ณกฤช สุขสุโฉม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

รอยตรี ณชพัฒน มีชนะ
รอยตรี ณฐทพงศ เพ็ชรอนันต
รอยตรี ณฐนนท เจืออุปถัมย
รอยตรี ณฐพงศ สีคํา
รอยตรี ณฐาพงศ กวีณวรปรัชญ
รอยตรี ณรงคชัย ดอนมูลไพร
รอยตรี ณรงคชัย พิมพใหญ
รอยตรี ณรงคศักดิ์ ปอมสูง
รอยตรี ณัฐชนน แสนคําหลอ
รอยตรี ณัฐดนย ดวงแกว
รอยตรี ณัฐพงษ ชิณวงษ
รอยตรี ณัฐพงษ เล็กมนตรา
รอยตรี ณัฐพล หมื่นหาญ
รอยตรี ณัฐภูมิ ชัยชนะ
รอยตรี ณัฐวัฒน ถําวาป
รอยตรี ดํารงค สีสืบมา
รอยตรี ดิษฐสพงศ สุขพุทธ
รอยตรี ดุสิต ชัยพรม
รอยตรี เดชธนา ปองความดี
รอยตรี ตรัยจักร พรหมกุล
รอยตรี ตอศักดิ์ บุญตา
รอยตรี ตุล ชวยนา
รอยตรี ถนอม คําราพิช
รอยตรี ถนอม ทองพระพักตร
รอยตรี ถวัลย ภูครองทุง

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตรี เถลิงศักดิ์ ศาสตรวาหา
รอยตรี ทนงเดช จันทรนิ่ม
รอยตรี ทนงศักดิ์ โนจากุล
รอยตรี ทนงศักดิ์ พวงศรี
รอยตรี ทนงศักดิ์ เรียนสุทธิ์
รอยตรี ทเนศ การเพียร
รอยตรี ทรงเกียรติ ภูมิไกร
รอยตรี ทรงพล กมุทชาติ
รอยตรี ทรงพล อุนผล
รอยตรี ทวนทอง เอกทัตร
รอยตรี ทวัช ครุสกุล
รอยตรี ทวี สิงหคูณ
รอยตรี ทวีศักดิ์ วาทโยธา
รอยตรี ทวีศักดิ์ หมูเกษม
รอยตรี ทศพร จาดบรรเทิง
รอยตรี ทศพรชัย บุญตา
รอยตรี ทองดี นิกรสันติธรรม
รอยตรี ทองปาน แพงศรี
รอยตรี ทองอินทร มาวัน
รอยตรี ทัศนมน แสนคํา
รอยตรี ทิพากร พองพรหม
รอยตรี ทิวัตต คุณสมบัติ
รอยตรี ธงชัย ธงเงิน
รอยตรี ธงไทย ชงกรานตทอง
รอยตรี ธนกร ณ ลําพูน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตรี ธนกฤต ขิมกระโทก
รอยตรี ธนชัย สุริยาวงษ
รอยตรี ธนภณ เซียวตระกูล
รอยตรี ธนวิชญ พิสุทธิ์เศวต
รอยตรี ธนะรุจ หาสุข
รอยตรี ธนันทรัฐ พิทักษวงศ
รอยตรี ธนากร ยมมินทร
รอยตรี ธนาวุฒิ กิตติณรงกร
รอยตรี ธนาวุฒิ ดีสุข
รอยตรี ธนาเศรษฐ วรพัฒนกิตติเดช
รอยตรี ธเนตร อยูเย็น
รอยตรี ธเนศ กิมพิทักษ
รอยตรี ธเนศ จงจํา
รอยตรี ธรรมนูญ แกนจัน
รอยตรี ธวัช ยาณะทวี
รอยตรี ธวัชชัย งาสาร
รอยตรี ธานินทร ใจแกว
รอยตรี ธานินทร ตาพา
รอยตรี ธารายุทธ ทองจิตร
รอยตรี ธิตินันท อยูเนียม
รอยตรี ธิติพันธ มณีโอภาส
รอยตรี ธิติวัฒน มูลศรี
รอยตรี ธีรพร ประทีป ณ ถลาง
รอยตรี ธีรพล บุญรอด
รอยตรี ธีรพัฒน โยธาภักดิ์

๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตรี ธีรภพ มะลิจันทร
รอยตรี ธีระศักดิ์ พรหมดวงตา
รอยตรี นที ชายชล
รอยตรี นพพร คุณชมภู
รอยตรี นราพล บรรเลง
รอยตรี นราวุธ ประทุมเมท
รอยตรี นราศักดิ์ เดนพายัพ
รอยตรี นเรศ กอนทองคํา
รอยตรี นเรศ หวังสม
รอยตรี นฤนารถ เมืองแมน
รอยตรี นฤเบศ แกวมณี
รอยตรี นฤเบศ คําปญโญ
รอยตรี นวมินทร อาเดช
รอยตรี นัฐพงค เพชรภูเขียว
รอยตรี นัฐพล สีชิน
รอยตรี นันทวุฒิ วรรณสอน
รอยตรี นาวี โคตรปาลี
รอยตรี นิคม กระชั้น
รอยตรี นิคม ชวยสังข
รอยตรี นิคม เสทน
รอยตรี นิติพล ทาวอุนเรือน
รอยตรี นิพนธ แจงอรุณ
รอยตรี นิรันศักดิ์ ติดชัย
รอยตรี นิรุต มั่นคง
รอยตรี นิวัฒน เกษรพุด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตรี นิวัฒน สอนสุระ
รอยตรี นิสิต สุดแกว
รอยตรี บรรยวัสถ บุญรัตนาพงศ
รอยตรี บันเทิง เอียดคลาย
รอยตรี บุญชวย ทองสุข
รอยตรี บุญทัน เจริญจิตนิรันดร
รอยตรี บุญเทิน แหยมคง
รอยตรี บุญเพ็ง อุบลลา
รอยตรี บุญยศ ติ๊บตอเปย
รอยตรี บุญรม ธรรมวงค
รอยตรี บุญฤทธิ์ วณีสอน
รอยตรี บุญสืบ วานิชวรรณ
รอยตรี บุเรงนอง เคนโคก
รอยตรี ปฎิพัทธ เนตรศิลานนท
รอยตรี ปพน รักประพันธ
รอยตรี ปรเมศวร แกนสุข
รอยตรี ประกฤต ชินโสตร
รอยตรี ประกาศิต เหมือนสุวรรณ
รอยตรี ประกิจ บัวพา
รอยตรี ประดิษฐ แผงฤทธิ์
รอยตรี ประดิษฐ สีมาก
รอยตรี ประทีป ฤทธิไกรพิชญ
รอยตรี ประภา สายสมบัติ
รอยตรี ประภาส กะนุวงศ
รอยตรี ประมวล คนรู

๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตรี ประเวช อัตตะสาระ
รอยตรี ประสาน มุงพูนกลาง
รอยตรี ประสิทธิ์ แกวปยะทรัพย
รอยตรี ประสิทธิ์ นาเอก
รอยตรี ประเสริฐสุข สุดเสนหา
รอยตรี ปรัชญา ลภัสดิษยกุล
รอยตรี ปริญญา พงษเพ็ชร
รอยตรี ปรีชา แกวหอม
รอยตรี ปรีชา แข็งขัน
รอยตรี ปรีชา สิงหวิบูลย
รอยตรี ปฐพงษ สําราญ
รอยตรี ปาลีวัจน เนียมฤทธิ์
รอยตรี ปยพันธุ ใบครุฑ
รอยตรี ปยะ นิลธรรม
รอยตรี ปุณณวิช อินทรทรง
รอยตรี เผด็จพล อัฏฏะวัชระ
รอยตรี เผาพันธุ พื้นชมภู
รอยตรี พงพิทักษ วันสาสืบ
รอยตรี พงศธร แกวกงพาน
รอยตรี พงศพิสุทธิ์ พลบํารุง
รอยตรี พงศศักดิ์ โพธิ์พันธ
รอยตรี พงษศักดิ์ แอดศรี
รอยตรี พงษสันต สุขพานิช
รอยตรี พชร ณ อุบล
รอยตรี พนธกร ทองอาสน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕

รอยตรี พนม เสียงเปาสังข
รอยตรี พนมไพร ดวงมาลา
รอยตรี พรชัย ไมอินทร
รอยตรี พรณรงค อินโต
รอยตรี พรเทพ สุวรรณจันทร
รอยตรี พรประเสริฐ วงศรัตน
รอยตรี พรหมวิวัฒน ทองรินทร
รอยตรี พลศักดิ์ พาที
รอยตรี พัฒนฉัตร สงวนชม
รอยตรี พัฒนศักดิ์ ทองแถว
รอยตรี พัฒนา อุบลศักดิ์
รอยตรี พิจักษณ พสิษฐฐาณัฏฐ
รอยตรี พิชิต สุรินทร
รอยตรี พิเชฐ บุงงาว
รอยตรี พิเชฐ รอยสอน
รอยตรี พิเชษฐ กองอัด
รอยตรี พิเชษฐ พัชราภา
รอยตรี พิเชษฐ มิตรแสง
รอยตรี พิเชษฐ สุกุมาลย
รอยตรี พิทักษทอง ฟองฟู
รอยตรี พิพัฒน โกศิริ
รอยตรี พิศาล จิ๋วโคราช
รอยตรี พิษณุ ชุมเพี้ยน
รอยตรี พิษณุ แตมศรี
รอยตรี พิษณุ ปนชาติ

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตรี พิษณุ พิเคราะหภูมิ
รอยตรี พิสิฐ เจือจันทร
รอยตรี พุฒิพัฒน รักวงษธนมา
รอยตรี ไพรวัลย ดาวัลย
รอยตรี ไพรศร อุทโธ
รอยตรี ไพรัตน เทวะ
รอยตรี ไพรัตน ศรีพันดร
รอยตรี ไพศาล สมฤทธิ์
รอยตรี ภัทราวุธ รอดรุง
รอยตรี ภาณุพงศ นามกอง
รอยตรี ภาณุสรณ ราชสุวอ
รอยตรี ภานุพงษ ประจงแตง
รอยตรี ภานุมาศ สีไหม
รอยตรี ภานุวัฒน เทียมแท
รอยตรี ภานุวัฒน สามเกษร
รอยตรี ภาสวุฒิ วรสุข
รอยตรี ภิภพ ชัยสวัสดิ์
รอยตรี ภูมิธนนท ใจคุม
รอยตรี ภูมิพัฒต ไขไพรวัน
รอยตรี ภูรินทร พัฒนเกษ
รอยตรี ภูริพงษ ไพรสณฑ
รอยตรี ภูวดล ลอมวงศ
รอยตรี ภูสิต เกตโกบุตร
รอยตรี ภูสิทธิ ศรีเวียง
รอยตรี มงคล ตะนุมาตย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕

รอยตรี มงคล พลธรรม
รอยตรี มงคล อิ้มแตง
รอยตรี มณฑล กุศลเสริม
รอยตรี มณฑล สุกาวิน
รอยตรี มณทน ยี่สิบ
รอยตรี มนตรี ศรีไพโรจน
รอยตรี มนตรี อินบุญสง
รอยตรี มนูญ คุมประดิษฐ
รอยตรี มานพ เพ็งผอม
รอยตรี มานพ ศิรินันท
รอยตรี มานะ กันมาลัย
รอยตรี มานะ ชุมกระโทก
รอยตรี มานะ วงษจันทร
รอยตรี มานิช ทะนงอาจ
รอยตรี มานิต ทองหลอ
รอยตรี มานิตย สมบัติ
รอยตรี มาโนช บุญมาลี
รอยตรี มาโนช พลเยี่ยม
รอยตรี มุคตาร ใบเต
รอยตรี ไมตรี คงสุข
รอยตรี ไมตรี เชาวนาวิน
รอยตรี ยงยุทธ ชาระนันท
รอยตรี ยศกร บุญตอบ
รอยตรี ยอดเอก บุญมา
รอยตรี ยะพร กําแหงสอง

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตรี ยืนยง ชุมบานยาง
รอยตรี ยุติวิชญ โฉมที
รอยตรี ยุทธชัย สมใจ
รอยตรี ยุทธนา ภูพลผัน
รอยตรี รณกร กิตติเขมธัญญา
รอยตรี รณชัย ไกลถิ่น
รอยตรี รักเล ปดสูงเนิน
รอยตรี รักษสิทธิ์ สังเกตุ
รอยตรี รังสันต มีทรัพยมั่น
รอยตรี รังสิต เรือนคํา
รอยตรี รัชเดช เหลืองทา
รอยตรี ราชัน จันทรสิงห
รอยตรี ราเมศ พลสุวรรณ
รอยตรี รุงนิรันดร อวบสันเทียะ
รอยตรี รุงโรจน หมายมั่น
รอยตรี เรวัฒน มณีเชษฐา
รอยตรี เรวัต เชื้อแกว
รอยตรี เรวัตร เจริญสุข
รอยตรี วฎากร เนียมหอม
รอยตรี วรงค เจริญศักดิ์
รอยตรี วรชัย ทองยากลั่น
รอยตรี วรพงศ สามารถ
รอยตรี วรพจน คลายพึ่งสินธุ
รอยตรี วรพจน บุญนา
รอยตรี วรรณกิจ สิงหสถิตย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕

รอยตรี วรวิทย เอียดแกว
รอยตรี วรวุฒิ พิมพา
รอยตรี วรศักดิ์ คูธรรมรัมย
รอยตรี วระเดช ไชยเดชะ
รอยตรี วราการ พิมพศักดิ์
รอยตรี วรากุล เกษรหอม
รอยตรี วราธร ธาตุมณี
รอยตรี วราพงศ อุนเรือน
รอยตรี วรายุทธ จอมคําสิงห
รอยตรี วรายุทธ จันทรตาฝน
รอยตรี วราวุธ เกิดวิเชียร
รอยตรี วสันต กลิ่นจําป
รอยตรี วสันต ไกรเวช
รอยตรี วสันต เพ็งไพบูลย
รอยตรี วัชระ ตุมมาราช
รอยตรี วัชระ รัตนยศ
รอยตรี วัชระพงค ยองนุน
รอยตรี วัชรากร บุญศิริ
รอยตรี วัชรินทร โสมดี
รอยตรี วัฒนากรณ ติ๊บปโจก
รอยตรี วันชนะ ธนเจริญวิชญ
รอยตรี วันชัย ลิศนันท
รอยตรี วัลลภ เนาวรัตนาวนิช
รอยตรี วิชัย มณีประดับวงศ
รอยตรี วิชาญ อินผอง

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตรี วิชิต เอสามี
รอยตรี วิเชฐ ศิลาฤทธิ์
รอยตรี วิทยา จันทอง
รอยตรี วิทยา ประเสริฐโสภา
รอยตรี วิทยา ศรีมูล
รอยตรี วิทยา สุโพภาค
รอยตรี วิทยา เอี่ยมสะอาด
รอยตรี วิทวัส เสนนอย
รอยตรี วิทูร รางแดง
รอยตรี วิทูรย ตรีโอษฐ
รอยตรี วินัย บุดดี
รอยตรี วินัย ศรีพรหม
รอยตรี วิภูเมธ ผึ้งศรี
รอยตรี วิรจิตร ศรีสุไลย
รอยตรี วิระศักดิ์ แวนนาค
รอยตรี วิรัตน งามสุข
รอยตรี วิรุจ เสียงหวาน
รอยตรี วิโรจน มากโภคา
รอยตรี วิษณุ อินทรวิมล
รอยตรี วีที ดอนอินไชย
รอยตรี วีรวัฒน เลาอารีกิจ
รอยตรี วีระชัย บุญทะจิตต
รอยตรี วีระชัย สุทธลูน
รอยตรี วีระชาติ ชูวงษตระกูล
รอยตรี วีระพงษ อินทะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕

รอยตรี วีระพล รัตนโนภาศ
รอยตรี วีระยุทธ ปลอดนุย
รอยตรี วีระศักดิ์ จันทรเสนา
รอยตรี วุฒิชัย เปลี่ยนสายสืบ
รอยตรี ไวยากรณ มีสมพร
รอยตรี ศตวรรษ จําปานิล
รอยตรี ศรายุทธ วะชุม
รอยตรี ศราวุฒิ ปาระศรี
รอยตรี ศราวุธ อรรคบุตร
รอยตรี ศักดา ปาปะเก
รอยตรี ศักดิ์ชัย ทองโสม
รอยตรี ศักดิ์สิทธิ์ ปานจิตร
รอยตรี ศิรพงศ เอี่ยมทิพย
รอยตรี ศิริ เพิ่มบุญ
รอยตรี ศิรินุพงศ วงออม
รอยตรี ศุภชัย อินทรสุวรรณ
รอยตรี ศุภเชฏฐ บกทะเล
รอยตรี ศุภโชค อาจองธรรม
รอยตรี ศุภณัฐ หนันอุทา
รอยตรี ศุภมิตร อินทรทูต
รอยตรี ศุภฤกษ วงศสามารถ
รอยตรี ศุภฤกษ สุขชวง
รอยตรี สงา เนตรภักดี
รอยตรี สถาวร คาคําดวน
รอยตรี สนั่น พันฤทธิ์

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตรี สนิทพันธ บินหละ
รอยตรี สพโชค สายน้ําเขียว
รอยตรี สมเกียรติ เดชะคําภู
รอยตรี สมคิด ตรีทอง
รอยตรี สมใจ สงไข
รอยตรี สมชาย เขมแข็ง
รอยตรี สมชาย บัวลอย
รอยตรี สมชาย โสภาชื่น
รอยตรี สมเดช กันทา
รอยตรี สมเดช กุลฑลรัตน
รอยตรี สมบัติ โพธิ์ชัย
รอยตรี สมบูรณเกียรติ นวลแกว
รอยตรี สมประสงค ลือเรือง
รอยตรี สมพงษ ละวู
รอยตรี สมพร ขอดเฝอ
รอยตรี สมพร พอกสนิท
รอยตรี สมภพ โคโยธา
รอยตรี สมยศ เรียงสันเทียะ
รอยตรี สมยศ เวินสุวรรณ
รอยตรี สมยศ ศรีธรรมมา
รอยตรี สมร ดีผาย
รอยตรี สมศักดิ์ นันตภาพ
รอยตรี สมศักดิ์ อินตะสาร
รอยตรี สมหมาย จันทรสุคนธ
รอยตรี สมิธ ชนะสิทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕

รอยตรี สยมภู ลองพรหม
รอยตรี สรกฤช สุนารักษ
รอยตรี สระวุทธ โคกแปะ
รอยตรี สรายุทธ นิ่มทอง
รอยตรี สราวุธ โชติบัณฑ
รอยตรี สหพันธ มาทัน
รอยตรี สองชัย นักจะเข
รอยตรี สัญชัย โอถาวรวงษ
รอยตรี สัญญา คันธอุลิศ
รอยตรี สัญญา ยะถา
รอยตรี สัมฤทธิ์ ธัญญเจริญ
รอยตรี สัมฤทธิ์ บุญรอด
รอยตรี สัมฤทธิ์ วิหก
รอยตรี สัมฤทธิ์ สุยไสย
รอยตรี สาคร กองธรรม
รอยตรี สาธิต ศรีหยวก
รอยตรี สําเภา กาพยพิมาย
รอยตรี สําราญ รมโพธิ์ทอง
รอยตรี สิทธิชัย นิลวิเวก
รอยตรี สิทธิชัย รักภักดี
รอยตรี สิทธิพงษ นพคุณ
รอยตรี สิทธิพร สุภากรณ
รอยตรี สิทธิพล ไชยเสนา
รอยตรี สีสุทธิพงษ แผงดี
รอยตรี สุขสันต แปนสุวรรณ

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตรี สุชาติ ทองอาบ
รอยตรี สุชาติ ศรีนอก
รอยตรี สุเชียง เตื่อยภักดี
รอยตรี สุโชติ ผมหอม
รอยตรี สุทธิพร โสะหาบ
รอยตรี สุทธิศักดิ์ แสนทวีสุข
รอยตรี สุทัศน ยุวดํารงชัย
รอยตรี สุทัศน ศิลาออน
รอยตรี สุธีระวุฒน นอกกลาง
รอยตรี สุนทร เมืองงาม
รอยตรี สุเนตร กรดี
รอยตรี สุบรรณ ไสวดี
รอยตรี สุบิน ลาธิ
รอยตรี สุพจน อาจนิยม
รอยตรี สุมิต สิทธิวงศ
รอยตรี สุรกุล หอมสมบัติ
รอยตรี สุรชัย สมัครการ
รอยตรี สุรชัย หอมดวง
รอยตรี สุรเชษฐ ธนะฤกษ
รอยตรี สุรพงษ วรรณสิงห
รอยตรี สุรพล สีลามน
รอยตรี สุรฤทธิ์ เหรียญจํารัส
รอยตรี สุรเศรษฐ ดารา
รอยตรี สุรสิทธิ์ สุยะลา
รอยตรี สุระชัย ประเสริฐสังข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕

รอยตรี สุรัตน ทองแมน
รอยตรี สุรินทร ชอบมะรัง
รอยตรี สุริยา วิวัฒนเมธา
รอยตรี สุริศักดิ์ จิตใหญ
รอยตรี สุวัฒน ยอดแกว
รอยตรี สุวิเชษฐ วรรณไทย
รอยตรี สุวิทชัย บัวทุม
รอยตรี เสกศักดิ์ แกวยัง
รอยตรี เสฏฐวุฒิ ยศสมบูรณชัย
รอยตรี เสฏฐวุฒิ วันประจิต
รอยตรี เสริมศักดิ์ บุตรมี
รอยตรี เสรี ชะชิกุล
รอยตรี เสรี แสงฝาก
รอยตรี โสภณ หมวดแดง
รอยตรี โสภณ อุสาใจ
รอยตรี หาญชัย ตาคํา
รอยตรี อดิเทพ เทพมหานิล
รอยตรี อดุลย ไกรรัตน
รอยตรี อนันต ดอเลาะ
รอยตรี อนันต หาเวียง
รอยตรี อนุชา มวงนนทะศรี
รอยตรี อนุชาติ รักณรงค
รอยตรี อนุพงษ นุนออน
รอยตรี อนุรักษ พลคราม
รอยตรี อนุวัฒน เกตุจง

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตรี อนุวัฒน ค้ําจุน
รอยตรี อนุศิลป ยอดจันทร
รอยตรี อภัย พันทากุล
รอยตรี อภิชาติ เกิดแสงสุริยงค
รอยตรี อภิชาติ เพชรรัตน
รอยตรี อภิชาติ ลวนกลา
รอยตรี อภิชาติ ออนบุญ
รอยตรี อภิเชษฐ ตนสินธุ
รอยตรี อภิรักษ ศิลารัตน
รอยตรี อภิวัฒน โกไสยสิต
รอยตรี อภิวัฒน ไทยประเสริฐ
รอยตรี อภิศักดิ์ กิดั้น
รอยตรี อภิสิทธิ์ ยศสวาง
รอยตรี อมรชัย อัศวภูมิ
รอยตรี อมรเทพ สาทิม
รอยตรี อรรถพล ศรีประภา
รอยตรี อรัญ วังกาวรรณ
รอยตรี อริยธัชธ พลายละหาร
รอยตรี อรุณศักดิ์ เพชรเอี่ยม
รอยตรี อัครนันท ใจอารีย
รอยตรี อัครพล พินเพชร
รอยตรี อัครวัฒน โตะพาน
รอยตรี อัคริน พูลสวัสดิ์
รอยตรี อาคม ยอดคง
รอยตรี อาชวิน พอใจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕

รอยตรี อาทิตย พันทวี
รอยตรี อานนท จันทรเที่ยง
รอยตรี อานุภาพ นามโส
รอยตรี อายุวัฒน ชางแรงการ
รอยตรี อํานวย ปญญา
รอยตรี อํานวยศักดิ์ หาญเสมอ
รอยตรี อํานาจ บุญถูก
รอยตรี อํานาจ เพ็ชรแอน
รอยตรี อํานาจ ศิลาพันธ
รอยตรี อําพล ปองแสง
รอยตรี อิทธิพล ไกรโชค
รอยตรี อิธิยา นามวัน
รอยตรี อิบรอเหม เพชรนอย
รอยตรี อิสระ พาภิรมย
รอยตรี อุดม กิ่งโพธิ์
รอยตรี อุดม วิมลทิพย
รอยตรี อุดมศักดิ์ วรังอาสน
รอยตรี อุดร เรืองจันทึก
รอยตรี อุเทน ศรีสมโพธิ์
รอยตรี เอกชัย ไชยวัง
รอยตรี เอกชัย ดอนกาวิน
รอยตรี เอกชัย ภูมิไธสง
รอยตรี เอกชัย สมสิน
รอยตรี เอกพล คําบุญเรือง
รอยตรี เอกพล ชาวไทย

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รอยตรี เอกพล ผาสุข
รอยตรี เอกรัตน จุยแหวว
รอยตรี เอกราช สมัตถะ
รอยตรี เอกลักษณ คอละมัย
รอยตรี เอกอมร รินแกวงาม
รอยตรี โอฬาร บุญคงดํา
จาสิบเอก กจรศักดิ์ โคตรตาแสง
จาสิบเอก กชกรณ แสนใจวุฒิ
จาสิบเอก กตัญู ถาวรมงคล
จาสิบเอก กนก จันทรเพ็ง
จาสิบเอก กนก วงษพยอม
จาสิบเอก กนกพงศ ธรรมวงค
จาสิบเอก กนกศักดิ์ จันทรแพง
จาสิบเอก กนกศักดิ์ ปลื้มใจ
จาสิบเอก กนิษฐ บุตรชา
จาสิบเอก กบิล เบี่ยงกลาง
จาสิบเอก กมล ดอกเข็ม
จาสิบเอก กมล ลครไชย
จาสิบเอก กมล สารขาว
จาสิบเอก กมลชัย สุทธินันท
จาสิบเอก กมลภพ ขําภักดิ์
จาสิบเอก กรกต ทีลิ้นฟา
จาสิบเอก กรกฤช ประทุมรัตน
จาสิบเอก กรกิจ นอยสอน
จาสิบเอก กรธัช กสิวัฒน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก กรวิทย อุปจักร
จาสิบเอก กระสินธุ เฟองออน
จาสิบเอก กรันต แสงใส
จาสิบเอก กรินทร จันทนประยูร
จาสิบเอก กฤช วิสุนี
จาสิบเอก กฤตชัย คงอินแกว
จาสิบเอก กฤตชัย มะลาศรี
จาสิบเอก กฤตโชค ไวทยะวณิช
จาสิบเอก กฤตธนกร รัตนบํารุง
จาสิบเอก กฤตภาส สุขแกว
จาสิบเอก กฤตเมธ กลอมจิตร
จาสิบเอก กฤติกร เขียวออน
จาสิบเอก กฤษกร โพธิ์ไพงาม
จาสิบเอก กฤษกร สุขเสริม
จาสิบเอก กฤษฎา คณาพันธ
จาสิบเอก กฤษฎา ดาวนันท
จาสิบเอก กฤษฎา แตงมีแสง
จาสิบเอก กฤษฎา ปนทอง
จาสิบเอก กฤษฎา เพียวสูงเนิน
จาสิบเอก กฤษฎา สรวยศรีเมือง
จาสิบเอก กฤษฎา สุวรรณศรี
จาสิบเอก กฤษฎา เอี่ยมองค
จาสิบเอก กฤษฎางค จุมปา
จาสิบเอก กฤษณ คงสมพจน
จาสิบเอก กฤษณ ฉิมพลี

๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก กฤษณ ปทุมวรรณ
จาสิบเอก กฤษณ โอภาสินา
จาสิบเอก กฤษณะ แกวทองคํา
จาสิบเอก กฤษณะ ควรคํานวณ
จาสิบเอก กฤษณะ ชมมน
จาสิบเอก กฤษณะ แพสอาด
จาสิบเอก กฤษณะ มิ่งโมรา
จาสิบเอก กฤษณะ ยุวนากร
จาสิบเอก กฤษณะพล ทองกร
จาสิบเอก กฤษดา จันทรดี
จาสิบเอก กฤษดากร ศิลปดิษฐ
จาสิบเอก กฤษดากรณ วงษเนียม
จาสิบเอก กฤษตวุฒน แกวขุนทอง
จาสิบเอก กฤษตินนท มูลไชย
จาสิบเอก กลายุทธ มั่นคง
จาสิบเอก กวีวัฒน สุขรอบ
จาสิบเอก กอเกียรติ คําบุญ
จาสิบเอก กองเกียรติ กระตุดเงิน
จาสิบเอก กองเกียรติ เวชวิมล
จาสิบเอก กองเกียรติ เวฬุสุวรรณ
จาสิบเอก กองเกียรติ สายเทียน
จาสิบเอก กองไท พิชัยรัตน
จาสิบเอก กองพิภพ แกวกียูร
จาสิบเอก กองสุริยา สุดตา
จาสิบเอก กองหลา อานัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕

จาสิบเอก กอบชัย วันดี
จาสิบเอก กันตพงศ เกื้อสกุล
จาสิบเอก กัมปนาท เนยไธสง
จาสิบเอก กัมพล คุณพิภาค
จาสิบเอก กาญจนะ ศรีทรงงาม
จาสิบเอก กาณฑ กูดวง
จาสิบเอก กาน อินอําไพ
จาสิบเอก การันต เจินธรรม
จาสิบเอก การันต ทองเจือเพชร
จาสิบเอก กําธร ทองมณี
จาสิบเอก กําพล คงบัว
จาสิบเอก กําพล ตุสําราญ
จาสิบเอก กําพล บุญนาวา
จาสิบเอก กําพล มาดี
จาสิบเอก กําพล โสพิน
จาสิบเอก กิ่งเพชร ไชยวงศ
จาสิบเอก กิจจา ประสมทรัพย
จาสิบเอก กิจฐศาสตร ธรรมมา
จาสิบเอก กิตติ แกวพลงาม
จาสิบเอก กิตติ จิตรตรีฐิน
จาสิบเอก กิตติ ชองศิริ
จาสิบเอก กิตติ ชัยสมบูรณ
จาสิบเอก กิตติ เปนมงคล
จาสิบเอก กิตติ ศรีวรรณ
จาสิบเอก กิตติ์กมล ละวรรณา

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก กิตติกุล อํานาจศิลปเจริญ
จาสิบเอก กิตติคุณ กิติวงค
จาสิบเอก กิตติคุณ มูลสะทาน
จาสิบเอก กิตติคุณ อยูปรางค
จาสิบเอก กิตติชัย นามวิเศษ
จาสิบเอก กิตติชัย พรชู
จาสิบเอก กิตติชัย โสมโสรส
จาสิบเอก กิตติชัย เหมือนพรรณราย
จาสิบเอก กิตติเชษฐ มาตชะลา
จาสิบเอก กิตติธัช รักประสงค
จาสิบเอก กิตติธัช สอนเจริญ
จาสิบเอก กิตตินันท คงรินทร
จาสิบเอก กิตตินันท ประทุมสังข
จาสิบเอก กิตตินันท วันเสน
จาสิบเอก กิตติพงศ มีมานะ
จาสิบเอก กิตติพงศ ตั๋นสกุล
จาสิบเอก กิตติพงษ กันรัมย
จาสิบเอก กิตติพงษ แกวอยู
จาสิบเอก กิตติพงษ ครายานนท
จาสิบเอก กิตติพงษ คําสิงหนอก
จาสิบเอก กิตติพงษ งามทรง
จาสิบเอก กิตติพงษ จําปา
จาสิบเอก กิตติพงษ ฉิมไทย
จาสิบเอก กิตติพงษ นวลกรม
จาสิบเอก กิตติพงษ เปรมกระโทก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก กิตติพงษ หนอปา
จาสิบเอก กิตติพงษ อชมหาตม
จาสิบเอก กิตติพศ ผลวัชนะ
จาสิบเอก กิตติพันธ ชาติเสรี
จาสิบเอก กิตติพันธ พีรญาศาสตร
จาสิบเอก กิตติภพ บุญสุข
จาสิบเอก กิตติภัทร นกเมา
จาสิบเอก กิตติภูมิ ออชัยภูมิ
จาสิบเอก กิตติมศักดิ์ รื่นกาย
จาสิบเอก กิตติราช ขันติเจริญ
จาสิบเอก กิตติศักดิ์ กิติ
จาสิบเอก กิตติศักดิ์ แกวบุญมา
จาสิบเอก กิตติศักดิ์ เครือวงษ
จาสิบเอก กิตติศักดิ์ เชื้อวงศงาม
จาสิบเอก กิตติศักดิ์ ทัพวิชัย
จาสิบเอก กิตติศักดิ์ ไทรพรรณ
จาสิบเอก กิตติศักดิ์ บับภาเอก
จาสิบเอก กิตติศักดิ์ เรือนปน
จาสิบเอก กิตติศักดิ์ สรหงษ
จาสิบเอก กิตธรัศ พูลเพิ่ม
จาสิบเอก กิติพงษ เนตรยอง
จาสิบเอก กิติพงษ พรามประ
จาสิบเอก กิติศักดิ์ พรรณเภรี
จาสิบเอก กิติศักดิ์ อรินแกว
จาสิบเอก กีรติ คงหอม

๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก กีรติ ไชยโพธิ์งาม
จาสิบเอก กุลธวัช บุญประกอบ
จาสิบเอก กุลบัณฑิต จันทรคลาย
จาสิบเอก เกงกาจ วรรณธะสุข
จาสิบเอก เกชา ประสิทธิ์พร
จาสิบเอก เกริกชัย โมมาลา
จาสิบเอก เกรียงไกร กําจัดภัย
จาสิบเอก เกรียงไกร แกนจันทึก
จาสิบเอก เกรียงไกร ใจกันทะ
จาสิบเอก เกรียงไกร ชมภูพันธ
จาสิบเอก เกรียงไกร ไชยทิพย
จาสิบเอก เกรียงไกร ติ๊บเต็ม
จาสิบเอก เกรียงไกร ทองดอนใหม
จาสิบเอก เกรียงไกร พิพิธกุล
จาสิบเอก เกรียงไกร วงษวาร
จาสิบเอก เกรียงไกร สมบัติบริรักษ
จาสิบเอก เกรียงไกร สุขันธ
จาสิบเอก เกรียงไกร สุดาชม
จาสิบเอก เกรียงไกร สุวะเลิศ
จาสิบเอก เกรียงเดช ทองเสงี่ยม
จาสิบเอก เกรียงศักดิ์ แจงเศรษฐ
จาสิบเอก เกรียงศักดิ์ ธารชัย
จาสิบเอก เกรียงศักดิ์ นานกระโทก
จาสิบเอก เกรียงศักดิ์ ปานโศก
จาสิบเอก เกรียงศักดิ์ พลอยบุตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก เกรียงศักดิ์ ยังอยู
จาสิบเอก เกรียรติคุณ พัฒนศรี
จาสิบเอก เกลื้อ กลิ่นมาลี
จาสิบเอก เกษฎา ไชยศรีหา
จาสิบเอก เกษม จันทรมี
จาสิบเอก เกษม พรมตรุษ
จาสิบเอก เกษม วงษเซ็น
จาสิบเอก เกษม สินธุชัย
จาสิบเอก เกษม อายุยืน
จาสิบเอก เกษมศักดิ์ หวันกาศ
จาสิบเอก เกษมสันต ขวัญนาค
จาสิบเอก เกียรติชัย คงภักดี
จาสิบเอก เกียรติชัย เดือนเพ็ญ
จาสิบเอก เกียรติพงศ เรืองพลับพลา
จาสิบเอก เกียรติรัตน รัตนะ
จาสิบเอก เกียรติวุฒิ จันทนา
จาสิบเอก เกียรติศักดิ์ กันธา
จาสิบเอก เกียรติศักดิ์ แกวมูล
จาสิบเอก เกียรติศักดิ์ บุญมาก
จาสิบเอก เกียรติศักดิ์ ปทมาลัย
จาสิบเอก เกียรติศักดิ์ พิมพทนต
จาสิบเอก เกียรติศักดิ์ พูลศรี
จาสิบเอก เกียรติศักดิ์ เพชรแดง
จาสิบเอก เกียรติศักดิ์ ยศรุงเรือง
จาสิบเอก เกียรติศักดิ์ ลุยทอง

๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก เกียรติศักดิ์ สมศรี
จาสิบเอก เกียรติศักดิ์ สันเทียะ
จาสิบเอก เกียรติศักดิ์ หลาดอก
จาสิบเอก เกียรติศักดิ์ หลาหนูเหมา
จาสิบเอก เกียรติสยาม เถื่อนดี
จาสิบเอก โกญจนาท ลาธิ
จาสิบเอก โกมล อุตระนาค
จาสิบเอก โกมารุท ระบุตรดา
จาสิบเอก โกมินทร เรืองแหล
จาสิบเอก โกเมศ มาประกอบ
จาสิบเอก โกเมศ เสือเทศ
จาสิบเอก โกเมศ หงษาวดี
จาสิบเอก โกวิท ธุมาชิน
จาสิบเอก โกวิท พุทธวงค
จาสิบเอก โกวิทย กุฎีพันธ
จาสิบเอก โกวิทย ละมัยกุล
จาสิบเอก โกวิทย วงษแสง
จาสิบเอก โกวิทย ศรีปตเนตร
จาสิบเอก โกวิทย สุตัญตั้งใจ
จาสิบเอก โกศล จิตจรุงสิทธิ์
จาสิบเอก โกศล ทองอม
จาสิบเอก โกสินทร ดีสงคราม
จาสิบเอก ใกลรุง พึ่งแยม
จาสิบเอก ไกรเพชร รักกลัด
จาสิบเอก ไกรภพ ศรีจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ไกรยุทธ อภัยโส
จาสิบเอก ไกรฤกษ แพงอุด
จาสิบเอก ไกรวิชาติ ชมชื่น
จาสิบเอก ไกรศร ชาวนาน
จาสิบเอก ไกรศิรฉัตร สิงหาด
จาสิบเอก ไกรสร ภูธีระภัทรกุล
จาสิบเอก ไกรสร หรดี
จาสิบเอก ไกรสร หอมนาน
จาสิบเอก ไกรสรณ หมื่นพัฒน
จาสิบเอก ขจร ปญจาคะ
จาสิบเอก ขจร สกุลโพน
จาสิบเอก ขจรศักดิ์ ศรีใจ
จาสิบเอก ขจรศักดิ์ อินประเสริฐ
จาสิบเอก ขจรศักย พิเชฐสุรบุญฤทธิ์
จาสิบเอก ขจิตพงศ ศรีกรด
จาสิบเอก ขรรคชัย ศรีหาทัพ
จาสิบเอก ขวัญ ทองสังข
จาสิบเอก ขวัญใจ วรรณอุดม
จาสิบเอก ขวัญชัย กองนอก
จาสิบเอก ขวัญชัย ถุงแกว
จาสิบเอก ขวัญชัย พรมโพธิ์
จาสิบเอก ขวัญชัย พิยาพราว
จาสิบเอก ขวัญชัย พูลขวัญ
จาสิบเอก ขวัญชัย สัมมาวาจา
จาสิบเอก ขวัญชัย แสงปลั่ง

๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก ขันตรี วงชารี
จาสิบเอก ขันติพงษ อุดหนุน
จาสิบเอก ใขแสง มีชัย
จาสิบเอก คงกฤช วุฒิวงศ
จาสิบเอก คงคา ประภาวงค
จาสิบเอก คงเดช แพงดวง
จาสิบเอก คงเพ็ชร ดีเพ็ชร
จาสิบเอก คงฤทธิ์ โสภาคํา
จาสิบเอก คชารัตน เนียมรอด
จาสิบเอก คณพศ หลาเพชร
จาสิบเอก คณสร เจริญสุข
จาสิบเอก คณาพจน ผลไพร
จาสิบเอก คณิศร รุงจํารัส
จาสิบเอก คณุตม นาดูลย
จาสิบเอก คเณชะเดช ดวงจันทรคํา
จาสิบเอก คทาวุฒิ รักสกุล
จาสิบเอก คทาวุธ บุญศิลป
จาสิบเอก คทาวุธ บุษรากรณ
จาสิบเอก คทาวุธ สิงหคง
จาสิบเอก คธาทิพย ชมภูศรี
จาสิบเอก คธายุทธ อวมแยม
จาสิบเอก คมกร เชียงสิน
จาสิบเอก คมกริช อมรฐิติวัสส
จาสิบเอก คมกริช อุทธา
จาสิบเอก คมกฤช สลีวงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก คมกฤช อวมหราย
จาสิบเอก คมกฤษณ แสงนา
จาสิบเอก คมจักร อําลอย
จาสิบเอก คมจิตร ศรีสุก
จาสิบเอก คมศักดิ์ ประสาทพลกรัง
จาสิบเอก คมสรณ นาคประเสริฐ
จาสิบเอก คมสรรค ทะสุนทร
จาสิบเอก คมสรรค แพทยนาดี
จาสิบเอก คมสัน คงเพชรศักดิ์
จาสิบเอก คมสัน โคตรสมบัติ
จาสิบเอก คมสัน ฉั่วตระกูล
จาสิบเอก คมสัน เที่ยงโยธา
จาสิบเอก คมสัน วงคเล็ก
จาสิบเอก คมสัน วงคศุภโชค
จาสิบเอก คมสัน ศิริรัตน
จาสิบเอก คมสัน สีนวลสด
จาสิบเอก คมสันต ถาคํา
จาสิบเอก คมสันต พุมพวง
จาสิบเอก คมสันติ ปญญา
จาสิบเอก ครรชิต คะโน
จาสิบเอก ครรชิต คุมหมู
จาสิบเอก ครรชิต ศรีสังข
จาสิบเอก ครรชิต หุนเจริญ
จาสิบเอก คามิน ศรีแกว
จาสิบเอก คําจันทร เจาฝาย

๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก คําพอง พระเดิม
จาสิบเอก คําพอย รินทะรักษ
จาสิบเอก คําพิศ ศรีสุวรรณ
จาสิบเอก คํารณ ทอไพบูลย
จาสิบเอก คํารณ ภูมิโคกรักษ
จาสิบเอก คํารพ พลเกษตร
จาสิบเอก คิม พละชัย
จาสิบเอก คึกฤทธิ์ นพสูรย
จาสิบเอก คุณธรรม สุเทนะ
จาสิบเอก คุณากร เลิศพยาบาล
จาสิบเอก แคลว พันธปลาโค
จาสิบเอก จงรักษ ชอบรัก
จาสิบเอก จงรักษ สุขสวาง
จาสิบเอก จเด็จ เกตุอิ้ม
จาสิบเอก จตุพงค พรมนิล
จาสิบเอก จตุพร จงเจริญ
จาสิบเอก จตุพร นาเจริญ
จาสิบเอก จตุพร วรรณา
จาสิบเอก จตุพร ศรีสุชาติ
จาสิบเอก จตุพร สุขบาง
จาสิบเอก จตุพล คําเผือก
จาสิบเอก จตุพล สายเครื่อง
จาสิบเอก จตุรงค เจนดง
จาสิบเอก จตุรงค แจงจัตุรัส
จาสิบเอก จตุรงค ชัยคิรินทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕

จาสิบเอก จตุรงค สงแสง
จาสิบเอก จรกฤษ สีชารู
จาสิบเอก จรรยาวัตร ฉ่ําไกร
จาสิบเอก จรวย ธรหาญ
จาสิบเอก จรัญ ตุมสูงเนิน
จาสิบเอก จรัญ เพชรมีคา
จาสิบเอก จรัญ ภูอยู
จาสิบเอก จรัญ ลอยหา
จาสิบเอก จรัญ วรรณทอง
จาสิบเอก จรัญ ศรีลํา
จาสิบเอก จรัญ สุขสวัสดิ์
จาสิบเอก จรัล งามแสงนิล
จาสิบเอก จรัล นอยอินทร
จาสิบเอก จรัส สุกกล่ํา
จาสิบเอก จรัส เหรียญทอง
จาสิบเอก จรินทร คําหวาย
จาสิบเอก จรินทร เปาปา
จาสิบเอก จรินทร สิงหธรรม
จาสิบเอก จรูญ มงคล
จาสิบเอก จรูญวิทย ดวงวงค
จาสิบเอก จรูญศักดิ์ คําพะแย
จาสิบเอก จรูณ เมืองชาวนา
จาสิบเอก จเร คุณมี
จาสิบเอก จเร แดงนุย
จาสิบเอก จเร ทองงามดี

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก จเร บางสาลี
จาสิบเอก จเร พลธีระ
จาสิบเอก จอมภพ เจริญเบญจฤทธา
จาสิบเอก จักรกริช ใจหาญ
จาสิบเอก จักรกริช อินซัน
จาสิบเอก จักรกฤช มณีนก
จาสิบเอก จักรกฤช หงษทรง
จาสิบเอก จักรกฤทธิ์
เสนีวงศ ณ อยุธยา
จาสิบเอก จักรกฤษ แกวอนันต
จาสิบเอก จักรกฤษ ทองงาม
จาสิบเอก จักรกฤษ พินิจผล
จาสิบเอก จักรกฤษณ จันรอด
จาสิบเอก จักรกฤษณ เกิดใจบุญ
จาสิบเอก จักรกฤษณ คอมสิงห
จาสิบเอก จักรกฤษณ ใจงาม
จาสิบเอก จักรกฤษณ พลทา
จาสิบเอก จักรกฤษณ ภูโชคชัย
จาสิบเอก จักรกฤษณ ศรีบุรินทร
จาสิบเอก จักรกฤษณ สัมมาวรรณ
จาสิบเอก จักรกฤษณ แสนสุข
จาสิบเอก จักรชัย จันทรเชื้อ
จาสิบเอก จักรทิพย จอนดี
จาสิบเอก จักรพงษ คิดดี
จาสิบเอก จักรพงษ พลรังสิต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก จักรพงษ วุฒิไกรรณกร
จาสิบเอก จักรพงษ สุขทรัพย
จาสิบเอก จักรพงษ หมื่นสุวรรณวดี
จาสิบเอก จักรพงษ หิศร
จาสิบเอก จักรพล กุลวงศ
จาสิบเอก จักรพันธ จันทร
จาสิบเอก จักรพันธ ทนดี
จาสิบเอก จักรพันธ มะกรูดอินทร
จาสิบเอก จักรพันธ สุดประเสริฐ
จาสิบเอก จักรพันธ เห็นแกว
จาสิบเอก จักรเพชร เนตรแกว
จาสิบเอก จักรเพชร อุนทา
จาสิบเอก จักรภัทร ชาทุม
จาสิบเอก จักรวรรณ ดําพลงาม
จาสิบเอก จักรวรรดิ ประสมทรัพย
จาสิบเอก จักรสุเดช แกลวกลา
จาสิบเอก จักราวุธ เกียรติสุวรรณ
จาสิบเอก จักรินทร หลําเคลา
จาสิบเอก จัด ศิริจันทร
จาสิบเอก จันทร กรีฑาเวช
จาสิบเอก จันทรลา หาญตับเหล็ก
จาสิบเอก จันทรัตน ตกควรเฮง
จาสิบเอก จาตุพร วายโสกา
จาสิบเอก จาตุรงค เหมไธสง
จาสิบเอก จารึก กระเทศ

๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก จารุกิตติ์ ขอบทอง
จาสิบเอก จารุเดช ลอยมา
จาสิบเอก จารุพงษ เจิมนาค
จาสิบเอก จารุพจน คําศรี
จาสิบเอก จารุพักตร จิรชัยจารีย
จาสิบเอก จํานงค เนินใหม
จาสิบเอก จํานงค วงศวานิช
จาสิบเอก จํานันท ทองปญญา
จาสิบเอก จําเนียร สมพูล
จาสิบเอก จําเปน ขําแกว
จาสิบเอก จํารูญ เชื้อแกว
จาสิบเอก จํารูญ สุทธิสุวรรณ
จาสิบเอก จําเริญ กองแกว
จาสิบเอก จําลอง จันมานิจ
จาสิบเอก จําลอง บัวเขียว
จาสิบเอก จําลอง สุวรรณศิลป
จาสิบเอก จิณณธรรม สุวรรณศรี
จาสิบเอก จิตรกร หุนคํา
จาสิบเอก จินดา สุรสีหนาท
จาสิบเอก จิรพงค สีมาพล
จาสิบเอก จิรพงษ ปาวะรีย
จาสิบเอก จิรพัฒนกิจ แกวชางเขียน
จาสิบเอก จิรพันธ ชมชื่น
จาสิบเอก จิรพันธุ วัฒนชีพ
จาสิบเอก จิรวัฒน ทวีผอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก จิรศักดิ์ คานไชยา
จาสิบเอก จิระพงษ โถตะบุตร
จาสิบเอก จิระวัฒน วาติ
จาสิบเอก จิรัฎฐ ถานะวร
จาสิบเอก จิรัฏฐ แกนสุข
จาสิบเอก จิรันดร กันทา
จาสิบเอก จิรันธนิน เวธนเดชอนันต
จาสิบเอก จิรากร พิศวงศ
จาสิบเอก จิรานุวัฒน
เจริญธราภิวัฒน
จาสิบเอก จิรานุวัฒน ดัชถุยาวัตร
จาสิบเอก จิรายุทธ อุทธิยา
จาสิบเอก จิโรจน รอดนิยม
จาสิบเอก จีรนันท อินทรแสง
จาสิบเอก จีรพัฒน คุณารักษ
จาสิบเอก จีรภัทร เชื้อชิล
จาสิบเอก จีรศักดิ์ จําปาเงิน
จาสิบเอก จีรศักดิ์ จุลบุตร
จาสิบเอก จีรศักดิ์ ไตยนํา
จาสิบเอก จีรศักดิ์ ศรีบานเรือง
จาสิบเอก จีรศักดิ์ อรพันธ
จาสิบเอก จีระฐี จิตรหาญ
จาสิบเอก จีระพงศ มาระวัง
จาสิบเอก จีระศักดิ์ เจริญผล
จาสิบเอก จีระศักดิ์ บากบั่น

๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก จุฑาคุณ รังสรรค
จาสิบเอก จุมพล ผุริจันทร
จาสิบเอก จุฬา ปาละวงศ
จาสิบเอก เจด็จ ภูคลัง
จาสิบเอก เจต นามลี
จาสิบเอก เจตนสฤษดิ์ ปจดี
จาสิบเอก เจตพล สงกระสิน
จาสิบเอก เจน วรรณทิพภากรณ
จาสิบเอก เจนณรงค คําภีระ
จาสิบเอก เจนณรงค ทาประจิต
จาสิบเอก เจนรบ ดีมูล
จาสิบเอก เจนวิทย บุญจีน
จาสิบเอก เจนวิทย ปุราตะโน
จาสิบเอก เจริญ เลิศคอนสาร
จาสิบเอก เจริญ อมฤตกุล
จาสิบเอก เจริญยุทธ อุนเจริญ
จาสิบเอก เจษฎ ตะนะวิลัย
จาสิบเอก เจษฎา จิดดา
จาสิบเอก เจษฎา ณ ลําพูน
จาสิบเอก เจษฎา ตระกูลทา
จาสิบเอก เจษฎา ผิวผา
จาสิบเอก เจษฎา ภูเกตุ
จาสิบเอก เจษฎา อวนอินทร
จาสิบเอก เจษฎาภร หมื่นวังใน
จาสิบเอก เจษฎาภรณ ณ อุบล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก เจษฏา ธนะราช
จาสิบเอก ฉลาด แกวธานี
จาสิบเอก ฉลาด ยานุวงค
จาสิบเอก ฉลาด เหมิกจันทึก
จาสิบเอก ฉัฐชม บุญเติมเต็ม
จาสิบเอก ฉัตตปกรณ
จันทรปญนนท
จาสิบเอก ฉัตรชัย ฉานสูงเนิน
จาสิบเอก ฉัตรชัย ทองมา
จาสิบเอก ฉัตรชัย บูรภา
จาสิบเอก ฉัตรชัย รุจินิรันดร
จาสิบเอก ฉัตรชัย อภิวัฒนะสิริสกุล
จาสิบเอก เฉลิม รมรื่น
จาสิบเอก เฉลิม เลิศจะบก
จาสิบเอก เฉลิมกรุง ไชยสอน
จาสิบเอก เฉลิมชนม โออิฐ
จาสิบเอก เฉลิมชล เพ็ชรสุวรรณ
จาสิบเอก เฉลิมชัย แกวสังข
จาสิบเอก เฉลิมชัย แจมนาค
จาสิบเอก เฉลิมชัย ชะเอม
จาสิบเอก เฉลิมชัย ธรรมทัน
จาสิบเอก เฉลิมชัย ธัญญเจริญ
จาสิบเอก เฉลิมชัย นันทะเภรี
จาสิบเอก เฉลิมชัย สุวรรณชาติ
จาสิบเอก เฉลิมพงษ ภาครัสมี

๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก เฉลิมพร นามขาน
จาสิบเอก เฉลิมพล เขียวกล่ํา
จาสิบเอก เฉลิมพล ถิตยบุญครอง
จาสิบเอก เฉลิมพล สรอยสม
จาสิบเอก เฉลิมพล โสมนรินทร
จาสิบเอก เฉลิมรัตน ทองเอม
จาสิบเอก เฉลิมศักดิ์ แกวพรม
จาสิบเอก เฉลิมศักดิ์ สัมมาโภชน
จาสิบเอก เฉลียว เจริญภาพ
จาสิบเอก แฉลม ขวัญศิริ
จาสิบเอก ชนธัญ สุวรรณ
จาสิบเอก ชนนันท มฤคสิทธิพิทักษ
จาสิบเอก ชนภัทร ขุนเพิ่ม
จาสิบเอก ชนวัฒน เอี่ยมเขียว
จาสิบเอก ชนวีร สัยงาม
จาสิบเอก ชนสรณ อูปทอง
จาสิบเอก ชนะ คงแจง
จาสิบเอก ชนะ พุมมรดก
จาสิบเอก ชนะเกียรติ ทิมทอง
จาสิบเอก ชนะชัย กาลปกษ
จาสิบเอก ชนะพงศพันธ ดาวเวียง
จาสิบเอก ชนะพล เวียงสิมา
จาสิบเอก ชนะสงคราม ปะโมนะตา
จาสิบเอก ชนันพงศ สินเครือสอน
จาสิบเอก ชนาธิป ตันศิริขจรวงค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ชนาธิป อนันตเสนา
จาสิบเอก ชนินทร แผนทอง
จาสิบเอก ชเนศวร กิตติ์พิพัฒนพันธ
จาสิบเอก ชมโมช หัวใจแกว
จาสิบเอก ชยธร พุมเจริญ
จาสิบเอก ชยพล ปญญาจันทร
จาสิบเอก ชยพล ภักดิ์ชัย
จาสิบเอก ชยพล สาวิลุน
จาสิบเอก ชยพัทธ แกวมณี
จาสิบเอก ชยวิช ทรัพยทั้งสาม
จาสิบเอก ชรินทร ดาหลาย
จาสิบเอก ชรินทร ทองมีคา
จาสิบเอก ชรินทร สิงหทศ
จาสิบเอก ชรินทร สิงหศรี
จาสิบเอก ชรินทร อวนเลิง
จาสิบเอก ชรินทร อินทรจันทร
จาสิบเอก ชลชัย เต็งวงศเดิม
จาสิบเอก ชลทิศ แตงออน
จาสิบเอก ชลธี คงเพชร
จาสิบเอก ชลริศ บุญฉายแสง
จาสิบเอก ชลวิทย ปาปะขัง
จาสิบเอก ชลวิทย หอมรื่น
จาสิบเอก ชลอ ศรีสุวรรณ
จาสิบเอก ชลันธร ริมไธสง
จาสิบเอก ชลัมพล สายสินธุ

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

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก ชลิต กาฬบุตร
จาสิบเอก ชลิต แกวกระจาง
จาสิบเอก ชโลธร กานเพ็ชร
จาสิบเอก ชโลธร พันธดี
จาสิบเอก ชวเดช สิทธิสมบูรณ
จาสิบเอก ชวนชัย ชาริกา
จาสิบเอก ชวภณ ขันธรรม
จาสิบเอก ชวรัตน สิงโตออน
จาสิบเอก ชวโรจน ธงยี่สิบหก
จาสิบเอก ชวลิต คําพิชิต
จาสิบเอก ชวลิต ตางใจ
จาสิบเอก ชวลิต ทิวถนอม
จาสิบเอก ชวลิต เลี่ยมสุวรรณ
จาสิบเอก ชวลิต สิงหรอ
จาสิบเอก ชะเวงศักดิ์ ดีนวล
จาสิบเอก ชัชชล สุพรรณคง
จาสิบเอก ชัชชัย โกมลพราหมณ
จาสิบเอก ชัชชัย จันตะคุณ
จาสิบเอก ชัชเทพ อนุฤทธิ์
จาสิบเอก ชัชวาล ลิ้มรสทิพย
จาสิบเอก ชัชวาล วงศสวยสด
จาสิบเอก ชัชวาล สอนนํา
จาสิบเอก ชัชวาลย เข็มเกาะ
จาสิบเอก ชัชวาลย เนียมใบ
จาสิบเอก ชัชวาลย ปนสังข

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

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ชัชวาลย พานรอง
จาสิบเอก ชัชวาลย สโมสรสุข
จาสิบเอก ชัดชัย จันทสุรี
จาสิบเอก ชั้นชิต พิมพล
จาสิบเอก ชัยกร มวงเลี่ยม
จาสิบเอก ชัยคม กลิ่นชะเอม
จาสิบเอก ชัยชนะ เทสมุทร
จาสิบเอก ชัยชนะ ธนานุรัตนา
จาสิบเอก ชัยชนะ ศรีนวลมาก
จาสิบเอก ชัยชาญ เขียวรัมย
จาสิบเอก ชัยณรงค ทองสุวรรณ
จาสิบเอก ชัยณรงค บัวเพ็ง
จาสิบเอก ชัยณรงค พูลทอง
จาสิบเอก ชัยณรงค แสงพันธ
จาสิบเอก ชัยณรงค หลอปรีชากุล
จาสิบเอก ชัยธนะพัฒน อารีรมย
จาสิบเอก ชัยนันท จันทรบรรจง
จาสิบเอก ชัยนาจ ยันทองใหญ
จาสิบเอก ชัยนาท ยะติ
จาสิบเอก ชัยนุชิต รัศมีแกว
จาสิบเอก ชัยปญญา สีหาพรม
จาสิบเอก ชัยพร คงกรุด
จาสิบเอก ชัยพร เดชโฉม
จาสิบเอก ชัยพร นอยยาโน
จาสิบเอก ชัยพร เผาสวัสดิ์

๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก ชัยพร เอี่ยมวิบูลย
จาสิบเอก ชัยพฤกษ สุบรรณโรจน
จาสิบเอก ชัยพฤกษ หาญวิสัย
จาสิบเอก ชัยเพชร เสนน้ําเที่ยง
จาสิบเอก ชัยยศ เพ็ชรสุข
จาสิบเอก ชัยยา ศรีวาส
จาสิบเอก ชัยยา อยูดี
จาสิบเอก ชัยยุทธ ปาจันทร
จาสิบเอก ชัยยุทธ ผาสุกล้ํา
จาสิบเอก ชัยยุทธ พิรุณ
จาสิบเอก ชัยยุทธ มาตยไตร
จาสิบเอก ชัยยุทธ ศรีทอง
จาสิบเอก ชัยรัตน จันทรพายับ
จาสิบเอก ชัยรัตน เนียมสลุด
จาสิบเอก ชัยรัตน เบามี
จาสิบเอก ชัยรัตน สุหลา
จาสิบเอก ชัยรัตน อวมขันธ
จาสิบเอก ชัยโรจน อภัยภักดี
จาสิบเอก ชัยฤทธิ์ ศิลปชัย
จาสิบเอก ชัยวัฒน กลมสุก
จาสิบเอก ชัยวัฒน งามแสง
จาสิบเอก ชัยวัฒน จิตใจ
จาสิบเอก ชัยวัฒน ดอนมูล
จาสิบเอก ชัยวัฒน บุญคง
จาสิบเอก ชัยวัฒน บุญแตง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ชัยวัฒน วงคหาญกลา
จาสิบเอก ชัยวัฒน ศิริจําปา
จาสิบเอก ชัยวัฒน สงวนงาม
จาสิบเอก ชัยวัฒน หมั่นเพียร
จาสิบเอก ชัยวัฒน อรุณศรีประดิษฐ
จาสิบเอก ชัยวัฒน อําพันทอง
จาสิบเอก ชัยวานิส วงกลม
จาสิบเอก ชัยวิชิต ทองจุน
จาสิบเอก ชัยวุฒิ พุทธชาติ
จาสิบเอก ชัยวุธ กระตาก
จาสิบเอก ชัยเวท เต็มบริบูรณ
จาสิบเอก ชัยอนันต สุวรรณเวช
จาสิบเอก ชาคริต สุนนท
จาสิบเอก ชาคริต สุวรรณมณี
จาสิบเอก ชาครีย รัตนาวิญู
จาสิบเอก ชาครีย ศรีเลศิลป
จาสิบเอก ชาญ แข็งขัน
จาสิบเอก ชาญ สีไสว
จาสิบเอก ชาญชัย คําหงษา
จาสิบเอก ชาญชัย คิดคุมคํา
จาสิบเอก ชาญชัย ณุเรศ
จาสิบเอก ชาญชัย พิมพิสาร
จาสิบเอก ชาญชัย พิมมล
จาสิบเอก ชาญชัย ยานุ
จาสิบเอก ชาญชัย ศรีสวาท

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๖๖๓ จาสิบเอก ชาญชัย สระบัว
๒๖๖๔ จาสิบเอก ชาญชัย สังขบุญลือ
๒๖๖๕ จาสิบเอก ชาญณรงค
ครุธดิลกานันท
๒๖๖๖ จาสิบเอก ชาญณรงค ดิเรกชัย
๒๖๖๗ จาสิบเอก ชาญณรงค ทองสุวรรณ
๒๖๖๘ จาสิบเอก ชาญณรงค พลายฤทธิ์
๒๖๖๙ จาสิบเอก ชาญณรงค สิงหสา
๒๖๗๐ จาสิบเอก ชาญนิวัช คํางาม
๒๖๗๑ จาสิบเอก ชาญยศ อาจปกษา
๒๖๗๒ จาสิบเอก ชาญรบ อัตวานิช
๒๖๗๓ จาสิบเอก ชาญวัฒนา ฟงสูงเนิน
๒๖๗๔ จาสิบเอก ชาญวิทย จุลมกร
๒๖๗๕ จาสิบเอก ชาญวิทย ทองสถิตย
๒๖๗๖ จาสิบเอก ชาญวิทย เพชรดี
๒๖๗๗ จาสิบเอก ชาญวิทย สังวาลยเดช
๒๖๗๘ จาสิบเอก ชาญวุฒิ คุมเนตร
๒๖๗๙ จาสิบเอก ชาญสุนภ ภารา
๒๖๘๐ จาสิบเอก ชาตรี กะรัมย
๒๖๘๑ จาสิบเอก ชาตรี แกนวงษ
๒๖๘๒ จาสิบเอก ชาตรี แกวจําปา
๒๖๘๓ จาสิบเอก ชาตรี คุมเขต
๒๖๘๔ จาสิบเอก ชาตรี ใจแกว
๒๖๘๕ จาสิบเอก ชาตรี ดาวสวย
๒๖๘๖ จาสิบเอก ชาตรี เทศสกุณี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑

จาสิบเอก ชาตรี มานะธุระ
จาสิบเอก ชาติ นอยจันทร
จาสิบเอก ชาติ วิเชียร
จาสิบเอก ชาติชัย สุขประเสริฐ
จาสิบเอก ชาติชาย ทองเฉลิม
จาสิบเอก ชาติชาย เศษวิสัย
จาสิบเอก ชาตินักรบ เรณูรส
จาสิบเอก ชาติประชา บัวสา
จาสิบเอก ชานนท โกแสนตอ
จาสิบเอก ชานนท คนชม
จาสิบเอก ชานนท สุขรัตน
จาสิบเอก ชายวิสิทธิ์ นาครินทร
จาสิบเอก ชาลี ศุภรานันท
จาสิบเอก ชาลี สังเกื้อ
จาสิบเอก ชาลีย เจกทอง
จาสิบเอก ชํานาญ กองศรี
จาสิบเอก ชํานาญ ชูศรี
จาสิบเอก ชํานาญ ถิ่นตําบล
จาสิบเอก ชํานาญ มวงปน
จาสิบเอก ชํานาญกิจ กองมาลี
จาสิบเอก ชิงชัย เอี่ยมศิริ
จาสิบเอก ชิณทณภัทร ทวะชาลี
จาสิบเอก ชิดชนก บุญรอด
จาสิบเอก ชิดชัย แกววิเชียร
จาสิบเอก ชิตณรงค เมฆขลา

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก ชินกร ชัยมณี
จาสิบเอก ชินพงศ ประกอบเขตกรณ
จาสิบเอก ชินวัฒน วงคสาธิกุล
จาสิบเอก ชื่นชนม ชัยพันธุ
จาสิบเอก ชุติเดช เอื้อศรี
จาสิบเอก ชุมพร เบ็ญจพันธุ
จาสิบเอก ชุมพล ทนุวรรณ
จาสิบเอก ชุมพล บุญขํา
จาสิบเอก ชูเกียรติ เกิดคง
จาสิบเอก ชูเกียรติ จอมเพชร
จาสิบเอก ชูเกียรติ ชื่นชม
จาสิบเอก ชูเกียรติ ออนปาน
จาสิบเอก ชูชาติ คําวัง
จาสิบเอก ชูชาติ เทียนเงิน
จาสิบเอก ชูชาติ บุญชวย
จาสิบเอก ชูชาติ บุญภาย
จาสิบเอก ชูชาติ พุมจิตร
จาสิบเอก ชูชาติ เพงยัง
จาสิบเอก ชูโชค ศรลัมพ
จาสิบเอก ชูวิทย ไวรักษ
จาสิบเอก ชูศักดิ์ ชาวเหนือ
จาสิบเอก เชวงศักดิ์ กาญจนาภา
จาสิบเอก เชาวริน สุขเสริม
จาสิบเอก เชาวฤทธิ์ กุลธนาไพโรจน
จาสิบเอก เชาวลิต กรดแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก เชาวลิต ไหมสีเสน
จาสิบเอก เชาววัฒน รัตนพันธ
จาสิบเอก เชิงชาย ถานา
จาสิบเอก เชิดชัย พรมฆาต
จาสิบเอก เชิดพงษ มีชัย
จาสิบเอก เชิดศักดิ์ ดอนไชย
จาสิบเอก เชี่ยวชาญ เทียบฤทธิ์
จาสิบเอก เชี่ยวชาญ นันตโลหิต
จาสิบเอก โชคชัย ศรีธูป
จาสิบเอก โชคชัย สมใจ
จาสิบเอก โชคชัย หอมมาก
จาสิบเอก โชคดี กรีหิรัญ
จาสิบเอก โชคดี คะเณเร็ว
จาสิบเอก โชคอนันต สายสุด
จาสิบเอก โชติไกร จันทร
จาสิบเอก ไชยเชษฐ ทิพรัตน
จาสิบเอก ไชยนนท เพ็ชรแผว
จาสิบเอก ไชยยะ จันทรชู
จาสิบเอก ไชยยันต ดําทิพย
จาสิบเอก ไชยยุทธิ์ สุขชาตะ
จาสิบเอก ไชยรัตน กายะบุศย
จาสิบเอก ไชยวัฒน นาเสงี่ยม
จาสิบเอก ไชยวัฒน สังขทอง
จาสิบเอก ไชยันต ที่พักบานโจด
จาสิบเอก ไชยันต ประกอบนันท

๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก ไชยา ดวงใจ
จาสิบเอก ไชโย ทองมุข
จาสิบเอก ญาณวัฒน ปลั่งดี
จาสิบเอก ฐกร ยมสุขุมประภา
จาสิบเอก ฐวิกร สณฑสกุณา
จาสิบเอก ฐานวัฒน สิงหบุญธนาศิริ
จาสิบเอก ฐานันดร สําราญสุข
จาสิบเอก ฐาปกรณ ระยาอินทร
จาสิบเอก ฐิตินันท ศิริพัฒน
จาสิบเอก ฐิติพงศ คุมศรีไวย
จาสิบเอก ฐิติพงศ จันทรเพ็ง
จาสิบเอก ฐิติพงศ นันทพันธ
จาสิบเอก ฐิติพงศ นาควิจิตร
จาสิบเอก ฐิติพล ฟกสอน
จาสิบเอก ฐิติพัฒน โพธิทอง
จาสิบเอก ฐิติภูมิ เผื่อนยิ้ม
จาสิบเอก ฐิติวัชร เศรษฐโชคปวินท
จาสิบเอก ณกพงศ เจริญฤทธิ์
จาสิบเอก ณฏฐปวร ปะราชิโก
จาสิบเอก ณฐกร พันธุจันทร
จาสิบเอก ณฐกร สุนทรภักดี
จาสิบเอก ณฐกร เสียงเลิศ
จาสิบเอก ณฐนนท ชูติ
จาสิบเอก ณฑี อนุสนธิ์
จาสิบเอก ณตฐพล แตงวัฒนะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ณธกร ชัยโสดา
จาสิบเอก ณธกร พลเยี่ยม
จาสิบเอก ณพดล มะโน
จาสิบเอก ณพพงศ อยูพันธุ
จาสิบเอก ณพล เหล็กเพ็ชร
จาสิบเอก ณพลธรณ บุญนวม
จาสิบเอก ณพสิทธิ์
ออนทองคําไพศาล
จาสิบเอก ณพัฒฏปกรณ หงษสกุล
จาสิบเอก ณภัทร รัตนาศรีสกุล
จาสิบเอก ณรงกร วันทองสุข
จาสิบเอก ณรงค ชาวลุมบัว
จาสิบเอก ณรงค ดานกระโทก
จาสิบเอก ณรงค ทศหลา
จาสิบเอก ณรงค ทับทอง
จาสิบเอก ณรงค ปนทิพย
จาสิบเอก ณรงค โพธิ์พราว
จาสิบเอก ณรงค ภูคําวงค
จาสิบเอก ณรงค รักษสุจริต
จาสิบเอก ณรงค ลาดบัวบาน
จาสิบเอก ณรงคชัย ไรกระโทก
จาสิบเอก ณรงคชัย เสมอ
จาสิบเอก ณรงคเดช มงคลเจริญ
จาสิบเอก ณรงคเดช สรอยเสนา
จาสิบเอก ณรงคเดช สุขโข

๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก ณรงคพล มีสวัสดิ์
จาสิบเอก ณรงคยศ ทัศมี
จาสิบเอก ณรงคฤทธิ์ ธงสันเทียะ
จาสิบเอก ณรงคฤทธิ์ ธิราช
จาสิบเอก ณรงคศักดิ์ คงถาวร
จาสิบเอก ณรงคศักดิ์ แจมเล็ก
จาสิบเอก ณรงคศักดิ์ นาคนอย
จาสิบเอก ณรงคศักดิ์ พาลี
จาสิบเอก ณรงคศักดิ์ สมศรี
จาสิบเอก ณรงคศักดิ์ สีเสียดคา
จาสิบเอก ณรงคศักดิ์ หงษทะนี
จาสิบเอก ณรงคศักดิ์ อวมทอง
จาสิบเอก ณรงศักดิ์ เดียงไธสง
จาสิบเอก ณเรศ มหาชัย
จาสิบเอก ณวัสพล แสนคํา
จาสิบเอก ณัฎฐวี เภสัชชา
จาสิบเอก ณัฏฐถิร กันชาติ
จาสิบเอก ณัฏฐพงศ เกิดสวาง
จาสิบเอก ณัฏฐวี อุตวัน
จาสิบเอก ณัฐกรณ ทัศมาลี
จาสิบเอก ณัฐกรณ ศรีมวง
จาสิบเอก ณัฐกิตติ์ ศิริศรีอัจฉราพร
จาสิบเอก ณัฐติศักดิ์ เขียวมั่ง
จาสิบเอก ณัฐพงค บัณฑรวรรณ
จาสิบเอก ณัฐพงษ กองสุรินทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ณัฐพงษ แกวคง
จาสิบเอก ณัฐพงษ แกวพาดี
จาสิบเอก ณัฐพงษ คํามูล
จาสิบเอก ณัฐพงษ ดําสนิท
จาสิบเอก ณัฐพงษ นอยตอย
จาสิบเอก ณัฐพงษ นามหนอ
จาสิบเอก ณัฐพงษ นิธิพิชญาพัชญ
จาสิบเอก ณัฐพงษ เพียรสิงห
จาสิบเอก ณัฐพงษ ภาชู
จาสิบเอก ณัฐพงษ มีใจมั่น
จาสิบเอก ณัฐพงษ วงษสุข
จาสิบเอก ณัฐพงษ ศรีหาตา
จาสิบเอก ณัฐพงษ อธิกรม
จาสิบเอก ณัฐพล แกวประเสริฐ
จาสิบเอก ณัฐพล ขันสีทา
จาสิบเอก ณัฐพล คฤหบดี
จาสิบเอก ณัฐพล จันทรอุทร
จาสิบเอก ณัฐพล ไชยสิทธิ์
จาสิบเอก ณัฐพล นิลวงศ
จาสิบเอก ณัฐพล บุญมีศักดิ์
จาสิบเอก ณัฐพล ปะธรรมยาเต
จาสิบเอก ณัฐพล มิ่งชัย
จาสิบเอก ณัฐพล เยาวใจ
จาสิบเอก ณัฐพล วงษเปยม
จาสิบเอก ณัฐพัชธ โกยทา

๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก ณัฐภูมิ พสุธาเลิศ
จาสิบเอก ณัฐมณฑล นิติพันธ
จาสิบเอก ณัฐวรรธน จันทรอัญชุลี
จาสิบเอก ณัฐวัชต พรหมจรรย
จาสิบเอก ณัฐวัฒน ฉันทัชธนพัฒน
จาสิบเอก ณัฐวัฒน ภูระยา
จาสิบเอก ณัฐวัฒน มุสิกะสินธุ
จาสิบเอก ณัฐวัฒน อัครพงศสถิต
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ กอนทอง
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ ขุนสูงเนิน
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ ดุษฎีโรจน
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ ทองนุม
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ บัวคํา
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ เลื่อมใส
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ วีระเดช
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ ศรีชัย
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ สายสูง
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ สุริยพุธ
จาสิบเอก ณัฐศักดิ์ กลางนอก
จาสิบเอก ณิธิ หวยหงษทอง
จาสิบเอก ณุวัตพงษ สมศักดิ์
จาสิบเอก ดณู กาวิโย
จาสิบเอก ดนัย คนทรงแสน
จาสิบเอก ดนัย ใจทาวงษ
จาสิบเอก ดนัย พุทธน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ดนัย รุงรจนา
จาสิบเอก ดนัยชาติ จิวาลักษณ
จาสิบเอก ดรงคฤทธิ์ ประเสริฐศักดิ์
จาสิบเอก ดวงเดน ทะขุย
จาสิบเอก ดอกรัก ยอดเกตุ
จาสิบเอก ดัสกร กาเยาว
จาสิบเอก ดัสกร สิงหร
จาสิบเอก ดํารงเกียรติ ฉุนพวง
จาสิบเอก ดํารงค ประมวลทรัพย
จาสิบเอก ดํารงค ผิวเหลือง
จาสิบเอก ดํารงค พึ่งเพ็ง
จาสิบเอก ดํารงคเกียรติ พึ่งสังวรณ
จาสิบเอก ดํารงคศักดิ์ สุขโข
จาสิบเอก ดํารงเดช สุดหอม
จาสิบเอก ดํารงพล เถื่อนวิลัย
จาสิบเอก ดํารงพล แสงแกว
จาสิบเอก ดํารงฤทธิ์ แกวระกา
จาสิบเอก ดํารงศักดิ์ คงจันทร
จาสิบเอก ดําริ มีเงิน
จาสิบเอก ดิเรกฤทธิ์ ตะคํา
จาสิบเอก ดิเลก แจมเมือง
จาสิบเอก ดุสิต คนพิทักษ
จาสิบเอก ดุสิต สายดํา
จาสิบเอก ดุสิทธิ์ เนื่องจุย
จาสิบเอก เดชขจร สาวิสัย

๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก เดชณัท สมบุญญานนท
จาสิบเอก เดชดนัย เจะซําและ
จาสิบเอก เดชา กังสดาร
จาสิบเอก เดชา เขียนสูงเนิน
จาสิบเอก เดชา พรมพันธใจ
จาสิบเอก เดชา ยามาล
จาสิบเอก เดชา ราชานนท
จาสิบเอก เดชา ฤทธิ์บํารุง
จาสิบเอก เดชา ศรีลาชัย
จาสิบเอก เดชาธร รวมวงษ
จาสิบเอก เดโช นุมนวล
จาสิบเอก เดโช บุญยิ่ง
จาสิบเอก เดนชัย กันมะ
จาสิบเอก เดนชัย เจริญคูณ
จาสิบเอก เดนพงศ จินดาอินทร
จาสิบเอก เดนพงษ มลิวัลย
จาสิบเอก เดวิทย แกวกาหลง
จาสิบเอก เดี่ยว กลอมสําโรง
จาสิบเอก ตติศักดิ์ พลศักดิ์ขวา
จาสิบเอก ตรอง บรรทัด
จาสิบเอก ตระเวณไพร เถาวโท
จาสิบเอก ตรีวัฒน สิริโชคเลิศสกุล
จาสิบเอก ตอธนา วริวัง
จาสิบเอก ตอศักดิ์ ผกากรอง
จาสิบเอก ตอศักดิ์ มัชมี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ตะวัน บรรทัด
จาสิบเอก ตะวัน สุทธโส
จาสิบเอก ตะวัน หวงตระกูล
จาสิบเอก ตันติกร ใจหนัก
จาสิบเอก ติณณภพ ปานเกิด
จาสิบเอก เตชิต สมคะเน
จาสิบเอก เติมพันธ ศอกจะบก
จาสิบเอก ไตรเทพ โพธิ์งาม
จาสิบเอก ถนอมศักดิ์ แกวภราดัย
จาสิบเอก ถนอมศักดิ์ วงษภักดี
จาสิบเอก ถนัด สายกระสุน
จาสิบเอก ถนัดกิจ นิมิตพงษ
จาสิบเอก ถวิลสิทธิ์ เรืองพระยา
จาสิบเอก ถาวร กันทา
จาสิบเอก ถาวร ไชยสุข
จาสิบเอก ถิร ศรีชาวนา
จาสิบเอก ถิรวุษิ แกวพันธ
จาสิบเอก ถิรวุษิ บุญเขื่อง
จาสิบเอก ถิระ ใจสงเคราะห
จาสิบเอก เถกิงศักดิ์ ชนะโรจนเจริญ
จาสิบเอก เถลิงศักดิ์ มีสุข
จาสิบเอก ทนงศักดิ์ คงสกุล
จาสิบเอก ทนงศักดิ์ จันจุย
จาสิบเอก ทนงศักดิ์ จันทรอิน
จาสิบเอก ทนงศักดิ์ ราษแกว

๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก ทนงศักดิ์ เสียงเพราะ
จาสิบเอก ทนงศักดิ์ แสงอราม
จาสิบเอก ทนงศักดิ์ แสนอินทร
จาสิบเอก ทมสัน เอี่ยมสอาด
จาสิบเอก ทรงกลด แชมประชา
จาสิบเอก ทรงกลด ผองพูน
จาสิบเอก ทรงชาย พลดงนอก
จาสิบเอก ทรงพล ปานแมน
จาสิบเอก ทรงฤทธิ์ พลายแกว
จาสิบเอก ทรงวุฒิ จันทะพินิจ
จาสิบเอก ทรงวุฒิ ยะสัญ
จาสิบเอก ทรงวุธ ชัยอาจ
จาสิบเอก ทรงศักดิ์ กองดิน
จาสิบเอก ทรงศักดิ์ กางออนตา
จาสิบเอก ทรงศักดิ์ จันทรหอม
จาสิบเอก ทรงศักดิ์ หาญตุน
จาสิบเอก ทรรศนะ สีหาสุข
จาสิบเอก ทรรศพล ดีโชติ
จาสิบเอก ทรัพยศกุณ เชิดโชคศรี
จาสิบเอก ทวนทอง โทรัตน
จาสิบเอก ทวิช นวลศรีทอง
จาสิบเอก ทวิช พิเคราะห
จาสิบเอก ทวิช ลืมอินทร
จาสิบเอก ทวิชาติ วิชิต
จาสิบเอก ทวิตชัย ไขทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙
๓๐๑๐

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ทวิทย แคกลาง
จาสิบเอก ทวิทย สนามพรม
จาสิบเอก ทวี ทรทึก
จาสิบเอก ทวี ทองทับ
จาสิบเอก ทวี สมเสงี่ยม
จาสิบเอก ทวี สอางจิตร
จาสิบเอก ทวี สุมมาตย
จาสิบเอก ทวีโชค ทองดี
จาสิบเอก ทวีวัฒน ชุมวิริยะสุขกุล
จาสิบเอก ทวีศักดิ์ กลาณรงค
จาสิบเอก ทวีศักดิ์ ดวงสวัสดิ์
จาสิบเอก ทวีศักดิ์ ดักขุนทด
จาสิบเอก ทวีศักดิ์ เทพสุวรรณ
จาสิบเอก ทวีศักดิ์ บูสาลี
จาสิบเอก ทวีศักดิ์ ปะถะมา
จาสิบเอก ทวีศักดิ์ พวงราช
จาสิบเอก ทวีศักดิ์ ไมแกนจันทร
จาสิบเอก ทวีศักดิ์ หงษสิบสอง
จาสิบเอก ทวีศักดิ์ หวงยวนกลาง
จาสิบเอก ทศ ถากันหา
จาสิบเอก ทศพร โตะหมัน
จาสิบเอก ทศพร สรณะรังสรรค
จาสิบเอก ทศพล ตนแฝง
จาสิบเอก ทศพล ทองแตม
จาสิบเอก ทศพล ทับทิม

๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก ทศพล นามเครือ
จาสิบเอก ทศพล บุญปอด
จาสิบเอก ทศพล รอดแสง
จาสิบเอก ทองคํา วงษแสง
จาสิบเอก ทองใจ ลีละครจันทร
จาสิบเอก ทองดี กาลภูธร
จาสิบเอก ทองพูน เชื้อชม
จาสิบเอก ทองพูล แกวกัญญา
จาสิบเอก ทองเพชร บุดดา
จาสิบเอก ทองมา แพงคําแดง
จาสิบเอก ทองสุข สิงหคํา
จาสิบเอก ทองสุข สีหาบุตร
จาสิบเอก ทองใส ทองลิ้มสุด
จาสิบเอก ทะเนตร คํารัตน
จาสิบเอก ทักษิณ รักษาแสง
จาสิบเอก ทัตพงศ พิลาวรรณ
จาสิบเอก ทัศนพงศ คงสําราญ
จาสิบเอก ทัศนศักดิ์ สุวรรณฉิม
จาสิบเอก ทัศนัย ถวิลรักษ
จาสิบเอก ทํานอง ปจดี
จาสิบเอก ทินกร ทรงคุณ
จาสิบเอก ทินกร แสงกาบ
จาสิบเอก ทิพยรส เตยพุทซา
จาสิบเอก ทิพากร ศรกิจ
จาสิบเอก ทิวา กึกขุนทด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ทิวา วงษพล
จาสิบเอก ทิวา อินทรรจนา
จาสิบเอก ทิวาทิพย ทับทิมทอง
จาสิบเอก ทิวานัน มั่นอน
จาสิบเอก ทีฆทัศน เพชรดีคาย
จาสิบเอก ทีรศักดิ์ กวนหลวง
จาสิบเอก ทูล มูลเทียม
จาสิบเอก เทพกร ประทุมมี
จาสิบเอก เทพทักษิณ
ชวยหนุนตระกูล
จาสิบเอก เทพทัต ศรีเมือง
จาสิบเอก เทพนรินทร คุมภัย
จาสิบเอก เทพมงคล แสนเลิศ
จาสิบเอก เทพฤทธิ์ รัตนโคกสูง
จาสิบเอก เทวนพ พิษณุแสง
จาสิบเอก เทวราช มะลิวัลย
จาสิบเอก เทวา สินธุศิริ
จาสิบเอก เทิดเทียนทอง ถวิลการ
จาสิบเอก เทิดพันธ ยศแกว
จาสิบเอก เทิดศักดิ์ ปาลวัฒน
จาสิบเอก เทิดศักดิ์ หนอทาว
จาสิบเอก เทียนชัย แถมสุข
จาสิบเอก เทียนชัย มันตะวัตร
จาสิบเอก เทียนชัย ศรีชัย
จาสิบเอก ธกร ควรสงา

๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก ธงชัย กอกวังใน
จาสิบเอก ธงชัย คุมตระกูล
จาสิบเอก ธงชัย งามสุข
จาสิบเอก ธงชัย ชักนํา
จาสิบเอก ธงชัย ผลาผล
จาสิบเอก ธงชัย เลิศศรี
จาสิบเอก ธงชัย วิชา
จาสิบเอก ธงชัย ศรีเอียด
จาสิบเอก ธงชัย หนูรอด
จาสิบเอก ธงชัย เหลืองออน
จาสิบเอก ธงชาติ นวลไมหอม
จาสิบเอก ธณกร นิยมฤทธิ์
จาสิบเอก ธณัฏฐวัชณพงษ
พิทักษธีรดา
จาสิบเอก ธนกร พิมสาลี
จาสิบเอก ธนกร โภควนิช
จาสิบเอก ธนกร มีบึงพราว
จาสิบเอก ธนกฤต ทิพปภาศักดิ์
จาสิบเอก ธนกฤติ แพงจอย
จาสิบเอก ธนง ประโคทัง
จาสิบเอก ธนชัย โพธิ์เงิน
จาสิบเอก ธนชัย ฮวดบํารุง
จาสิบเอก ธนชาติ เฉื่อยอารมย
จาสิบเอก ธนโชติ สีขาว
จาสิบเอก ธนเดช พรหมบุตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘

จาสิบเอก ธนเดช สงวนวงษ
จาสิบเอก ธนทัต พอเกษ
จาสิบเอก ธนพงศ พันธศรี
จาสิบเอก ธนพงษ ทองแกว
จาสิบเอก ธนพงษ สังขปลอง
จาสิบเอก ธนพล ปองคําลา
จาสิบเอก ธนพล ปยะนนชัย
จาสิบเอก ธนพล รอดวงษ
จาสิบเอก ธนพล สุขจิตร
จาสิบเอก ธนพล อิ้นมณี
จาสิบเอก ธนภณ รัตนานิคม
จาสิบเอก ธนภัทร คลังคนเกา
จาสิบเอก ธนภัทร เพ็งสวาง
จาสิบเอก ธนภูมิ พันธพิบูลย
จาสิบเอก ธนยศ แสนคําอุน
จาสิบเอก ธนวัฒน กระแสเทพ
จาสิบเอก ธนวัฒน ไกรธรรม
จาสิบเอก ธนวัฒน ปนปวง
จาสิบเอก ธนวัฒน มูลโคว
จาสิบเอก ธนวัต นามวาท
จาสิบเอก ธนวิทย เชื้อผูดี
จาสิบเอก ธนวิน ไชยสินธุ
จาสิบเอก ธนสมบัติ แสงสีดา
จาสิบเอก ธนสาร สอนปญญา
จาสิบเอก ธนะเมศฐ เข็มเพ็ชร

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก ธนะศักดิ์ เกียรติภัทรชัย
จาสิบเอก ธนัญชัย พูลลน
จาสิบเอก ธนัฐพงษ เกลี้ยงเทศ
จาสิบเอก ธนัฐพงษ เดชศักดา
จาสิบเอก ธนัตถ แกนจําปา
จาสิบเอก ธนันชัย ปทุมทอง
จาสิบเอก ธนันชัย สมณะ
จาสิบเอก ธนันตดิษย หินประกอบ
จาสิบเอก ธนา นอยนารถ
จาสิบเอก ธนากร โยธาแจง
จาสิบเอก ธนากร อุไร
จาสิบเอก ธนาดล กลีบบัว
จาสิบเอก ธนาดล ชิติพัทธธนโชติ
จาสิบเอก ธนาธิป กลิ่นผล
จาสิบเอก ธนาธิป เขียวคํา
จาสิบเอก ธนาธิป ศรีใสคํา
จาสิบเอก ธนาพงษ มูลจันทร
จาสิบเอก ธนาพล แจมเมือง
จาสิบเอก ธนาพัฒน นาคธน
จาสิบเอก ธนาภรณ แฉงใจ
จาสิบเอก ธนาภัสสร อ่ําทิม
จาสิบเอก ธนายุทธ ครุธแกว
จาสิบเอก ธนาวุธ แสงสวย
จาสิบเอก ธนิต กาฬสุวรรณ
จาสิบเอก ธนิต กําแพงจินดา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ธนิต ตราชู
จาสิบเอก ธนิตศร นอยสวาง
จาสิบเอก ธนิตสร เอี่ยมภูมิ
จาสิบเอก ธนู สวนลา
จาสิบเอก ธนูสิทธิ์ สายชลพิศาล
จาสิบเอก ธเนตร ธินะ
จาสิบเอก ธเนศ เนื่องหลา
จาสิบเอก ธเนศ เปลี่ยนขํา
จาสิบเอก ธรธร สารมานิตย
จาสิบเอก ธรรมนิ บุตรฤทธิ์
จาสิบเอก ธรรมนูญ ทองคํา
จาสิบเอก ธรรมนูญ ปฏิพิมพาคม
จาสิบเอก ธรรมนูญ โสภิเณ
จาสิบเอก ธรรมรงณ คงกุลทอง
จาสิบเอก ธรรมรัตน พุทธรักขิโต
จาสิบเอก ธรรมรัตน เหล็งไทย
จาสิบเอก ธรรมศักดิ์ นุชดี
จาสิบเอก ธรรมศักดิ์ บุญศรี
จาสิบเอก ธรรศวัฒน ดวงคํา
จาสิบเอก ธรัช ไพรสันต
จาสิบเอก ธราธร เครือพลับ
จาสิบเอก ธราธิป แกนภักดี
จาสิบเอก ธราพงษ วิจัยรัตนศิริ
จาสิบเอก ธวัช นุนเกษ
จาสิบเอก ธวัช ปานฟก

๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก ธวัช แผวชนะ
จาสิบเอก ธวัช วงษเงิน
จาสิบเอก ธวัช วังเวียง
จาสิบเอก ธวัช อุทธบูรณ
จาสิบเอก ธวัช อุปมะ
จาสิบเอก ธวัชชัย กองจวง
จาสิบเอก ธวัชชัย กอนคง
จาสิบเอก ธวัชชัย แกวยม
จาสิบเอก ธวัชชัย จูถนอม
จาสิบเอก ธวัชชัย เชยกิจ
จาสิบเอก ธวัชชัย เชื้อเมืองพาน
จาสิบเอก ธวัชชัย ทองเที่ยง
จาสิบเอก ธวัชชัย แทนธานี
จาสิบเอก ธวัชชัย เนยเขียว
จาสิบเอก ธวัชชัย ปุระหลา
จาสิบเอก ธวัชชัย พัฒนนิล
จาสิบเอก ธวัชชัย พัฒนวิจิตร
จาสิบเอก ธวัชชัย ภูมิประสิทธิ์
จาสิบเอก ธวัชชัย มุงจูงกลาง
จาสิบเอก ธวัชชัย ละเลิศ
จาสิบเอก ธวัชชัย ศรีสวาง
จาสิบเอก ธวัชชัย สมรวย
จาสิบเอก ธวัชชัย สุธรรมเทวกุล
จาสิบเอก ธวัชชัย หลาทอง
จาสิบเอก ธัชกรกวินท ธีรัชธนนันท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗
๓๒๐๘

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ธัญญารัตน ชินเกตุ
จาสิบเอก ธัญเทพ โชติสาร
จาสิบเอก ธัญพิสิษฐ ศรีไชยอุด
จาสิบเอก ธัญวิสิฏฐ จันทรคูณ
จาสิบเอก ธันณัช ชัยรัฐฐา
จาสิบเอก ธันยกร สีดาจันทร
จาสิบเอก ธันยพัต วรเศรษฐนนทชา
จาสิบเอก ธาตรี อินทรแกว
จาสิบเอก ธานิตย ธานีพัฒน
จาสิบเอก ธานินทร เดชดี
จาสิบเอก ธานินทร บุณยมณี
จาสิบเอก ธานี จันทฤทธิ์
จาสิบเอก ธาฤต ตาปนานนท
จาสิบเอก ธํารงคศักดิ์ ชะลุนรัมย
จาสิบเอก ธํารงพล นึกรวย
จาสิบเอก ธํารงวิทย แดงนา
จาสิบเอก ธิติ จิตวิจารณ
จาสิบเอก ธิติพัทธ สุวรรณคํา
จาสิบเอก ธิบดี เหมืองใจมา
จาสิบเอก ธีร อินทรถาวร
จาสิบเอก ธีรชัย ชาวยอง
จาสิบเอก ธีรชัย สืบสุข
จาสิบเอก ธีรชาติ คุณลือชา
จาสิบเอก ธีรเชษฐ งามนัก
จาสิบเอก ธีรเดช โฉมศรี

๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔
๓๒๑๕
๓๒๑๖
๓๒๑๗
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก ธีรเดช เหลือนับ
จาสิบเอก ธีรเทพ พวงเงิน
จาสิบเอก ธีรเทพ สุกเอี่ยม
จาสิบเอก ธีรนงค คลังหิรัญ
จาสิบเอก ธีรนันท เสมาขันธ
จาสิบเอก ธีรพงศ ณัฐภัทรโสภณ
จาสิบเอก ธีรพงศ นิจกร
จาสิบเอก ธีรพงษ เงินเย็น
จาสิบเอก ธีรพงษ เฉื่อยฉ่ํา
จาสิบเอก ธีรพงษ นาไชย
จาสิบเอก ธีรพงษ วิจิตร
จาสิบเอก ธีรพร เขียวกล่ํา
จาสิบเอก ธีรพล เครือสืบ
จาสิบเอก ธีรพล จันลา
จาสิบเอก ธีรพล นวมนองบุญ
จาสิบเอก ธีรพัฒน รัศมี
จาสิบเอก ธีรภัทร เชี่ยนมั่น
จาสิบเอก ธีรภัทร มาสวัสดิ์
จาสิบเอก ธีรยุทธ คําภีระ
จาสิบเอก ธีรยุทธ เขียวบานยาง
จาสิบเอก ธีรยุทธ หงสทอง
จาสิบเอก ธีรริทธิ์ บุญเกิด
จาสิบเอก ธีรวัฒน เขียวดี
จาสิบเอก ธีรวัฒน ปารสูตร
จาสิบเอก ธีรวีร เผือกสกนธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑
๓๒๔๒
๓๒๔๓
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ธีรวุฒิ ดาษไธสง
จาสิบเอก ธีรวุฒิ โรจนศิลป
จาสิบเอก ธีรวุฒิ เลี้ยงพรม
จาสิบเอก ธีรศักดิ์ จันทรเสือ
จาสิบเอก ธีรศักดิ์ ประยงค
จาสิบเอก ธีรศักดิ์ เริงกมล
จาสิบเอก ธีรศักดิ์ ฤทธิสมิต
จาสิบเอก ธีรศักดิ์ วิบูลศรี
จาสิบเอก ธีรศักดิ์ สิมาทอง
จาสิบเอก ธีรสุทธิ ไกแกว
จาสิบเอก ธีระ บัวเงิน
จาสิบเอก ธีระ เหรียญทอง
จาสิบเอก ธีระชัย ตันเสียงสม
จาสิบเอก ธีระชัย พลศรี
จาสิบเอก ธีระชัย สายทองเกษ
จาสิบเอก ธีระนัย ศรีไสว
จาสิบเอก ธีระพงษ ชุมชื่น
จาสิบเอก ธีระพงษ ฝอยฝน
จาสิบเอก ธีระพงษ อําพันทอง
จาสิบเอก ธีระพนธ กุลใส
จาสิบเอก ธีระพร บาลี
จาสิบเอก ธีระพล ประเสริฐวงษ
จาสิบเอก ธีระพล หมื่นสิทธิแพร
จาสิบเอก ธีระพล อังกระโทก
จาสิบเอก ธีระยุทธ ปนทอง

๓๒๕๙
๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖
๓๒๖๗
๓๒๖๘
๓๒๖๙
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก ธีระยุทธ พรมทอง
จาสิบเอก ธีระยุทธ สุขขัง
จาสิบเอก ธีระวัฒน คําทาแค
จาสิบเอก ธีระวัฒน โคตฉายา
จาสิบเอก ธีระวัฒน บริบูรณ
จาสิบเอก ธีระวัฒน ปอมหิน
จาสิบเอก ธีระวัฒน แสงจันดา
จาสิบเอก ธีระวุฒิ พรหมปาน
จาสิบเอก ธีระศักดิ์ เขียวคําอาย
จาสิบเอก ธีระศักดิ์ ศรีตะบุตร
จาสิบเอก ธีระศักดิ์ สารครศรี
จาสิบเอก ธีระศักดิ์ หอมทรัพย
จาสิบเอก นคร คาดีวี
จาสิบเอก นคร ชุมสิงห
จาสิบเอก นคร นารัตน
จาสิบเอก นคร สระแกว
จาสิบเอก นครินทร กิมุล
จาสิบเอก นครินทร ทองเพ็ชร
จาสิบเอก นครินทร สิงคิบุตร
จาสิบเอก นที กิจมณี
จาสิบเอก นที เรือนอินทร
จาสิบเอก นที หนูเทศ
จาสิบเอก นนทชัย ทองพินิจ
จาสิบเอก นนทชัย เฮงตระกูล
จาสิบเอก นนทิพัฒน มาไกล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑
๓๒๙๒
๓๒๙๓
๓๒๙๔
๓๒๙๕
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก นพกร ดีตลอด
จาสิบเอก นพกฤษฏิ์ นิธิอริยกิตติ์
จาสิบเอก นพดล กอคํา
จาสิบเอก นพดล กิมแนมบุญศิลป
จาสิบเอก นพดล เขื่อนแกว
จาสิบเอก นพดล ตาละนาค
จาสิบเอก นพดล นนทณภา
จาสิบเอก นพดล นุมดี
จาสิบเอก นพดล โนแปลง
จาสิบเอก นพดล บุญสะอาด
จาสิบเอก นพดล ปดถากุลโย
จาสิบเอก นพดล ผาทอง
จาสิบเอก นพดล พรหมเสน
จาสิบเอก นพดล พิมพจันทร
จาสิบเอก นพดล พุกเจริญ
จาสิบเอก นพดล มั่นดี
จาสิบเอก นพดล วัฒนวงษคีรี
จาสิบเอก นพดล ศิริมิรินทร
จาสิบเอก นพดล อุทธิยา
จาสิบเอก นพดล โอสวนศรี
จาสิบเอก นพพร
พรหมสาขา ณ สกลนคร
๓๓๐๕ จาสิบเอก นพพร เยื่อวงศ
๓๓๐๖ จาสิบเอก นพพร หงษสุวรรณ
๓๓๐๗ จาสิบเอก นพพล ขาวเงิน

๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑
๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗
๓๓๑๘
๓๓๑๙
๓๓๒๐
๓๓๒๑
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก นพพล ชมภู
จาสิบเอก นพพล ศรีคําแดง
จาสิบเอก นพมาศ จงมุม
จาสิบเอก นพรัตน เชียงทอง
จาสิบเอก นพรัตน พลอยนุช
จาสิบเอก นพรัตน ระยะ
จาสิบเอก นพรุจ ชัยวิจิตร
จาสิบเอก นพฤทธิ์ ฉายอรุณ
จาสิบเอก นพวิทย นาเมืองรักษ
จาสิบเอก นพวินทร คําพันธนุรักษ
จาสิบเอก นพอนนต ธนัตยพุทธิพร
จาสิบเอก นภดล พวงเล็ก
จาสิบเอก นภดล เสือเฒา
จาสิบเอก นภัส ใหมคามิ
จาสิบเอก นภัสดล คงเพ็ช
จาสิบเอก นภาเดช นาโลม
จาสิบเอก นรภัทร เผื่อนผัน
จาสิบเอก นรัชตชัย บุญมณีสิรีกุล
จาสิบเอก นรา ฉินนะโสต
จาสิบเอก นราวุฒิ แกวศรีทอง
จาสิบเอก นราวุฒิ ละดาดก
จาสิบเอก นรินทร กิตติธนากร
จาสิบเอก นรินทร ทิพวารี
จาสิบเอก นรินทร เมืองเกษม
จาสิบเอก นรินทร ลือเลิศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓
๓๓๔๔
๓๓๔๕
๓๓๔๖
๓๓๔๗
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก นรินทร เสริมศรี
จาสิบเอก นริศ แสงเสือ
จาสิบเอก นรุตม พจนา
จาสิบเอก นเรนทร สันเพ็ชร
จาสิบเอก นเรวัฒน หมายเกื้อ
จาสิบเอก นเรศ อินหนู
จาสิบเอก นเรศร ภูลสวัสดิ์
จาสิบเอก นฤกร คงคลอด
จาสิบเอก นฤดล ดวงเดือน
จาสิบเอก นฤนาท ปนสกุล
จาสิบเอก นฤนาท ใยบุญมี
จาสิบเอก นฤบดินทร เทพจันทร
จาสิบเอก นฤพล ตามล
จาสิบเอก นฤมิต เรืองวงษ
จาสิบเอก นัฏฐปกรณ ขุนทอง
จาสิบเอก นัฏฐพล บุญเคลือบ
จาสิบเอก นัฐกร สุวรรณเมือง
จาสิบเอก นัฐพงษ ปปวน
จาสิบเอก นัฐพงษ สุโรพันธ
จาสิบเอก นัฐพล ใจตัน
จาสิบเอก นัฐพล พิทักษธานี
จาสิบเอก นัฐพล เสือเปรม
จาสิบเอก นัฐวุฒิ เฉลาพักตร
จาสิบเอก นัฐวุฒิ นอยนาจารย
จาสิบเอก นัฐวุฒิ สามิลา

๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓
๓๓๖๔
๓๓๖๕
๓๓๖๖
๓๓๖๗
๓๓๖๘
๓๓๖๙
๓๓๗๐
๓๓๗๑
๓๓๗๒
๓๓๗๓
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก นัตพล ชมภูพวง
จาสิบเอก นัธทวัฒน ชินราช
จาสิบเอก นันทชัย เกียรติกุลชัย
จาสิบเอก นันทชัย ชอบทองหลาง
จาสิบเอก นันทชัย พุฒแยม
จาสิบเอก นันทพัฒน สุคนธสาร
จาสิบเอก นันทวุฒิ ดีศรี
จาสิบเอก นันทศักดิ์ บุญรักษา
จาสิบเอก นันทะวัฒน เกษรสุวรรณ
จาสิบเอก นันธีพัฒน ศรีบุญเรือง
จาสิบเอก นับเกา ชุมใจ
จาสิบเอก นัยสิทธิ์ ปนตะทา
จาสิบเอก นาทปรีชา สุขขุม
จาสิบเอก นารถพล เทพนรรัตน
จาสิบเอก นาราภัทร ฟุมเฟย
จาสิบเอก นาวิน จุมปาแฝด
จาสิบเอก นาวิน วังคําหาญ
จาสิบเอก นาวิน ศรลอม
จาสิบเอก นิกร แกวพลกรัง
จาสิบเอก นิกร แทนฉิมพลี
จาสิบเอก นิกร นาสิทธิ์
จาสิบเอก นิกร บริสัย
จาสิบเอก นิกูล จําปาเรือง
จาสิบเอก นิคม จั่นจุย
จาสิบเอก นิคม พรหมทัศน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๘๓
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐
๓๓๙๑
๓๓๙๒
๓๓๙๓
๓๓๙๔
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗
๓๓๙๘
๓๓๙๙
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก นิคม แพรเมือง
จาสิบเอก นิคม เลิศเรืองฤทธิ์
จาสิบเอก นิคม สพธรรม
จาสิบเอก นิคม สรอยสนธ
จาสิบเอก นิคม เหงาลา
จาสิบเอก นิติกร รัฐชานนท
จาสิบเอก นิติพัฒน แนวสูง
จาสิบเอก นิติศักดิ์ ชื่นชม
จาสิบเอก นิทัศน บุญผอง
จาสิบเอก นิทัศน สิงหคราม
จาสิบเอก นิธินันท อินทอง
จาสิบเอก นิธิโรจน โภคินพงศอมร
จาสิบเอก นิพนธ เกิดแสง
จาสิบเอก นิพนธ จันทรแรม
จาสิบเอก นิพนธ ชูสรอย
จาสิบเอก นิพนธ ทองใบ
จาสิบเอก นิพนธ ปรีชา
จาสิบเอก นิพนธ พิชัยกาล
จาสิบเอก นิพนธ พูลทอง
จาสิบเอก นิพนธ เพิกแสง
จาสิบเอก นิพนธ แสงดอน
จาสิบเอก นิพนธ หาญเชิงชัย
จาสิบเอก นิพนธ อุทัยเรือง
จาสิบเอก นิพล เขตจัตุรัส
จาสิบเอก นิพล พานถม

๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖
๓๔๑๗
๓๔๑๘
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก นิพล เฮากอก
จาสิบเอก นิพัฒน พินิจนันท
จาสิบเอก นิพัทธ นิลสนธิ
จาสิบเอก นิมิตร จันทรเปลง
จาสิบเอก นิมิตร ทิมแหง
จาสิบเอก นิมิตร อัมพฤกษ
จาสิบเอก นิยม ยอดอินตะ
จาสิบเอก นิยม ยากรณ
จาสิบเอก นิยม หลักทอง
จาสิบเอก นิรันดร คงสงฆ
จาสิบเอก นิรันดร เบี้ยวทุงนอย
จาสิบเอก นิรันดร เสริมพงษ
จาสิบเอก นิรันต บัวสม
จาสิบเอก นิราช เหมพิจิตร
จาสิบเอก นิรุต จุลศรี
จาสิบเอก นิรุต แสงโสดา
จาสิบเอก นิรุต อาจวิชัย
จาสิบเอก นิรุตษ พรมชนะ
จาสิบเอก นิโรจน วันดู
จาสิบเอก นิวัฒน ฉายจรัส
จาสิบเอก นิวัฒน พิศงาม
จาสิบเอก นิวัฒน มาตราช
จาสิบเอก นิวัฒน รัชนิพนธ
จาสิบเอก นิวัฒน ลอเจริญ
จาสิบเอก นิวัฒน วงษาเวียง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑
๓๔๔๒
๓๔๔๓
๓๔๔๔
๓๔๔๕
๓๔๔๖
๓๔๔๗
๓๔๔๘
๓๔๔๙
๓๔๕๐
๓๔๕๑
๓๔๕๒
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖
๓๔๕๗

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก นิวัฒน อนุชา
จาสิบเอก นิวัตร ศรัทธาผล
จาสิบเอก นิวัตร วันทะมาศ
จาสิบเอก นิวัติ ลาญาติ
จาสิบเอก นิวาส แกวคง
จาสิบเอก นิสันต เหมือนแกว
จาสิบเอก นุบาล พรศักดิ์หาร
จาสิบเอก นุโลม แกวแหวน
จาสิบเอก นุสนธ ขินเพชร
จาสิบเอก เนติ แกนวงษ
จาสิบเอก เนติ เนติบัณฑิต
จาสิบเอก บงกช กาใจ
จาสิบเอก บดินทร ใจบานเอื้อม
จาสิบเอก บรรจง คําใบ
จาสิบเอก บรรจบ ฤทธิแรง
จาสิบเอก บรรเจิด เต็มเปยม
จาสิบเอก บรรเจิด เทพพิทักษ
จาสิบเอก บรรดิษฐ ไตรวงคยอย
จาสิบเอก บรรดิษฐ นาคศรีสม
จาสิบเอก บรรเทิง บุตรดีกอง
จาสิบเอก บรรพต โฉสูงเนิน
จาสิบเอก บรรยงค เทียนลํา
จาสิบเอก บรรยวัสถ สัมฤทธิเดชาวัต
จาสิบเอก บริบูรณ เบาจันทร
จาสิบเอก บริรักษ ศุภศรี

๓๔๕๘
๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑
๓๔๖๒
๓๔๖๓
๓๔๖๔
๓๔๖๕
๓๔๖๖
๓๔๖๗
๓๔๖๘
๓๔๖๙
๓๔๗๐
๓๔๗๑
๓๔๗๒
๓๔๗๓
๓๔๗๔
๓๔๗๕
๓๔๗๖
๓๔๗๗
๓๔๗๘
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑
๓๔๘๒

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก บริวัตร พันโพธิ์
จาสิบเอก บวร ก่ําสนาม
จาสิบเอก บวรยศ สกุลนอก
จาสิบเอก บัญชา กาสังข
จาสิบเอก บัญชา กินะ
จาสิบเอก บัญชา จันใด
จาสิบเอก บัญชา ฉายเนตร
จาสิบเอก บัญชา เดชเหลา
จาสิบเอก บัญชา แดงสอาด
จาสิบเอก บัญชา ปริญญา
จาสิบเอก บัญชา ไผจะโปะ
จาสิบเอก บัญชา พลอาษา
จาสิบเอก บัญชา สินสุพรรณ
จาสิบเอก บัญชา อาสาวิเศษ
จาสิบเอก บัญญัติ ใครครวญ
จาสิบเอก บัญญัติ ดาศรี
จาสิบเอก บัณฑิต เกวงศ
จาสิบเอก บัณฑิต จันทรเพ็ญ
จาสิบเอก บัณฑิต ตีเมืองสอง
จาสิบเอก บัณฑิต นามนนท
จาสิบเอก บัณฑิต สุขชวย
จาสิบเอก บัณฑิต สุขผดุงธนบดี
จาสิบเอก บัณฑูรย วิไลพันธุ
จาสิบเอก บัณดิษ หงษสูงเนิน
จาสิบเอก บัน สุดบุรินทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๘๓
๓๔๘๔
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓
๓๔๙๔
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐
๓๕๐๑
๓๕๐๒
๓๕๐๓
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก บารมี สาหนองหมอ
จาสิบเอก บําเพ็ญ วิชัยกูล
จาสิบเอก บุญกอง พรมลี
จาสิบเอก บุญเกิด จันทรอุน
จาสิบเอก บุญเกิด ปฏิพันธ
จาสิบเอก บุญเกิด หวังเจริญ
จาสิบเอก บุญจันทร ศรีวะสุทธิ์
จาสิบเอก บุญชวย รินลา
จาสิบเอก บุญชัย วงคตาผา
จาสิบเอก บุญชุม อินตา
จาสิบเอก บุญชู บุตรดา
จาสิบเอก บุญชู อนันตภักดิ์
จาสิบเอก บุญโชค นามศรี
จาสิบเอก บุญญาฤทธิ์ อยูเย็น
จาสิบเอก บุญเติม บุญทัศน
จาสิบเอก บุญธรรม แชมขุนทด
จาสิบเอก บุญธรรม มวลชู
จาสิบเอก บุญธรรม ไลยนอก
จาสิบเอก บุญนาค สลุงอยู
จาสิบเอก บุญนาค สืบศรี
จาสิบเอก บุญนํา สุขสรอย
จาสิบเอก บุญมั่น วองเขตตกรณ
จาสิบเอก บุญมาก ดีขุนทด
จาสิบเอก บุญมี นอยแกว
จาสิบเอก บุญมี เฝาทรัพย

๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘
๓๕๑๙
๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒
๓๕๒๓
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖
๓๕๒๗
๓๕๒๘
๓๕๒๙
๓๕๓๐
๓๕๓๑
๓๕๓๒

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก บุญยงค อารมณ
จาสิบเอก บุญยัง สุทธิวัง
จาสิบเอก บุญรุง กรุดเงิน
จาสิบเอก บุญฤทธิ์ ดํารงจิตติ
จาสิบเอก บุญฤทธิ์ เพชรหิน
จาสิบเอก บุญฤทธิ์ สุระประเสริฐ
จาสิบเอก บุญลือ เอียงสวาท
จาสิบเอก บุญลุ คําอุดม
จาสิบเอก บุญเลิศ สิงหโต
จาสิบเอก บุญสง คําแกว
จาสิบเอก บุญสง บุญชัชวาลยวงศ
จาสิบเอก บุญสง พรหมวงศา
จาสิบเอก บุญสง พลกูล
จาสิบเอก บุญสง เอยศิริ
จาสิบเอก บุญสม อุนอุบล
จาสิบเอก บุญสุวิทย วรรณนิยม
จาสิบเอก บุญเสริม นาคทองอินทร
จาสิบเอก บุญหนา บาพิมาย
จาสิบเอก บุญโฮม ปนะกัง
จาสิบเอก บุญโฮม หงษออน
จาสิบเอก บุตรดี สีบัวลา
จาสิบเอก บุรธัช วิจิตร
จาสิบเอก บุริศร ไมทะ
จาสิบเอก บูรพา จิตธรรมมา
จาสิบเอก เบญจพล ศรีมณฑา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓
๓๕๔๔
๓๕๔๕
๓๕๔๖
๓๕๔๗
๓๕๔๘
๓๕๔๙
๓๕๕๐
๓๕๕๑
๓๕๕๒
๓๕๕๓
๓๕๕๔
๓๕๕๕
๓๕๕๖
๓๕๕๗

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก เบ็ญจรงค ขําประสาท
จาสิบเอก ปกชาติ ค้ําโลก
จาสิบเอก ปกรณ โกยชัย
จาสิบเอก ปกรณ ประทุมแกว
จาสิบเอก ปกรณพัฒน สดชื่น
จาสิบเอก ปฎิภาณ กฤษณะพันธุ
จาสิบเอก ปฎิภาณ สวัสดิ์รักษา
จาสิบเอก ปฏิญาณ พันธจันทร
จาสิบเอก ปฏิบัติ สุยะรา
จาสิบเอก ปฏิวัติ คนชุม
จาสิบเอก ปฐมบุศย จงสุข
จาสิบเอก ปฐมพงษ หลาจันดี
จาสิบเอก ปฐมพงษ อินทรรวย
จาสิบเอก ปณต คณะจันทร
จาสิบเอก ปณต ไวคุณา
จาสิบเอก ปพน สิงหศักดา
จาสิบเอก ปภาณ สุขสุชะโน
จาสิบเอก ปรมะ ตั้งอยูดี
จาสิบเอก ปรมากรณ พฤกษชาติ
จาสิบเอก ปรเมศร ผิวงาม
จาสิบเอก ปรเมษฐ ทามสุณี
จาสิบเอก ปรเมษฐ ละสา
จาสิบเอก ประกอบ แกวไพฑูรย
จาสิบเอก ประกาญจน จานแกว
จาสิบเอก ประกาย คําใบ

๓๕๕๘
๓๕๕๙
๓๕๖๐
๓๕๖๑
๓๕๖๒
๓๕๖๓
๓๕๖๔
๓๕๖๕
๓๕๖๖
๓๕๖๗
๓๕๖๘
๓๕๖๙
๓๕๗๐
๓๕๗๑
๓๕๗๒
๓๕๗๓
๓๕๗๔
๓๕๗๕
๓๕๗๖
๓๕๗๗
๓๕๗๘
๓๕๗๙
๓๕๘๐
๓๕๘๑
๓๕๘๒

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก ประกาศิต เพิ่มศรี
จาสิบเอก ประกาศิษฐ เฮ็งเงิน
จาสิบเอก ประกิต ขวัญพะงุน
จาสิบเอก ประกิต ถินสูงเนิน
จาสิบเอก ประคอง เลาใช
จาสิบเอก ประจวบ รักวุน
จาสิบเอก ประจวบ สมสายผล
จาสิบเอก ประจักร อันลูกทาว
จาสิบเอก ประจักษ คําวิเลิศ
จาสิบเอก ประจักษ ปนสุด
จาสิบเอก ประจักษ หนูเหมือน
จาสิบเอก ประจัญ กองเกิด
จาสิบเอก ประชา กลิ่นบุหงา
จาสิบเอก ประชาคม สักการี
จาสิบเอก ประเชิญ ตะเภาพงษ
จาสิบเอก ประดับพันธ ดีสมบูรณ
จาสิบเอก ประดิภาส ยอดพุฒ
จาสิบเอก ประดิษฐ ทนรัมย
จาสิบเอก ประดิษฐ ทะวัน
จาสิบเอก ประดิษฐ พิพิธกุล
จาสิบเอก ประดิษฐ ภูหอย
จาสิบเอก ประดิษฐ วงษสายันต
จาสิบเอก ประดิษฐ วรรณโสภา
จาสิบเอก ประดิษฐ ศิริมา
จาสิบเอก ประเดน ชื่นใจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖
๓๕๘๗
๓๕๘๘
๓๕๘๙
๓๕๙๐
๓๕๙๑
๓๕๙๒
๓๕๙๓
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖
๓๕๙๗
๓๕๙๘
๓๕๙๙
๓๖๐๐
๓๖๐๑
๓๖๐๒
๓๖๐๓
๓๖๐๔
๓๖๐๕
๓๖๐๖
๓๖๐๗

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ประทวน แยมชื่น
จาสิบเอก ประทีป โพธิ์ชัยยา
จาสิบเอก ประทีป ศรีแสง
จาสิบเอก ประทีป สายทอง
จาสิบเอก ประทีป แหวนวงศ
จาสิบเอก ประทุม อนอ่ํา
จาสิบเอก ประเทศ เครือทนุ
จาสิบเอก ประเทือง เงินออน
จาสิบเอก ประเทือง บุญทามา
จาสิบเอก ประเทือง บุญเรือง
จาสิบเอก ประเทือง สังวาลย
จาสิบเอก ประธาน จันทรคํา
จาสิบเอก ประธาน ยศถามี
จาสิบเอก ประนมกร กันจู
จาสิบเอก ประนมยงค กองแกว
จาสิบเอก ประพน วงศกลม
จาสิบเอก ประพนธ บางทาไม
จาสิบเอก ประพันธ ไพฑูรย
จาสิบเอก ประพันธ ฤทธิ์ยา
จาสิบเอก ประพันธ สุวรรณดี
จาสิบเอก ประพิณ วรคันธ
จาสิบเอก ประภัชศร ดวงศรีทอง
จาสิบเอก ประภาส อัมพรพงษ
จาสิบเอก ประมวน งันลาโสม
จาสิบเอก ประมวล ตรัสศรี

๓๖๐๘
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒
๓๖๒๓
๓๖๒๔
๓๖๒๕
๓๖๒๖
๓๖๒๗
๓๖๒๘
๓๖๒๙
๓๖๓๐
๓๖๓๑
๓๖๓๒

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก ประมวล นาหนองตุม
จาสิบเอก ประมวล สูญยะราช
จาสิบเอก ประมุข จินตสมิทธิ์
จาสิบเอก ประมุข ฉัตรทอง
จาสิบเอก ประยุทธ แกวใหม
จาสิบเอก ประยุทธ มูลเพ็ญ
จาสิบเอก ประยุทธ สมบูรณ
จาสิบเอก ประโยชน ดีพรม
จาสิบเอก ประวัติ์ ทอนแกว
จาสิบเอก ประวัติ คงสบาย
จาสิบเอก ประวัติ สุวรรณศรี
จาสิบเอก ประวิช ปญจะสันต
จาสิบเอก ประวิทย ขันสํารี
จาสิบเอก ประวิทย นอยลา
จาสิบเอก ประวิทย วงศรักษ
จาสิบเอก ประวิทย สิทธิโสภณ
จาสิบเอก ประวิทย อางเงิน
จาสิบเอก ประวิน สังพาลี
จาสิบเอก ประเวช ภูเดน
จาสิบเอก ประเวช วิเศษทักษ
จาสิบเอก ประเวศ ปานสวัสดิ์
จาสิบเอก ประสงค ชาวทาทราย
จาสิบเอก ประสงค นูคําเฮือง
จาสิบเอก ประสงค เมืองเล็น
จาสิบเอก ประสงค ยิ้มอิ่ม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๓๓
๓๖๓๔
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘
๓๖๓๙
๓๖๔๐
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓
๓๖๔๔
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗
๓๖๔๘
๓๖๔๙
๓๖๕๐
๓๖๕๑
๓๖๕๒
๓๖๕๓
๓๖๕๔
๓๖๕๕
๓๖๕๖
๓๖๕๗

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ประสงค สงทามะดัน
จาสิบเอก ประสพชัย โตสมบัติ
จาสิบเอก ประสาน ทนุผล
จาสิบเอก ประสาน นิลประดับ
จาสิบเอก ประสาน ปญญาทิพย
จาสิบเอก ประสิทธิ์ จอมยิ้ม
จาสิบเอก ประสิทธิ์ จันทรลอย
จาสิบเอก ประสิทธิ์ จันทิพย
จาสิบเอก ประสิทธิ์ ชัยปลื้ม
จาสิบเอก ประสิทธิ์ ปริกเพ็ชร
จาสิบเอก ประสิทธิ์ โพธิสาร
จาสิบเอก ประสิทธิ์ มูลกระโทก
จาสิบเอก ประสิทธิ์ ศรีสมบูรณ
จาสิบเอก ประเสริฐ คงเสน
จาสิบเอก ประเสริฐ เคนสิงห
จาสิบเอก ประเสริฐ เจาสม
จาสิบเอก ประเสริฐ บุญกลาง
จาสิบเอก ประเสริฐ พุทธกรณ
จาสิบเอก ประเสริฐ รื่นกิจ
จาสิบเอก ประเสริฐ โสมกุล
จาสิบเอก ประเสริฐศักดิ์ ชะหงษรัมย
จาสิบเอก ประหยัด วันนู
จาสิบเอก ประหยัด สุวรรณชะลา
จาสิบเอก ปรัชญา กําเหนิด
จาสิบเอก ปรัชญา จันตรา

๓๖๕๘
๓๖๕๙
๓๖๖๐
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔
๓๖๖๕
๓๖๖๖
๓๖๖๗
๓๖๖๘
๓๖๖๙
๓๖๗๐
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔
๓๖๗๕
๓๖๗๖
๓๖๗๗
๓๖๗๘
๓๖๗๙
๓๖๘๐
๓๖๘๑
๓๖๘๒

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก ปรัชญา เจริญผล
จาสิบเอก ปรัชญา มะลิวัลย
จาสิบเอก ปรัชญา รักวารินทร
จาสิบเอก ปรัชญา ลานาลาว
จาสิบเอก ปราการ ขอชัย
จาสิบเอก ปราบ พันโนราช
จาสิบเอก ปราโมช เปรมปรีดิ์
จาสิบเอก ปราโมทย ตั้นสูงเนิน
จาสิบเอก ปราโมทย พิงสันเทียะ
จาสิบเอก ปริญญา จันทรเพ็ญ
จาสิบเอก ปริญญา จิตรพรหม
จาสิบเอก ปริญญา นามะกุณณา
จาสิบเอก ปริญญา เนติปรีชา
จาสิบเอก ปริญญา ประจญกลา
จาสิบเอก ปริญญา ศิริเกตุ
จาสิบเอก ปริญญา อะหลี
จาสิบเอก ปริวัตร คํากลาง
จาสิบเอก ปริเวท บุญงอก
จาสิบเอก ปรีชา กรสําโรง
จาสิบเอก ปรีชา กองจรูญ
จาสิบเอก ปรีชา กอนแกว
จาสิบเอก ปรีชา แกวใส
จาสิบเอก ปรีชา จบศรี
จาสิบเอก ปรีชา เจียมวงศ
จาสิบเอก ปรีชา ชมบุญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๘๓
๓๖๘๔
๓๖๘๕
๓๖๘๖
๓๖๘๗
๓๖๘๘
๓๖๘๙
๓๖๙๐
๓๖๙๑
๓๖๙๒
๓๖๙๓
๓๖๙๔
๓๖๙๕
๓๖๙๖
๓๖๙๗
๓๖๙๘
๓๖๙๙
๓๗๐๐
๓๗๐๑
๓๗๐๒
๓๗๐๓
๓๗๐๔
๓๗๐๕
๓๗๐๖
๓๗๐๗

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ปรีชา นนทะคําจันทร
จาสิบเอก ปรีชา นาคเอี่ยม
จาสิบเอก ปรีชา นามกาสา
จาสิบเอก ปรีชา นิราศภัย
จาสิบเอก ปรีชา ผิวคํา
จาสิบเอก ปรีชา ไพริน
จาสิบเอก ปรีชา ภูผานแกว
จาสิบเอก ปรีชา เล็กเจริญ
จาสิบเอก ปรีชา ศักดากุล
จาสิบเอก ปรีชา สิทธิพล
จาสิบเอก ปรีชา สีตาคํา
จาสิบเอก ปรีชา หมวดศรี
จาสิบเอก ปรีชา เหยือกเงิน
จาสิบเอก ปรีชา ออนสําลี
จาสิบเอก ปรีดา กรางปรีชา
จาสิบเอก ปรีดา ขําขาว
จาสิบเอก ปรีดา เสาวกูล
จาสิบเอก ปรีดี มะโนปน
จาสิบเอก ปรีดีพงศ ทบวงศรี
จาสิบเอก ปฤษฎี นามวงค
จาสิบเอก ปวันชาญ กตัญู
จาสิบเอก ปวีณ รุจิฤกษ
จาสิบเอก ปญญณัฏฐ จันทรทับทอง
จาสิบเอก ปญญวัฒน เกตุใหม
จาสิบเอก ปญญา กันยารัตน

๓๗๐๘
๓๗๐๙
๓๗๑๐
๓๗๑๑
๓๗๑๒
๓๗๑๓
๓๗๑๔
๓๗๑๕
๓๗๑๖
๓๗๑๗
๓๗๑๘
๓๗๑๙
๓๗๒๐
๓๗๒๑
๓๗๒๒
๓๗๒๓
๓๗๒๔
๓๗๒๕
๓๗๒๖
๓๗๒๗
๓๗๒๘
๓๗๒๙
๓๗๓๐
๓๗๓๑
๓๗๓๒

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก ปญญา กิจสวน
จาสิบเอก ปญญา กุลวงษ
จาสิบเอก ปญญา ดีสิน
จาสิบเอก ปญญา ถิ่นกลาง
จาสิบเอก ปญญา นาคนิยม
จาสิบเอก ปญญา มะเสนะ
จาสิบเอก ปญญา ลาภมงคลนิติ
จาสิบเอก ปญญา ศิริ
จาสิบเอก ปญญา สามงามยา
จาสิบเอก ปญญา สีสาเอี่ยม
จาสิบเอก ปญญา สุดจิตต
จาสิบเอก ปญญา หิรัญสุข
จาสิบเอก ปญญาวุฒิ แกวอนงค
จาสิบเอก ปณณธร แกวบาง
จาสิบเอก ปณวัจน กิติประเสริฐสกุล
จาสิบเอก ปาณสิน ลิ้นเสมา
จาสิบเอก ปานเพชร บวรรัมย
จาสิบเอก ปานศักดิ์ แกวพวง
จาสิบเอก ปานศักดิ์ สุขกล่ํา
จาสิบเอก ปารินทร ไชยรัตน
จาสิบเอก ปติ เยี่ยมสวัสดิ์
จาสิบเอก ปติคม ทองยัง
จาสิบเอก ปยชาติ นวลไธสง
จาสิบเอก ปยพงษ ศรีเล็ก
จาสิบเอก ปยพล ขันตยานุวงศ

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

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ปยวัฒน นอยยืนยง
จาสิบเอก ปยะ ทรงภูมิ
จาสิบเอก ปยะ ทองนะ
จาสิบเอก ปยะ ทิมแปน
จาสิบเอก ปยะ พันธขาว
จาสิบเอก ปยะนัฐ มีผล
จาสิบเอก ปยะพงค มุยแกว
จาสิบเอก ปยะพงศ สุขสิงห
จาสิบเอก ปยะพงษ นภาดล
จาสิบเอก ปยะพงษ เหลาจูม
จาสิบเอก ปยะพันธุ ศิริโสภณ
จาสิบเอก ปยะวัจน ทัพแกว
จาสิบเอก ปยะวัฒน กระแซง
จาสิบเอก ปุญสรรค เหลาอัน
จาสิบเอก ปุณณพัฒน
สิทธาโชคนิวัฒน
จาสิบเอก ปุริมปรัชญ เกิดแกว
จาสิบเอก ปุริยะ ไชยภักดิ์
จาสิบเอก เปรมชัย มณีวงค
จาสิบเอก ผดุงศักดิ์ ขัดปญญา
จาสิบเอก ผดุงศักดิ์ วิทยารังสิมันต
จาสิบเอก ผาเพชร บองาม
จาสิบเอก เผด็จ เลิกนุช
จาสิบเอก เผดิมศิลป ทิพยตุย
จาสิบเอก พงศกร พรจะโปะ

๓๗๕๗
๓๗๕๘
๓๗๕๙
๓๗๖๐
๓๗๖๑
๓๗๖๒
๓๗๖๓
๓๗๖๔
๓๗๖๕
๓๗๖๖
๓๗๖๗
๓๗๖๘
๓๗๖๙
๓๗๗๐
๓๗๗๑
๓๗๗๒
๓๗๗๓
๓๗๗๔
๓๗๗๕
๓๗๗๖
๓๗๗๗
๓๗๗๘
๓๗๗๙
๓๗๘๐
๓๗๘๑

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก พงศกร โพธาราม
จาสิบเอก พงศกร สายจิตร
จาสิบเอก พงศกร แสงสุวรรณ
จาสิบเอก พงศเดช กาเครื่อง
จาสิบเอก พงศเดชน โพธิสารพรสกุล
จาสิบเอก พงศทรรศ จันแกว
จาสิบเอก พงศธร คัมภีระ
จาสิบเอก พงศธร ระงับทุกข
จาสิบเอก พงศพณิช อภิชาติ
จาสิบเอก พงศพันธ ปองเขต
จาสิบเอก พงศพันธ อุบลธรรม
จาสิบเอก พงศพันธุ นวนแก
จาสิบเอก พงศรัตน เดชสุภา
จาสิบเอก พงศศักดิ์ โพธิ์สาวัง
จาสิบเอก พงศศักดิ์ เอี่ยมจันทร
จาสิบเอก พงศศิริ การะเกษ
จาสิบเอก พงศศิริ พิพัฒนเพ็ญ
จาสิบเอก พงศสวัสดิ์ กาใจ
จาสิบเอก พงศอนันต ออมนนท
จาสิบเอก พงศักดิ์ องคะศาสตร
จาสิบเอก พงษกิจ เรืองฤทธิ์
จาสิบเอก พงษทร ยานะฝน
จาสิบเอก พงษเทพ เพ็ชรหงษ
จาสิบเอก พงษธร มีหนองแขม
จาสิบเอก พงษนิกร วงศเรือน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๘๒
๓๗๘๓
๓๗๘๔
๓๗๘๕
๓๗๘๖
๓๗๘๗
๓๗๘๘
๓๗๘๙
๓๗๙๐
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓
๓๘๐๔
๓๘๐๕
๓๘๐๖

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก พงษพัฒน สิมสวัสดิ์
จาสิบเอก พงษพันธ เงินมาก
จาสิบเอก พงษพิทักษ ราชมะโฮง
จาสิบเอก พงษเพชร นารินรักษ
จาสิบเอก พงษศักดิ์ ขําวงศ
จาสิบเอก พงษศักดิ์ เทียมเสมอ
จาสิบเอก พงษศักดิ์ นาคจีนวงษ
จาสิบเอก พงษศักดิ์ สงทอง
จาสิบเอก พงษศักดิ์ สรรพคุณ
จาสิบเอก พงษศักดิ์ สวนแกว
จาสิบเอก พงษศักดิ์ โสวาดวงค
จาสิบเอก พงษสยาม วิชัยศร
จาสิบเอก พงษสันต สิงหนอย
จาสิบเอก พงษสิริ คําเวียง
จาสิบเอก พจน บุญทั่ง
จาสิบเอก พจนชสิทธิ์ สรอยทอง
จาสิบเอก พชร ชันเกษม
จาสิบเอก พชร วัฒนา
จาสิบเอก พชร หรรษคุณาไทย
จาสิบเอก พทัญู สายปอง
จาสิบเอก พนกวีณ ทองดีวิโรจน
จาสิบเอก พนม กรุแกว
จาสิบเอก พนม คําขัติ
จาสิบเอก พนม บุญดา
จาสิบเอก พนม พุมเพ็ง

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

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก พนม มาลา
จาสิบเอก พนม สืบบุก
จาสิบเอก พนมจิต คํานวน
จาสิบเอก พนมพิพัฒน สรอยระยา
จาสิบเอก พนัส จงสําราญ
จาสิบเอก พนัส แพงสี
จาสิบเอก พนัสศักดิ์ ตรัสงาม
จาสิบเอก พนัสศักดิ์ ศิริทรัพยวานิช
จาสิบเอก พยนต พุทธา
จาสิบเอก พยุง วงศพุฒ
จาสิบเอก พยุงศักดิ์ ใจเสมอ
จาสิบเอก พยุงศักดิ์ นนทะพันธ
จาสิบเอก พยุงศักดิ์ ศรีชาย
จาสิบเอก พยุหเกียรติ นิลผองอําไพ
จาสิบเอก พยุหพล กันทะวงค
จาสิบเอก พรชัย พงษเกษตร
จาสิบเอก พรชัย พรีพรม
จาสิบเอก พรชัย มูลสุมาลย
จาสิบเอก พรชัย ศักดิ์ศรีนาวา
จาสิบเอก พรชัย สมปาน
จาสิบเอก พรชิต นามนาค
จาสิบเอก พรเทพ กองเงิน
จาสิบเอก พรเทพ การะเกตุ
จาสิบเอก พรเทพ คุมกระโทก
จาสิบเอก พรเทพ ทิพยบํารุง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๓๒
๓๘๓๓
๓๘๓๔
๓๘๓๕
๓๘๓๖
๓๘๓๗
๓๘๓๘
๓๘๓๙
๓๘๔๐
๓๘๔๑
๓๘๔๒
๓๘๔๓
๓๘๔๔
๓๘๔๕
๓๘๔๖
๓๘๔๗
๓๘๔๘
๓๘๔๙
๓๘๕๐
๓๘๕๑
๓๘๕๒
๓๘๕๓
๓๘๕๔
๓๘๕๕
๓๘๕๖

จาสิบเอก พรเทพ พลอยเพ็ชร
จาสิบเอก พรเทพ ละออ
จาสิบเอก พรพะเยาว อ่ําเทศ
จาสิบเอก พรพิชิตร ปรีชา
จาสิบเอก พรพิพัฒน มูลขํา
จาสิบเอก พรพิศาล รัตนธรรม
จาสิบเอก พรไพร แกวสายทอง
จาสิบเอก พรมศักดิ์ คําวงค
จาสิบเอก พรเลิศ สีหะอําไพ
จาสิบเอก พรศักดิ์ ซิ้มเจริญ
จาสิบเอก พรสวรรค ทองสุ
จาสิบเอก พรหมณี ชิตรัตฐา
จาสิบเอก พรหมมา นวลพลกรัง
จาสิบเอก พรอมศักดิ์ สีตะบุตร
จาสิบเอก พฤกษ สายโอบเอื้อ
จาสิบเอก พลกฤต บุญสาย
จาสิบเอก พลกฤษ ฟาสาร
จาสิบเอก พลชัย ทองพันชั่ง
จาสิบเอก พลธรรม จันมณีชัย
จาสิบเอก พลนิกร หมั่นจิตร
จาสิบเอก พลพล เฉลยบุญ
จาสิบเอก พลพิพัฒน เสือสมิง
จาสิบเอก พลภัทร อินทรแสง
จาสิบเอก พลวัฒน กมลเจริญ
จาสิบเอก พลอนันต ขําจิตร

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๕๗
๓๘๕๘
๓๘๕๙
๓๘๖๐
๓๘๖๑
๓๘๖๒
๓๘๖๓
๓๘๖๔
๓๘๖๕
๓๘๖๖
๓๘๖๗
๓๘๖๘
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑
๓๘๗๒
๓๘๗๓
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗
๓๘๗๘
๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก พลัฏฐ หุนพยนต
จาสิบเอก พลากร สดงาม
จาสิบเอก พลาญชัย งามตะคุ
จาสิบเอก พวงเพ็ช พันธพา
จาสิบเอก พศวีร จันทรัตทัต
จาสิบเอก พศุตมชนุ ชุมกระโทก
จาสิบเอก พสธร ทิพโรจน
จาสิบเอก พสิษฐ อภิรักษวงศ
จาสิบเอก พะโยง มะโนดี
จาสิบเอก พัชร เอี่ยมสอาด
จาสิบเอก พัชรพล คลายโอภาส
จาสิบเอก พัชรวัฒน วีระกิตตธนะกร
จาสิบเอก พัชรวุฒิ โพธิ์สีรุง
จาสิบเอก พัชระพล สุขเกษม
จาสิบเอก พัชวัฏ มีไผแกว
จาสิบเอก พัฒนพงษ เทศอน
จาสิบเอก พัฒนพงษ ประดาสุข
จาสิบเอก พัฒนพงษ โฮมแพน
จาสิบเอก พัฒนวิทย ประชุมทอง
จาสิบเอก พัฒนะ ศรีสุขโข
จาสิบเอก พัทธกร พันสาย
จาสิบเอก พัทธชัย พระงาม
จาสิบเอก พัทธนันท คําลือ
จาสิบเอก พันธกวี อาษาธง
จาสิบเอก พันธชัย แตกหนองโน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๘๒
๓๘๘๓
๓๘๘๔
๓๘๘๕
๓๘๘๖
๓๘๘๗
๓๘๘๘
๓๘๘๙
๓๘๙๐
๓๘๙๑
๓๘๙๒
๓๘๙๓
๓๘๙๔
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓
๓๙๐๔
๓๙๐๕
๓๙๐๖

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก พันธวุฒ มากไหม
จาสิบเอก พันธุเทพ หงษมัง
จาสิบเอก พันธุศักดิ์ ศรีจันทร
จาสิบเอก พันเลิศ พรหมรัตน
จาสิบเอก พัลลภ ปญญางาม
จาสิบเอก พัสกร สุขเกษม
จาสิบเอก พากเพียร สินจันทร
จาสิบเอก พานทอง แกวศรี
จาสิบเอก พายุ ขมอาวุธ
จาสิบเอก พายุ พันมา
จาสิบเอก พิจิตร จิตตอํานวยศักดา
จาสิบเอก พิชัย กระดุมผล
จาสิบเอก พิชัย มาดี
จาสิบเอก พิชัยณรงค บุบผาวันณา
จาสิบเอก พิชาติ แปรตวน
จาสิบเอก พิชิต เจริญศรี
จาสิบเอก พิชิต ชาวฉนวน
จาสิบเอก พิชิต พรหมเมศ
จาสิบเอก พิชิต พิทักราษฏร
จาสิบเอก พิชิต แสงสุวรรณ
จาสิบเอก พิชิตชัย กองจินดา
จาสิบเอก พิชิตพล เฉลิมโชติ
จาสิบเอก พิเชฎฐ ชุมบุญชู
จาสิบเอก พิเชฐ ชางเผือก
จาสิบเอก พิเชษฐ โฉมศรี

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

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก พิเชษฐ บัวยอย
จาสิบเอก พิเชษฐ ยิ้มเยาะ
จาสิบเอก พิเชษฐ รักดีแข
จาสิบเอก พิเชษฐ อยูหนุน
จาสิบเอก พิเชษฐ อาบสุวรรณ
จาสิบเอก พิเชษฐ การชัยศรี
จาสิบเอก พิเชษฐ ชุมเชื้อ
จาสิบเอก พิเชษฐ บรรณาการ
จาสิบเอก พิเชษฐ ปนะการัง
จาสิบเอก พิเชษฐ มงคลแกว
จาสิบเอก พิเชษฐ ละลอกแกว
จาสิบเอก พิเชษฐพงษ มาจรุงศุข
จาสิบเอก พิฑูรย คําวงศ
จาสิบเอก พิทยาพร ชํากรม
จาสิบเอก พิทักษ งดกระโทก
จาสิบเอก พิทักษ ตาไว
จาสิบเอก พิทักษ นาคใหญ
จาสิบเอก พิทักษ บุญทน
จาสิบเอก พิทักษ มรคานันท
จาสิบเอก พิทักษ สีดาเพ็ง
จาสิบเอก พิทักษ อินทชาญ
จาสิบเอก พิทักษเกียรติ สิงหแกว
จาสิบเอก พิทักษชัย วิเศษ
จาสิบเอก พินทิพย กูลภักดี
จาสิบเอก พินิจ คลองอาวุธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๓๒
๓๙๓๓
๓๙๓๔
๓๙๓๕
๓๙๓๖
๓๙๓๗
๓๙๓๘
๓๙๓๙
๓๙๔๐
๓๙๔๑
๓๙๔๒
๓๙๔๓
๓๙๔๔
๓๙๔๕
๓๙๔๖
๓๙๔๗
๓๙๔๘
๓๙๔๙
๓๙๕๐
๓๙๕๑
๓๙๕๒
๓๙๕๓
๓๙๕๔
๓๙๕๕
๓๙๕๖

จาสิบเอก พินิจ สุขมาก
จาสิบเอก พินิจพงษ แจงพลอย
จาสิบเอก พินิตยศักดิ์ เตชนันท
จาสิบเอก พิบูลชัย แกวจําปาสี
จาสิบเอก พิพัฒน เลิกการ
จาสิบเอก พิพัฒน วิมลประดิษฐ
จาสิบเอก พิพัฒน สโรบล
จาสิบเอก พิพัฒนชัย พิมพัฒน
จาสิบเอก พิพิศน ดีแจง
จาสิบเอก พิริยะ โชติโภคา
จาสิบเอก พิรุณศิลป หงสชั้น
จาสิบเอก พิศาล ธรรมสาคร
จาสิบเอก พิษณุ กุลทัศน
จาสิบเอก พิษณุ ชื่นสกุล
จาสิบเอก พิษณุ ดําเนิน
จาสิบเอก พิษณุ นนทการ
จาสิบเอก พิษณุ โพธิชัย
จาสิบเอก พิษณุ มะลิดวง
จาสิบเอก พิษณุ รอดพนภัย
จาสิบเอก พิษณุ ลินลา
จาสิบเอก พิษณุ สลุงอยู
จาสิบเอก พิษณุ สุขประเสริฐ
จาสิบเอก พิษณุพร ศิริบํารุง
จาสิบเอก พิษณุวัฒน ชางสาร
จาสิบเอก พิสิฏฐ ชมภูพันธ

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๕๗
๓๙๕๘
๓๙๕๙
๓๙๖๐
๓๙๖๑
๓๙๖๒
๓๙๖๓
๓๙๖๔
๓๙๖๕
๓๙๖๖
๓๙๖๗
๓๙๖๘
๓๙๖๙
๓๙๗๐
๓๙๗๑
๓๙๗๒
๓๙๗๓
๓๙๗๔
๓๙๗๕
๓๙๗๖
๓๙๗๗
๓๙๗๘
๓๙๗๙
๓๙๘๐
๓๙๘๑

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก พิสิฏฐศักดิ์ เชี่ยวชาญ
จาสิบเอก พิสิฐชัย ผิววันดี
จาสิบเอก พิสิทธิ์ บวชสันเทียะ
จาสิบเอก พิสิทธิ์ มีชัย
จาสิบเอก พิสิษฐ ตันกุละ
จาสิบเอก พิสิษฐ เนียมเครือ
จาสิบเอก พิสิษฐ บุญเมน
จาสิบเอก พิสุทธิ์ โทชนบท
จาสิบเอก พีรพงษ เอี่ยมดี
จาสิบเอก พีรพล บุญยืน
จาสิบเอก พีรพัฒน สุขเกิด
จาสิบเอก พีรพันธุ โถปริก
จาสิบเอก พีรยุทธ กัลยาทอง
จาสิบเอก พีรยุทธ เพิ่มไธสง
จาสิบเอก พีรยุทธิ์ โพธิ์สุวรรณ
จาสิบเอก พีรศักดิ์ พันธไมเล็ก
จาสิบเอก พีรศิลป มันทรานนท
จาสิบเอก พีระพงษ แกวชมภู
จาสิบเอก พีระพงษ เรียนแพง
จาสิบเอก พีระยุทธ ปกครอง
จาสิบเอก พุฒิณัฐ นาคนงค
จาสิบเอก พุฒินันต จันทรตรี
จาสิบเอก พุฒิพงศ บุญธรรม
จาสิบเอก พุฒิพงศ พุดแซม
จาสิบเอก พุฒิพงศ โพชสาลี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๘๒
๓๙๘๓
๓๙๘๔
๓๙๘๕
๓๙๘๖
๓๙๘๗
๓๙๘๘
๓๙๘๙
๓๙๙๐
๓๙๙๑
๓๙๙๒
๓๙๙๓
๓๙๙๔
๓๙๙๕
๓๙๙๖
๓๙๙๗
๓๙๙๘
๓๙๙๙
๔๐๐๐
๔๐๐๑
๔๐๐๒
๔๐๐๓
๔๐๐๔
๔๐๐๕

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก พุฒิพงษ สารจันทร
จาสิบเอก พุฒิพัฒน โทปญญา
จาสิบเอก พุทธชาติ เพชรงาม
จาสิบเอก พุทธศักดิ์ ฉิมไธสง
จาสิบเอก พุทธิพงศ อนันตทรัพย
จาสิบเอก พูนทรัพย ติ๊บปะยะ
จาสิบเอก พูนทวีทรัพย ใบยา
จาสิบเอก พูนลาภ ปลั่งกลาง
จาสิบเอก พูนศักดิ์ พละศรี
จาสิบเอก พูล แกวเทพ
จาสิบเอก เพชร ศรีสารคาม
จาสิบเอก เพชรกําชัย อําพันธ
จาสิบเอก เพชรนรินทร ผลเจริญ
จาสิบเอก เพชรไพริน อุดทอง
จาสิบเอก เพชราวุธ โพธิ์ทะเล
จาสิบเอก เพ็ญพิพรรธน
เพ็ญนภาศิริกาญจน
จาสิบเอก เพิ่มพันธุ อนันสานิกรณ
จาสิบเอก เพิ่มพูน ดําเหน็ดพันธ
จาสิบเอก เพิ่มพูล แสงราษี
จาสิบเอก เพิ่มศักดิ์ วิชัย
จาสิบเอก ไพจิตร คําเต็ม
จาสิบเอก ไพฑูรย กัสโก
จาสิบเอก ไพฑูรย คําโสภา
จาสิบเอก ไพฑูรย ดังโนนทอง

๔๐๐๖
๔๐๐๗
๔๐๐๘
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๑
๔๐๑๒
๔๐๑๓
๔๐๑๔
๔๐๑๕
๔๐๑๖
๔๐๑๗
๔๐๑๘
๔๐๑๙
๔๐๒๐
๔๐๒๑
๔๐๒๒
๔๐๒๓
๔๐๒๔
๔๐๒๕
๔๐๒๖
๔๐๒๗
๔๐๒๘
๔๐๒๙
๔๐๓๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก ไพฑูรย บุญนาค
จาสิบเอก ไพฑูรย บุญเปลง
จาสิบเอก ไพฑูรย ผานคํา
จาสิบเอก ไพฑูรย มหาไชย
จาสิบเอก ไพฑูรย ลาภอรุณชัย
จาสิบเอก ไพฑูรย วิบูลยพันธุ
จาสิบเอก ไพฑูรย หนูคลาย
จาสิบเอก ไพฑูรย ออนชัย
จาสิบเอก ไพทูรย อุตมะ
จาสิบเอก ไพทูล อินอุนโชติ
จาสิบเอก ไพบูลย แข็งฤทธิ์
จาสิบเอก ไพบูลย ปลิดทุกขภัย
จาสิบเอก ไพบูลย ฟกอินทร
จาสิบเอก ไพบูลย ศรีคันธะรักษ
จาสิบเอก ไพบูลย หาญธงชัย
จาสิบเอก ไพรณรงค จันทรเชย
จาสิบเอก ไพรบูรณ สุระเสียง
จาสิบเอก ไพรรัตน โนนสัง
จาสิบเอก ไพรริน วงคอุปรี
จาสิบเอก ไพรัช การประดิษฐ
จาสิบเอก ไพรัช ยมพาลไพ
จาสิบเอก ไพรัช สมานชาติ
จาสิบเอก ไพรัตน จันทรชุม
จาสิบเอก ไพรัตน พะวงค
จาสิบเอก ไพรัตน สายศร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๐๓๑
๔๐๓๒
๔๐๓๓
๔๐๓๔
๔๐๓๕
๔๐๓๖
๔๐๓๗
๔๐๓๘
๔๐๓๙
๔๐๔๐
๔๐๔๑
๔๐๔๒
๔๐๔๓
๔๐๔๔
๔๐๔๕
๔๐๔๖
๔๐๔๗
๔๐๔๘
๔๐๔๙
๔๐๕๐
๔๐๕๑
๔๐๕๒
๔๐๕๓
๔๐๕๔

จาสิบเอก ไพเราะ สุกใส
จาสิบเอก ไพโรจน แกวเปยม
จาสิบเอก ไพโรจน โควฮวด
จาสิบเอก ไพโรจน
จุฑาศานตภัทรกุล
จาสิบเอก ไพโรจน ใจคุมเกา
จาสิบเอก ไพโรจน แดงนอย
จาสิบเอก ไพโรจน แสงคุณ
จาสิบเอก ไพโรจน หอมหวล
จาสิบเอก ไพโรจน อรุณศรี
จาสิบเอก ไพโรจน อัมระปาล
จาสิบเอก ไพวัลย สมหมาย
จาสิบเอก ไพศาล คะเณเร็ว
จาสิบเอก ไพศาล ดวงยาง
จาสิบเอก ไพศาล ติการนา
จาสิบเอก ไพศาล บุญสิน
จาสิบเอก ไพศาล ปะราชิโก
จาสิบเอก ไพศาล สาริกา
จาสิบเอก ไพศาล แสนเสาร
จาสิบเอก ภพสุข ยอดยอย
จาสิบเอก ภมร จิตบรรจง
จาสิบเอก ภมร พงษรเณศ
จาสิบเอก ภราดร แทนเผือก
จาสิบเอก ภักพงษ เฉยบาง
จาสิบเอก ภัทชา ชุมพูน

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๕๕
๔๐๕๖
๔๐๕๗
๔๐๕๘
๔๐๕๙
๔๐๖๐
๔๐๖๑
๔๐๖๒
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕
๔๐๖๖
๔๐๖๗
๔๐๖๘
๔๐๖๙
๔๐๗๐
๔๐๗๑
๔๐๗๒
๔๐๗๓
๔๐๗๔
๔๐๗๕
๔๐๗๖
๔๐๗๗
๔๐๗๘
๔๐๗๙

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก ภัทรชัย โรจนวรรณะชัย
จาสิบเอก ภัทรนิธิ ทัพวร
จาสิบเอก ภัทรพล คงเจริญ
จาสิบเอก ภัทรพล จันทรแดง
จาสิบเอก ภัทรพล ตอดอก
จาสิบเอก ภัทราวุธ ธัญเสรีวงศ
จาสิบเอก ภัทราวุธ พลสําราญ
จาสิบเอก ภัทราวุธ ศรีเสมอ
จาสิบเอก ภัสพล รุงเจริญ
จาสิบเอก ภาคภูมิ นพวงค
จาสิบเอก ภาคภูมิ เย็นภูทอง
จาสิบเอก ภาคภูมิ ศรีอําไพ
จาสิบเอก ภาคภูมิ เหมบุตร
จาสิบเอก ภาคิน เคลาเหลือง
จาสิบเอก ภาคิน สิงซิว
จาสิบเอก ภาณุเดช อุปสาร
จาสิบเอก ภาณุพงศ ปานเหลา
จาสิบเอก ภาณุมาศ มาศภมร
จาสิบเอก ภาณุวัชร เถื่อนชนะ
จาสิบเอก ภาณุวัฒน เทพภิบาล
จาสิบเอก ภาณุวัฒน สุขภิลาภ
จาสิบเอก ภาณุวิชญ แดงอําพล
จาสิบเอก ภาณุวิชญ อินตะภา
จาสิบเอก ภานุ นวลละออง
จาสิบเอก ภานุเดช จันทรรอยเอ็ด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๐๘๐
๔๐๘๑
๔๐๘๒
๔๐๘๓
๔๐๘๔
๔๐๘๕
๔๐๘๖
๔๐๘๗
๔๐๘๘
๔๐๘๙
๔๐๙๐
๔๐๙๑
๔๐๙๒
๔๐๙๓
๔๐๙๔
๔๐๙๕
๔๐๙๖
๔๐๙๗
๔๐๙๘
๔๐๙๙
๔๑๐๐
๔๑๐๑
๔๑๐๒
๔๑๐๓
๔๑๐๔

จาสิบเอก ภานุพงศ คําขัด
จาสิบเอก ภานุมารถ สิงหา
จาสิบเอก ภานุวัฒน โตมาก
จาสิบเอก ภาวิช ครุฑรัมย
จาสิบเอก ภาสกร เกษศิลา
จาสิบเอก ภาสกร ยาวิระ
จาสิบเอก ภาสกร สิทธิพันธ
จาสิบเอก ภาสกร สุรีย
จาสิบเอก ภาสิทธิ์ เพชรปรางค
จาสิบเอก ภิญโญ ดาวกระจาย
จาสิบเอก ภิญโญ ถิระศุภศรี
จาสิบเอก ภิญโญ สอนจันทร
จาสิบเอก ภิภูมิ สวัสดิ์กวาน
จาสิบเอก ภิรมย คํายันต
จาสิบเอก ภิรมย ภูสิงห
จาสิบเอก ภุชงค โชชัยชาญ
จาสิบเอก ภุชงค สายเจริญ
จาสิบเอก ภูดินันท ชาวดง
จาสิบเอก ภูทัด โพธิ์กลัด
จาสิบเอก ภูเบศ สิริโภคนัย
จาสิบเอก ภูมินทร จันทวงศ
จาสิบเอก ภูมินทร รมโพธิ์
จาสิบเอก ภูมิภัทร คุณภู
จาสิบเอก ภูมิภัทร โชติกุล
จาสิบเอก ภูมิภาพ ดอกแกว

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๐๕
๔๑๐๖
๔๑๐๗
๔๑๐๘
๔๑๐๙
๔๑๑๐
๔๑๑๑
๔๑๑๒
๔๑๑๓
๔๑๑๔
๔๑๑๕
๔๑๑๖
๔๑๑๗
๔๑๑๘
๔๑๑๙
๔๑๒๐
๔๑๒๑
๔๑๒๒
๔๑๒๓
๔๑๒๔
๔๑๒๕
๔๑๒๖
๔๑๒๗
๔๑๒๘
๔๑๒๙

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก ภูมิรินทร คากระบือ
จาสิบเอก ภูมิวิรัตน โพธิ์แกว
จาสิบเอก ภูรินทร นาคน้ํา
จาสิบเอก ภูริวัจน สิงหใส
จาสิบเอก ภูวดล จิตอารี
จาสิบเอก ภูวเดช ชาวสวน
จาสิบเอก ภูวนนท พระสุพรรณ
จาสิบเอก ภูวนาท พุดประกอบ
จาสิบเอก ภูวนารถ ฤทธิเหิม
จาสิบเอก ภูสิทธิ์ อุนอาสา
จาสิบเอก มงคล ชัยศีลา
จาสิบเอก มงคล แถลงสุข
จาสิบเอก มงคล ทรงศักดิ์นาคิน
จาสิบเอก มงคล ทองพูน
จาสิบเอก มงคล ทัศนาลัย
จาสิบเอก มงคล ทุนดี
จาสิบเอก มงคล ปลั่งกระโทก
จาสิบเอก มงคล เปรมปรี
จาสิบเอก มงคล พรมศร
จาสิบเอก มงคล พลสําโรง
จาสิบเอก มงคล สิวานนท
จาสิบเอก มงคลลักษณ บุญถาวร
จาสิบเอก มณฑล คงสวัสดิ์
จาสิบเอก มณีกรณ ประทุม
จาสิบเอก มนชิต สุขสายอน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑๓๐
๔๑๓๑
๔๑๓๒
๔๑๓๓
๔๑๓๔
๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑
๔๑๔๒
๔๑๔๓
๔๑๔๔
๔๑๔๕
๔๑๔๖
๔๑๔๗
๔๑๔๘
๔๑๔๙
๔๑๕๐
๔๑๕๑
๔๑๕๒
๔๑๕๓
๔๑๕๔

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก มนตชัย ศรีสําราญ
จาสิบเอก มนตชัย สิริสุขะ
จาสิบเอก มนตตรี แชกระโทก
จาสิบเอก มนตเทพ ทีวงศ
จาสิบเอก มนตรา ผิวออน
จาสิบเอก มนตรี กมลเลิศ
จาสิบเอก มนตรี กันประกอบ
จาสิบเอก มนตรี จันทรดี
จาสิบเอก มนตรี ชูรัตน
จาสิบเอก มนตรี ตรีภาค
จาสิบเอก มนตรี ทะลอย
จาสิบเอก มนตรี ทิพยหนองแวง
จาสิบเอก มนตรี ธรรมเกษร
จาสิบเอก มนตรี ปรุรัตน
จาสิบเอก มนตรี ปญโญใหญ
จาสิบเอก มนตรี พันธภักดี
จาสิบเอก มนตรี มงคล
จาสิบเอก มนตรี มากะเต
จาสิบเอก มนตรี วงศคช
จาสิบเอก มนตรี เวียงคํา
จาสิบเอก มนตรี ศรีสาร
จาสิบเอก มนตรี สะทานวัตร
จาสิบเอก มนตรี สุขสาตร
จาสิบเอก มนตรี อินชัวนี
จาสิบเอก มนตศักดิ์ คําฝาง

๔๑๕๕
๔๑๕๖
๔๑๕๗
๔๑๕๘
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑
๔๑๖๒
๔๑๖๓
๔๑๖๔
๔๑๖๕
๔๑๖๖
๔๑๖๗
๔๑๖๘
๔๑๖๙
๔๑๗๐
๔๑๗๑
๔๑๗๒
๔๑๗๓
๔๑๗๔
๔๑๗๕
๔๑๗๖
๔๑๗๗
๔๑๗๘
๔๑๗๙

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก มนตสันต ราชสมบัติ
จาสิบเอก มนเทียน กาแกว
จาสิบเอก มนัส ทองมณี
จาสิบเอก มนัส ธีรสุนทรานันท
จาสิบเอก มนัส ผกาแกว
จาสิบเอก มนัส พรดอนกอ
จาสิบเอก มนัส รอดโตนด
จาสิบเอก มนัส วงษเตมีย
จาสิบเอก มนัส สุขมี
จาสิบเอก มนูญ บุญเทียม
จาสิบเอก มนูญ มะโนจิตร
จาสิบเอก มนูญ ยุทาบอ
จาสิบเอก มนูญ ลาโพธิ์
จาสิบเอก มนูญ สุวรรณะ
จาสิบเอก มนูรัตน รัตนกูล
จาสิบเอก มรกต สุดกลาง
จาสิบเอก มะโรสลี วามะ
จาสิบเอก มังกร สุขประเสริฐ
จาสิบเอก มาณพ เอื้อสรรเสริญ
จาสิบเอก มาณะชัย คิดไร
จาสิบเอก มานพ นิลจาด
จาสิบเอก มานพ ปนตาวงศ
จาสิบเอก มานพ พวงเจริญ
จาสิบเอก มานพ เพ็ชรแสง
จาสิบเอก มานพ เสียงเพราะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑๘๐
๔๑๘๑
๔๑๘๒
๔๑๘๓
๔๑๘๔
๔๑๘๕
๔๑๘๖
๔๑๘๗
๔๑๘๘
๔๑๘๙
๔๑๙๐
๔๑๙๑
๔๑๙๒
๔๑๙๓
๔๑๙๔
๔๑๙๕
๔๑๙๖
๔๑๙๗
๔๑๙๘
๔๑๙๙
๔๒๐๐
๔๒๐๑
๔๒๐๒
๔๒๐๓
๔๒๐๔

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก มานพ แสนอาย
จาสิบเอก มานพ เหลืองกูล
จาสิบเอก มานะ เดชคง
จาสิบเอก มานะ รังผึ้ง
จาสิบเอก มานัส พาวขุนทด
จาสิบเอก มานิตย คณฑา
จาสิบเอก มานิตย เผือกขันหมาก
จาสิบเอก มานู เนยขํา
จาสิบเอก มาโนช ศรีเมือง
จาสิบเอก มาโนช เหลืองประเสริฐ
จาสิบเอก มิตร เจริญตาม
จาสิบเอก มีพล มูลศรี
จาสิบเอก มูฮามัดรูไซมัน อาบู
จาสิบเอก เมคิน สีบุดดา
จาสิบเอก เมธาสิทธ พิลาเกิด
จาสิบเอก เมธี ธรรมรักษ
จาสิบเอก เมธี มากทา
จาสิบเอก ไมตรี จันทรักษ
จาสิบเอก ไมตรี หลอเนตร
จาสิบเอก ยงยศ มีฟก
จาสิบเอก ยงยุทธ ทาติด
จาสิบเอก ยงยุทธ ชามนตรี
จาสิบเอก ยงยุทธ ทองออน
จาสิบเอก ยงยุทธ ปนแกว
จาสิบเอก ยงยุทธ พูลเสน

๔๒๐๕
๔๒๐๖
๔๒๐๗
๔๒๐๘
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑
๔๒๒๒
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗
๔๒๒๘
๔๒๒๙

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก ยงยุทธ หอยระยา
จาสิบเอก ยงยุทธ อยูคเชนทร
จาสิบเอก ยศ สับผาง
จาสิบเอก ยศดนัย วงษพุฒ
จาสิบเอก ยศดนัย ศรีอนันต
จาสิบเอก ยศธนา บุญหลี
จาสิบเอก ยศพัฒน ทรงมวง
จาสิบเอก ยศพัทธ วังทัน
จาสิบเอก ยศพัทธ ศรแกว
จาสิบเอก ยศภัค หนุนภักดี
จาสิบเอก ยอด สมองดี
จาสิบเอก ยอดชาย คนใจบุญ
จาสิบเอก ยอดชาย ทองเกลี้ยง
จาสิบเอก ยอดชาย นอยอิน
จาสิบเอก ยอดเพชร สุรินทรตา
จาสิบเอก ยอดรัก สิงหาทอ
จาสิบเอก ยา สมพิทักษ
จาสิบเอก ยิ่งยศ ขาวงาม
จาสิบเอก ยิ่งยศ ไชยสาลี
จาสิบเอก ยิ่งยศ สุขปลั่ง
จาสิบเอก ยิ่งศักดิ์ จินดาวนิชย
จาสิบเอก ยืนยง จันพุฒ
จาสิบเอก ยุทธ นินทรีย
จาสิบเอก ยุทธการ ชื่นจอหอ
จาสิบเอก ยุทธการ นอยเอี่ยม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๒๓๐
๔๒๓๑
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗
๔๒๔๘
๔๒๔๙
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒
๔๒๕๓
๔๒๕๔

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ยุทธการ สืบชัย
จาสิบเอก ยุทธชัย รัตนโภคา
จาสิบเอก ยุทธชัย อุนเรือง
จาสิบเอก ยุทธนา ดวงพลอย
จาสิบเอก ยุทธนา เดชโคน
จาสิบเอก ยุทธนา ทองออน
จาสิบเอก ยุทธนา ทัศนาค
จาสิบเอก ยุทธนา เทศรําลึก
จาสิบเอก ยุทธนา น้ําหนัก
จาสิบเอก ยุทธนา บันเทิง
จาสิบเอก ยุทธนา มีจีน
จาสิบเอก ยุทธนา เมฆบังวัน
จาสิบเอก ยุทธนา เวทีประสิทธิ์
จาสิบเอก ยุทธนา สุกสวาง
จาสิบเอก ยุทธพงค วงคสิงห
จาสิบเอก ยุทธพงศ ชาติมนตรี
จาสิบเอก ยุทธพงษ เครื่องวงศไทย
จาสิบเอก ยุทธพล เจียมโคกสูง
จาสิบเอก ยุทธพล เพชรคง
จาสิบเอก ยุทธภูมิ จิระวาทิน
จาสิบเอก ยุทธภูมิ ดวงสูงเนิน
จาสิบเอก ยุทธภูมิ ดอกคํา
จาสิบเอก ยุทธภูมิ ผสารพจน
จาสิบเอก ยุทธภูมิ สุมาทร
จาสิบเอก ยุทธภูมิ เสียงเพราะ

๔๒๕๕
๔๒๕๖
๔๒๕๗
๔๒๕๘
๔๒๕๙
๔๒๖๐
๔๒๖๑
๔๒๖๒
๔๒๖๓
๔๒๖๔
๔๒๖๕
๔๒๖๖
๔๒๖๗
๔๒๖๘
๔๒๖๙
๔๒๗๐
๔๒๗๑
๔๒๗๒
๔๒๗๓
๔๒๗๔
๔๒๗๕
๔๒๗๖
๔๒๗๗
๔๒๗๘
๔๒๗๙

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก ยุทธศักดิ์ บุญทอง
จาสิบเอก ยุทธศักดิ์ ไพชยนต
จาสิบเอก ยุทธศักดิ์ สนธิ
จาสิบเอก ยุทธศาสตร ปุมแกว
จาสิบเอก ยุทธศาสตร สายืน
จาสิบเอก ยุทธศาสตร โสดาศรี
จาสิบเอก ยุทธิ์ คะเลรัมย
จาสิบเอก ยุบล วงษจันทร
จาสิบเอก ยูคาเดช ศรีโยธา
จาสิบเอก โยธิน เชาวนเสริมสุข
จาสิบเอก โยธิน เชียรโคกกรวด
จาสิบเอก โยธิน ดวงปฏิ
จาสิบเอก โยธิน ทองสมบัติ
จาสิบเอก โยธิน ทาวจัตุรัส
จาสิบเอก โยธิน นาคสวัสดิ์
จาสิบเอก โยธิน ภูมิฐาน
จาสิบเอก โยธิน สิทธิปรุ
จาสิบเอก โยธิน ฮะเฮ็ง
จาสิบเอก รงคระวี สิทธิเสนา
จาสิบเอก รชต ศรีสังข
จาสิบเอก รชต เหมือนมิ่ง
จาสิบเอก รณกร ขุนอินทร
จาสิบเอก รณกร คลายสุบรรณ
จาสิบเอก รณกร แสงแมงทับ
จาสิบเอก รณชัย ปรีชา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๒๘๐
๔๒๘๑
๔๒๘๒
๔๒๘๓
๔๒๘๔
๔๒๘๕
๔๒๘๖
๔๒๘๗
๔๒๘๘
๔๒๘๙
๔๒๙๐
๔๒๙๑
๔๒๙๒
๔๒๙๓
๔๒๙๔
๔๒๙๕
๔๒๙๖
๔๒๙๗
๔๒๙๘
๔๒๙๙
๔๓๐๐
๔๓๐๑
๔๓๐๒
๔๓๐๓

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก รณชัย ศรีนวล
จาสิบเอก รณชัย สุริจันทร
จาสิบเอก รณภพ นุตรักษ
จาสิบเอก รณภูมิ สุวรรณนารี
จาสิบเอก รณรงค วงษบัวทอง
จาสิบเอก รวมพล บุญโสภณ
จาสิบเอก รวิกร กลิ่นทอง
จาสิบเอก ระเดน วาหะมงคล
จาสิบเอก ระบิล เทศนอก
จาสิบเอก ระพิน ดวงเกิด
จาสิบเอก ระพินธ นามจิตร
จาสิบเอก ระพี เอี่ยมสําอางค
จาสิบเอก ระพีพัฒน เบาหลอเพชร
จาสิบเอก ระพีพัฒน แสงยนต
จาสิบเอก ระวิน รอดชัยภูมิ
จาสิบเอก รักชาติ เครือศรี
จาสิบเอก รักษพงศ จันทรเจริญ
จาสิบเอก รักษพล พันธกลา
จาสิบเอก รังสรร
ประกอบกสิกรรม
จาสิบเอก รังสรรค เรืองธรรม
จาสิบเอก รัชชาพงษ เหลาบุตรดี
จาสิบเอก รัชตพงษ บํารุงกุล
จาสิบเอก รัชพล โดยประกอบ
จาสิบเอก รัชเศรษฐ พงษนิธิศบวร

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๔๓๐๔ จาสิบเอก รัฐธนพัฒน
พุทธนบุตรวงศ
๔๓๐๕ จาสิบเอก รัฐบัณฑิต คําแฝง
๔๓๐๖ จาสิบเอก รัฐพงษ มุสิกะลักษณ
๔๓๐๗ จาสิบเอก รัฐพล แกวสิน
๔๓๐๘ จาสิบเอก รัฐพล เผือกทอง
๔๓๐๙ จาสิบเอก รัฐพล หลิมสวัสดิ์
๔๓๑๐ จาสิบเอก รัฐพล หาดยาว
๔๓๑๑ จาสิบเอก รัฐวิชญ วัฒนะ
๔๓๑๒ จาสิบเอก รัตชัย รูปสม
๔๓๑๓ จาสิบเอก รัตติกาล สายวังจิต
๔๓๑๔ จาสิบเอก รัตน อินหลี
๔๓๑๕ จาสิบเอก รัตนศักดิ์ พิลา
๔๓๑๖ จาสิบเอก รัตนะ ชูรัตน
๔๓๑๗ จาสิบเอก รัตนะ ยิ้มละมัย
๔๓๑๘ จาสิบเอก ราชทานุกูล เภาโพธิ์
๔๓๑๙ จาสิบเอก ราชัน กันทะมา
๔๓๒๐ จาสิบเอก ราชัน แกวผิวอาจ
๔๓๒๑ จาสิบเอก ราชันต ปดสายะสังข
๔๓๒๒ จาสิบเอก ราเชนทร พรหมทอง
๔๓๒๓ จาสิบเอก ราเมศ ปาลาศรี
๔๓๒๔ จาสิบเอก ราเมศร ชัยยา
๔๓๒๕ จาสิบเอก รุง คําวัง
๔๓๒๖ จาสิบเอก รุงฟา บุญรักษ
๔๓๒๗ จาสิบเอก รุงระวี เลนคํามี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๓๒๘
๔๓๒๙
๔๓๓๐
๔๓๓๑
๔๓๓๒
๔๓๓๓
๔๓๓๔
๔๓๓๕
๔๓๓๖
๔๓๓๗
๔๓๓๘
๔๓๓๙
๔๓๔๐
๔๓๔๑
๔๓๔๒
๔๓๔๓
๔๓๔๔
๔๓๔๕
๔๓๔๖
๔๓๔๗
๔๓๔๘
๔๓๔๙
๔๓๕๐
๔๓๕๑
๔๓๕๒

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก รุงรัชร จันทรชม
จาสิบเอก รุงเรือง เจษฎางกูล
จาสิบเอก รุงเรือง หอมจันทร
จาสิบเอก รุงโรจน ชุมพล
จาสิบเอก รุงโรจน เต็งมีศรี
จาสิบเอก รุงโรจน ศรีระวรรณ
จาสิบเอก รุงโรจน อนุกูลชาญชม
จาสิบเอก รุงวิทย เดชะผล
จาสิบเอก รุงวิวัฒนทวี กุลนานันท
จาสิบเอก รุงอรุณ กังวาล
จาสิบเอก รุงอรุณ ชนะนาน
จาสิบเอก รุงอรุณ สมพงษสวัสดิ์
จาสิบเอก รุทธิชาติ ชวยชาติ
จาสิบเอก เรย พูดงาม
จาสิบเอก เรวัช ชัยจีน
จาสิบเอก เรวัช ศรีฮอแกว
จาสิบเอก เรวัต กอนจอย
จาสิบเอก เรวัต พานจันทร
จาสิบเอก เรวัตร จันทมาศ
จาสิบเอก เรวัตร กลั่นฟก
จาสิบเอก เรวัติ เฟองขจร
จาสิบเอก เริงชัย หันจันทร
จาสิบเอก เริงศักดิ์ กานมะลิ
จาสิบเอก เริงศักดิ์ มหาศิลป
จาสิบเอก เรือง อุทธิยา

๔๓๕๓
๔๓๕๔
๔๓๕๕
๔๓๕๖
๔๓๕๗
๔๓๕๘
๔๓๕๙
๔๓๖๐
๔๓๖๑
๔๓๖๒
๔๓๖๓
๔๓๖๔
๔๓๖๕
๔๓๖๖
๔๓๖๗
๔๓๖๘
๔๓๖๙
๔๓๗๐
๔๓๗๑
๔๓๗๒
๔๓๗๓
๔๓๗๔
๔๓๗๕
๔๓๗๖
๔๓๗๗

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก เรืองฤทธิ์ เชื้อทอง
จาสิบเอก เรืองศักดิ์ ครุธไทย
จาสิบเอก เรืองศักดิ์ ชุมดวง
จาสิบเอก เรืองศักดิ์ ศิริกุล
จาสิบเอก ฤทธิ์ ศรีคุณ
จาสิบเอก ฤทธิเกียรติ จินาเดช
จาสิบเอก ฤทธิเดช คําชาวนา
จาสิบเอก ฤทธิเดช ชินบรรเทา
จาสิบเอก ฤทธิศักดิ์ มูลกระแสร
จาสิบเอก ลักษ ลาสาลี
จาสิบเอก ลาภิศ สุขปรีชา
จาสิบเอก ลําดวล ลุนลา
จาสิบเอก ลําดับ คํานอย
จาสิบเอก ลําปาง คงบุญ
จาสิบเอก ลําพูน มุงแฝงกลาง
จาสิบเอก ลิขิต ชนะนาน
จาสิบเอก ลิขิต เนตรสังข
จาสิบเอก ลือศักดิ์ พูนหมี
จาสิบเอก เล็ก เพ็ชรหงษ
จาสิบเอก เลอเกียรติ คีรีรักษ
จาสิบเอก เลอศักดิ์ ระยาแกว
จาสิบเอก เลอศักดิ์ เหมือนเต็ม
จาสิบเอก เลิศชาย ไชยตนเทือก
จาสิบเอก วงรัตน สงชาติ
จาสิบเอก วงศพัทธ เจริญทวีรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๓๗๘
๔๓๗๙
๔๓๘๐
๔๓๘๑
๔๓๘๒
๔๓๘๓
๔๓๘๔
๔๓๘๕
๔๓๘๖
๔๓๘๗
๔๓๘๘
๔๓๘๙
๔๓๙๐
๔๓๙๑
๔๓๙๒
๔๓๙๓
๔๓๙๔
๔๓๙๕
๔๓๙๖
๔๓๙๗
๔๓๙๘
๔๓๙๙
๔๔๐๐
๔๔๐๑
๔๔๐๒

จาสิบเอก วชิรวิชย มิตรสูงเนิน
จาสิบเอก วชิรศักดิ์ พรมกอง
จาสิบเอก วชิระ ปนเจริญ
จาสิบเอก วชิระ มะลิงาม
จาสิบเอก วชิระ ศรีมันตะ
จาสิบเอก วทัญู ทะสุนทร
จาสิบเอก วทัญู ปูนมาก
จาสิบเอก วรจักร นาขาม
จาสิบเอก วรชัย ศรีเพ็ชร
จาสิบเอก วรชาติ โตพุม
จาสิบเอก วรโชติ ดูสันเทียะ
จาสิบเอก วรเทพ นาคนิลทอง
จาสิบเอก วรนน วิวน
จาสิบเอก วรพจน จันตะโมกข
จาสิบเอก วรพจน มิตรเจริญ
จาสิบเอก วรพจน สีดอกบวบ
จาสิบเอก วรพล วรวุฒิคุณชัย
จาสิบเอก วรพล สุขิโต
จาสิบเอก วรรณจักร คลายกรุด
จาสิบเอก วรรณฤทธิ์ ตรุษไชย
จาสิบเอก วรรณะ เชิดชูไพร
จาสิบเอก วรรษ วงศสวรรค
จาสิบเอก วรรษิษฐ นาคศรีรุง
จาสิบเอก วรวัฒน ดํารงศิริ
จาสิบเอก วรวิทย คําเจริญ

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๐๓
๔๔๐๔
๔๔๐๕
๔๔๐๖
๔๔๐๗
๔๔๐๘
๔๔๐๙
๔๔๑๐
๔๔๑๑
๔๔๑๒
๔๔๑๓
๔๔๑๔
๔๔๑๕
๔๔๑๖
๔๔๑๗
๔๔๑๘
๔๔๑๙
๔๔๒๐
๔๔๒๑
๔๔๒๒
๔๔๒๓
๔๔๒๔
๔๔๒๕
๔๔๒๖
๔๔๒๗

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก วรวุฒิ โครมกระโทก
จาสิบเอก วรวุฒิ งามสุข
จาสิบเอก วรวุฒิ สารัง
จาสิบเอก วรวุฒิ สีทาพุฒ
จาสิบเอก วรเวช ตาสี
จาสิบเอก วรากร จันทศร
จาสิบเอก วราชัย บํารุงจิตร
จาสิบเอก วรายุทธ ดลเอี่ยม
จาสิบเอก วรายุทธ บัวผัน
จาสิบเอก วรายุทธ แสงฮวด
จาสิบเอก วราวุฒิ เพ็ชรคง
จาสิบเอก วราวุธ สุขเรือง
จาสิบเอก วราวุธ เอกสาร
จาสิบเอก วริศชรพ ดอนจันทรโคตร
จาสิบเอก วรุต ชิ้นพงค
จาสิบเอก วรุท นิระปะกะ
จาสิบเอก วศกร อินทะจันทร
จาสิบเอก วศิน ศิริ
จาสิบเอก วสันต แกนสํารวจ
จาสิบเอก วสันต ขวัญทอง
จาสิบเอก วสันต คําปา
จาสิบเอก วสันต จากสูงเนิน
จาสิบเอก วสันต ชมภู
จาสิบเอก วสันต ไชยา
จาสิบเอก วสันต ตั้งภูมิ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๔๒๘
๔๔๒๙
๔๔๓๐
๔๔๓๑
๔๔๓๒
๔๔๓๓
๔๔๓๔
๔๔๓๕
๔๔๓๖
๔๔๓๗
๔๔๓๘
๔๔๓๙
๔๔๔๐
๔๔๔๑
๔๔๔๒
๔๔๔๓
๔๔๔๔
๔๔๔๕
๔๔๔๖
๔๔๔๗
๔๔๔๘
๔๔๔๙
๔๔๕๐
๔๔๕๑
๔๔๕๒

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก วสันต ทานัน
จาสิบเอก วสันต นอยเสงี่ยม
จาสิบเอก วสันต ปจอุด
จาสิบเอก วสันต ผองสิริวัฒน
จาสิบเอก วสันต พลรมย
จาสิบเอก วสันต มีมั่น
จาสิบเอก วสันต ลองวิลัย
จาสิบเอก วสันต ศรีประทุม
จาสิบเอก วสุ ศรีไชย
จาสิบเอก วสุชาติ ทับหิน
จาสิบเอก วสุพงษ กิจพงษศรี
จาสิบเอก วัชรปาณี พระวิเศษ
จาสิบเอก วัชรพงษ คุตพันธ
จาสิบเอก วัชรพงษ ใจมา
จาสิบเอก วัชรพงษ ตาละลักษมณ
จาสิบเอก วัชรพงษ ทิพยจันทร
จาสิบเอก วัชรพงษ ปาละ
จาสิบเอก วัชรพงษ รักภักดี
จาสิบเอก วัชรพงษ วงษจันทนา
จาสิบเอก วัชรพงษ แสงเพชร
จาสิบเอก วัชรพงษ อังคุระศรี
จาสิบเอก วัชรพล จันทรา
จาสิบเอก วัชรพล พงษพรม
จาสิบเอก วัชรพล พลเสน
จาสิบเอก วัชรพันธ แกวกรเมือง

๔๔๕๓
๔๔๕๔
๔๔๕๕
๔๔๕๖
๔๔๕๗
๔๔๕๘
๔๔๕๙
๔๔๖๐
๔๔๖๑
๔๔๖๒
๔๔๖๓
๔๔๖๔
๔๔๖๕
๔๔๖๖
๔๔๖๗
๔๔๖๘
๔๔๖๙
๔๔๗๐
๔๔๗๑
๔๔๗๒
๔๔๗๓
๔๔๗๔
๔๔๗๕
๔๔๗๖
๔๔๗๗

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก วัชรภทร พนมศร
จาสิบเอก วัชระ กระเหวานาค
จาสิบเอก วัชระ โคกสวน
จาสิบเอก วัชระ ตนพรหม
จาสิบเอก วัชระ เทศเพราะ
จาสิบเอก วัชระ บุญกร
จาสิบเอก วัชระ วงศประเสริฐ
จาสิบเอก วัชระ วิเลปะนะ
จาสิบเอก วัชระ แสงกลา
จาสิบเอก วัชระ โสรักนิษฐ
จาสิบเอก วัชระพงษพันธ ฟงอารมณ
จาสิบเอก วัชรา มีระหงษ
จาสิบเอก วัชรา วงคจันทร
จาสิบเอก วัชรา สิงขร
จาสิบเอก วัชรากร มาเนียม
จาสิบเอก วัชรากรณ บุญเปรื่อง
จาสิบเอก วัชราพงษ อุณวงศ
จาสิบเอก วัชรินทร จันทวาลย
จาสิบเอก วัชรินทร หาญยุทธ
จาสิบเอก วัชรินทร ออนสงา
จาสิบเอก วัชรินทร อาภักดี
จาสิบเอก วัชริศ วิชัยกูล
จาสิบเอก วัชสรรค บุญสืบ
จาสิบเอก วัชิราวุธ ปนใจ
จาสิบเอก วัฒกร ยอดแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐
๔๔๘๑
๔๔๘๒
๔๔๘๓
๔๔๘๔
๔๔๘๕
๔๔๘๖
๔๔๘๗
๔๔๘๘
๔๔๘๙
๔๔๙๐
๔๔๙๑
๔๔๙๒
๔๔๙๓
๔๔๙๔
๔๔๙๕
๔๔๙๖
๔๔๙๗
๔๔๙๘
๔๔๙๙
๔๕๐๐
๔๕๐๑
๔๕๐๒

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก วัฒนชัย สองศรียนต
จาสิบเอก วัฒนชัย สิงหอินทร
จาสิบเอก วัฒนา เฉื่อยนิ่ม
จาสิบเอก วัฒนา ชื่นจิตรตระกูล
จาสิบเอก วัฒนากร กองนอย
จาสิบเอก วัตนิกร พรมดี
จาสิบเอก วันชนะ พุมสวัสดิ์
จาสิบเอก วันชัย ชูรัตน
จาสิบเอก วันชัย ไชยสง
จาสิบเอก วันชัย ทองออน
จาสิบเอก วันชัย ทิพศรี
จาสิบเอก วันชัย นันทะสี
จาสิบเอก วันชัย บึงไกล
จาสิบเอก วันชัย ปามะโข
จาสิบเอก วันชัย พรมนิ่ม
จาสิบเอก วันชัย พวกกลาง
จาสิบเอก วันชัย ภิญโญยิ่ง
จาสิบเอก วันชัย วีระพันธ
จาสิบเอก วันชัย สมใจ
จาสิบเอก วันชัย หาญกลา
จาสิบเอก วันชัย อิ่มบู
จาสิบเอก วันชัย โอดฉิมพลี
จาสิบเอก วันโชค มีดวง
จาสิบเอก วันไชย ฤทธิยา
จาสิบเอก วันนําโชค โพธิสัมฤทธิ์

๔๕๐๓
๔๕๐๔
๔๕๐๕
๔๕๐๖
๔๕๐๗
๔๕๐๘
๔๕๐๙
๔๕๑๐
๔๕๑๑
๔๕๑๒
๔๕๑๓
๔๕๑๔
๔๕๑๕
๔๕๑๖
๔๕๑๗
๔๕๑๘
๔๕๑๙
๔๕๒๐
๔๕๒๑
๔๕๒๒
๔๕๒๓
๔๕๒๔
๔๕๒๕
๔๕๒๖
๔๕๒๗

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก วันลพ ราชสุข
จาสิบเอก วันลภ ดวงเนตร
จาสิบเอก วัลนิวัฒน โกยชัย
จาสิบเอก วัลลพ สมเนตร
จาสิบเอก วัลลภ เขาวงษ
จาสิบเอก วัลลภ จําปาทอง
จาสิบเอก วัลลภ พลเภรีย
จาสิบเอก วัลลภ แยมมาก
จาสิบเอก วัลลภ ศิริโต
จาสิบเอก วัลลภ สินธุศาลาแสง
จาสิบเอก วาณิช เตชนันท
จาสิบเอก วาที แสวงมิ้ม
จาสิบเอก วานิตย โฉมราช
จาสิบเอก วายุรักษ ศรีทอง
จาสิบเอก วิจักขณ คนรํา
จาสิบเอก วิจิตร ขําคม
จาสิบเอก วิชัย กิ่งแกว
จาสิบเอก วิชัย ปทเนตร
จาสิบเอก วิชัย เผือกนอก
จาสิบเอก วิชัย ยังมั่ง
จาสิบเอก วิชัย ศรีนิ่ม
จาสิบเอก วิชัย สีดา
จาสิบเอก วิชาญ ไชยรินทร
จาสิบเอก วิชาญ พัฒนโภครัตนา
จาสิบเอก วิชาญ พึ่งอน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕๒๘
๔๕๒๙
๔๕๓๐
๔๕๓๑
๔๕๓๒
๔๕๓๓
๔๕๓๔
๔๕๓๕
๔๕๓๖
๔๕๓๗
๔๕๓๘
๔๕๓๙
๔๕๔๐
๔๕๔๑
๔๕๔๒
๔๕๔๓
๔๕๔๔
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒

จาสิบเอก วิชาญ ศรีภูธร
จาสิบเอก วิชาญ สนพิมาย
จาสิบเอก วิชาติ ทฤษฎี
จาสิบเอก วิชานนท มานพพงศ
จาสิบเอก วิชิต มณีใส
จาสิบเอก วิชิต สังสีมา
จาสิบเอก วิเชฐ มูลดี
จาสิบเอก วิเชียน ภูพันธ
จาสิบเอก วิเชียร จอดนอก
จาสิบเอก วิเชียร ทองทิพย
จาสิบเอก วิเชียร ทาเกิด
จาสิบเอก วิเชียร เปนรัมย
จาสิบเอก วิเชียร เมรัตน
จาสิบเอก วิเชียร สุนสนาม
จาสิบเอก วิเชียร สุมทุม
จาสิบเอก วิญู ปาลโมกข
จาสิบเอก วิญู พิพวนนอก
จาสิบเอก วิฑูร ดวงคําจันทร
จาสิบเอก วิฑูรย เมืองทอง
จาสิบเอก วิฑูรย วงศสุวรรณ
จาสิบเอก วิฑูรย หลงหลํา
จาสิบเอก วิทยา กลองพรม
จาสิบเอก วิทยา เกลี้ยงพรอม
จาสิบเอก วิทยา แกวใจ
จาสิบเอก วิทยา จันทรนอก

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๕๓
๔๕๕๔
๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙
๔๕๖๐
๔๕๖๑
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔
๔๕๖๕
๔๕๖๖
๔๕๖๗
๔๕๖๘
๔๕๖๙
๔๕๗๐
๔๕๗๑
๔๕๗๒
๔๕๗๓
๔๕๗๔
๔๕๗๕
๔๕๗๖
๔๕๗๗

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก วิทยา จินดานิล
จาสิบเอก วิทยา ติงสมบัติยุทธ
จาสิบเอก วิทยา บุญสงค
จาสิบเอก วิทยา โพธิ์ยอด
จาสิบเอก วิทยา ยอดเพชร
จาสิบเอก วิทยา ใยลีอาง
จาสิบเอก วิทยา วงเวียน
จาสิบเอก วิทยา สุวรรณรังษี
จาสิบเอก วิทยา แสงสอง
จาสิบเอก วิทยา หงษศรี
จาสิบเอก วิทยา อยูเย็น
จาสิบเอก วิทยา อินตะแสน
จาสิบเอก วิทยา อินทรประเสริฐ
จาสิบเอก วิทวัส จันทรผกา
จาสิบเอก วิทวัส พลไกร
จาสิบเอก วิทัณศักดิ์ ชิดสนิท
จาสิบเอก วิทูร เชื้อแสง
จาสิบเอก วิทูลย คําแสน
จาสิบเอก วินัย กลีวัตร
จาสิบเอก วินัย ขันปลอง
จาสิบเอก วินัย คงประเสริฐ
จาสิบเอก วินัย ชัยสงค
จาสิบเอก วินัย ถาเหลา
จาสิบเอก วินัย พรอมทรัพย
จาสิบเอก วินัย เลิศสงคราม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕๗๘
๔๕๗๙
๔๕๘๐
๔๕๘๑
๔๕๘๒
๔๕๘๓
๔๕๘๔
๔๕๘๕
๔๕๘๖
๔๕๘๗
๔๕๘๘
๔๕๘๙
๔๕๙๐
๔๕๙๑
๔๕๙๒
๔๕๙๓
๔๕๙๔
๔๕๙๕
๔๕๙๖
๔๕๙๗
๔๕๙๘
๔๕๙๙
๔๖๐๐
๔๖๐๑
๔๖๐๒

จาสิบเอก วินัย เสือสูงเนิน
จาสิบเอก วินัย แสงเอม
จาสิบเอก วินัย แสนบุญ
จาสิบเอก วินิจ มุริจันทร
จาสิบเอก วิบูลย ปนตบแตง
จาสิบเอก วิบูลยชัย เลือดทหาร
จาสิบเอก วิมพ คลองแคลว
จาสิบเอก วิมล พุทธรักษ
จาสิบเอก วิระ โพธิ์ดง
จาสิบเอก วิระ มีรัตน
จาสิบเอก วิระศักดิ์ เบ็ญจรูญ
จาสิบเอก วิระศักดิ์ อุปรัง
จาสิบเอก วิรัช กลิ่นโฉม
จาสิบเอก วิรัช สมรส
จาสิบเอก วิรัช สวัสดิ์พาณิชย
จาสิบเอก วิรัช สามตน
จาสิบเอก วิรัตน เฉลิมภักดิ์
จาสิบเอก วิรัตน ทิมจันทึก
จาสิบเอก วิรัตน บัวชุม
จาสิบเอก วิรัตน พยัคเลิศ
จาสิบเอก วิริยะ ไวพยาบาล
จาสิบเอก วิรุต สุดใจนิยม
จาสิบเอก วิรุตน ขันเชื้อ
จาสิบเอก วิรุตน ดาสมกุล
จาสิบเอก วิรุทย สีสวน

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๐๓
๔๖๐๔
๔๖๐๕
๔๖๐๖
๔๖๐๗
๔๖๐๘
๔๖๐๙
๔๖๑๐
๔๖๑๑
๔๖๑๒
๔๖๑๓
๔๖๑๔
๔๖๑๕
๔๖๑๖
๔๖๑๗
๔๖๑๘
๔๖๑๙
๔๖๒๐
๔๖๒๑
๔๖๒๒
๔๖๒๓
๔๖๒๔
๔๖๒๕
๔๖๒๖
๔๖๒๗

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก วิรุษ พรมสิงห
จาสิบเอก วิโรจน คํางาม
จาสิบเอก วิโรจน เงินคํา
จาสิบเอก วิโรจน เชื้อสุวรรณ
จาสิบเอก วิโรจน ไชยพูล
จาสิบเอก วิโรจน ทองเกา
จาสิบเอก วิโรจน บุญมี
จาสิบเอก วิโรจน บุญเลิศ
จาสิบเอก วิโรจน ผุดผอง
จาสิบเอก วิโรจน พิมพสิงห
จาสิบเอก วิโรจน พึ่งพา
จาสิบเอก วิโรจน มวงสุราช
จาสิบเอก วิโรจน มากดานกลาง
จาสิบเอก วิโรจน วงศเปยมทรัพย
จาสิบเอก วิโรจน สงวนวงษ
จาสิบเอก วิโรจน สุขนิน
จาสิบเอก วิโรจน โสมทอง
จาสิบเอก วิโรชน เพ็งแกว
จาสิบเอก วิลาศ กิติยะ
จาสิบเอก วิลาศ อุนไพร
จาสิบเอก วิวัชน พงษอุบล
จาสิบเอก วิวัฒน เรือนสุข
จาสิบเอก วิวัฒน สอนเพ็ง
จาสิบเอก วิศชาติ มณีโชติ
จาสิบเอก วิศณุ หลอเงิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๖๒๘
๔๖๒๙
๔๖๓๐
๔๖๓๑
๔๖๓๒
๔๖๓๓
๔๖๓๔
๔๖๓๕
๔๖๓๖
๔๖๓๗
๔๖๓๘
๔๖๓๙
๔๖๔๐
๔๖๔๑
๔๖๔๒
๔๖๔๓
๔๖๔๔
๔๖๔๕
๔๖๔๖
๔๖๔๗
๔๖๔๘
๔๖๔๙
๔๖๕๐
๔๖๕๑
๔๖๕๒

จาสิบเอก วิศณุกรณ เผยกลาง
จาสิบเอก วิศรุต ปนมวง
จาสิบเอก วิศิษฏ ปจจะวงค
จาสิบเอก วิศิษฏ แสงหิรัญ
จาสิบเอก วิเศษ กุดตุย
จาสิบเอก วิเศษ จันลา
จาสิบเอก วิษณุ จันทรังษี
จาสิบเอก วิษณุ ทองแพ
จาสิบเอก วิษณุ ทับสน
จาสิบเอก วิษณุ พิทักษวงศ
จาสิบเอก วิษณุ มะณีแสน
จาสิบเอก วิษณุ อั้งบุญรอด
จาสิบเอก วิษณุกร อรุณพาส
จาสิบเอก วิษนุ ภาคกลา
จาสิบเอก วิสทวัฒน ธานีโรจน
จาสิบเอก วิสธร สีทน
จาสิบเอก วิสาร แผนทอง
จาสิบเอก วิสิฐศักดิ์ จันทรแจม
จาสิบเอก วิสิทธิ์ ทองยศ
จาสิบเอก วิสิทธิ์ เทียบพันธ
จาสิบเอก วิสุทธิ์ ชมงามดี
จาสิบเอก วิสุทธิ์ สีมวง
จาสิบเอก วิสูตร เขมนเขตกิจ
จาสิบเอก วิสูตร วงษสุวรรณ
จาสิบเอก วีรชน คุมภัย

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๕๓
๔๖๕๔
๔๖๕๕
๔๖๕๖
๔๖๕๗
๔๖๕๘
๔๖๕๙
๔๖๖๐
๔๖๖๑
๔๖๖๒
๔๖๖๓
๔๖๖๔
๔๖๖๕
๔๖๖๖
๔๖๖๗
๔๖๖๘
๔๖๖๙
๔๖๗๐
๔๖๗๑
๔๖๗๒
๔๖๗๓
๔๖๗๔
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก วีรชัย แสนใจ
จาสิบเอก วีรชาติ นุชนุม
จาสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ
จาสิบเอก วีรเดช กลิ่นศรีสุข
จาสิบเอก วีรเดช วันรส
จาสิบเอก วีรพงษ นาคบัว
จาสิบเอก วีรพงษ แยมแกว
จาสิบเอก วีรพล กุลดวง
จาสิบเอก วีรพัฒน พินิจกิจ
จาสิบเอก วีรพันธ ทั่งทอง
จาสิบเอก วีรภัฎ นอยเมือง
จาสิบเอก วีรภัทร ศักดิ์ปทุมธนพัต
จาสิบเอก วีรยุทธ ชัยนา
จาสิบเอก วีรยุทธ มหาชัย
จาสิบเอก วีรยุทธ ใยดี
จาสิบเอก วีรยุทธ สมบูรณ
จาสิบเอก วีรศักดิ์ กลวยนอก
จาสิบเอก วีรศักดิ์ สาตรอด
จาสิบเอก วีระ บุญโสม
จาสิบเอก วีระ แพแจม
จาสิบเอก วีระ วงควาลย
จาสิบเอก วีระ สุวรรณสุข
จาสิบเอก วีระ เสมพูล
จาสิบเอก วีระชัย คําสงค
จาสิบเอก วีระชัย จันทพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘
๔๖๘๙
๔๖๙๐
๔๖๙๑
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕
๔๖๙๖
๔๖๙๗
๔๖๙๘
๔๖๙๙
๔๗๐๐
๔๗๐๑
๔๗๐๒

จาสิบเอก วีระชัย แจงอรุณ
จาสิบเอก วีระชัย ดวงลําโกน
จาสิบเอก วีระชัย เถินบุรินทร
จาสิบเอก วีระชัย ลาวะรี
จาสิบเอก วีระชัย สมศรี
จาสิบเอก วีระชาติ พอกพูน
จาสิบเอก วีระชาติ สิทธิ
จาสิบเอก วีระโชค ภัทรมณฑา
จาสิบเอก วีระพงศ แพงคํา
จาสิบเอก วีระพงษ สุขบรม
จาสิบเอก วีระพงษ แสงนาฮาย
จาสิบเอก วีระพล ศรีสูงเนิน
จาสิบเอก วีระไพ บุตมี
จาสิบเอก วีระยุทธ งามชมภู
จาสิบเอก วีระยุทธ ตนกวาว
จาสิบเอก วีระยุทธ นาคสุด
จาสิบเอก วีระยุทธ บุงทอง
จาสิบเอก วีระยุทธ ปททุม
จาสิบเอก วีระยุทธ พิลาจันทร
จาสิบเอก วีระยุทธ มูลระหัต
จาสิบเอก วีระยุทธ สัตบุตร
จาสิบเอก วีระศักดิ์ โสภาคํา
จาสิบเอก วุฒิไกร กางพรม
จาสิบเอก วุฒิชัย กระปุกนาค
จาสิบเอก วุฒิชัย ไกรสิงห

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
๔๗๑๐
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓
๔๗๑๔
๔๗๑๕
๔๗๑๖
๔๗๑๗
๔๗๑๘
๔๗๑๙
๔๗๒๐
๔๗๒๑
๔๗๒๒
๔๗๒๓
๔๗๒๔
๔๗๒๕
๔๗๒๖
๔๗๒๗

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก วุฒิชัย ขึมจันทร
จาสิบเอก วุฒิชัย จันทา
จาสิบเอก วุฒิชัย ไชยมา
จาสิบเอก วุฒิชัย ทองดี
จาสิบเอก วุฒิชัย ทองศรีแกว
จาสิบเอก วุฒิชัย นพนิยม
จาสิบเอก วุฒิชัย บํารุงศรี
จาสิบเอก วุฒิชัย พวงประดิษฐ
จาสิบเอก วุฒิชัย วรสายสินธุ
จาสิบเอก วุฒิตรัย นวลดี
จาสิบเอก วุฒิพงศ เถื่อนประดิษฐ
จาสิบเอก วุฒิพงษ ชัยมงคล
จาสิบเอก วุฒิพงษ ดีจงยาวงาม
จาสิบเอก วุฒิพงษ วงษาหาราช
จาสิบเอก วุฒิพงษ วรจักร
จาสิบเอก วุฒิพงษ อ่ําบางราย
จาสิบเอก วุฒิพันธุ มูลทองแสง
จาสิบเอก วุสิต พุมแจง
จาสิบเอก ไวพจน อุปรีพรอม
จาสิบเอก ไวโรจน คลายทอง
จาสิบเอก ศรชัย กุลไธสง
จาสิบเอก ศรชัย ไชยชมภู
จาสิบเอก ศรชัย มวงมา
จาสิบเอก ศรชัย วันจันทร
จาสิบเอก ศรเพชร ธิสังกะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗๒๘
๔๗๒๙
๔๗๓๐
๔๗๓๑
๔๗๓๒
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖
๔๗๓๗
๔๗๓๘
๔๗๓๙
๔๗๔๐
๔๗๔๑
๔๗๔๒
๔๗๔๓
๔๗๔๔
๔๗๔๕
๔๗๔๖
๔๗๔๗
๔๗๔๘
๔๗๔๙
๔๗๕๐
๔๗๕๑
๔๗๕๒

จาสิบเอก ศรราม เขียวนุม
จาสิบเอก ศรายุทธ ชาอุน
จาสิบเอก ศรายุทธ ดีสุวรรณ
จาสิบเอก ศรายุทธ เทียนชัย
จาสิบเอก ศรายุทธ ผองลาภ
จาสิบเอก ศรายุทธ ลีทัพไทย
จาสิบเอก ศรายุทธ แสงอาวุฒ
จาสิบเอก ศราวุฒิ ตันเต
จาสิบเอก ศราวุฒิ นาคอาย
จาสิบเอก ศราวุฒิ ปลั่งขํา
จาสิบเอก ศราวุฒิ เลิศไชย
จาสิบเอก ศราวุฒิ หนูวงษ
จาสิบเอก ศราวุฒิ ฮวดศรี
จาสิบเอก ศราวุธ กระจางโพธิ์
จาสิบเอก ศราวุธ ขัดเขื่อนขาว
จาสิบเอก ศราวุธ คชนิล
จาสิบเอก ศราวุธ คํามีรัตน
จาสิบเอก ศราวุธ คุมภัย
จาสิบเอก ศราวุธ จันจําปา
จาสิบเอก ศราวุธ จาริชานนท
จาสิบเอก ศราวุธ ชินหงษ
จาสิบเอก ศราวุธ แซตั้ง
จาสิบเอก ศราวุธ เนียมสวรรค
จาสิบเอก ศราวุธ พรหมวาที
จาสิบเอก ศราวุธ แรทอง

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๕๓
๔๗๕๔
๔๗๕๕
๔๗๕๖
๔๗๕๗
๔๗๕๘
๔๗๕๙
๔๗๖๐
๔๗๖๑
๔๗๖๒
๔๗๖๓
๔๗๖๔
๔๗๖๕
๔๗๖๖
๔๗๖๗
๔๗๖๘
๔๗๖๙
๔๗๗๐
๔๗๗๑
๔๗๗๒
๔๗๗๓
๔๗๗๔
๔๗๗๕
๔๗๗๖
๔๗๗๗

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก ศราวุธ ศรีสุวรรณ
จาสิบเอก ศราวุธ สมสกุลพันธ
จาสิบเอก ศรีวิลัย คําสีดา
จาสิบเอก ศรุต งามยิ่งยวด
จาสิบเอก ศศิวัฒณ สุชาตตระกูล
จาสิบเอก ศักชัย ชาญชาง
จาสิบเอก ศักดา แกวมณี
จาสิบเอก ศักดา นิลนนท
จาสิบเอก ศักดา มันเละ
จาสิบเอก ศักดา มีสิงห
จาสิบเอก ศักดา ยืนยง
จาสิบเอก ศักดา อุบลโพธิ์
จาสิบเอก ศักดิ์ ปญญายิ่ง
จาสิบเอก ศักดิ์ พรหมรักษา
จาสิบเอก ศักดิ์เกษม จันทรแกว
จาสิบเอก ศักดิ์ชัย กันนิล
จาสิบเอก ศักดิ์ชัย ฉัตรทอง
จาสิบเอก ศักดิ์ชัย นพพลกรัง
จาสิบเอก ศักดิ์ชัย ปญสุวรรณ
จาสิบเอก ศักดิ์ชัย เพิ่มพูลพานิช
จาสิบเอก ศักดิ์ชัย สมภักดี
จาสิบเอก ศักดิ์ชัย สังสมานันท
จาสิบเอก ศักดิ์ชัย สุทาวัน
จาสิบเอก ศักดิ์ชัย แสงงามซึ้ง
จาสิบเอก ศักดิ์ชาย บุญมี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗๗๘
๔๗๗๙
๔๗๘๐
๔๗๘๑
๔๗๘๒
๔๗๘๓
๔๗๘๔
๔๗๘๕
๔๗๘๖
๔๗๘๗
๔๗๘๘
๔๗๘๙
๔๗๙๐
๔๗๙๑
๔๗๙๒
๔๗๙๓
๔๗๙๔
๔๗๙๕
๔๗๙๖
๔๗๙๗
๔๗๙๘
๔๗๙๙
๔๘๐๐
๔๘๐๑
๔๘๐๒

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ศักดิ์ชาย สมหงษ
จาสิบเอก ศักดิ์ณรงค พินิจ
จาสิบเอก ศักดิ์ณริณ จงนบกลาง
จาสิบเอก ศักดิ์ดา ไกรกิจราษฎร
จาสิบเอก ศักดิ์ดา ปโย
จาสิบเอก ศักดิ์เดช เติมคิด
จาสิบเอก ศักดิ์นรินทร แกวพรม
จาสิบเอก ศักดินันท วันอังคาร
จาสิบเอก ศักดินาถ ใจกาศ
จาสิบเอก ศักดิ์ระพี ศรีโยธา
จาสิบเอก ศักดิ์สกุล ตุงคนาคร
จาสิบเอก ศักดิ์สิทธิ์ คาวีวงษ
จาสิบเอก ศักดิ์สิทธิ์ ไชญประสิทธิ์
จาสิบเอก ศักดิ์สิทธิ์ เติมผล
จาสิบเอก ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณสมบูรณ
จาสิบเอก ศักดิ์สุดา จินดาภู
จาสิบเอก ศักภบ เย็นจิตร
จาสิบเอก ศักรินทร คําสมมาตร
จาสิบเอก ศักรินทร บุญธง
จาสิบเอก ศาทิพ จิตรแนน
จาสิบเอก ศาสน ชาวงษ
จาสิบเอก ศิปกร หงสพิพิธ
จาสิบเอก ศิรเศรษฐ วสุวัชร
จาสิบเอก ศิรัสพณ สุขมั่น
จาสิบเอก ศิริ จําเนียรกาล

๔๘๐๓
๔๘๐๔
๔๘๐๕
๔๘๐๖
๔๘๐๗
๔๘๐๘
๔๘๐๙
๔๘๑๐
๔๘๑๑
๔๘๑๒
๔๘๑๓
๔๘๑๔
๔๘๑๕
๔๘๑๖
๔๘๑๗
๔๘๑๘
๔๘๑๙
๔๘๒๐
๔๘๒๑
๔๘๒๒
๔๘๒๓
๔๘๒๔
๔๘๒๕
๔๘๒๖

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก ศิริชัย กลอมอารมย
จาสิบเอก ศิริชัย บุตรจีบ
จาสิบเอก ศิริชัย พวงสุด
จาสิบเอก ศิริเดช เพิ่มศรี
จาสิบเอก ศิริเทพ ศรีอิทธิวรกุล
จาสิบเอก ศิริพงษ ภูนาแสง
จาสิบเอก ศิริวัฒน
เสนีวงศ ณ อยุธยา
จาสิบเอก ศิริวัฒน อินทรโสภา
จาสิบเอก ศิริศักดิ์ บุญไชย
จาสิบเอก ศิริศักดิ์ พิมพศรี
จาสิบเอก ศิวกานท ลือคําหาญ
จาสิบเอก ศิวพล มวงชุม
จาสิบเอก ศิววงศ แกวเงิน
จาสิบเอก ศิวานนท วังสีคุณ
จาสิบเอก ศุทธดา กําไลเงิน
จาสิบเอก ศุทธา ประดิษฐผล
จาสิบเอก ศุปภาส สมานคุณารักษ
จาสิบเอก ศุภกร ยศถานี
จาสิบเอก ศุภกาล มีสกุล
จาสิบเอก ศุภกิตต ราชสงค
จาสิบเอก ศุภชัย เขียวหอม
จาสิบเอก ศุภชัย คําเมืองใจ
จาสิบเอก ศุภชัย ชาลีรัตน
จาสิบเอก ศุภชัย ชาวกลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๘๒๗
๔๘๒๘
๔๘๒๙
๔๘๓๐
๔๘๓๑
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖
๔๘๓๗
๔๘๓๘
๔๘๓๙
๔๘๔๐
๔๘๔๑
๔๘๔๒
๔๘๔๓
๔๘๔๔
๔๘๔๕
๔๘๔๖
๔๘๔๗
๔๘๔๘
๔๘๔๙
๔๘๕๐
๔๘๕๑

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ศุภชัย ตั้งชัยประเสริฐ
จาสิบเอก ศุภชัย ทิพยธนาพลชัย
จาสิบเอก ศุภชัย นิติกุล
จาสิบเอก ศุภชัย นิลเพ็ชร
จาสิบเอก ศุภชัย พงษธนู
จาสิบเอก ศุภชัย สิงหทอง
จาสิบเอก ศุภโชค เดชศิริ
จาสิบเอก ศุภโชค อินทเสน
จาสิบเอก ศุภโชติ อินทรสวา
จาสิบเอก ศุภณัฏฐ ปรีชาพงศโรช
จาสิบเอก ศุภดนัย แสงอุทัย
จาสิบเอก ศุภเดช โชคพิรุณทอง
จาสิบเอก ศุภธัช สุริวงษ
จาสิบเอก ศุภมิตร ยิ้มอยู
จาสิบเอก ศุภเมธ ผองแผว
จาสิบเอก ศุภฤกษ กิ้มทอง
จาสิบเอก ศุภฤกษ ปานทอง
จาสิบเอก ศุภฤกษ พิมพจันทร
จาสิบเอก ศุภฤกษ ศตะกูรมะ
จาสิบเอก ศุภวุฒิ สุวรรณศรี
จาสิบเอก ศุภษร คําทวี
จาสิบเอก เศกสรร ศิริไกร
จาสิบเอก เศกสิทธิ์ สวัสดี
จาสิบเอก เศกสิทธิ์ แสงโฮง
จาสิบเอก เศรษฐพงศ สิงหาราช

๔๘๕๒
๔๘๕๓
๔๘๕๔
๔๘๕๕
๔๘๕๖
๔๘๕๗
๔๘๕๘
๔๘๕๙
๔๘๖๐
๔๘๖๑
๔๘๖๒
๔๘๖๓
๔๘๖๔
๔๘๖๕
๔๘๖๖
๔๘๖๗
๔๘๖๘
๔๘๖๙
๔๘๗๐
๔๘๗๑
๔๘๗๒
๔๘๗๓
๔๘๗๔
๔๘๗๕
๔๘๗๖

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก เศรษฐี สพานทอง
จาสิบเอก สกล การเสี่ยงศรี
จาสิบเอก สกล ภัทรโภคาธร
จาสิบเอก สกล ยิ้มประเสริฐ
จาสิบเอก สกุล บุญรักษา
จาสิบเอก สกุลภัทร หนูยศ
จาสิบเอก สกุลเอก ธนธัญญธาดา
จาสิบเอก สงกรานต แกนคํา
จาสิบเอก สงกรานต เชิดในเมือง
จาสิบเอก สงกรานต เนตรทิพย
จาสิบเอก สงกรานต พลศรี
จาสิบเอก สงกรานต วงศคําอินทร
จาสิบเอก สงคราม มั่งมี
จาสิบเอก สงบ จันทรศรี
จาสิบเอก สงบ เทียมสยาม
จาสิบเอก สงบ ศิริบูรณ
จาสิบเอก สงวน คํารัง
จาสิบเอก สงวนศักดิ์ สุทธิทวี
จาสิบเอก สงเสริม วีระใชชวง
จาสิบเอก สงา อุนคํา
จาสิบเอก สถาพร แกวพานิช
จาสิบเอก สถาพร ไชยวงศ
จาสิบเอก สถาพร วรดิษพิชญกุล
จาสิบเอก สถาพร สาธิตพรกุล
จาสิบเอก สถิต จันทรคูเมือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๘๗๗
๔๘๗๘
๔๘๗๙
๔๘๘๐
๔๘๘๑
๔๘๘๒
๔๘๘๓
๔๘๘๔
๔๘๘๕
๔๘๘๖
๔๘๘๗
๔๘๘๘
๔๘๘๙
๔๘๙๐
๔๘๙๑
๔๘๙๒
๔๘๙๓
๔๘๙๔
๔๘๙๕
๔๘๙๖
๔๘๙๗
๔๘๙๘
๔๘๙๙
๔๙๐๐
๔๙๐๑

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก สถิต มณีรัตน
จาสิบเอก สถิต มุงลา
จาสิบเอก สถิตย กลิ่นหอม
จาสิบเอก สถิตย เบาแกว
จาสิบเอก สถิตศักดิ์ จันทรกลิ่น
จาสิบเอก สนธยา โคตรประทุม
จาสิบเอก สนธยา ปูมสีดา
จาสิบเอก สนม สมัครสมาน
จาสิบเอก สนอง อุณหะนันทน
จาสิบเอก สนั่น เกตหลํา
จาสิบเอก สนั่น ศรีสุข
จาสิบเอก สนิท กองแกว
จาสิบเอก สนิท รวมสุข
จาสิบเอก สมกิจ บุญลอม
จาสิบเอก สมเกียรติ์ ไฝเพ็ชร
จาสิบเอก สมเกียรติ กลิ่นบํารุง
จาสิบเอก สมเกียรติ เกตุเทศ
จาสิบเอก สมเกียรติ แกวกําพรา
จาสิบเอก สมเกียรติ ชุนไรฟน
จาสิบเอก สมเกียรติ บุดดีศรี
จาสิบเอก สมเกียรติ ปนแกว
จาสิบเอก สมเกียรติ ผมหอม
จาสิบเอก สมเกียรติ พรมวงษปอ
จาสิบเอก สมเกียรติ พวงจินดา
จาสิบเอก สมเกียรติ โพธิ์ศรี

๔๙๐๒
๔๙๐๓
๔๙๐๔
๔๙๐๕
๔๙๐๖
๔๙๐๗
๔๙๐๘
๔๙๐๙
๔๙๑๐
๔๙๑๑
๔๙๑๒
๔๙๑๓
๔๙๑๔
๔๙๑๕
๔๙๑๖
๔๙๑๗
๔๙๑๘
๔๙๑๙
๔๙๒๐
๔๙๒๑
๔๙๒๒
๔๙๒๓
๔๙๒๔
๔๙๒๕
๔๙๒๖

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก สมเกียรติ ระดมสุข
จาสิบเอก สมเกียรติ ศิริทัพ
จาสิบเอก สมเกียรติ สะพะพันธ
จาสิบเอก สมเกียรติ หนูพุฒิ
จาสิบเอก สมเกียรติ หมายดานกลาง
จาสิบเอก สมควร จุมพล
จาสิบเอก สมคิด ทับทิมศรี
จาสิบเอก สมคิด ทาจันทึก
จาสิบเอก สมคิด ประภาการ
จาสิบเอก สมคิด ลาวัน
จาสิบเอก สมคิด สมจิตร
จาสิบเอก สมคิด เอี่ยมเย็น
จาสิบเอก สมจิตร สีพิลา
จาสิบเอก สมจิตร อนุโชติ
จาสิบเอก สมจินต มโนนุกุล
จาสิบเอก สมเจตน แกวประภา
จาสิบเอก สมเจตน นิลฉวี
จาสิบเอก สมชัย นนทมาตร
จาสิบเอก สมชัย แยมพงษ
จาสิบเอก สมชาติ กวางเคน
จาสิบเอก สมชาติ กิ่งเกษ
จาสิบเอก สมชาติ เลพล
จาสิบเอก สมชาติ วิจิตร
จาสิบเอก สมชาติ สุทธิรอด
จาสิบเอก สมชาติ อุนารัตน

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

จาสิบเอก สมชาย กตัญู
จาสิบเอก สมชาย กองทิพย
จาสิบเอก สมชาย การบรรจง
จาสิบเอก สมชาย แกววิมล
จาสิบเอก สมชาย งามอักษร
จาสิบเอก สมชาย นอยมณี
จาสิบเอก สมชาย บุญเลิศ
จาสิบเอก สมชาย พุฒซอน
จาสิบเอก สมชาย มีอัฐมั่น
จาสิบเอก สมชาย ยะมะโน
จาสิบเอก สมชาย โยธาทูล
จาสิบเอก สมชาย เรืองศรี
จาสิบเอก สมชาย สามสีทอง
จาสิบเอก สมชาย สิงตะนะ
จาสิบเอก สมชาย สีน้ําออม
จาสิบเอก สมชาย สุวรรณรัตน
จาสิบเอก สมชาย หอมดอกพุฒ
จาสิบเอก สมชาย อิ่มดวยบุญ
จาสิบเอก สมโชค หอมหวล
จาสิบเอก สมฑภน บัวออน
จาสิบเอก สมดวง มณีสาร
จาสิบเอก สมดี ศรีภิรมย
จาสิบเอก สมเดช ดวงแกว
จาสิบเอก สมเดช ถาวรพันธ
จาสิบเอก สมเดช นอยบุญอยู

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๕๒
๔๙๕๓
๔๙๕๔
๔๙๕๕
๔๙๕๖
๔๙๕๗
๔๙๕๘
๔๙๕๙
๔๙๖๐
๔๙๖๑
๔๙๖๒
๔๙๖๓
๔๙๖๔
๔๙๖๕
๔๙๖๖
๔๙๖๗
๔๙๖๘
๔๙๖๙
๔๙๗๐
๔๙๗๑
๔๙๗๒
๔๙๗๓
๔๙๗๔
๔๙๗๕
๔๙๗๖

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก สมถิ่น พุดนา
จาสิบเอก สมนึก จันดีปุน
จาสิบเอก สมนึก โชตินอก
จาสิบเอก สมนึก นิลใหญ
จาสิบเอก สมนึก ปูออน
จาสิบเอก สมนึก พรหมทา
จาสิบเอก สมเนตร สุขดํา
จาสิบเอก สมบัติ จันทรเปรม
จาสิบเอก สมบัติ ณ พัทลุง
จาสิบเอก สมบัติ ทองมา
จาสิบเอก สมบัติ ไทรชมภู
จาสิบเอก สมบัติ มะโนวรรณ
จาสิบเอก สมบัติ สํารวจ
จาสิบเอก สมบุญ พิศมัย
จาสิบเอก สมบุญ มหาชัย
จาสิบเอก สมบูรณ คําใฮ
จาสิบเอก สมบูรณ เวียงคํา
จาสิบเอก สมบูรณ สุขศรี
จาสิบเอก สมปอง แกมนิรัตน
จาสิบเอก สมปอง เจริญปลอง
จาสิบเอก สมปอง อภัยศิลา
จาสิบเอก สมผล ทองคําสุก
จาสิบเอก สมพงษ คุมเปรม
จาสิบเอก สมพงษ เงินลาด
จาสิบเอก สมพงษ ชางชุน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๙๗๗
๔๙๗๘
๔๙๗๙
๔๙๘๐
๔๙๘๑
๔๙๘๒
๔๙๘๓
๔๙๘๔
๔๙๘๕
๔๙๘๖
๔๙๘๗
๔๙๘๘
๔๙๘๙
๔๙๙๐
๔๙๙๑
๔๙๙๒
๔๙๙๓
๔๙๙๔
๔๙๙๕
๔๙๙๖
๔๙๙๗
๔๙๙๘
๔๙๙๙
๕๐๐๐
๕๐๐๑

จาสิบเอก สมพงษ ไชยริรัมย
จาสิบเอก สมพงษ พิณรัตน
จาสิบเอก สมพงษ เพชรนิล
จาสิบเอก สมพงษ สังขแยม
จาสิบเอก สมพงษ สาระโอด
จาสิบเอก สมพงษ สีตัสสะ
จาสิบเอก สมพร แกววรบุตร
จาสิบเอก สมพร ขุนเณร
จาสิบเอก สมพร คําทอง
จาสิบเอก สมพร จันอบ
จาสิบเอก สมพร ชูเนื่อง
จาสิบเอก สมพร มาเจริญ
จาสิบเอก สมพร มีซอง
จาสิบเอก สมพร ไวยรัตน
จาสิบเอก สมพร สลาลอก
จาสิบเอก สมพร สีเถื่อน
จาสิบเอก สมพร อินทิแสน
จาสิบเอก สมพาน ดวงจันทร
จาสิบเอก สมพิศ บุญอนันต
จาสิบเอก สมพิษ บริบาล
จาสิบเอก สมพิษ ศรีกลอม
จาสิบเอก สมพิษ ศรีนอก
จาสิบเอก สมภพ คงคามาศ
จาสิบเอก สมภพ เจกะ
จาสิบเอก สมภพ ชุมเชื้อ

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๐๒
๕๐๐๓
๕๐๐๔
๕๐๐๕
๕๐๐๖
๕๐๐๗
๕๐๐๘
๕๐๐๙
๕๐๑๐
๕๐๑๑
๕๐๑๒
๕๐๑๓
๕๐๑๔
๕๐๑๕
๕๐๑๖
๕๐๑๗
๕๐๑๘
๕๐๑๙
๕๐๒๐
๕๐๒๑
๕๐๒๒
๕๐๒๓
๕๐๒๔
๕๐๒๕

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก สมภพ พูลแกว
จาสิบเอก สมภพ สมัครเขตรการ
จาสิบเอก สมภพ สอนชูศรี
จาสิบเอก สมภพ สุขวิญญา
จาสิบเอก สมภพ อินทรพรหม
จาสิบเอก สมภาร กลาหาญ
จาสิบเอก สมโภช แสนจักรไกร
จาสิบเอก สมมาตร ลักขณาวุฒินันท
จาสิบเอก สมมารถ พรมนิ่มนวล
จาสิบเอก สมยศ แตงแจง
จาสิบเอก สมยศ บุญยรัชนิกร
จาสิบเอก สมยศ ลดาพัน
จาสิบเอก สมยศ วิวัฒนยุวะถาวร
จาสิบเอก สมยศ สุขเพ็ง
จาสิบเอก สมยศ แสหลิม
จาสิบเอก สมยศ หิรัญรัตน
จาสิบเอก สมยศ หิรัญวงษ
จาสิบเอก สมร อาจสุโพธิ์
จาสิบเอก สมลักษณ
ศักดิ์กนกกาญจน
จาสิบเอก สมศรี โกจันทึก
จาสิบเอก สมศักชัย แกวจุย
จาสิบเอก สมศักดิ์ แกวมณี
จาสิบเอก สมศักดิ์ จีนอยู
จาสิบเอก สมศักดิ์ บุญชื่น

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๐๒๖
๕๐๒๗
๕๐๒๘
๕๐๒๙
๕๐๓๐
๕๐๓๑
๕๐๓๒
๕๐๓๓
๕๐๓๔
๕๐๓๕
๕๐๓๖
๕๐๓๗
๕๐๓๘
๕๐๓๙
๕๐๔๐
๕๐๔๑
๕๐๔๒
๕๐๔๓
๕๐๔๔
๕๐๔๕
๕๐๔๖
๕๐๔๗
๕๐๔๘
๕๐๔๙
๕๐๕๐

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก สมศักดิ์ บูวอ
จาสิบเอก สมศักดิ์ ผงเสนห
จาสิบเอก สมศักดิ์ ฝากเซียงซา
จาสิบเอก สมศักดิ์ พงศสิริภาคย
จาสิบเอก สมศักดิ์ พรหมแสง
จาสิบเอก สมศักดิ์ พูลสอน
จาสิบเอก สมศักดิ์ โพยนอก
จาสิบเอก สมศักดิ์ มงคลวัจน
จาสิบเอก สมศักดิ์ รักษายศ
จาสิบเอก สมศักดิ์ วีระสะ
จาสิบเอก สมศักดิ์ ศรีสมบูรณ
จาสิบเอก สมศักดิ์ เหมัง
จาสิบเอก สมศาสตร สิทธิสาร
จาสิบเอก สมสกุล เพิ่มวงศ
จาสิบเอก สมสินธ จันทบุตร
จาสิบเอก สมหมาย บุตรโยจันโท
จาสิบเอก สมหมาย วีสันเทียะ
จาสิบเอก สมัคร ทองประเสริฐ
จาสิบเอก สมัย ตลับเงิน
จาสิบเอก สมาน คําดี
จาสิบเอก สมาน ทนดี
จาสิบเอก สมาน มุงดี
จาสิบเอก สมาน สาครเจริญ
จาสิบเอก สมิทธ แสงสาตร
จาสิบเอก สมุทร ไชยบุบผา

๕๐๕๑
๕๐๕๒
๕๐๕๓
๕๐๕๔
๕๐๕๕
๕๐๕๖
๕๐๕๗
๕๐๕๘
๕๐๕๙
๕๐๖๐
๕๐๖๑
๕๐๖๒
๕๐๖๓
๕๐๖๔
๕๐๖๕
๕๐๖๖
๕๐๖๗
๕๐๖๘
๕๐๖๙
๕๐๗๐
๕๐๗๑
๕๐๗๒
๕๐๗๓
๕๐๗๔
๕๐๗๕

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก สยาม กําเนิดเมือง
จาสิบเอก สยาม ทองสาย
จาสิบเอก สยามเดชา ภูสีดิน
จาสิบเอก สรชัช บุญอินทร
จาสิบเอก สรณสุภัส พรพิสิฐสกุล
จาสิบเอก สรพงษ บุญมาศ
จาสิบเอก สรพงษ วุฒิกร
จาสิบเอก สรพงษ สีรักษา
จาสิบเอก สรรชัย ขาวอินทร
จาสิบเอก สรรเสริญ ไชยสาตร
จาสิบเอก สรวิชญ อินโต
จาสิบเอก สรศักดิ์ บวกไธสง
จาสิบเอก สรสีห ดีประเสริฐ
จาสิบเอก สรัญกร ดารุสสรัญกุล
จาสิบเอก สรายุทธ ชิตกุล
จาสิบเอก สรายุธ รักษาภักดี
จาสิบเอก สราวุฒิ รัตนะ
จาสิบเอก สราวุทธ บุตรศรี
จาสิบเอก สราวุธ กันพล
จาสิบเอก สราวุธ กานาค
จาสิบเอก สราวุธ เชิดศรี
จาสิบเอก สราวุธ โนรีวงศ
จาสิบเอก สราวุธ พูลเขตรวิทย
จาสิบเอก สราวุธ มากขุนทด
จาสิบเอก สราวุธ รักธรรมนูญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๐๗๖
๕๐๗๗
๕๐๗๘
๕๐๗๙
๕๐๘๐
๕๐๘๑
๕๐๘๒
๕๐๘๓
๕๐๘๔
๕๐๘๕
๕๐๘๖
๕๐๘๗
๕๐๘๘
๕๐๘๙
๕๐๙๐
๕๐๙๑
๕๐๙๒
๕๐๙๓
๕๐๙๔
๕๐๙๕
๕๐๙๖
๕๐๙๗
๕๐๙๘
๕๐๙๙
๕๑๐๐

จาสิบเอก สราวุธ รามกร
จาสิบเอก สราวุธ สงคราม
จาสิบเอก สราวุธ สุภสร
จาสิบเอก สฤษฎ สุปด
จาสิบเอก สฤษดิ์พงศ ไหมสมสู
จาสิบเอก สวัสดิ์ เจี้ยมกลิ่น
จาสิบเอก สวัสดิ์ ชูชื่น
จาสิบเอก สวัสดิ์ ญาณเจริญ
จาสิบเอก สวัสดิ์ พรหมวิจิตร
จาสิบเอก สวัสดิ์ เพ็งผลา
จาสิบเอก สวัสดิ์ อึงสวัสดิ์
จาสิบเอก สวาง วะริวงษ
จาสิบเอก สวาท ขุนจิตร
จาสิบเอก สวาท ไชยมัชชิม
จาสิบเอก สวิท ระเบียบ
จาสิบเอก สหวัฒน แมนทิม
จาสิบเอก สหัส รักษแกว
จาสิบเอก สอนชัย เรืองอินตา
จาสิบเอก สักรินทร ศรีดามาตย
จาสิบเอก สังขทอง สุขศรี
จาสิบเอก สังคม พงษพันธ
จาสิบเอก สัญจร สีหาภาค
จาสิบเอก สัญชัย พึ่งสูงเนิน
จาสิบเอก สัญญา จินตกสิกรรม
จาสิบเอก สัญญา เติมพันธุ

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๐๑
๕๑๐๒
๕๑๐๓
๕๑๐๔
๕๑๐๕
๕๑๐๖
๕๑๐๗
๕๑๐๘
๕๑๐๙
๕๑๑๐
๕๑๑๑
๕๑๑๒
๕๑๑๓
๕๑๑๔
๕๑๑๕
๕๑๑๖
๕๑๑๗
๕๑๑๘
๕๑๑๙
๕๑๒๐
๕๑๒๑
๕๑๒๒
๕๑๒๓
๕๑๒๔
๕๑๒๕

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก สัญญา บุรีรักษ
จาสิบเอก สัญญา มันฑะติ
จาสิบเอก สัญญา สมแปน
จาสิบเอก สัญติ จันทรแรม
จาสิบเอก สัญติ นิสัยคาน
จาสิบเอก สัณหณัฐ ทองแจม
จาสิบเอก สันชัย สิทธิ
จาสิบเอก สันต ศูนยกลาง
จาสิบเอก สันติ์ ปทมวิชัยพร
จาสิบเอก สันติ กงแกว
จาสิบเอก สันติ แกวกันยา
จาสิบเอก สันติ จําปาวัน
จาสิบเอก สันติ บรรดาศักดิ์
จาสิบเอก สันติ เปปอม
จาสิบเอก สันติ พึ่งพา
จาสิบเอก สันติ รัตนทิพย
จาสิบเอก สันติ ลือชาญ
จาสิบเอก สันติ วังวิเวก
จาสิบเอก สันติ ศิริการ
จาสิบเอก สันติ สาระทรัพย
จาสิบเอก สันติ สุทธิดาง
จาสิบเอก สันติ โสภาราษฎร
จาสิบเอก สันติ อินลา
จาสิบเอก สันติชัย สรรพโกศลกุล
จาสิบเอก สันติพงษ นนทะดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑๒๖
๕๑๒๗
๕๑๒๘
๕๑๒๙
๕๑๓๐
๕๑๓๑
๕๑๓๒
๕๑๓๓
๕๑๓๔
๕๑๓๕
๕๑๓๖
๕๑๓๗
๕๑๓๘
๕๑๓๙
๕๑๔๐
๕๑๔๑
๕๑๔๒
๕๑๔๓
๕๑๔๔
๕๑๔๕
๕๑๔๖
๕๑๔๗
๕๑๔๘
๕๑๔๙
๕๑๕๐

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก สันติภาพ ผจงศิลป
จาสิบเอก สันติสุข เสมประเสริฐ
จาสิบเอก สัมพันธ จันทรชูกลิ่น
จาสิบเอก สัมพันธ ชื่นชม
จาสิบเอก สัมพันธ ตะตะ
จาสิบเอก สัมพันธ วิดจังหรีด
จาสิบเอก สัมฤทธิ์ พิเดช
จาสิบเอก สัมฤทธิ์ มณีมัย
จาสิบเอก สัมฤทธิ์ สิงหบูรณ
จาสิบเอก สากล จานอักษร
จาสิบเอก สาทิพย แสนสุโพธิ์
จาสิบเอก สาธิต โพนมณีศักดิ์
จาสิบเอก สาธิต รุจิจิตร
จาสิบเอก สาธิต วงศวิเศษ
จาสิบเอก สาธิต วงศใหญ
จาสิบเอก สาธิต สิงหพัน
จาสิบเอก สาธิต อินวงศวรรณ
จาสิบเอก สานนท อยูเกษม
จาสิบเอก สามารถ ประมูลจาใส
จาสิบเอก สามารถ ปญญาสาร
จาสิบเอก สามารถ ภูอ่ํา
จาสิบเอก สามารถ เรเรือง
จาสิบเอก สามารถ สังขทอง
จาสิบเอก สามารถ หินออน
จาสิบเอก สายชล จางสี

๕๑๕๑
๕๑๕๒
๕๑๕๓
๕๑๕๔
๕๑๕๕
๕๑๕๖
๕๑๕๗
๕๑๕๘
๕๑๕๙
๕๑๖๐
๕๑๖๑
๕๑๖๒
๕๑๖๓
๕๑๖๔
๕๑๖๕
๕๑๖๖
๕๑๖๗
๕๑๖๘
๕๑๖๙
๕๑๗๐
๕๑๗๑
๕๑๗๒
๕๑๗๓
๕๑๗๔
๕๑๗๕

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก สายชล ทองนึก
จาสิบเอก สายชล ทองบุญ
จาสิบเอก สายชล ทองวิเศษ
จาสิบเอก สายชล มหิดุลย
จาสิบเอก สายชล แรกคํานวน
จาสิบเอก สายชล วันเพ็ญ
จาสิบเอก สายชล อางคํา
จาสิบเอก สายยัณ บุญยิ่ง
จาสิบเอก สายยันต แยมสุทธิ์
จาสิบเอก สายสืบ กองแกว
จาสิบเอก สายัญ นิยมพลอย
จาสิบเอก สายัณห จิตรา
จาสิบเอก สายันต ทองบุตร
จาสิบเอก สายันต บุนนาค
จาสิบเอก สารรัฐ เอี่ยมสนธิ
จาสิบเอก สารัตน กันจู
จาสิบเอก สาโรจน ผูกขวัญ
จาสิบเอก สาโรจน เพชรสวี
จาสิบเอก สาโรช จันทวรรณ
จาสิบเอก สําเนียง แสนเมือง
จาสิบเอก สํารวย นามมนตรี
จาสิบเอก สํารวย บุญสมบูรณ
จาสิบเอก สําราญ กลับแกว
จาสิบเอก สําราญ แกวเปนทอง
จาสิบเอก สําราญ ชัยพร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑๗๖
๕๑๗๗
๕๑๗๘
๕๑๗๙
๕๑๘๐
๕๑๘๑
๕๑๘๒
๕๑๘๓
๕๑๘๔
๕๑๘๕
๕๑๘๖
๕๑๘๗
๕๑๘๘
๕๑๘๙
๕๑๙๐
๕๑๙๑
๕๑๙๒
๕๑๙๓
๕๑๙๔
๕๑๙๕
๕๑๙๖
๕๑๙๗
๕๑๙๘
๕๑๙๙
๕๒๐๐

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก สําราญ ผิวดํา
จาสิบเอก สําราญ เพ็งบุญ
จาสิบเอก สําราญ มรกตพรรณ
จาสิบเอก สําราญ มีเทศ
จาสิบเอก สําราญ ศรีสวัสดิ์
จาสิบเอก สําราญ สีดา
จาสิบเอก สําราญ เสียมขุนทด
จาสิบเอก สําเริง จันทรรักษ
จาสิบเอก สําเริง หวลกระโทก
จาสิบเอก สําฤทธิ์ สาทสังข
จาสิบเอก สําอาง ใสสะอาด
จาสิบเอก สิงขร เริงรักษ
จาสิบเอก สิงหคูณ แกวนิล
จาสิบเอก สิทธิ์ นามเขต
จาสิบเอก สิทธิ ทองเสมอ
จาสิบเอก สิทธิกร กุลบุตร
จาสิบเอก สิทธิกร ดิษสูงเนิน
จาสิบเอก สิทธิเกียรติ อุดมสินวรกุล
จาสิบเอก สิทธิชัย เกตุแกวมณี
จาสิบเอก สิทธิชัย เจือหอม
จาสิบเอก สิทธิชัย เฉิดฉาย
จาสิบเอก สิทธิชัย ชาติไทย
จาสิบเอก สิทธิชัย บัวยืน
จาสิบเอก สิทธิชัย ปญญาประชุม
จาสิบเอก สิทธิชัย เอกสะพัง

๕๒๐๑
๕๒๐๒
๕๒๐๓
๕๒๐๔
๕๒๐๕
๕๒๐๖
๕๒๐๗
๕๒๐๘
๕๒๐๙
๕๒๑๐
๕๒๑๑
๕๒๑๒
๕๒๑๓
๕๒๑๔
๕๒๑๕
๕๒๑๖
๕๒๑๗
๕๒๑๘
๕๒๑๙
๕๒๒๐
๕๒๒๑
๕๒๒๒
๕๒๒๓
๕๒๒๔
๕๒๒๕

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก สิทธิโชค ใบกวาง
จาสิบเอก สิทธิโชค มูลโคว
จาสิบเอก สิทธิโชค วันนูประถัมภ
จาสิบเอก สิทธิเดช ทวมพุดซา
จาสิบเอก สิทธิเดช มลีรัตน
จาสิบเอก สิทธิพงค ธงเฉลิม
จาสิบเอก สิทธิพงค เพิ่มคํา
จาสิบเอก สิทธิพงศ สันชิต
จาสิบเอก สิทธิพงษ ทองศรี
จาสิบเอก สิทธิพงษ ทุมแกว
จาสิบเอก สิทธิพงษ พันเปง
จาสิบเอก สิทธิพงษ สมสนุก
จาสิบเอก สิทธิพงษ แสงเพ็ชร
จาสิบเอก สิทธิพร ไชยญาติ
จาสิบเอก สิทธิพร บุญปก
จาสิบเอก สิทธิพร เปลี่ยนศรี
จาสิบเอก สิทธิพร มากทรัพย
จาสิบเอก สิทธิพร ลีสีสุข
จาสิบเอก สิทธิพร ศรีนอย
จาสิบเอก สิทธิพร สิทธิมงคล
จาสิบเอก สิทธิศักดิ์ แกวประสงค
จาสิบเอก สิทธิศักดิ์ ทองสุ
จาสิบเอก สิทธิศักดิ์ สมดวงศรี
จาสิบเอก สิปปวิชญ ถาหลา
จาสิบเอก สิรภพ ออนในชาติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๒๒๖
๕๒๒๗
๕๒๒๘
๕๒๒๙
๕๒๓๐
๕๒๓๑
๕๒๓๒
๕๒๓๓
๕๒๓๔
๕๒๓๕
๕๒๓๖
๕๒๓๗
๕๒๓๘
๕๒๓๙
๕๒๔๐
๕๒๔๑
๕๒๔๒
๕๒๔๓
๕๒๔๔
๕๒๔๕
๕๒๔๖
๕๒๔๗
๕๒๔๘
๕๒๔๙
๕๒๕๐

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก สิรวิชญ สุขสา
จาสิบเอก สิริพงศ มาคําสาย
จาสิบเอก สิริพงษ นพบุรี
จาสิบเอก สิริพิศาล สุวรรณรักษา
จาสิบเอก สืบพงษ คงเทศน
จาสิบเอก สุกรี ศรีพิชิต
จาสิบเอก สุกรีย พันธุนาค
จาสิบเอก สุกิจ วงษศรีเผือก
จาสิบเอก สุกิจ สิงหะลา
จาสิบเอก สุขพร เงินมาก
จาสิบเอก สุขสรรค ไกรศรี
จาสิบเอก สุขสันต โกนันทะ
จาสิบเอก สุขสันต แทนผักแวน
จาสิบเอก สุขสันต ศรีทับทิม
จาสิบเอก สุขสันติ์ สนธิ์นอย
จาสิบเอก สุคนธ อนุโยธา
จาสิบเอก สุคม บุญทรง
จาสิบเอก สุจินต ใหลสกุล
จาสิบเอก สุชล ใจมงคล
จาสิบเอก สุชาติ เกษสุวงษ
จาสิบเอก สุชาติ ขวางกระโทก
จาสิบเอก สุชาติ ดวงผุยทอง
จาสิบเอก สุชาติ นอยกรัด
จาสิบเอก สุชาติ บุญชวย
จาสิบเอก สุชาติ ปานกระโทก

๕๒๕๑
๕๒๕๒
๕๒๕๓
๕๒๕๔
๕๒๕๕
๕๒๕๖
๕๒๕๗
๕๒๕๘
๕๒๕๙
๕๒๖๐
๕๒๖๑
๕๒๖๒
๕๒๖๓
๕๒๖๔
๕๒๖๕
๕๒๖๖
๕๒๖๗
๕๒๖๘
๕๒๖๙
๕๒๗๐
๕๒๗๑
๕๒๗๒
๕๒๗๓
๕๒๗๔
๕๒๗๕

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก สุชาติ พลลักษณะ
จาสิบเอก สุชาติ เพ็ญเกษม
จาสิบเอก สุชาติ แยมสระโส
จาสิบเอก สุชาติ สังขแกว
จาสิบเอก สุชาติ โสมวิเศษ
จาสิบเอก สุชาติ หมั่นกิจ
จาสิบเอก สุชาติ อําลอย
จาสิบเอก สุชานนท เชื้อสอน
จาสิบเอก สุชิณศิลป เข็มงูเหลือม
จาสิบเอก สุชิน เจือจันทร
จาสิบเอก สุเชษฐ สาสนันท
จาสิบเอก สุดใจ โนนโพธิ์
จาสิบเอก สุดถนอม เกตุพุฒ
จาสิบเอก สุแดน กองสาย
จาสิบเอก สุทธิ ชองปลอด
จาสิบเอก สุทธิ ธรรมโชติ
จาสิบเอก สุทธิชัย ใจแปง
จาสิบเอก สุทธิชัย พรหมสวัสดิ์
จาสิบเอก สุทธิโชค ประเสริฐ
จาสิบเอก สุทธินันท อุนเมืองเพีย
จาสิบเอก สุทธิพงศ วงษคํา
จาสิบเอก สุทธิพงศ สวนแกว
จาสิบเอก สุทธิพงษ คงสอดทรัพย
จาสิบเอก สุทธิพงษ ชูวิเศษสุข
จาสิบเอก สุทธิพงษ สวางพฤกษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๒๗๖
๕๒๗๗
๕๒๗๘
๕๒๗๙
๕๒๘๐
๕๒๘๑
๕๒๘๒
๕๒๘๓
๕๒๘๔
๕๒๘๕
๕๒๘๖
๕๒๘๗
๕๒๘๘
๕๒๘๙
๕๒๙๐
๕๒๙๑
๕๒๙๒
๕๒๙๓
๕๒๙๔
๕๒๙๕
๕๒๙๖
๕๒๙๗
๕๒๙๘
๕๒๙๙
๕๓๐๐

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก สุทธิภคพล มานะ
จาสิบเอก สุทธิโรจน ณรุจวรกิตติ์
จาสิบเอก สุทธิศักดิ์ ฉิมกูล
จาสิบเอก สุทธิศักดิ์ ผลชู
จาสิบเอก สุทธิศักดิ์ ออนสี
จาสิบเอก สุทัตร สาครรัมย
จาสิบเอก สุทัศน คุณพรม
จาสิบเอก สุทัศน ดอนจันทรทิม
จาสิบเอก สุทัศน นาคา
จาสิบเอก สุทัศน นิ่มตลุง
จาสิบเอก สุทัศน วณิโชภาส
จาสิบเอก สุทัศน สูตรสุข
จาสิบเอก สุทัศน อินปาน
จาสิบเอก สุทิน เกาสันเทียะ
จาสิบเอก สุทิน แกวอิ่ม
จาสิบเอก สุทิน คําพาณิชย
จาสิบเอก สุทิน ทินกระโทก
จาสิบเอก สุทิน สุทธาบุญ
จาสิบเอก สุทิน แสนสุข
จาสิบเอก สุเทพ ฉิมออน
จาสิบเอก สุเทพ แดงเดช
จาสิบเอก สุเทพ ทองศรี
จาสิบเอก สุเทพ เทอดเกียรติ
จาสิบเอก สุเทพ บานสระ
จาสิบเอก สุเทพ มีดา

๕๓๐๑
๕๓๐๒
๕๓๐๓
๕๓๐๔
๕๓๐๕
๕๓๐๖
๕๓๐๗
๕๓๐๘
๕๓๐๙
๕๓๑๐
๕๓๑๑
๕๓๑๒
๕๓๑๓
๕๓๑๔
๕๓๑๕
๕๓๑๖
๕๓๑๗
๕๓๑๘
๕๓๑๙
๕๓๒๐
๕๓๒๑
๕๓๒๒
๕๓๒๓
๕๓๒๔
๕๓๒๕

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก สุเทพ ออนสุวรรณ
จาสิบเอก สุเทพ อินเพ็ง
จาสิบเอก สุธรรม โคตะคาม
จาสิบเอก สุธี การธารี
จาสิบเอก สุธี รุจิแสวง
จาสิบเอก สุนทร กรเอี่ยม
จาสิบเอก สุนทร กองพา
จาสิบเอก สุนทร จอนเทศ
จาสิบเอก สุนทร สัตซื่อ
จาสิบเอก สุนทร สิทธิรักษ
จาสิบเอก สุนัดดา นราศร
จาสิบเอก สุนันตชัย สุดแสนยา
จาสิบเอก สุนันตทร ชาวดี
จาสิบเอก สุนันท วลัยพรอนันท
จาสิบเอก สุนันท วิเชียรฉาย
จาสิบเอก สุนันท สายอนุ
จาสิบเอก สุนันท สุตานนท
จาสิบเอก สุนันท แสนมนตรี
จาสิบเอก สุเนตย ออนเกลี้ยง
จาสิบเอก สุเนตร เชาระกํา
จาสิบเอก สุเนตร ภูลายยาว
จาสิบเอก สุบรรณ อุดมโภชน
จาสิบเอก สุบิน คงบาง
จาสิบเอก สุบิน หินเกิด
จาสิบเอก สุปรีย ฤทธิสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๓๒๖
๕๓๒๗
๕๓๒๘
๕๓๒๙
๕๓๓๐
๕๓๓๑
๕๓๓๒
๕๓๓๓
๕๓๓๔
๕๓๓๕
๕๓๓๖
๕๓๓๗
๕๓๓๘
๕๓๓๙
๕๓๔๐
๕๓๔๑
๕๓๔๒
๕๓๔๓
๕๓๔๔
๕๓๔๕
๕๓๔๖
๕๓๔๗
๕๓๔๘
๕๓๔๙
๕๓๕๐

จาสิบเอก สุปน กลางเฉวียง
จาสิบเอก สุพกิจ ชิตณรงค
จาสิบเอก สุพงษ ดอกศรีจันทร
จาสิบเอก สุพจน แกวพุฒ
จาสิบเอก สุพจน คําใสย
จาสิบเอก สุพจน นอยนา
จาสิบเอก สุพจน ปกจะบก
จาสิบเอก สุพจน มนพลับ
จาสิบเอก สุพจน มากงลาด
จาสิบเอก สุพจน สันโดษ
จาสิบเอก สุพจน สุขชุม
จาสิบเอก สุพจน สุขพิพัฒน
จาสิบเอก สุพจน อายดวง
จาสิบเอก สุพจน อินทวี
จาสิบเอก สุพรรณ ใจวงษ
จาสิบเอก สุพรักษ ฉัตรเจต
จาสิบเอก สุพล ปกกะสีนัง
จาสิบเอก สุพัฒ ดวงตา
จาสิบเอก สุพัฒชัย บางศิริ
จาสิบเอก สุพัฒน แกวแสงออน
จาสิบเอก สุพัฒน คงเมือง
จาสิบเอก สุพัฒน ปนทอง
จาสิบเอก สุพัฒน วิหกเหิน
จาสิบเอก สุพัฒน หวยเกษม
จาสิบเอก สุพัต ชูดี

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๕๑
๕๓๕๒
๕๓๕๓
๕๓๕๔
๕๓๕๕
๕๓๕๖
๕๓๕๗
๕๓๕๘
๕๓๕๙
๕๓๖๐
๕๓๖๑
๕๓๖๒
๕๓๖๓
๕๓๖๔
๕๓๖๕
๕๓๖๖
๕๓๖๗
๕๓๖๘
๕๓๖๙
๕๓๗๐
๕๓๗๑
๕๓๗๒
๕๓๗๓
๕๓๗๔
๕๓๗๕

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก สุพิงค ดวงจันทร
จาสิบเอก สุพีร คําสีสังข
จาสิบเอก สุภกิจ เทพบรรทม
จาสิบเอก สุภกิจ นิ่มสุวรรณ
จาสิบเอก สุภชัย ประเสริฐ
จาสิบเอก สุภชัย วัฒนสุขนนท
จาสิบเอก สุภมิตร สายสิงห
จาสิบเอก สุภักดิ์ พรมชน
จาสิบเอก สุภัค ออนสี
จาสิบเอก สุภัทรพงศ อินทรีย
จาสิบเอก สุภาพ เกียนประโคน
จาสิบเอก สุภาพ ธิจิตตัง
จาสิบเอก สุภาพ เมฆสนั่น
จาสิบเอก สุมล หนูคง
จาสิบเอก สุมิต ออนหนองหวา
จาสิบเอก สุมิตร ศรีหมากสุก
จาสิบเอก สุมิตร ศิริสลุง
จาสิบเอก สุมิตร อยูชุม
จาสิบเอก สุเมท โทนสูงเนิน
จาสิบเอก สุเมธ ทิพยรัตน
จาสิบเอก สุเมธ ทุมสีมา
จาสิบเอก สุเมธ บุญทัศนา
จาสิบเอก สุเมธ มูลลออ
จาสิบเอก สุเมธ รัตนกุล
จาสิบเอก สุเมธ สุขเอม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๓๗๖
๕๓๗๗
๕๓๗๘
๕๓๗๙
๕๓๘๐
๕๓๘๑
๕๓๘๒
๕๓๘๓
๕๓๘๔
๕๓๘๕
๕๓๘๖
๕๓๘๗
๕๓๘๘
๕๓๘๙
๕๓๙๐
๕๓๙๑
๕๓๙๒
๕๓๙๓
๕๓๙๔
๕๓๙๕
๕๓๙๖
๕๓๙๗
๕๓๙๘
๕๓๙๙
๕๔๐๐

จาสิบเอก สุรกานต พันทวี
จาสิบเอก สุรกิจ เงินกอง
จาสิบเอก สุรกิจ วงษวัฒน
จาสิบเอก สุรไกร ออนคําลุน
จาสิบเอก สุรจิตร พรหมเสนา
จาสิบเอก สุรชัย แกวประเสริฐ
จาสิบเอก สุรชัย ดิษฐปาน
จาสิบเอก สุรชัย ทองสุข
จาสิบเอก สุรชัย นคร
จาสิบเอก สุรชัย นอยทับทิม
จาสิบเอก สุรชัย แนบสนิท
จาสิบเอก สุรชัย เพ็ชรยิ้ม
จาสิบเอก สุรชัย โพธิ์ศรี
จาสิบเอก สุรชัย มาตรทะเล
จาสิบเอก สุรชัย มีสกุล
จาสิบเอก สุรชัย วรศรี
จาสิบเอก สุรชัย วันจันทร
จาสิบเอก สุรชัย สวาศรี
จาสิบเอก สุรชัย สีอวน
จาสิบเอก สุรชัย แสงเดือน
จาสิบเอก สุรชัย หลาคํามี
จาสิบเอก สุรชาติ ตุนโนกบุตร
จาสิบเอก สุรเชษฐ แกวชาลุน
จาสิบเอก สุรเชษฐ ขําทัศน
จาสิบเอก สุรเชษฐ พลเยี่ยม

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๐๑
๕๔๐๒
๕๔๐๓
๕๔๐๔
๕๔๐๕
๕๔๐๖
๕๔๐๗
๕๔๐๘
๕๔๐๙
๕๔๑๐
๕๔๑๑
๕๔๑๒
๕๔๑๓
๕๔๑๔
๕๔๑๕
๕๔๑๖
๕๔๑๗
๕๔๑๘
๕๔๑๙
๕๔๒๐
๕๔๒๑
๕๔๒๒
๕๔๒๓
๕๔๒๔
๕๔๒๕

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก สุรเชษฐ พิสิฐเสาวภาคย
จาสิบเอก สุรเชษฐ ยุทธกิจ
จาสิบเอก สุรเชษฐ ศรีศิลา
จาสิบเอก สุรเชษฐ สัจวุฒิ
จาสิบเอก สุรเดช วิเลิศ
จาสิบเอก สุรเดน แขกรัมย
จาสิบเอก สุรนิคม อิสสะอาด
จาสิบเอก สุรพงษ เกตุทอง
จาสิบเอก สุรพงษ คํามี
จาสิบเอก สุรพงษ ส่ําประเสริฐ
จาสิบเอก สุรพล ซุนสอน
จาสิบเอก สุรพล พูลสุขโข
จาสิบเอก สุรพล มาดูฤกษ
จาสิบเอก สุรยุทธ จันทรธานี
จาสิบเอก สุรวิทย ผลถวิล
จาสิบเอก สุรวุฒิ ชาววาป
จาสิบเอก สุรวุฒิ ประเสริฐศรี
จาสิบเอก สุรศักดิ์ คงเกราะ
จาสิบเอก สุรศักดิ์ ชูแสง
จาสิบเอก สุรศักดิ์ ไชยศร
จาสิบเอก สุรศักดิ์ ดํามินเศก
จาสิบเอก สุรศักดิ์ ติดใจดี
จาสิบเอก สุรศักดิ์ นอยเกตุ
จาสิบเอก สุรศักดิ์ บุญเย็น
จาสิบเอก สุรศักดิ์ พึ่งทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๔๒๖
๕๔๒๗
๕๔๒๘
๕๔๒๙
๕๔๓๐
๕๔๓๑
๕๔๓๒
๕๔๓๓
๕๔๓๔
๕๔๓๕
๕๔๓๖
๕๔๓๗
๕๔๓๘
๕๔๓๙
๕๔๔๐
๕๔๔๑
๕๔๔๒
๕๔๔๓
๕๔๔๔
๕๔๔๕
๕๔๔๖
๕๔๔๗
๕๔๔๘
๕๔๔๙
๕๔๕๐

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก สุรศักดิ์ ภูบาล
จาสิบเอก สุรศักดิ์ ภูสระ
จาสิบเอก สุรศักดิ์ รักเสมอ
จาสิบเอก สุรศักดิ์ วราคํา
จาสิบเอก สุรศักดิ์ สมสกุล
จาสิบเอก สุรศักดิ์ ออนนวม
จาสิบเอก สุรศิลป เปรมเกิด
จาสิบเอก สุรสิทธิ์ โคนชัยภูมิ
จาสิบเอก สุรสิทธิ์ เปนเรียบรอย
จาสิบเอก สุรสิทธิ์ ภัทรประภาพงษ
จาสิบเอก สุรสิทธิ์ สายบุญสง
จาสิบเอก สุระชัย อาจหนองหวา
จาสิบเอก สุระพงค ศรีชู
จาสิบเอก สุระราช เจริญชัย
จาสิบเอก สุรัตน คุณาคุณ
จาสิบเอก สุรัตน จันทรรุง
จาสิบเอก สุรัตน แจงสวาง
จาสิบเอก สุรัตน มงคลพิลา
จาสิบเอก สุรารักษ ตาเต็ง
จาสิบเอก สุราษฎร พรหมสุรินทร
จาสิบเอก สุริน กําลังเอก
จาสิบเอก สุรินทร นอยเจริญ
จาสิบเอก สุรินทร นับถือบุญ
จาสิบเอก สุรินทร พลอยโพธิ์
จาสิบเอก สุรินทร สะตัน

๕๔๕๑
๕๔๕๒
๕๔๕๓
๕๔๕๔
๕๔๕๕
๕๔๕๖
๕๔๕๗
๕๔๕๘
๕๔๕๙
๕๔๖๐
๕๔๖๑
๕๔๖๒
๕๔๖๓
๕๔๖๔
๕๔๖๕
๕๔๖๖
๕๔๖๗
๕๔๖๘
๕๔๖๙
๕๔๗๐
๕๔๗๑
๕๔๗๒
๕๔๗๓
๕๔๗๔
๕๔๗๕

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก สุริพงศชัย จงรักษ
จาสิบเอก สุริยน สุขปรีดา
จาสิบเอก สุริยนต รัมมะภาพ
จาสิบเอก สุริยะ ถนอม
จาสิบเอก สุริยะ เรือนมา
จาสิบเอก สุริยันต ธรรมขัน
จาสิบเอก สุริยันต เหลาสา
จาสิบเอก สุริยา กรัตะนุตถะ
จาสิบเอก สุริยา ไกรวาป
จาสิบเอก สุริยา ใจเด็จ
จาสิบเอก สุริยา ตรีศรี
จาสิบเอก สุริยา เมอมะนา
จาสิบเอก สุริยา ยิ้มตระกูล
จาสิบเอก สุริยา รุงแสง
จาสิบเอก สุริยา ละลาย
จาสิบเอก สุริยา ศรีนารา
จาสิบเอก สุริยา ศรีสอาด
จาสิบเอก สุริยา สมปญญา
จาสิบเอก สุริยา เอี่ยมสอาด
จาสิบเอก สุริโย โงนลุน
จาสิบเอก สุริโย เร็วรุด
จาสิบเอก สุวรรณ ทองสามสี
จาสิบเอก สุวรรณ รามมะมะ
จาสิบเอก สุวรรณ ศรีจันทึก
จาสิบเอก สุวรรณ ศรีบุญเรือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๔๗๖
๕๔๗๗
๕๔๗๘
๕๔๗๙
๕๔๘๐
๕๔๘๑
๕๔๘๒
๕๔๘๓
๕๔๘๔
๕๔๘๕
๕๔๘๖
๕๔๘๗
๕๔๘๘
๕๔๘๙
๕๔๙๐
๕๔๙๑
๕๔๙๒
๕๔๙๓
๕๔๙๔
๕๔๙๕
๕๔๙๖
๕๔๙๗
๕๔๙๘
๕๔๙๙
๕๕๐๐

จาสิบเอก สุวรรณ สัตตะโส
จาสิบเอก สุวรรณ สิงหเดช
จาสิบเอก สุวรรณ เส็งศรี
จาสิบเอก สุวัจชัย แกนสาร
จาสิบเอก สุวัฒชัย คงบุญ
จาสิบเอก สุวัฒน จันเปงผัด
จาสิบเอก สุวัฒน นุชมี
จาสิบเอก สุวัฒน พัทดิพันธ
จาสิบเอก สุวัฒน ภักดีจอหอ
จาสิบเอก สุวัฒน สืบจากศรี
จาสิบเอก สุวัฒน สุดดี
จาสิบเอก สุวัตร จิตนิยม
จาสิบเอก สุวิชัย สีพรม
จาสิบเอก สุวิชา จันทรศรี
จาสิบเอก สุวิทชา บัวตะคุ
จาสิบเอก สุวิทย จันทร
จาสิบเอก สุวิทย จันทรเสถียร
จาสิบเอก สุวิทย ชัยโย
จาสิบเอก สุวิทย บุญยืน
จาสิบเอก สุวิทย ลานสม
จาสิบเอก สุวิทย เสนรังสี
จาสิบเอก สุวิน ใจหลา
จาสิบเอก เสกสม สงวนพันธุ
จาสิบเอก เสกสรร กงใจเด็ด
จาสิบเอก เสกสรร กาจุม

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๐๑
๕๕๐๒
๕๕๐๓
๕๕๐๔
๕๕๐๕
๕๕๐๖
๕๕๐๗
๕๕๐๘
๕๕๐๙
๕๕๑๐
๕๕๑๑
๕๕๑๒
๕๕๑๓
๕๕๑๔
๕๕๑๕
๕๕๑๖
๕๕๑๗
๕๕๑๘
๕๕๑๙
๕๕๒๐
๕๕๒๑
๕๕๒๒
๕๕๒๓
๕๕๒๔
๕๕๒๕

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก เสกสรร สรอยภูระยา
จาสิบเอก เสกสรร สาชนะ
จาสิบเอก เสกสรรค กุลแกว
จาสิบเอก เสกสรรค จุลมาศ
จาสิบเอก เสกสิทธิ์ กลิ่นจําปา
จาสิบเอก เสกสิทธิ์ คูณขุนทด
จาสิบเอก เสกสิทธิ์ อชมหาตม
จาสิบเอก เสงี่ยม เสารแกว
จาสิบเอก เส็จศึก บัวอุไร
จาสิบเอก เสฎฐวุฒิ ปะทิ
จาสิบเอก เสฎฐวุฒิ มูลทุง
จาสิบเอก เสถียน หอมหวล
จาสิบเอก เสถียร ปนแกว
จาสิบเอก เสนห จันทรเส็ง
จาสิบเอก เสนห ดานกระโทก
จาสิบเอก เสนห ทัศนา
จาสิบเอก เสนห พราหมณนอย
จาสิบเอก เสนห พุมไสว
จาสิบเอก เสนห มกรเสน
จาสิบเอก เสนห ศรีชัยตุง
จาสิบเอก เสนีย จันทาพูน
จาสิบเอก เสนีย บุตรบุราณ
จาสิบเอก เสมือน บุญเกิด
จาสิบเอก เสริมศักดิ์ หลําใจซื่อ
จาสิบเอก เสรี เกษมรักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๕๒๖
๕๕๒๗
๕๕๒๘
๕๕๒๙
๕๕๓๐
๕๕๓๑
๕๕๓๒
๕๕๓๓
๕๕๓๔
๕๕๓๕
๕๕๓๖
๕๕๓๗
๕๕๓๘
๕๕๓๙
๕๕๔๐
๕๕๔๑
๕๕๔๒
๕๕๔๓
๕๕๔๔
๕๕๔๕
๕๕๔๖
๕๕๔๗
๕๕๔๘
๕๕๔๙
๕๕๕๐

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก เสรี สายสูงเนิน
จาสิบเอก เสรี สีขาว
จาสิบเอก เสาร เดชชัยภูมิ
จาสิบเอก เสือ แกนเชื้อชัย
จาสิบเอก แสงทอง ปลื้มใจ
จาสิบเอก แสงสุริยา กิ่งเงิน
จาสิบเอก แสนชัย ศรีสุขประสิทธิ์
จาสิบเอก แสนพล ภูพุดตาล
จาสิบเอก แสนพล สุวรรณรัตน
จาสิบเอก แสนศักดิ์ คืนรัมย
จาสิบเอก แสนศักดิ์ หาดคํา
จาสิบเอก แสวง ชุนรัมย
จาสิบเอก แสวง ศรีพันธ
จาสิบเอก โสตถิเวทย วงษทอง
จาสิบเอก โสภณ แกวเดียว
จาสิบเอก โสภณ คชอาภรณ
จาสิบเอก โสภณ ชางตอ
จาสิบเอก โสภณ ถวิลสุข
จาสิบเอก โสภณ นิลสมัคร
จาสิบเอก โสภณ มีไชโย
จาสิบเอก โสภณ เมืองทอง
จาสิบเอก โสมนัส แขโส
จาสิบเอก ไสว ราชประโคน
จาสิบเอก ไสว หมั่นชัย
จาสิบเอก ไสว อินธิเดช

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

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก หพลไชฆ บุตรบุญ
จาสิบเอก หัตถชัย เกตุกําพล
จาสิบเอก หัสดิน หิรัญศิริ
จาสิบเอก หัสดินทร มหามิตร
จาสิบเอก หาญยุทธ คําวัน
จาสิบเอก หาญศึก สุวรรณศักดิ์
จาสิบเอก ใหญ หวยเกษม
จาสิบเอก ใหม ศรีมาเมือง
จาสิบเอก องอาจ เจริญราษฎร
จาสิบเอก อชิตพล แสงสวาง
จาสิบเอก อชิตพล หงษคู
จาสิบเอก อณุลักษ จิตรนอก
จาสิบเอก อดิทัต วรธงไชย
จาสิบเอก อดิเรก ขันอูป
จาสิบเอก อดิเรก มีจินดา
จาสิบเอก อดิศร กอนคํา
จาสิบเอก อดิศร คําสวัสดิ์
จาสิบเอก อดิศร ดวงสุวรรณ
จาสิบเอก อดิศร เตามี
จาสิบเอก อดิศร บุษบา
จาสิบเอก อดิศร พันธปกครอง
จาสิบเอก อดิศร วิศรียา
จาสิบเอก อดิศร สงฆมีสุข
จาสิบเอก อดิศร สุริยะภักดิ์
จาสิบเอก อดิศร แสนบุญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๕๗๖
๕๕๗๗
๕๕๗๘
๕๕๗๙
๕๕๘๐
๕๕๘๑
๕๕๘๒
๕๕๘๓
๕๕๘๔
๕๕๘๕
๕๕๘๖
๕๕๘๗
๕๕๘๘
๕๕๘๙
๕๕๙๐
๕๕๙๑
๕๕๙๒
๕๕๙๓
๕๕๙๔
๕๕๙๕
๕๕๙๖
๕๕๙๗
๕๕๙๘
๕๕๙๙
๕๖๐๐

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก อดิศร อินทรพรหม
จาสิบเอก อดิศร อิศรัตน
จาสิบเอก อดิศักดิ์ ธรรมลังกา
จาสิบเอก อดิศักดิ์ ธรรมวงค
จาสิบเอก อดิศักดิ์ นึกแจง
จาสิบเอก อดิศักดิ์ พรยา
จาสิบเอก อดิศักดิ์ พลไธสง
จาสิบเอก อดิศักดิ์ พวงสมบัติ
จาสิบเอก อดิศักดิ์ มณีผอง
จาสิบเอก อดิศักดิ์ รัชนีภรณ
จาสิบเอก อดิศักดิ์ สุนิลหงษ
จาสิบเอก อดิสรณ ภูริชโชค
จาสิบเอก อดิสรณ วงษจําปา
จาสิบเอก อดิสรณ สมอาจ
จาสิบเอก อดุล แกววิชัย
จาสิบเอก อดุล โดะโอย
จาสิบเอก อดุลย เจริญไพบูลยลาภ
จาสิบเอก อดุลย แรงแสง
จาสิบเอก อดุลย สุภาเลิศ
จาสิบเอก อดุลยศักดิ์ อําไพพันธ
จาสิบเอก อติรุจ อาตยากุล
จาสิบเอก อธิคม เชื้อคํา
จาสิบเอก อธิชนัน เพชรศิริ
จาสิบเอก อธิเชษฐ บุตรสงกา
จาสิบเอก อธิปตย บุญรักษ

๕๖๐๑
๕๖๐๒
๕๖๐๓
๕๖๐๔
๕๖๐๕
๕๖๐๖
๕๖๐๗
๕๖๐๘
๕๖๐๙
๕๖๑๐
๕๖๑๑
๕๖๑๒
๕๖๑๓
๕๖๑๔
๕๖๑๕
๕๖๑๖
๕๖๑๗
๕๖๑๘
๕๖๑๙
๕๖๒๐
๕๖๒๑
๕๖๒๒
๕๖๒๓
๕๖๒๔
๕๖๒๕

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก อธิวัฒน บุญเสริม
จาสิบเอก อน สุขปตา
จาสิบเอก อนงค บุญใหญ
จาสิบเอก อนนท หินคํา
จาสิบเอก อนรรฆวี สุขมา
จาสิบเอก อนวรรษ มั่นใจ
จาสิบเอก อนันต แจมดี
จาสิบเอก อนันต โฉมดิลก
จาสิบเอก อนันต ไชยกุมาร
จาสิบเอก อนันต ทองจันทร
จาสิบเอก อนันต ทุมสิทธิ์
จาสิบเอก อนันต พันธโกฏิ
จาสิบเอก อนันต เพิ่มสุข
จาสิบเอก อนันต มีบอทรัพย
จาสิบเอก อนันต ละออ
จาสิบเอก อนันต หลาบภา
จาสิบเอก อนันต หากันได
จาสิบเอก อนันท เด็จดวง
จาสิบเอก อนันท พละเดช
จาสิบเอก อนันท สังคะอน
จาสิบเอก อนาวิล ภูผาน
จาสิบเอก อนาวิล รัตนา
จาสิบเอก อนุกูล เชยหอม
จาสิบเอก อนุกูล แปนศรี
จาสิบเอก อนุชา คิดรอบ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๖๒๖
๕๖๒๗
๕๖๒๘
๕๖๒๙
๕๖๓๐
๕๖๓๑
๕๖๓๒
๕๖๓๓
๕๖๓๔
๕๖๓๕
๕๖๓๖
๕๖๓๗
๕๖๓๘
๕๖๓๙
๕๖๔๐
๕๖๔๑
๕๖๔๒
๕๖๔๓
๕๖๔๔
๕๖๔๕
๕๖๔๖
๕๖๔๗
๕๖๔๘
๕๖๔๙
๕๖๕๐

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก อนุชา จุลเสวก
จาสิบเอก อนุชา ลิมพวัฒน
จาสิบเอก อนุชา สุภาแกว
จาสิบเอก อนุชา โสรักนิษฐ
จาสิบเอก อนุชาติ งามรัตนปรีชา
จาสิบเอก อนุชาติ บุราณสุข
จาสิบเอก อนุชาติ เมินกระโทก
จาสิบเอก อนุชิต แกวสี
จาสิบเอก อนุชิต ถิระกิจ
จาสิบเอก อนุชิต มุมาน
จาสิบเอก อนุชิต โมฬี
จาสิบเอก อนุทัศน สงสัย
จาสิบเอก อนุเทพ ใจชื้น
จาสิบเอก อนุพงศ เทพจันตา
จาสิบเอก อนุพงษ เชื้อบุญมี
จาสิบเอก อนุพล หนุนภักดี
จาสิบเอก อนุภาพ อีซา
จาสิบเอก อนุรักษ จิ๋ววิเศษ
จาสิบเอก อนุรักษ รามัญวงษ
จาสิบเอก อนุรักษ ศรัทธาธรรม
จาสิบเอก อนุรักษ ศรีพูล
จาสิบเอก อนุรักษ ศศะภูริ
จาสิบเอก อนุรักษ สายดํา
จาสิบเอก อนุรักษ สุขสวย
จาสิบเอก อนุวัฒน ยอดเจริญ

๕๖๕๑
๕๖๕๒
๕๖๕๓
๕๖๕๔
๕๖๕๕
๕๖๕๖
๕๖๕๗
๕๖๕๘
๕๖๕๙
๕๖๖๐
๕๖๖๑
๕๖๖๒
๕๖๖๓
๕๖๖๔
๕๖๖๕
๕๖๖๖
๕๖๖๗
๕๖๖๘
๕๖๖๙
๕๖๗๐
๕๖๗๑
๕๖๗๒
๕๖๗๓
๕๖๗๔
๕๖๗๕

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก อนุวัฒน ฤทธิ์สิงห
จาสิบเอก อนุวัฒน ศรแกว
จาสิบเอก อนุวัฒน สมอดง
จาสิบเอก อนุวัฒน หมายมี
จาสิบเอก อนุวัต แจมจํารัส
จาสิบเอก อนุวัตร คลายโอภาส
จาสิบเอก อนุวัตร วรรคไธสงค
จาสิบเอก อนุศักดิ์ ครสวรรค
จาสิบเอก อนุศักดิ์ คําไทย
จาสิบเอก อนุศักดิ์ ศรีประเสริฐ
จาสิบเอก อนุศาสตร สินโท
จาสิบเอก อนุศิษย อินเมืองใจ
จาสิบเอก อนุสรณ คณะเจริญ
จาสิบเอก อนุสรณ เทพลี
จาสิบเอก อนุสรณ รอดประสิทธิ์
จาสิบเอก อนุสรณ สุขแลว
จาสิบเอก อนุสิทธิ์ วิริยะมัติ
จาสิบเอก อบ สมเทพ
จาสิบเอก อภิชน ตวมสูงเนิน
จาสิบเอก อภิชัย ชินไธสง
จาสิบเอก อภิชัย โทเพชร
จาสิบเอก อภิชัย ธาราดล
จาสิบเอก อภิชัย มุงชัย
จาสิบเอก อภิชาติ แกนจําปา
จาสิบเอก อภิชาติ คตชาง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๖๗๖
๕๖๗๗
๕๖๗๘
๕๖๗๙
๕๖๘๐
๕๖๘๑
๕๖๘๒
๕๖๘๓
๕๖๘๔
๕๖๘๕
๕๖๘๖
๕๖๘๗
๕๖๘๘
๕๖๘๙
๕๖๙๐
๕๖๙๑
๕๖๙๒
๕๖๙๓
๕๖๙๔
๕๖๙๕
๕๖๙๖
๕๖๙๗
๕๖๙๘
๕๖๙๙
๕๗๐๐

จาสิบเอก อภิชาติ เจิมพันนิตย
จาสิบเอก อภิชาติ ชมภูหอม
จาสิบเอก อภิชาติ ทองสงา
จาสิบเอก อภิชาติ ธูปเรือง
จาสิบเอก อภิชาติ นามเริง
จาสิบเอก อภิชาติ บัวเกตุ
จาสิบเอก อภิชาติ บุญพยอม
จาสิบเอก อภิชาติ ปนแกว
จาสิบเอก อภิชาติ พิมล
จาสิบเอก อภิชาติ มณีอินทร
จาสิบเอก อภิชาติ มีมั่งคั่ง
จาสิบเอก อภิชาติ รมแกว
จาสิบเอก อภิชาติ สีใส
จาสิบเอก อภิชาติ สุดไธสง
จาสิบเอก อภิชาติ แสงศรีจันทร
จาสิบเอก อภิชาติ โสภา
จาสิบเอก อภิชาติ หลอใจ
จาสิบเอก อภิชิต เจริญธรรม
จาสิบเอก อภิเชษฐ บุตรดี
จาสิบเอก อภิเชษฐ พยัฆคพันธุ
จาสิบเอก อภิเชษฐ คงบัว
จาสิบเอก อภิเชษฐ วิเศษครอ
จาสิบเอก อภิเดช นาเอี่ยม
จาสิบเอก อภิเดช ประสงคดี
จาสิบเอก อภิเดช ศรีจุมพล

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๐๑
๕๗๐๒
๕๗๐๓
๕๗๐๔
๕๗๐๕
๕๗๐๖
๕๗๐๗
๕๗๐๘
๕๗๐๙
๕๗๑๐
๕๗๑๑
๕๗๑๒
๕๗๑๓
๕๗๑๔
๕๗๑๕
๕๗๑๖
๕๗๑๗
๕๗๑๘
๕๗๑๙
๕๗๒๐
๕๗๒๑
๕๗๒๒
๕๗๒๓
๕๗๒๔
๕๗๒๕

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก อภิเดช อยูทวี
จาสิบเอก อภิธาร โปศิริ
จาสิบเอก อภินพ กลิ่นศรีสุข
จาสิบเอก อภินันท ยอดสุดา
จาสิบเอก อภิมุข มวงมณี
จาสิบเอก อภิรมย มูสิกะ
จาสิบเอก อภิรักษ ครองทรัพย
จาสิบเอก อภิรักษ สารี
จาสิบเอก อภิรักษ หมั้นทรัพย
จาสิบเอก อภิรักษ อนเพียรเอก
จาสิบเอก อภิรุณ บุญมา
จาสิบเอก อภิลักษณ พุมภักดี
จาสิบเอก อภิวราณ วรรณคํา
จาสิบเอก อภิวัชร ทิพปญญาชัย
จาสิบเอก อภิวัฒน คานะมี
จาสิบเอก อภิวัฒน พัฒมะณี
จาสิบเอก อภิวัฒน ศุภมงคล
จาสิบเอก อภิวัฒน สีหาบุญทอง
จาสิบเอก อภิศักดิ์ ไชยน้ําออม
จาสิบเอก อภิศักดิ์ มานะศิริพันธ
จาสิบเอก อภิศักดิ์ ศรีชัยศักดิ์
จาสิบเอก อภิสิทธิ์ คงขจร
จาสิบเอก อภิสิทธิ์ ฤกษงาม
จาสิบเอก อภิสิทธิ์ ฤทธิ์หิรัญ
จาสิบเอก อภิสิทธิ์ ศรีสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๗๒๖
๕๗๒๗
๕๗๒๘
๕๗๒๙
๕๗๓๐
๕๗๓๑
๕๗๓๒
๕๗๓๓
๕๗๓๔
๕๗๓๕
๕๗๓๖
๕๗๓๗
๕๗๓๘
๕๗๓๙
๕๗๔๐
๕๗๔๑
๕๗๔๒
๕๗๔๓
๕๗๔๔
๕๗๔๕
๕๗๔๖
๕๗๔๗
๕๗๔๘
๕๗๔๙
๕๗๕๐

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก อมร คะนะมะ
จาสิบเอก อมรเทพ ศรีแกว
จาสิบเอก อมรฤทธิ์ ทูลประสม
จาสิบเอก อมฤต จิโน
จาสิบเอก อยุธยา ชอบเสียง
จาสิบเอก อรรคพล นนทะโชติ
จาสิบเอก อรรถกร คําวิแสง
จาสิบเอก อรรถกร หอมจิตร
จาสิบเอก อรรถกฤช จันทคาด
จาสิบเอก อรรถชัย บุญเลิศ
จาสิบเอก อรรถพงษ แสงสาร
จาสิบเอก อรรถพณ ลีสี
จาสิบเอก อรรถพร งามขํา
จาสิบเอก อรรถพร ประสาททอง
จาสิบเอก อรรถพร เอี่ยมอํานวย
จาสิบเอก อรรถพล คิรินทร
จาสิบเอก อรรถพล เทพจันตา
จาสิบเอก อรรถพล สวางศรี
จาสิบเอก อรรถวุฒิ อมดวง
จาสิบเอก อรรถสิทธิ์ ชูจันทร
จาสิบเอก อรัน วงคสงา
จาสิบเอก อริยธัช พรหมทา
จาสิบเอก อรุณ รัตนนท
จาสิบเอก อรุณ หมีแรต
จาสิบเอก อลงกต ทองสุโชติ

๕๗๕๑
๕๗๕๒
๕๗๕๓
๕๗๕๔
๕๗๕๕
๕๗๕๖
๕๗๕๗
๕๗๕๘
๕๗๕๙
๕๗๖๐
๕๗๖๑
๕๗๖๒
๕๗๖๓
๕๗๖๔
๕๗๖๕
๕๗๖๖
๕๗๖๗
๕๗๖๘
๕๗๖๙
๕๗๗๐
๕๗๗๑
๕๗๗๒
๕๗๗๓
๕๗๗๔
๕๗๗๕

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก อลงกต ภัทรเศรษฐ
จาสิบเอก อลงกรณ เพ็ชรแกว
จาสิบเอก อลงกรณ สุมมาตย
จาสิบเอก อลงกรณ แสงแกว
จาสิบเอก อลงกรณ หล่ําพรอย
จาสิบเอก อวิรุทธ ทองดียิ่ง
จาสิบเอก อะนุชาติ เสนารัตน
จาสิบเอก อัคเดช ชาติสุภาพ
จาสิบเอก อัครชัย อินทรวิมล
จาสิบเอก อัครเชษฐ มีชัย
จาสิบเอก อัครเดช ธนเลิศปญญา
จาสิบเอก อัครเดช สอนสุภาพ
จาสิบเอก อัครวัฒน จันทองเทศ
จาสิบเอก อัครวิทย วิจิตปญญา
จาสิบเอก อัคราธร ทองบุรี
จาสิบเอก อังคาร ทาปน
จาสิบเอก อังคาร วงษอินทร
จาสิบเอก อัจฉภูมิ สวัสดิ์พูน
จาสิบเอก อัฐพงศ คําธาตุ
จาสิบเอก อัฑฒฐภูวิศ เทพนามวงศ
จาสิบเอก อัฒพล วงศโหงน
จาสิบเอก อัณณพ แกนสัก
จาสิบเอก อัดถพงษ แสนนันตา
จาสิบเอก อัตพล บุญโชค
จาสิบเอก อัมพล โยธายุทธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๗๗๖
๕๗๗๗
๕๗๗๘
๕๗๗๙
๕๗๘๐
๕๗๘๑
๕๗๘๒
๕๗๘๓
๕๗๘๔
๕๗๘๕
๕๗๘๖
๕๗๘๗
๕๗๘๘
๕๗๘๙
๕๗๙๐
๕๗๙๑
๕๗๙๒
๕๗๙๓
๕๗๙๔
๕๗๙๕
๕๗๙๖
๕๗๙๗
๕๗๙๘
๕๗๙๙
๕๘๐๐

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก อัมรินทร จําปา
จาสิบเอก อัมรินทร จีนะบุญเรือง
จาสิบเอก อัมรินทร พานทอง
จาสิบเอก อัมรุต อุนหลา
จาสิบเอก อัศราวุฒิ บุญเชียงมา
จาสิบเอก อัศวิน นุตเวช
จาสิบเอก อัศวิน ยุทธนาโยธิน
จาสิบเอก อัษฎา ศิริวรรณยา
จาสิบเอก อัสณัย เพ็ชรแสง
จาสิบเอก อาคม ดวงสิมมา
จาสิบเอก อาคม เบียดนอก
จาสิบเอก อาคม พรหมมาศ
จาสิบเอก อาจนุวัฒน ไชยวุฒิ
จาสิบเอก อาจศึก แกนกลาง
จาสิบเอก อาณัติ อมรจันทรเพ็ญ
จาสิบเอก อาทร จันทประโชติ
จาสิบเอก อาทร อนุกูล
จาสิบเอก อาทิตย กลิ่นบุญ
จาสิบเอก อาทิตย บริบูรณ
จาสิบเอก อาทิตย พระเนตรรัตน
จาสิบเอก อาทิตย โพธิ์ตาทอง
จาสิบเอก อาทิตย มงคลรัตน
จาสิบเอก อาทิตย วงศธร
จาสิบเอก อาทิตย สังขรักษา
จาสิบเอก อาทิตย แสงทอง
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๕๘๐๔
๕๘๐๕
๕๘๐๖
๕๘๐๗
๕๘๐๘
๕๘๐๙
๕๘๑๐
๕๘๑๑
๕๘๑๒
๕๘๑๓
๕๘๑๔
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๕๘๑๗
๕๘๑๘
๕๘๑๙
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๕๘๒๑
๕๘๒๒
๕๘๒๓
๕๘๒๔
๕๘๒๕

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก อาทิตย หอมกลิ่น
จาสิบเอก อาทิตย เหลาสุภาพ
จาสิบเอก อาทิตย อั๋นประเสริฐ
จาสิบเอก อาทิตย เอนสันเทียะ
จาสิบเอก อาทิพย จันทรออน
จาสิบเอก อานนต กลิ่นหอม
จาสิบเอก อานนท จันทรเกษม
จาสิบเอก อานนท พรหมกา
จาสิบเอก อานนท มีสมบัติ
จาสิบเอก อานนท สิทธิปลื้ม
จาสิบเอก อานนท อภิบาลศรี
จาสิบเอก อานุภาพ อินทยา
จาสิบเอก อาภากร พูลเจริญศิลป
จาสิบเอก อารมณ แจมสุข
จาสิบเอก อาสาฬ สวัสดิภิรมย
จาสิบเอก อําคา คําภา
จาสิบเอก อํานวย ธรรมดา
จาสิบเอก อํานวย ธรรมปญญา
จาสิบเอก อํานวยชัย กองอาสา
จาสิบเอก อํานาจ คํามา
จาสิบเอก อํานาจ ชางกอน
จาสิบเอก อํานาจ ทับเมี่ยง
จาสิบเอก อํานาจ ทาโส
จาสิบเอก อํานาจ นอยฉลาด
จาสิบเอก อํานาจ บุญดีมาก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๘๒๖
๕๘๒๗
๕๘๒๘
๕๘๒๙
๕๘๓๐
๕๘๓๑
๕๘๓๒
๕๘๓๓
๕๘๓๔
๕๘๓๕
๕๘๓๖
๕๘๓๗
๕๘๓๘
๕๘๓๙
๕๘๔๐
๕๘๔๑
๕๘๔๒
๕๘๔๓
๕๘๔๔
๕๘๔๕
๕๘๔๖
๕๘๔๗
๕๘๔๘
๕๘๔๙
๕๘๕๐

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก อํานาจ บุญบึง
จาสิบเอก อํานาจ บุญเลิศ
จาสิบเอก อํานาจ พลายบัว
จาสิบเอก อํานาจ พูลสุวรรณ
จาสิบเอก อํานาจ มัจฉา
จาสิบเอก อํานาจ ยืดยาว
จาสิบเอก อํานาจ ยืนยง
จาสิบเอก อํานาจ วายุภักตร
จาสิบเอก อํานาจ ศรีใส
จาสิบเอก อํานาจ อองเจริญ
จาสิบเอก อํานาจ ออนสา
จาสิบเอก อํานาจ อ่ํานอย
จาสิบเอก อํานาจพร ใจใสสุข
จาสิบเอก อําพร ธีระวัฒน
จาสิบเอก อําพล รื่นเลิศ
จาสิบเอก อําพล เรืองสุข
จาสิบเอก อําไพ บุตรงาม
จาสิบเอก อิฐเชษฐ อิทธิชวินทร
จาสิบเอก อิฐพล ชูบาล
จาสิบเอก อิทธิเดช เครือแสง
จาสิบเอก อิทธินันท นนกระโทก
จาสิบเอก อิทธิพล เกิดมนต
จาสิบเอก อิทธิพล บดีรัฐ
จาสิบเอก อิทธิพล ไปปา
จาสิบเอก อิทธิพล เอี่ยมถิน
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๕๘๗๐
๕๘๗๑
๕๘๗๒
๕๘๗๓
๕๘๗๔
๕๘๗๕

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก อิทธิฤทธิ์ อุปพงศ
จาสิบเอก อิทธิศักดิ์ รัตนศรีวงศา
จาสิบเอก อิศรา พาหะริ
จาสิบเอก อิศราพงษ ปงวงศ
จาสิบเอก อิศเรศ วงศประเสริฐ
จาสิบเอก อุกฤต ผุดผอง
จาสิบเอก อุดม คึขุนทด
จาสิบเอก อุดม บุญยวง
จาสิบเอก อุดม ประวันเตา
จาสิบเอก อุดม พับขุนทด
จาสิบเอก อุดม ไพรหลวง
จาสิบเอก อุดมทรัพย ทิศรัมย
จาสิบเอก อุดมศักดิ์ กาเร็ว
จาสิบเอก อุดมศักดิ์ ไกรษี
จาสิบเอก อุดมศักดิ์ มหันตธนพันธุ
จาสิบเอก อุดมศักดิ์ ไสวพิมพทอง
จาสิบเอก อุดร เตชพัฒนภาคิน
จาสิบเอก อุดร มาศรี
จาสิบเอก อุดรรัตน ภูบุญเรือง
จาสิบเอก อุทัย ไกรนรา
จาสิบเอก อุทัย คูณคําตัน
จาสิบเอก อุทัย ชาพา
จาสิบเอก อุทัย ชูผล
จาสิบเอก อุทัย ตาคํา
จาสิบเอก อุทัย ประชาชิต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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๕๘๙๘
๕๘๙๙
๕๙๐๐

จาสิบเอก อุทัย ยวงขาว
จาสิบเอก อุทัย ลือชา
จาสิบเอก อุทัย วาทสิทธิ์
จาสิบเอก อุทัย เสือเมือง
จาสิบเอก อุทัย โสพรมอิน
จาสิบเอก อุทาน ผิวมะลิ
จาสิบเอก อุทิพย นาคนวล
จาสิบเอก อุทิศ ทัดกลาง
จาสิบเอก อุทิศ บุญทด
จาสิบเอก อุทิศ ปานมณี
จาสิบเอก อุทิศ ภูเกษร
จาสิบเอก อุทิศ วิเชียรทอง
จาสิบเอก อุทิศ หลมเพชร
จาสิบเอก อุเทน จันทรส
จาสิบเอก อุเทน ใจหมายดี
จาสิบเอก อุเทน บุญลอย
จาสิบเอก อุเทน ยิ้มใย
จาสิบเอก อุแทน พันธฤทธิ์
จาสิบเอก อุน วงคสิงห
จาสิบเอก อุบล อัดแอ
จาสิบเอก เอกฉันท พริ้งเพราะ
จาสิบเอก เอกชัย กาญจนศร
จาสิบเอก เอกชัย ไกรเทพ
จาสิบเอก เอกชัย ใจหลา
จาสิบเอก เอกชัย ชวงวารินทร

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
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๕๙๐๙
๕๙๑๐
๕๙๑๑
๕๙๑๒
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(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก เอกชัย ชอลําเจียก
จาสิบเอก เอกชัย ชาวประจิม
จาสิบเอก เอกชัย ชุมมงคล
จาสิบเอก เอกชัย เชียงหนุน
จาสิบเอก เอกชัย แนมกระโทก
จาสิบเอก เอกชัย โนฤทธิ์
จาสิบเอก เอกชัย บัลลังก
จาสิบเอก เอกชัย บุญรงค
จาสิบเอก เอกชัย พันธเลิศ
จาสิบเอก เอกชัย ภาพสละ
จาสิบเอก เอกชัย รักตลาด
จาสิบเอก เอกชัย ศรีจันทร
จาสิบเอก เอกชัย สันติภาพชัย
จาสิบเอก เอกชัย สีผึ้ง
จาสิบเอก เอกชัย สุวรรณนุรักษ
จาสิบเอก เอกชาติ ออนทา
จาสิบเอก เอกปวินท บัวลอมใบ
จาสิบเอก เอกพงษ บุตรศรี
จาสิบเอก เอกพงษ พันพรม
จาสิบเอก เอกพล ดวงนุย
จาสิบเอก เอกพล พรรณขาม
จาสิบเอก เอกพัทธ เกษสนิท
จาสิบเอก เอกพัน ติ๊บบุญศรี
จาสิบเอก เอกภพ ทนนวงค
จาสิบเอก เอกภพ ราชตา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก เอกรัตน ไชยลังกา
จาสิบเอก เอกรัตน ประสงคศักดิ์
จาสิบเอก เอกรัตน ลําดับ
จาสิบเอก เอกราช กองจันทึก
จาสิบเอก เอกราช คุมสุวรรณ
จาสิบเอก เอกราช โตะลง
จาสิบเอก เอกราช เปยมภักดี
จาสิบเอก เอกรินทร ขํายา
จาสิบเอก เอกรินทร มานะดี
จาสิบเอก เอกรินทร สุริยะ
จาสิบเอก เอกรินทร อิ่มสอน
จาสิบเอก เอกลักษณ ใจคํา
จาสิบเอก เอกลักษณ ไชยรัตน
จาสิบเอก เอกลักษณ ภูระหงษ
จาสิบเอก เอกลักษณ ฤทธิ์บํารุง
จาสิบเอก เอกวัตร กลางจันทึก
จาสิบเอก เอกวิน จิตพินิจ
จาสิบเอก เอกวุฒิ ชุมแสง
จาสิบเอก เอกศักดิ์ ขวัญทอง
จาสิบเอก เอกศักดิ์ ชางปน
จาสิบเอก เอกศิต พูนสุข
จาสิบเอก เอกสิทธิ์ เขยกลาง
จาสิบเอก เอกสิทธิ์ จั่นเพ็ชร
จาสิบเอก เอกสิทธิ์ นอยศรี
จาสิบเอก เอกสิทธิ์ อินทอง
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(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอก เอนก จันทรเจริญ
จาสิบเอก เอนก ปนทอง
จาสิบเอก เอนก มะโรงมืด
จาสิบเอก เอนก ศรีสุหงศ
จาสิบเอก เอนก สมบูรณพันธ
จาสิบเอก เอนกนันท โคตรวงศ
จาสิบเอก เอนกพงศ เกิดศิริ
จาสิบเอก เอื้อพันธ ธูปเทียนรัตน
จาสิบเอก โอภาศ บุบผาวงษ
จาสิบเอก โอภาส นันทพันธ
จาสิบเอก โอภาส อาจหาญ
จาสิบเอก โอฬาร ชื่นทรวง
จาสิบโท กมล แกวประไพ
จาสิบโท กิจพิเชฐ บทมาตย
จาสิบโท กิตติพงษ วรรณทอง
จาสิบโท คริสตมาส หนองนา
จาสิบโท คัมภีร ปกษีเลิศ
จาสิบโท คําฉัน แกวยม
จาสิบโท จักรกฤษ จาดขํา
จาสิบโท จักรพันธุ เทพพันธุ
จาสิบโท จิรพงศ เข็มสวัสดิ์
จาสิบโท เฉลิมพล ชัยวงษ
จาสิบโท ชัชพล เรืองมนต
จาสิบโท ชัยยุทธ กาลาศรี
จาสิบโท ชัยวัฒน จันทรเอย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบโท ชาญชัย โสภาศรี
จาสิบโท ชาญวิทย ยอดยิ่ง
จาสิบโท ชูเกียรติ ธนูแผลง
จาสิบโท เชาวฤทธิ์ มูลมาตย
จาสิบโท โชคชัย นาธงชัย
จาสิบโท ณฐนน มหาวงค
จาสิบโท ณรงค บุญประดับวงศ
จาสิบโท ณรงค สีสัตยซื่อ
จาสิบโท ณรงคศักดิ์ เพ็ชรประเสริฐ
จาสิบโท ดามพ โสมขุนทด
จาสิบโท ดิเรก วิชาคํา
จาสิบโท เดชา นาพิลา
จาสิบโท เดวิท ศรีภักดี
จาสิบโท ถาวร ทิพศร
จาสิบโท ทรงพล บับภาวัน
จาสิบโท ทรงยศ ทองเครือมา
จาสิบโท เทวินทร สายจําปา
จาสิบโท เทอดเกียรติ มิ่งอรุณ
จาสิบโท แทนเทพ พุทธพงศ
จาสิบโท ธนธรณ กางถัน
จาสิบโท ธนารักษ เขื่อนศิริ
จาสิบโท ธรรมศักดิ์ พรหมประสิทธิ์
จาสิบโท ธานัท วรากรเจริญ
จาสิบโท นครินทร เวียงจันทร
จาสิบโท นพดล ประกอบกิจ

๖๐๐๑
๖๐๐๒
๖๐๐๓
๖๐๐๔
๖๐๐๕
๖๐๐๖
๖๐๐๗
๖๐๐๘
๖๐๐๙
๖๐๑๐
๖๐๑๑
๖๐๑๒
๖๐๑๓
๖๐๑๔
๖๐๑๕
๖๐๑๖
๖๐๑๗
๖๐๑๘
๖๐๑๙
๖๐๒๐
๖๐๒๑
๖๐๒๒
๖๐๒๓
๖๐๒๔
๖๐๒๕

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบโท นรวีร ดรัณโชติ
จาสิบโท นริศ ศิลปไพราช
จาสิบโท นัฐพล ทวีพันธุ
จาสิบโท นิกร โคสารคุณ
จาสิบโท นิพนธ จริยะตระกูล
จาสิบโท นิรันดร เมฆฉาย
จาสิบโท นิรุจน คํางูเหลือม
จาสิบโท บัญชา ทรงฤทธิ์
จาสิบโท บัญชาการ สังขครุฑ
จาสิบโท บารมี พูนพินิจ
จาสิบโท บุญธรรม พิมวันดํา
จาสิบโท ประกฤษฎิ์ มานอย
จาสิบโท ประพัฒน นัดดาพรหม
จาสิบโท ประภาส เพอสม
จาสิบโท ปองพล รัตนอําภา
จาสิบโท ปยะ กาญจนารัตน
จาสิบโท ปยะพัฒน ผิวผอง
จาสิบโท พชรวัฒน หลักเพชร
จาสิบโท พรชัย จันทรลอย
จาสิบโท พลกฤษณ เนียมศรี
จาสิบโท พลสีห มาปลูก
จาสิบโท พัฒนพงษ มาตรแสง
จาสิบโท พันธุณรงค อยูนาค
จาสิบโท พิชิต อินทรจันทร
จาสิบโท พิเชฐ เตือนจิตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๐๒๖
๖๐๒๗
๖๐๒๘
๖๐๒๙
๖๐๓๐
๖๐๓๑
๖๐๓๒
๖๐๓๓
๖๐๓๔
๖๐๓๕
๖๐๓๖
๖๐๓๗
๖๐๓๘
๖๐๓๙
๖๐๔๐
๖๐๔๑
๖๐๔๒
๖๐๔๓
๖๐๔๔
๖๐๔๕
๖๐๔๖
๖๐๔๗
๖๐๔๘
๖๐๔๙
๖๐๕๐

จาสิบโท โพธิ์ทอง โคตรภักดี
จาสิบโท แฟนตา อธิโคตร
จาสิบโท ภัทรายุทธ ยังจรูญ
จาสิบโท ภูมิภักดี ยอดปรางค
จาสิบโท มนูญศักดิ์ คําสุม
จาสิบโท ยุทธนา ละคร
จาสิบโท รามณรงค วงคถนอม
จาสิบโท ฤกษชัย มิ่งเมือง
จาสิบโท ฤทธิเกียรติ มุงคุล
จาสิบโท วงศพัทธ คนตรง
จาสิบโท วรวิทย บัวเขียว
จาสิบโท วัชรปรีดา เติบโต
จาสิบโท วิเชียร พุทธจักร
จาสิบโท วิระนัตถ เฉิดจินดา
จาสิบโท วีรภัทร ชมสกุณี
จาสิบโท วีรวัฒน สีสม
จาสิบโท วีระวุฒิ ยาสาไชย
จาสิบโท วีระศักดิ์ จันทนา
จาสิบโท ศรชัย กัญญาพันธ
จาสิบโท ศรายุทธ ภพภูวฤณ
จาสิบโท ศราวุฒิ ภูมิคอนสาร
จาสิบโท ศราวุธ พฤกษามุก
จาสิบโท ศิริศักดิ์ ขันเงิน
จาสิบโท ศุภชัย ยังสอน
จาสิบโท ศุภลาภ ศิริวัฒนศิริ

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๕๑
๖๐๕๒
๖๐๕๓
๖๐๕๔
๖๐๕๕
๖๐๕๖
๖๐๕๗
๖๐๕๘
๖๐๕๙
๖๐๖๐
๖๐๖๑
๖๐๖๒
๖๐๖๓
๖๐๖๔
๖๐๖๕
๖๐๖๖
๖๐๖๗
๖๐๖๘
๖๐๖๙
๖๐๗๐
๖๐๗๑
๖๐๗๒
๖๐๗๓
๖๐๗๔
๖๐๗๕

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบโท สมพร ทางธรรม
จาสิบโท สมโภชน ระฤกสม
จาสิบโท สมยศ คงคา
จาสิบโท สายชล จันทรอ่ํา
จาสิบโท สําเริง สิงหนันท
จาสิบโท สิทธิ์ โสภารัตน
จาสิบโท สิทธิชัย วังคีรี
จาสิบโท สิรวิชญ ชาวหา
จาสิบโท สุทธิชาติ วงครัตนเศรษฐ
จาสิบโท สุเมธ ปุริมายะตา
จาสิบโท สุรเชษฐ กุยบํารุง
จาสิบโท สุรเดช เกตุกระโทก
จาสิบโท สุรพัฒน มะลิทอง
จาสิบโท สุริยาวุธ แสงอรุณ
จาสิบโท สุวิทย ชูชวย
จาสิบโท สุวิน ศรีชัยยา
จาสิบโท เสนหา ทานุบา
จาสิบโท เสรี บุญรีย
จาสิบโท แสวง เจริญเกียรติ
จาสิบโท เหมราช ทิมรุง
จาสิบโท อธิคม สิงหชัย
จาสิบโท อนุชา จันทะชํานิ
จาสิบโท อนุพงษ สุภามูล
จาสิบโท อนุศักดิ์ สําราญ
จาสิบโท อนุสรณ จักคําบาง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๐๗๖
๖๐๗๗
๖๐๗๘
๖๐๗๙
๖๐๘๐
๖๐๘๑
๖๐๘๒
๖๐๘๓
๖๐๘๔
๖๐๘๕
๖๐๘๖
๖๐๘๗
๖๐๘๘
๖๐๘๙
๖๐๙๐
๖๐๙๑
๖๐๙๒
๖๐๙๓
๖๐๙๔
๖๐๙๕
๖๐๙๖
๖๐๙๗
๖๐๙๘
๖๐๙๙
๖๑๐๐

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบโท อภิสิทธิ์ แตมทอง
จาสิบโท อรรถดล ไทยแท
จาสิบโท อัครเดช เจริญวัย
จาสิบโท อัครวิทย จารุพรรธนกุล
จาสิบโท อัษฏายุ เพชรพรมมาศ
จาสิบโท อาจหาญ มากนอย
จาสิบโท อํานาจ ชุมบัว
จาสิบโท อํานาจ ทองชมพูนุช
จาสิบโท อุทัย สีหาบุตร
จาสิบโท อุทัยวุฒิ ปานสุวรรณ
จาสิบโท เอกพงศ แกวสิงห
จาสิบโท โอ จันทรแจง
จาสิบตรี กนก กิจปาโมกข
จาสิบตรี กรกฤต วงษชัยเพ็ง
จาสิบตรี กรชลิต แกนจันทร
จาสิบตรี กษิดิ์เดช คณานุรักษ
จาสิบตรี กิตติชัย โสภาคํา
จาสิบตรี กิตินันท ตางาม
จาสิบตรี เกรียงศักดิ์ พึ่งพระ
จาสิบตรี เกรียงศักดิ์ เมืองพิล
จาสิบตรี โกมล ของนอก
จาสิบตรี คงศักดิ์ นงคะวาส
จาสิบตรี คมสัน สุขศรี
จาสิบตรี จงเจตน พึ่งสาย
จาสิบตรี จิรายุส สืบเพ็ง

๖๑๐๑
๖๑๐๒
๖๑๐๓
๖๑๐๔
๖๑๐๕
๖๑๐๖
๖๑๐๗
๖๑๐๘
๖๑๐๙
๖๑๑๐
๖๑๑๑
๖๑๑๒
๖๑๑๓
๖๑๑๔
๖๑๑๕
๖๑๑๖
๖๑๑๗
๖๑๑๘
๖๑๑๙
๖๑๒๐
๖๑๒๑
๖๑๒๒
๖๑๒๓
๖๑๒๔
๖๑๒๕

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบตรี จุมพล รื่นอารมณ
จาสิบตรี เจษฎาพร สุริโย
จาสิบตรี เฉลิมชัย เทพอภิชัยกุล
จาสิบตรี เฉลิมพล แจมจันทร
จาสิบตรี ชนะชน อุตมอาง
จาสิบตรี ชัยภัทร ชมภูนิช
จาสิบตรี ชัยวัฒน สิงหเมธี
จาสิบตรี ชาญชัยวุฒิ ชมภู
จาสิบตรี เชษฐา กมลเวชช
จาสิบตรี ฐิระเดช หิรัญ
จาสิบตรี ณรงค นาคสวาง
จาสิบตรี ณัฏฐธกร พรมพันธใจ
จาสิบตรี ณัฐปกรณ เจริญชัยวัฒนกุล
จาสิบตรี ดนัย แสนมี
จาสิบตรี ทรงธรรม ทรงพระ
จาสิบตรี ทรงยศ ทองหลอ
จาสิบตรี เทวัญ ทับนิล
จาสิบตรี เทวัณ สุพัฒน
จาสิบตรี ธนภณ เขื่องกลาง
จาสิบตรี ธนิต สีลาดเลา
จาสิบตรี ธรรมรัตน สีใจ
จาสิบตรี นพดล จันทรขจร
จาสิบตรี นอย สุขเกษม
จาสิบตรี นิไกร ปลองนุน
จาสิบตรี นิคม คํามณี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๑๒๖
๖๑๒๗
๖๑๒๘
๖๑๒๙
๖๑๓๐
๖๑๓๑
๖๑๓๒
๖๑๓๓
๖๑๓๔
๖๑๓๕
๖๑๓๖
๖๑๓๗
๖๑๓๘
๖๑๓๙
๖๑๔๐
๖๑๔๑
๖๑๔๒
๖๑๔๓
๖๑๔๔
๖๑๔๕
๖๑๔๖
๖๑๔๗
๖๑๔๘
๖๑๔๙
๖๑๕๐

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบตรี บุญเกิด วงษสด
จาสิบตรี ประดิษฐ อูสุวรรณ
จาสิบตรี ประยงค หาญดี
จาสิบตรี ประยูร เมษาดี
จาสิบตรี ประวิตร ปนทา
จาสิบตรี ปยมิตร สุขประเสริฐ
จาสิบตรี ปยะ อนันตสวัสดิ์
จาสิบตรี พนมพร ชนะศรี
จาสิบตรี พัลลภ สมนิยาม
จาสิบตรี พัสกร สุระเสน
จาสิบตรี พิเชฐ บุญทาหลู
จาสิบตรี พิธิวัฒน เวทไธสง
จาสิบตรี พินิจพงษ ปยะคง
จาสิบตรี พิพัฒน พิลาดรัมย
จาสิบตรี พิพัฒนพงศ เวียงสมุทร
จาสิบตรี เพิด จันทะมาลา
จาสิบตรี ภาณุ บุตรศรี
จาสิบตรี ภาณุวัฒน ปยะรัตน
จาสิบตรี ภูชิชย ขีดวัน
จาสิบตรี มงคล สิงหโต
จาสิบตรี มนู เพชรบัว
จาสิบตรี ยุทธศักดิ์ เพียรเจริญ
จาสิบตรี ราชัน จันนอย
จาสิบตรี รุงโรจน บุมี
จาสิบตรี วรทศ จุมปา

๖๑๕๑
๖๑๕๒
๖๑๕๓
๖๑๕๔
๖๑๕๕
๖๑๕๖
๖๑๕๗
๖๑๕๘
๖๑๕๙
๖๑๖๐
๖๑๖๑
๖๑๖๒
๖๑๖๓
๖๑๖๔
๖๑๖๕
๖๑๖๖
๖๑๖๗
๖๑๖๘
๖๑๖๙
๖๑๗๐
๖๑๗๑
๖๑๗๒
๖๑๗๓
๖๑๗๔
๖๑๗๕

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบตรี วัชรินทร นอขุนทด
จาสิบตรี วิชัย ทองวงศ
จาสิบตรี วีรวัตร เพ็ชรรุจิ
จาสิบตรี วีระพงษ ทองละเอียด
จาสิบตรี วุฒิ รัตนเถรา
จาสิบตรี ศรายุทธ บุญลวน
จาสิบตรี ศัตรา เศวตพงษ
จาสิบตรี ศิริพงศ เอมโอด
จาสิบตรี สมบัติ คําเมือง
จาสิบตรี สมโภช ปรีดี
จาสิบตรี สัญญา ประเสริฐ
จาสิบตรี สันติ เวทการ
จาสิบตรี สาธิต ศรีเกษม
จาสิบตรี สิทธิพันธ คําสุวรรณ
จาสิบตรี สิริกร ศิลปศร
จาสิบตรี สุกฤษฎ โมงปราณีต
จาสิบตรี สุชาติ เทพเรียน
จาสิบตรี สุพรรณ ดาบจันทร
จาสิบตรี สุภวัฒน ติยะบุตร
จาสิบตรี สุรยันต บุตรี
จาสิบตรี สุวิจักษณ วิทิตพันธ
จาสิบตรี สุอัลวา ปองเศรา
จาสิบตรี อนุภัทร ปะเสระกัง
จาสิบตรี อรรถพล พงษทับ
จาสิบตรี อาคม โคโยธา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๑๗๖
๖๑๗๗
๖๑๗๘
๖๑๗๙
๖๑๘๐
๖๑๘๑
๖๑๘๒
๖๑๘๓
๖๑๘๔
๖๑๘๕
๖๑๘๖
๖๑๘๗
๖๑๘๘
๖๑๘๙
๖๑๙๐
๖๑๙๑
๖๑๙๒
๖๑๙๓
๖๑๙๔
๖๑๙๕
๖๑๙๖
๖๑๙๗
๖๑๙๘
๖๑๙๙

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบตรี อาณัติ เลิศศุภวิทยนภา
จาสิบตรี อาทิตย หวงญาติ
จาสิบตรี อาวุธ ดาวทอง
จาสิบตรี เอกชัย ศรีชัยนาท
จาสิบตรี เอกพล มีชัยโย
จาสิบตรี เอกรินทร ผุดผอง
สิบเอก กริชทิพย
อิศรางกูร ณ อยุธยา
สิบเอก กฤติเดช พรรณา
สิบเอก กฤษฎา ทองสอดแสง
สิบเอก กฤษณ ฉ่ําชวง
สิบเอก กฤษณพงษ ปาขัน
สิบเอก กฤษณะ กลิ่นสุคนธ
สิบเอก กฤษณะ ธูปพนม
สิบเอก กวินทร หลีสกุลวานิช
สิบเอก กวิภัฎ กันทะรส
สิบเอก กันตพัฒน บุญบุรี
สิบเอก กิตติพงษ ใจติ๊บ
สิบเอก เกษมศรี ทิวาพัฒน
สิบเอก เกียรติกอง เหลือศิริ
สิบเอก ไกรจักร จารุการ
สิบเอก ขจรเดช เมืองใจมา
สิบเอก ขวัญเมือง บุญประเคน
สิบเอก คณิต เรืองการุณ
สิบเอก คมสันต บุตมะ

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

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สิบเอก คุณากร ทิพวัน
สิบเอก จรัล บูชา
สิบเอก จราวิทย วงษสามารถ
สิบเอก จรุญ นาคขําพันธุ
สิบเอก จักรกฤษณ นามปญญา
สิบเอก จักรี สุริยะชัย
สิบเอก จันทวุฒิ ตั้งไพรสารสมบัติ
สิบเอก จาตุรงค นิมา
สิบเอก จารุกิตติ์ จันทรารักษ
สิบเอก จิตรกร โลธิเสน
สิบเอก จิรวัฒน รักการแพทย
สิบเอก จิรายุทธ เนื้อแตงเย็น
สิบเอก ฉลอง ตาตะเกษม
สิบเอก ฉัตรชัย พรหมรักษ
สิบเอก ชริน ฤทธิ์จรูญ
สิบเอก ชวา ศิลา
สิบเอก ชวีวัฒน สุวรรณศรี
สิบเอก ชัยนันท พันธเพชร
สิบเอก ชัยวัฒน สายโคกสูง
สิบเอก ชาญชัย บุญแสนชัย
สิบเอก ชาตรี มณีโชติ
สิบเอก ชาติ ฟากวิลัย
สิบเอก ชานนท ชากลาง
สิบเอก ชานนท โวหารลึก
สิบเอก ชิณทิตย มูลตรีปฐม

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

สิบเอก ชิติพัทธ นามคันโท
สิบเอก ชินกร ธานี
สิบเอก ชินพันธ พลรักษา
สิบเอก ชูเกียรติ ยิ้มนาค
สิบเอก เชาวลิต ทองจันทร
สิบเอก เชิดชัย สีดา
สิบเอก ไชยญา ฟูฟอง
สิบเอก ซันตนา สมใจ
สิบเอก ฐิติ จิตรบุญ
สิบเอก ณรงค เพชรเขียว
สิบเอก ณรงคฤทธิ์ เกลื่อนเพชร
สิบเอก ณรงคฤทธิ์ ชะนะโม
สิบเอก ณัฏฐกิตติ์ จันทวงศ
สิบเอก ณัฐกร สงาวงศ
สิบเอก ณัฐทพงศ ทองสมุทร
สิบเอก ณัฐนันท ดาราพรม
สิบเอก ณัฐพล พรมเลิศ
สิบเอก ณัฐพล ศรแสง
สิบเอก ณัฐวุฒิ บุบผาวงศ
สิบเอก เดชชนะ เจริญพร
สิบเอก ตรีเทพ ลีลาปฐมชัย
สิบเอก ทวีวัฒน โคคร
สิบเอก ทศพล แกวบุตรดี
สิบเอก ทักษดนย เดชโยธิน
สิบเอก ทัศนัย พูลพล

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๕๐
๖๒๕๑
๖๒๕๒
๖๒๕๓
๖๒๕๔
๖๒๕๕
๖๒๕๖
๖๒๕๗
๖๒๕๘
๖๒๕๙
๖๒๖๐
๖๒๖๑
๖๒๖๒
๖๒๖๓
๖๒๖๔
๖๒๖๕
๖๒๖๖
๖๒๖๗
๖๒๖๘
๖๒๖๙
๖๒๗๐
๖๒๗๑
๖๒๗๒
๖๒๗๓
๖๒๗๔

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สิบเอก เทพพิทักษ เพชรมี
สิบเอก ธงชัย พันธเพ็ง
สิบเอก ธนกร สิทธิจันทร
สิบเอก ธนกฤต ไชยยาสี
สิบเอก ธนเชษฐ การะเกตุ
สิบเอก ธนเดช แสงจันทร
สิบเอก ธนวัฒน สุริโย
สิบเอก ธนากรณ บุญประสาน
สิบเอก ธนาธร พิมพสุวรรณ
สิบเอก ธนาธิป แสนสุพรรณ
สิบเอก ธนาวุธ รุณแสง
สิบเอก ธรรมนูญ ฉิมพัด
สิบเอก ธวัชชัย นาคณรงค
สิบเอก ธวัชชัย พลายยงค
สิบเอก ธวัชชัย มวงจันทึก
สิบเอก ธันยพงศ คุณยศยิ่ง
สิบเอก ธีชัช พิมพสอาด
สิบเอก ธีรพงษ หลาเพชร
สิบเอก ธีรภัทร วุฒิวิทิตปรีดา
สิบเอก ธีระพล เย็นเปนสุข
สิบเอก นครินทร ศรีชุมพล
สิบเอก นนทวัฒน เสลาโชติ
สิบเอก นพพล เขียวออน
สิบเอก นพรัตน กลาหาญ
สิบเอก นฤนารถ ไวพยาบาล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๒๗๕
๖๒๗๖
๖๒๗๗
๖๒๗๘
๖๒๗๙
๖๒๘๐
๖๒๘๑
๖๒๘๒
๖๒๘๓
๖๒๘๔
๖๒๘๕
๖๒๘๖
๖๒๘๗
๖๒๘๘
๖๒๘๙
๖๒๙๐
๖๒๙๑
๖๒๙๒
๖๒๙๓
๖๒๙๔
๖๒๙๕
๖๒๙๖
๖๒๙๗
๖๒๙๘
๖๒๙๙

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

สิบเอก นัฐพงษ แสงหลา
สิบเอก นาท สิงหกูล
สิบเอก นิกร แกวยอด
สิบเอก นิกร เสงี่ยมกลาง
สิบเอก นิติพัฒน พันธชัยพฤกษ
สิบเอก นิวัฒ เกษตรภิบาล
สิบเอก นิวัฒน นิเกษ
สิบเอก นิวัฒน พิมพแกว
สิบเอก บรรจง มวงแกว
สิบเอก บัญชา บุษรากุล
สิบเอก บัณฑิต ฉ่ําเชยหาญ
สิบเอก บุญชัย ฤทธิปญญาวงศ
สิบเอก บุญดี ทันวิมา
สิบเอก บุญทวี ปญญาหลัก
สิบเอก บุญมา ปราณีชาติ
สิบเอก บุญมาก มีอาชา
สิบเอก บุญมี แสงตะวัน
สิบเอก บุญฤทธิ์ ชวยเกิด
สิบเอก บุญเลิศ ศรีแกว
สิบเอก บุญสนอง สุขทวี
สิบเอก บุรินทร เหรียญสุข
สิบเอก ปฏิวัติ ทศกรรณ
สิบเอก ปฐมพงษ เขียวแก
สิบเอก ประกอบ สุภะกํา
สิบเอก ประกาศน ธนาโรจนเกษม

๖๓๐๐
๖๓๐๑
๖๓๐๒
๖๓๐๓
๖๓๐๔
๖๓๐๕
๖๓๐๖
๖๓๐๗
๖๓๐๘
๖๓๐๙
๖๓๑๐
๖๓๑๑
๖๓๑๒
๖๓๑๓
๖๓๑๔
๖๓๑๕
๖๓๑๖
๖๓๑๗
๖๓๑๘
๖๓๑๙
๖๓๒๐
๖๓๒๑
๖๓๒๒
๖๓๒๓
๖๓๒๔

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สิบเอก ประชา ถูกตอง
สิบเอก ประดิษฐ สุมแกว
สิบเอก ประพจน พากเพียร
สิบเอก ประพันธ คําคูเมือง
สิบเอก ประพันธ เรืองสม
สิบเอก ประยงค ปอนสําโรง
สิบเอก ประยูร ยะแกว
สิบเอก ประวิทย ใจบุญ
สิบเอก ประวิทย เทพวงศา
สิบเอก ประสิทธิ์ เสริมสมรรถ
สิบเอก ปริญญา เทพปริวัฒน
สิบเอก ปริญญา ยิ้มรอด
สิบเอก ปรีชา จรัสแสงทอง
สิบเอก ปญจะ คําผัด
สิบเอก ปยวัฒน อินทรมีสุข
สิบเอก ปยะ บูรพา
สิบเอก ปุม ซื่อประสิทธิผล
สิบเอก พนมทัย บุญพรหม
สิบเอก พยุง ปานอวม
สิบเอก พรรษา ชมะโชติ
สิบเอก พลภัทร ดวงศรี
สิบเอก พัฒนพงษ ใจทัศน
สิบเอก พันธศักดิ์ เผาบานฝาง
สิบเอก พิจักษณ ทิพยเสถียร
สิบเอก พิเชษฐ แสงจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๓๒๕
๖๓๒๖
๖๓๒๗
๖๓๒๘
๖๓๒๙
๖๓๓๐
๖๓๓๑
๖๓๓๒
๖๓๓๓
๖๓๓๔
๖๓๓๕
๖๓๓๖
๖๓๓๗
๖๓๓๘
๖๓๓๙
๖๓๔๐
๖๓๔๑
๖๓๔๒
๖๓๔๓
๖๓๔๔
๖๓๔๕
๖๓๔๖
๖๓๔๗
๖๓๔๘
๖๓๔๙

สิบเอก พิทักษ วัฒนากูร
สิบเอก พิษณุ ปญญาประทีป
สิบเอก พิสิฐพงษ จากสูงเนิน
สิบเอก พีรวัส ชัยโก
สิบเอก พีระพัฒน ทองมา
สิบเอก ไพบูลย จันทรแกว
สิบเอก ไพโรจน คงโนนนอก
สิบเอก ไพโรจน เจิมกระแจะ
สิบเอก ไพโรจน รอดกําเนิด
สิบเอก ไพศาล พนมสัย
สิบเอก ภาคภูมิ ฉินนะโสต
สิบเอก ภาณุพงศ เลี่ยวกุล
สิบเอก ภิเษก ศิริภักตร
สิบเอก ภูวดล บุญดวง
สิบเอก มงคล กรอบสูงเนิน
สิบเอก มงคล ปนงาม
สิบเอก มงคล มิ่งเจริญ
สิบเอก มนตชัย ปานฮวด
สิบเอก มนตรี รอดวงษ
สิบเอก มานพ คําวอน
สิบเอก มานพ วรรณทอง
สิบเอก มานะ จันทุมา
สิบเอก มานะ โมกขรัตน
สิบเอก มารุต กันทะมา
สิบเอก เมธา เมอมะนา

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๕๐
๖๓๕๑
๖๓๕๒
๖๓๕๓
๖๓๕๔
๖๓๕๕
๖๓๕๖
๖๓๕๗
๖๓๕๘
๖๓๕๙
๖๓๖๐
๖๓๖๑
๖๓๖๒
๖๓๖๓
๖๓๖๔
๖๓๖๕
๖๓๖๖
๖๓๖๗
๖๓๖๘
๖๓๖๙
๖๓๗๐
๖๓๗๑
๖๓๗๒
๖๓๗๓
๖๓๗๔

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สิบเอก ไมตรี ศรีเอี่ยมกูล
สิบเอก ยศพล นาคชุม
สิบเอก ยุทธการ จันทรสองแสง
สิบเอก ยุทธพงษ วิรัช
สิบเอก โยธิน สาทอง
สิบเอก ราชัน อุปน
สิบเอก รุง กําแพงเพ็ชร
สิบเอก รุงตวัน อินพุม
สิบเอก รุงนภา จันทรพวง
สิบเอก ลัทธิลัญจ จันทรแกว
สิบเอก วรศักดิ์ ศิริสัมพันธ
สิบเอก วัฒนชัย ทะนันชัย
สิบเอก วัฒนเชษฐ สมฤทธิ์
สิบเอก วัฒนา รัตนพงศ
สิบเอก วิชญพงค นุตคําแหง
สิบเอก วิเชียร อุโมงค
สิบเอก วิทยา รุงแสง
สิบเอก วิธวัฒน สืบเนียม
สิบเอก วิรศักดิ์ ทองสาดี
สิบเอก วีรภัทร ขําคง
สิบเอก วีรยุทธ แสงบุญ
สิบเอก วีระ กัลยารัตน
สิบเอก วีระยุทธ ประจําดี
สิบเอก วุฒิพงษ จินะเขียว
สิบเอก วุฒิพงษ สอนฮุง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๓๗๕
๖๓๗๖
๖๓๗๗
๖๓๗๘
๖๓๗๙
๖๓๘๐
๖๓๘๑
๖๓๘๒
๖๓๘๓
๖๓๘๔
๖๓๘๕
๖๓๘๖
๖๓๘๗
๖๓๘๘
๖๓๘๙
๖๓๙๐
๖๓๙๑
๖๓๙๒
๖๓๙๓
๖๓๙๔
๖๓๙๕
๖๓๙๖
๖๓๙๗
๖๓๙๘
๖๓๙๙

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

สิบเอก วุฒิศักดิ์ จงศิริ
สิบเอก ศรัณย ไชยเหล็ก
สิบเอก ศรายุทธ ชัยชมภู
สิบเอก ศราวุธ รักเมือง
สิบเอก ศรีไพร ผลาฤทธิ์
สิบเอก ศิรภัส วังคะฮาด
สิบเอก ศิระ นวลศรี
สิบเอก ศิริพงษ จุลหอม
สิบเอก ศิริศักดิ์ หงษสาม
สิบเอก ศุภเกียรติ ตอสุทธิ์กนก
สิบเอก เศรษฐสุทธิ์ ประเศรษฐสุต
สิบเอก สงครามชัย ชัยหมื่น
สิบเอก สถิตย ทับสีรักษ
สิบเอก สมคิด ชมเชย
สิบเอก สมจิตต บุญเสริม
สิบเอก สมชาย บุญกอ
สิบเอก สมนึก มาฉาย
สิบเอก สมบัติ ขันคํา
สิบเอก สมปอง คชสิทธิ์
สิบเอก สมพงษ นอยมี
สิบเอก สมพร เมฆปน
สิบเอก สมภพ นิตยะประภา
สิบเอก สมโภช พึ่งกุศล
สิบเอก สมยศ เคนประคอง
สิบเอก สมศักดิ์ ใจมาแกว

๖๔๐๐
๖๔๐๑
๖๔๐๒
๖๔๐๓
๖๔๐๔
๖๔๐๕
๖๔๐๖
๖๔๐๗
๖๔๐๘
๖๔๐๙
๖๔๑๐
๖๔๑๑
๖๔๑๒
๖๔๑๓
๖๔๑๔
๖๔๑๕
๖๔๑๖
๖๔๑๗
๖๔๑๘
๖๔๑๙
๖๔๒๐
๖๔๒๑
๖๔๒๒
๖๔๒๓
๖๔๒๔

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สิบเอก สมศักดิ์ เพชรถม
สิบเอก สราวุฒิ เวฬุกาญจนา
สิบเอก สราวุธ สุขสําราญ
สิบเอก สราวุธ เอียงพยุง
สิบเอก สันติ ปนไสว
สิบเอก สาคร รักเรียน
สิบเอก สาธิต คร่ํากระโทก
สิบเอก สิทธิชัย ชัยศิริพรพรหม
สิบเอก สิทธิโชค หอมหวาน
สิบเอก สิทธิศักดิ์ เปยงใจ
สิบเอก สิทธิศักดิ์ อุจจเสน
สิบเอก สุกิจ ตวมสี
สิบเอก สุขสันต สุทธิรังสรรค
สิบเอก สุชล เนาวชมภู
สิบเอก สุชาติ ทัพเจริญ
สิบเอก สุทธิพงษ ผลเกตุ
สิบเอก สุนทร ทองเฟอง
สิบเอก สุนทราภรณ ออนคําภา
สิบเอก สุมิตร จันทรมณี
สิบเอก สุรชัย ใจฉ่ํา
สิบเอก สุรชัย นากลาง
สิบเอก สุรชัย ปาทะรัตน
สิบเอก สุรพงษ ศิริแกว
สิบเอก สุระชัย ทศภักดิ์
สิบเอก สุระชัย แทนทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๔๒๕
๖๔๒๖
๖๔๒๗
๖๔๒๘
๖๔๒๙
๖๔๓๐
๖๔๓๑
๖๔๓๒
๖๔๓๓
๖๔๓๔
๖๔๓๕
๖๔๓๖
๖๔๓๗
๖๔๓๘
๖๔๓๙
๖๔๔๐
๖๔๔๑
๖๔๔๒
๖๔๔๓
๖๔๔๔
๖๔๔๕
๖๔๔๖
๖๔๔๗
๖๔๔๘
๖๔๔๙

สิบเอก สุริยา วิษาพรม
สิบเอก สุวรรณ ชั้นดี
สิบเอก สุวัฒน นามโคตร
สิบเอก เสนาะ จําปาดี
สิบเอก แสวง ทองดี
สิบเอก หาญ โคขุนทด
สิบเอก องอาจ สีขาว
สิบเอก อดิเรก บุญรมย
สิบเอก อธิพันธ ตันกูล
สิบเอก อนุพงศ กาจีนะ
สิบเอก อนุรักษ ทองใส
สิบเอก อนุรักษ ศิลปไพราช
สิบเอก อนุสรณ รัชเวทย
สิบเอก อภิชาต กุตัน
สิบเอก อภิชาติ ปวงปะชัน
สิบเอก อภิโชค ตางพันธ
สิบเอก อรรณพ ยิ้มประเสริฐ
สิบเอก อัครัช มากจันทร
สิบเอก อัศวิน นกแสง
สิบเอก อาทิตย พลายแกว
สิบเอก อารมย มลิเวช
สิบเอก อํานาจ ไชยประคอง
สิบเอก อิสสระ กลิ่นเอี่ยม
สิบเอก อุเทน เพิ่มดี
สิบเอก เอกชัย จายจันทึก

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๕๐
๖๔๕๑
๖๔๕๒
๖๔๕๓
๖๔๕๔
๖๔๕๕
๖๔๕๖
๖๔๕๗
๖๔๕๘
๖๔๕๙
๖๔๖๐
๖๔๖๑
๖๔๖๒
๖๔๖๓
๖๔๖๔
๖๔๖๕
๖๔๖๖
๖๔๖๗
๖๔๖๘
๖๔๖๙
๖๔๗๐
๖๔๗๑
๖๔๗๒
๖๔๗๓
๖๔๗๔

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สิบเอก เอกพจน บุญจันทร
สิบเอก เอกวัฒน หนองขุนสาร
สิบเอก เอกวัฒน อวมนุสนธิ์
สิบโท กฤษฎา แกวขาว
สิบโท กิตติ นวลผกา
สิบโท เกียรติภูมิ เมืองมา
สิบโท คณิศร หงษา
สิบโท คุณานนต ปดยาโส
สิบโท จันทร นันไชย
สิบโท เจตนิพัทธ บุญตันดี
สิบโท เจตอนันต ชัยสิทธิ์
สิบโท ชํานาญ จิตรสม
สิบโท ดนซิ สาแมบากอ
สิบโท เดชชัย พงษจันโอ
สิบโท เดชา เพียรเปนนิตย
สิบโท ทิวา เจนปญญาวุฒิกุล
สิบโท ธณัฐพล แกวลังกา
สิบโท ธณัทธนันท เกลี้ยงเกลา
สิบโท ธนพงศ พันธุศิลป
สิบโท ธนิสร ประทุม
สิบโท ธีรภัทร แกวพิจิตร
สิบโท นรินทร จิตจง
สิบโท นัด กูดวง
สิบโท นิธิศ นงคเยาว
สิบโท นิรุจน คงสวัสดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๔๗๕
๖๔๗๖
๖๔๗๗
๖๔๗๘
๖๔๗๙
๖๔๘๐
๖๔๘๑
๖๔๘๒
๖๔๘๓
๖๔๘๔
๖๔๘๕
๖๔๘๖
๖๔๘๗
๖๔๘๘
๖๔๘๙
๖๔๙๐
๖๔๙๑
๖๔๙๒
๖๔๙๓
๖๔๙๔
๖๔๙๕
๖๔๙๖
๖๔๙๗
๖๔๙๘
๖๔๙๙

สิบโท บัวผัน การัตน
สิบโท บุญโชค กฤติยาวรรณ
สิบโท ประพันธ ทองเพิ่ม
สิบโท พงศกรณ ชัติยศทองเงิน
สิบโท พรเทพ ทองดีนอก
สิบโท พีรวัช ศรีสวาง
สิบโท ภาคิน ศรีกอง
สิบโท ไมตรี แกวกา
สิบโท รชฏ โกลาหะฬะ
สิบโท รวิ ชายแกว
สิบโท วรวิทย ภาคสุทธิผล
สิบโท วสันต ผันอากาศ
สิบโท วิทยา ชนะกุล
สิบโท วีรโชติ สุทธิพล
สิบโท สมเกียรติ เปยจันทึก
สิบโท สมเจตน นอยโต
สิบโท สมศักดิ์ สันพันธ
สิบโท สายัณห จักษุศรี
สิบโท สุรินทร บัวปอม
สิบโท อัครพงษ จายโจง
สิบโท อารยะ สุภาพ
สิบตรี กัมปนาท ธรรมธิกุล
สิบตรี กิตติศักดิ์ ศรีนา
สิบตรี จีระศักดิ์ พิมลา
สิบตรี ดุสิต โลงอากาศ

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๐๐
๖๕๐๑
๖๕๐๒
๖๕๐๓
๖๕๐๔
๖๕๐๕
๖๕๐๖
๖๕๐๗
๖๕๐๘
๖๕๐๙
๖๕๑๐
๖๕๑๑
๖๕๑๒
๖๕๑๓
๖๕๑๔
๖๕๑๕
๖๕๑๖
๖๕๑๗
๖๕๑๘
๖๕๑๙
๖๕๒๐
๖๕๒๑
๖๕๒๒
๖๕๒๓
๖๕๒๔

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สิบตรี ทวีศักดิ์ ทองนิวัน
สิบตรี ธนวัฒน บุญรื่น
สิบตรี นพพร สมทา
สิบตรี ประกอบ บุญมั่น
สิบตรี ประชุมพล ปนทะวาย
สิบตรี ประธาน เอี่ยมสี
สิบตรี มนัสนันท ศตพุฒินันท
สิบตรี รัฐพล ปจฉิมาเอกพล
สิบตรี วสันต อุฒาธรรม
สิบตรี วิษณุ เจริญวัย
สิบตรี วุฒิชัย นันทขวาง
สิบตรี ศิริชัย เหลาทอง
สิบตรี สงกรานต ทองสิริ
สิบตรี สิทธิศักดิ์ ภักดีลน
สิบตรี สุรัตน เรือนทอง
สิบตรี สุรางค ศิริทองจักร
สิบตรี อานุภาพ เกี้ยวเพ็ง
พลอาสาสมัครไกรวุฒิ นอยปลูก
พลอาสาสมัครไกรสร สีทอง
พลอาสาสมัครจารึก อยูนิ่ม
พลอาสาสมัครฉัตรชัย พลพันธ
พลอาสาสมัครชวิต ปาธะรัตน
พลอาสาสมัครดํารงศักดิ์ เมืองมา
พลอาสาสมัครดิเรก ศรีนา
พลอาสาสมัครไตรรงค มูลสภา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๕๒๕
๖๕๒๖
๖๕๒๗
๖๕๒๘
๖๕๒๙
๖๕๓๐
๖๕๓๑
๖๕๓๒
๖๕๓๓
๖๕๓๔
๖๕๓๕
๖๕๓๖
๖๕๓๗
๖๕๓๘
๖๕๓๙
๖๕๔๐
๖๕๔๑
๖๕๔๒
๖๕๔๓
๖๕๔๔
๖๕๔๕
๖๕๔๖
๖๕๔๗
๖๕๔๘
๖๕๔๙

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

พลอาสาสมัครธนชัย จรัญญา
พลอาสาสมัครธรณินทร สระแกว
พลอาสาสมัครปกรณ อมรพิทักษ
พลอาสาสมัครปรีชา ปานเจริญ
พลอาสาสมัครปยพงษ สอนดี
พลอาสาสมัครฝนฟา สิงหธนากร
พลอาสาสมัครพิศณุพงศ กองพรหม
พลอาสาสมัครไพเราะ เพ็งชัยศรี
พลอาสาสมัครภูมิพัฒน ฤาดี
พลอาสาสมัครภูวนาท พองคํา
พลอาสาสมัครมนตรี คําแหล
พลอาสาสมัครมานะ กลิ่นหอม
พลอาสาสมัครรณชัย ฤทธิ์เรืองรุง
พลอาสาสมัครรพีพงษ ชุมบัว
พลอาสาสมัครเรืองชัย พูลขวัญ
พลอาสาสมัครลิขิต อุปสิทธิ์
พลอาสาสมัครวิทยา บําเพ็ญชอบ
พลอาสาสมัครวีระพงศ ศรีสุวรรณ
พลอาสาสมัครวีระศักดิ์ ภูจอมจิตร
พลอาสาสมัครสราวุธ วันคํา
พลอาสาสมัครสิทธิโชค อินตะยศ
พลอาสาสมัครอธิเดช วงสุวรรณ
พลอาสาสมัครอนุชา นามเหลา
พลอาสาสมัครอนุชิต นรสาร
พลอาสาสมัครอาจหาญ วงษานิจ

๖๕๕๐
๖๕๕๑
๖๕๕๒
๖๕๕๓
๖๕๕๔
๖๕๕๕
๖๕๕๖
๖๕๕๗
๖๕๕๘
๖๕๕๙
๖๕๖๐
๖๕๖๑
๖๕๖๒
๖๕๖๓
๖๕๖๔
๖๕๖๕
๖๕๖๖
๖๕๖๗
๖๕๖๘
๖๕๖๙
๖๕๗๐
๖๕๗๑
๖๕๗๒
๖๕๗๓
๖๕๗๔

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พลอาสาสมัครเอกพงษ นิลเพ็ชร
พลตรีหญิง สุนทรี ไตรภูมิ
พันเอกหญิง กนกรัตน คงแปน
พันเอกหญิง กนกอร จูฑะพันธุ
พันเอกหญิง กนิษฐา ฐิติวัฒนา
พันเอกหญิง กรองทอง ขีดขิน
พันเอกหญิง กังสดาล แกวภักดี
พันเอกหญิง กัญญาภัทร จันทรทิณ
พันเอกหญิง จันทนา อรรถีโสตร
พันเอกหญิง จิตติมา หิรัญรัศมี
พันเอกหญิง ชลธิชา อมรเมศวรินทร
พันเอกหญิง ชัชวลัย ธรรมมิตร
พันเอกหญิง ชุติมา เติมพงศพันธ
พันเอกหญิง ชุติมา วันวงค
พันเอกหญิง โชติพร มุลาลินน
พันเอกหญิง ณฐพรรณ พิมพจันทร
พันเอกหญิง ณฐวรรณ ไกรฤทธิ์
พันเอกหญิง ณัชชา พลายละมูล
พันเอกหญิง ณัฏนรี ปารมี
พันเอกหญิง ดรุณี อุเทนนาม
พันเอกหญิง ดลฤดี วาสนานนท
พันเอกหญิง ดวงจันทร หนูนิมิตร
พันเอกหญิง ทัญุตา วนมงคล
พันเอกหญิง ทิพวงศ โรจนธรรม
พันเอกหญิง ธนาพรรณ ปานศักดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๕๗๕
๖๕๗๖
๖๕๗๗
๖๕๗๘
๖๕๗๙
๖๕๘๐
๖๕๘๑
๖๕๘๒
๖๕๘๓
๖๕๘๔
๖๕๘๕
๖๕๘๖
๖๕๘๗
๖๕๘๘
๖๕๘๙
๖๕๙๐
๖๕๙๑
๖๕๙๒
๖๕๙๓
๖๕๙๔
๖๕๙๕
๖๕๙๖
๖๕๙๗
๖๕๙๘

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอกหญิง ธัญภัค กลัมพสุต
พันเอกหญิง นภชา บุณยรักษ
พันเอกหญิง นราพร ขาวละออ
พันเอกหญิง นลินี อนันตกุล
พันเอกหญิง นวลสมร จรวงษ
พันเอกหญิง เบญจมาศ พุฒมี
พันเอกหญิง ปองรัก บุญญานุรักษ
พันเอกหญิง ปทมา สมสนั่น
พันเอกหญิง ปยาภรณ ผลหาญ
พันเอกหญิง พนิตตา ปญญาดิลก
พันเอกหญิง พรรษนันท ชํานิยันต
พันเอกหญิง พรอมศิริ
โรจนวิศวกรรม
พันเอกหญิง เพชรดา ศรีสุพพัตพงษ
พันเอกหญิง ภัทรียา ตัณฑิกุล
พันเอกหญิง เมธินี เฉลิมวัฒน
พันเอกหญิง เยาวภา ทองอราม
พันเอกหญิง วราลี สิทธิเดชะ
พันเอกหญิง วาสนา รุจิเสนีย
พันเอกหญิง วิลาสินี ตรัยอนงคภัทร
พันเอกหญิง ศราวดี พันธุพฤกษ
พันเอกหญิง ศลิษา จันทรเนตร
พันเอกหญิง ศิรินทรา พรมณี
พันเอกหญิง ศิรินทิพย ทรงวุฒิวิชัย
พันเอกหญิง ศิริลักษณ ชํานาญเวช

๖๕๙๙
๖๖๐๐
๖๖๐๑
๖๖๐๒
๖๖๐๓
๖๖๐๔
๖๖๐๕
๖๖๐๖
๖๖๐๗
๖๖๐๘
๖๖๐๙
๖๖๑๐
๖๖๑๑
๖๖๑๒
๖๖๑๓
๖๖๑๔
๖๖๑๕
๖๖๑๖
๖๖๑๗
๖๖๑๘
๖๖๑๙

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอกหญิง ศุจิรัตน ปุยะกุล
พันเอกหญิง สมลักษณ สุระวิญู
พันเอกหญิง สาริณี ไกรสังเกตุ
พันเอกหญิง สิริณัฏฐ อินทสุวรรณ
พันเอกหญิง สุดศรีลักษณ
สัมปชชลิต
พันเอกหญิง สุทธิดา ไถเงิน
พันเอกหญิง สุนันทา ศิริรณรงค
พันเอกหญิง สุภัทรา อิ่มแสงจันทร
พันเอกหญิง เสาวณีย
ศุภกิตติไตรรัตน
พันเอกหญิง อภิรดี มีกลิ่นหอม
พันเอกหญิง อรนุช ปสังคมาน
พันเอกหญิง อรอนงค พุกกะคุปต
พันเอกหญิง ออมณี โรจนาปยาวงศ
พันเอกหญิง อัญพัชร
คงวัฒนานันทน
พันเอกหญิง อุษา หอมธูป
พันโทหญิง กมลสิริ วงศศรีชนาลัย
พันโทหญิง กรรณิกา ธนาวัชรกานต
พันโทหญิง กรรณิการ อังสนานนท
พันโทหญิง กัญญชัญญ จันทรชนะ
พันโทหญิง กัญญณพัชญ
เทพยสุวรรณ
พันโทหญิง กัญญรัตน คําเพราะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๖๒๐
๖๖๒๑
๖๖๒๒
๖๖๒๓
๖๖๒๔
๖๖๒๕
๖๖๒๖
๖๖๒๗
๖๖๒๘
๖๖๒๙
๖๖๓๐
๖๖๓๑
๖๖๓๒
๖๖๓๓
๖๖๓๔
๖๖๓๕
๖๖๓๖
๖๖๓๗
๖๖๓๘
๖๖๓๙
๖๖๔๐
๖๖๔๑
๖๖๔๒
๖๖๔๓

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

พันโทหญิง กัญนิภา คงตาล
พันโทหญิง กานตพิชชา บุญเจริญ
พันโทหญิง กีรติภร สอนธรรม
พันโทหญิง กุลริศา เล็กใจกลา
พันโทหญิง จตุพร แจมยิ่ง
พันโทหญิง จันทนา ธีรภาพโอฬาร
พันโทหญิง จารุพรรณ ศิรินิรันดร
พันโทหญิง จารุมาศ โกยกุล
พันโทหญิง จิตลาวัณย ระวีศรี
พันโทหญิง จิราพร ไทยสมัคร
พันโทหญิง จีรนันท สิทธิประภา
พันโทหญิง ฉวีวรรณ ตะเภาพงค
พันโทหญิง ชาลินี มนตเสรีนุสรณ
พันโทหญิง ชุติมา เทียนใส
พันโทหญิง ชุติมาภรณ เตชะเสน
พันโทหญิง โชนรังษี ขําสกุล
พันโทหญิง ฐิตารีย สวัสดิกุล
พันโทหญิง ฐิติพร อินทรประสิทธิ์
พันโทหญิง ฑัณฑิกา ทองประสม
พันโทหญิง ฒามรา สุขพงศ
พันโทหญิง ณหทัย สกุลทอง
พันโทหญิง ณัชชา เที่ยงงามจรัส
พันโทหญิง ณัชชารีย แจงสี
พันโทหญิง ณัฐชานันท
ประภาสสันติกุล

๖๖๔๔
๖๖๔๕
๖๖๔๖
๖๖๔๗
๖๖๔๘
๖๖๔๙
๖๖๕๐
๖๖๕๑
๖๖๕๒
๖๖๕๓
๖๖๕๔
๖๖๕๕
๖๖๕๖
๖๖๕๗
๖๖๕๘
๖๖๕๙
๖๖๖๐
๖๖๖๑
๖๖๖๒
๖๖๖๓
๖๖๖๔
๖๖๖๕
๖๖๖๖

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันโทหญิง ณัฐชุลี พิบูลศิลป
พันโทหญิง ดวงมณี กสิบุตร
พันโทหญิง ดวงรัตน วิเชียรเชื้อ
พันโทหญิง ดาริน สันติชาติงาม
พันโทหญิง ดุจดาว เสือเฒา
พันโทหญิง เดือนเพ็ญ ชินะประยูร
พันโทหญิง ทัชชา ภูเจริญ
พันโทหญิง ทิพวรรณ แสงเพชร
พันโทหญิง ธนิกานต
อํานาจศิลปเจริญ
พันโทหญิง ธัญธารีย จรรจาวิจักษณ
พันโทหญิง ธัญรัศมิ์ โชติศิรพันธุ
พันโทหญิง ธาริณี สถิตายุธ
พันโทหญิง นงพงา ปนทองพันธุ
พันโทหญิง นฤมล ฤทธิ์เดช
พันโทหญิง นฤมล อินทรโยธา
พันโทหญิง นวรัตน บุญชวย
พันโทหญิง นวลวรรณ
ภูวโชติโรจนโภคิน
พันโทหญิง นันนภัส ขุนภักดี
พันโทหญิง น้ํามนต ศิริมาศ
พันโทหญิง นิรมล เกตุงาม
พันโทหญิง เนตรชนก ยิ่งวิริยะ
พันโทหญิง บงกช เทพจารี
พันโทหญิง บุญญาพร อดิสัยสัมพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๖๖๗
๖๖๖๘
๖๖๖๙
๖๖๗๐
๖๖๗๑
๖๖๗๒
๖๖๗๓
๖๖๗๔
๖๖๗๕
๖๖๗๖
๖๖๗๗
๖๖๗๘
๖๖๗๙
๖๖๘๐
๖๖๘๑
๖๖๘๒
๖๖๘๓
๖๖๘๔
๖๖๘๕
๖๖๘๖
๖๖๘๗
๖๖๘๘
๖๖๘๙
๖๖๙๐

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

พันโทหญิง เบญจมาศ ทองมาเอง
พันโทหญิง ปทมา ทองศฤงคลี
พันโทหญิง ปาริฉัตร พงษพิสิษฐ
พันโทหญิง ปาริชาต ทองศาล
พันโทหญิง ปุญสิตา มองเพชร
พันโทหญิง ปุณญาภา รักธรรม
พันโทหญิง ปุณยนุช
จินดาธรรมานุสาร
พันโทหญิง ปูชนีย พลายแกว
พันโทหญิง ไปรมา ชื่นศิริเกษม
พันโทหญิง พรปวีณ รัตโนบล
พันโทหญิง พรพรรณ เกิดผล
พันโทหญิง พรเพชร หรูจิตรวัฒนา
พันโทหญิง พรรณพงา จุฬานนท
พันโทหญิง พรหมพร พาราษฎร
พันโทหญิง พัดชา บุณยรักษ
พันโทหญิง พาสิริ สิทธินามสุวรรณ
พันโทหญิง พิชญากร ศรีปะโค
พันโทหญิง พิบูลลักษณ มักการุณ
พันโทหญิง พิมพนลิน ไชยรังสฤษดิ์
พันโทหญิง พิมพวิภา พิชิตพล
พันโทหญิง พิราภรณ จันทนาวิวัฒน
พันโทหญิง พุทธาภรณ ขันทอง
พันโทหญิง ภัท สมนวลตาด
พันโทหญิง ภัสราวรรณ รักเจริญ

๖๖๙๑
๖๖๙๒
๖๖๙๓
๖๖๙๔
๖๖๙๕
๖๖๙๖
๖๖๙๗
๖๖๙๘
๖๖๙๙
๖๗๐๐
๖๗๐๑
๖๗๐๒
๖๗๐๓
๖๗๐๔
๖๗๐๕
๖๗๐๖
๖๗๐๗
๖๗๐๘
๖๗๐๙
๖๗๑๐
๖๗๑๑
๖๗๑๒

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันโทหญิง ภาวัน เมฆาสุวรรณรัตน
พันโทหญิง ภิริยา บัวมา
พันโทหญิง มณฑาทิพย หาชอบ
พันโทหญิง มธุกานต นนทะโชติ
พันโทหญิง มนัสนันท เกาะสูงเนิน
พันโทหญิง มนัสสมร อรามศรี
พันโทหญิง มาลี จันทรภู
พันโทหญิง มาศสุภา เรืองตระกูล
พันโทหญิง เยาวเรศ ศรีมณฑา
พันโทหญิง เยาวลักษณ ขวัญชื่น
พันโทหญิง รจพร เฟองแกว
พันโทหญิง รมณ เขมะเพ็ชร
พันโทหญิง รุงอรุณ มณีวิลัย
พันโทหญิง เรืองพรรษา
ชื่นเนียมธรรม
พันโทหญิง ลักษนันท
ชีวะเกรียงไกร
พันโทหญิง ลาวัลย สุฤทธิกามล
พันโทหญิง ลินดา ศาตะโยธิน
พันโทหญิง วงศรักษ วงศสมุทร
ติยะธะ
พันโทหญิง วชิราภรณ ริยาพันธ
พันโทหญิง วรพรรณ พูนขํา
พันโทหญิง วรรณภา เมธาจิตติพันธ
พันโทหญิง วรรณสมร งามดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๖๗๑๓ พันโทหญิง วรวรรณ
ประเสริฐพงศธร
๖๗๑๔ พันโทหญิง วราภรณ จันทร
๖๗๑๕ พันโทหญิง วราภรณ ทับทิมรณยุทธ
๖๗๑๖ พันโทหญิง วัชราภรณ งามภักดิ์
๖๗๑๗ พันโทหญิง วาสนา เทศทองลา
๖๗๑๘ พันโทหญิง วินิตา ชาตะเมธีกุล
๖๗๑๙ พันโทหญิง วิภาพร ดวงจรัส
๖๗๒๐ พันโทหญิง วิภาสินี พัวประดิษฐ
๖๗๒๑ พันโทหญิง วิมลฉวี มาถาวร
๖๗๒๒ พันโทหญิง วิรดา บุตรทอง
๖๗๒๓ พันโทหญิง วิรนุช ชางเผือก
๖๗๒๔ พันโทหญิง ศรินทร นาคจันทึก
๖๗๒๕ พันโทหญิง ศิริพร สวนแกว
๖๗๒๖ พันโทหญิง ศิรีรัศมิ์ อุบลรัตน
๖๗๒๗ พันโทหญิง ศุภรดา ศรีสุบรรณ
๖๗๒๘ พันโทหญิง ศุภางคพัฒน
พุกประเสริฐ
๖๗๒๙ พันโทหญิง สมเฉลา รัตนคํา
๖๗๓๐ พันโทหญิง สมสมร มงคละสิริ
๖๗๓๑ พันโทหญิง สิตมน จันทรโรจน
๖๗๓๒ พันโทหญิง สิมาภา จันทรหอมกุล
๖๗๓๓ พันโทหญิง สิรกานต เตชะวณิช
๖๗๓๔ พันโทหญิง สิรินาถ กสิวัฒน
๖๗๓๕ พันโทหญิง สิริประภา ใจงาม

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๖๗๓๖ พันโทหญิง สิริลักษณ กาญจนะภาโส
๖๗๓๗ พันโทหญิง สิริวิมล ไทรแจมจันทร
๖๗๓๘ พันโทหญิง สุกัญญา
ปาดาหะกะพันธ
๖๗๓๙ พันโทหญิง สุกัญญา เสมาวัฒนกิจ
๖๗๔๐ พันโทหญิง สุชชนา แทบประสิทธิ์
๖๗๔๑ พันโทหญิง สุชาดา พันธุจบสิงห
๖๗๔๒ พันโทหญิง สุชาวดี สุปยะ
๖๗๔๓ พันโทหญิง สุดารัตน กลัมพสุต
๖๗๔๔ พันโทหญิง สุดารัตน สุมงคล
๖๗๔๕ พันโทหญิง สุดาวดี บูรณะสุคนธ
๖๗๔๖ พันโทหญิง สุธาสินี โอวาทวงษ
๖๗๔๗ พันโทหญิง สุธิดา นิลกําแหง
๖๗๔๘ พันโทหญิง สุนีย เอมหฤทัย
๖๗๔๙ พันโทหญิง สุพรรณี ฤทธิรณ
๖๗๕๐ พันโทหญิง สุพัชราภรณ ฉายครื้น
๖๗๕๑ พันโทหญิง สุพิชญา ไทยวัฒน
๖๗๕๒ พันโทหญิง สุภาภรณ เริงกมล
๖๗๕๓ พันโทหญิง สุภาวดี ชูสกุล
๖๗๕๔ พันโทหญิง สุวิมล
เสนีวงศ ณ อยุธยา
๖๗๕๕ พันโทหญิง สุอารี ล้ําตระกูล
๖๗๕๖ พันโทหญิง โสรยา บุศยารัสมี
๖๗๕๗ พันโทหญิง หงสรถ เบญจจินดา
๖๗๕๘ พันโทหญิง อนัญญา เบญจรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๗๕๙
๖๗๖๐
๖๗๖๑
๖๗๖๒
๖๗๖๓
๖๗๖๔
๖๗๖๕
๖๗๖๖
๖๗๖๗
๖๗๖๘
๖๗๖๙
๖๗๗๐
๖๗๗๑
๖๗๗๒
๖๗๗๓
๖๗๗๔
๖๗๗๕
๖๗๗๖
๖๗๗๗
๖๗๗๘
๖๗๗๙
๖๗๘๐
๖๗๘๑

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

พันโทหญิง อนันตยา เปลี่ยนราษี
พันโทหญิง อรพิชญ เวียนขุนทด
พันโทหญิง อรอุษา ปรีดิขนิษฐ
พันโทหญิง อรุณลักษณ
รักษแสงสวาง
พันโทหญิง อวยพร วงษวานิช
พันโทหญิง อัจฉรา ทองอู
พันโทหญิง อัญชนา อาษารบ
พันโทหญิง อารีย เสนีย
พันโทหญิง อารียวรรณ
สุทธิพงศพันธ
พันโทหญิง อุดมรัตน จันทรสิงห
พันโทหญิง อุมาพร ทับทิมรณยุทธ
พันโทหญิง อุมาพร มีชนะ
พันโทหญิง อุมาภรณ จันทรบาง
พันโทหญิง อุษา ออนปรีดา
พันโทหญิง เอื้อมพร ศรสุวรรณ
พันโทหญิง แอน ไทยอุดม
พันตรีหญิง กนกพร คําเพลิง
พันตรีหญิง กรกต วีรเธียร
พันตรีหญิง กรรณิกา แกวกัณหา
พันตรีหญิง กรรณิกา หลักหาญ
พันตรีหญิง กองแกว มีชูเสพ
พันตรีหญิง กัญญโฉม บัวชวย
พันตรีหญิง กัญญาภัค ใจเพ็ชร

๖๗๘๒
๖๗๘๓
๖๗๘๔
๖๗๘๕
๖๗๘๖
๖๗๘๗
๖๗๘๘
๖๗๘๙
๖๗๙๐
๖๗๙๑
๖๗๙๒
๖๗๙๓
๖๗๙๔
๖๗๙๕
๖๗๙๖
๖๗๙๗
๖๗๙๘
๖๗๙๙
๖๘๐๐
๖๘๐๑
๖๘๐๒
๖๘๐๓
๖๘๐๔

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันตรีหญิง กัญญามาส กาญจนะ
พันตรีหญิง กัลยมาส หมีเฟอง
พันตรีหญิง กัลยา จุลศรี
พันตรีหญิง กัลยาณี พลอยมะกล่ํา
พันตรีหญิง กานตสินี พงศกิตติพร
พันตรีหญิง กิติยา โนตศิริ
พันตรีหญิง กุลธิดา ไชยจําเริญ
พันตรีหญิง แกวตา ชาญกระโทก
พันตรีหญิง คณัสมน โพธิ์ทิพย
พันตรีหญิง คุณากร หอชัย
พันตรีหญิง จันทนา โปรยเงิน
พันตรีหญิง จันทิมา พฤกษา
พันตรีหญิง จารุณี กมลตระกูล
พันตรีหญิง จิราพร นูโพนทอง
พันตรีหญิง จิราภรณ ฉลาดล้ํา
พันตรีหญิง จิราภรณ
นามจันทรเจียม
พันตรีหญิง จุฑามาส เพ็ชรพงษ
พันตรีหญิง จุฑารัตน นันทะ
พันตรีหญิง เจตสุดา ศรีใส
พันตรีหญิง ชญาลักษณ
สิริภักดีกาญจน
พันตรีหญิง ชณัฏฐรัตน ไชยอามิตร
พันตรีหญิง ชนะรัก บุญทัน
พันตรีหญิง ชมพูนุท แกวเพียงเพ็ญ

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

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

พันตรีหญิง ชลธิดา สิริบุญ
พันตรีหญิง ชาริยา เพชรอักษร
พันตรีหญิง ชุลีพร ชอบสุข
พันตรีหญิง โซฟยา สุธากุล
พันตรีหญิง ฐิติรดี นนทจารยะ
พันตรีหญิง ณกานดา
เชษฐาภณธนันชา
พันตรีหญิง ณภัทร บุญรักษา
พันตรีหญิง ณัฏฐฑริชาญ ศรีทองสุข
พันตรีหญิง ณัฐนรี จันทะมาลัย
พันตรีหญิง ณิรัชญา บุญแสน
พันตรีหญิง ดวงใจ อินทรผดุง
พันตรีหญิง ดวงพร ศรีแดง
พันตรีหญิง ทองพูน แคลวโยธา
พันตรีหญิง ธนัญกรณ ธารสินทรัพย
พันตรีหญิง ธนินทรธร ธารีธาร
พันตรีหญิง ธัญลักษณ นะวะมวัฒน
พันตรีหญิง นงลักษณ พัฒพันธ
พันตรีหญิง นที ลุมนอก
พันตรีหญิง นพมาศ ฝูงใหญ
พันตรีหญิง นันทนภัส ปวงคํา
พันตรีหญิง นันทพร บํารุงวงศ
พันตรีหญิง นันทิยา เวชวินิจ
พันตรีหญิง นัยน มะสาห
พันตรีหญิง น้ําฝน วรรณศรีจันทร

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

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันตรีหญิง น้ําฝน เสริมสกุลรัตน
พันตรีหญิง นิภาภรณ เสนาะกลาง
พันตรีหญิง นิรัชรา หูแกว
พันตรีหญิง นุศรา พูลเกษม
พันตรีหญิง บงกชรัตน รัตนโสภณ
พันตรีหญิง บุญเอื้อ ศุภลักษณ
พันตรีหญิง ปฏิมา ขุขันธิน
พันตรีหญิง ประภัสสร ชวยเกิด
พันตรีหญิง ประภาพร พงษปยะรัตน
พันตรีหญิง ประภาศรี แกวงาม
พันตรีหญิง ปรียาวิชญ พิรักษา
พันตรีหญิง ปวริศา บรรณวรรณ
พันตรีหญิง ปทมา มัทธุรส
พันตรีหญิง ปทมา แสงไผแกว
พันตรีหญิง ปาณิสรา
กลันทะกะสุวรรณ
พันตรีหญิง ปนพิบูล พิบูลเวช
พันตรีหญิง ปยธิดา ชินะจิตพันธุ
พันตรีหญิง ปยวรรณ บุญสาร
พันตรีหญิง ผกามาศ นันทชัย
พันตรีหญิง พรทิพย ทองเอม
พันตรีหญิง พรทิพย ศรีแกว
พันตรีหญิง พรนภา คําพราว
พันตรีหญิง พรพรรณ เยาวภัทรศิริ
พันตรีหญิง พรพิมล มิ่งชื่น

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๘๕๓
๖๘๕๔
๖๘๕๕
๖๘๕๖
๖๘๕๗
๖๘๕๘
๖๘๕๙
๖๘๖๐
๖๘๖๑
๖๘๖๒
๖๘๖๓
๖๘๖๔
๖๘๖๕
๖๘๖๖
๖๘๖๗
๖๘๖๘
๖๘๖๙
๖๘๗๐
๖๘๗๑
๖๘๗๒
๖๘๗๓
๖๘๗๔
๖๘๗๕
๖๘๗๖

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

พันตรีหญิง พรภิมล วงมุสิก
พันตรีหญิง พรรณอร ปริปุรณะ
พันตรีหญิง พรสุข ตันติลีปกร
พันตรีหญิง พิชญา เกิดมณี
พันตรีหญิง พิมพสิริ ชินวลัญช
พันตรีหญิง พิมพิใจ วิเศษธรรมภัทร
พันตรีหญิง พิศมัย อิ่มพงษ
พันตรีหญิง พีระนุช แกวกัญญา
พันตรีหญิง แพนนี่ ตรีวิเชียร
พันตรีหญิง ไพรลดา เทียนหิรัญ
พันตรีหญิง ภัชชัญญาณ
ธนาชินธนเกียรติ
พันตรีหญิง ภัทรธิตา โภคาพันธ
พันตรีหญิง ภัทราวดี จินตนา
พันตรีหญิง ภาณุมาศ อินทรกําแหง
พันตรีหญิง รชาดา ธรรมจิรเดช
พันตรีหญิง รตนพร ธนูปกรณ
พันตรีหญิง รพีพร แสงจันทร
พันตรีหญิง รมิดา บุญเจริญ
พันตรีหญิง ระวีวรรณ ยุพาวิบูลย
พันตรีหญิง รัชดาวัลย รังสฤษฎโยธิน
พันตรีหญิง รัชนี จางศรี
พันตรีหญิง รัชนู หนูทอง
พันตรีหญิง รัตนาวดี วิเชียร
พันตรีหญิง รําพรรณ เบามโน

๖๘๗๗
๖๘๗๘
๖๘๗๙
๖๘๘๐
๖๘๘๑
๖๘๘๒
๖๘๘๓
๖๘๘๔
๖๘๘๕
๖๘๘๖
๖๘๘๗
๖๘๘๘
๖๘๘๙
๖๘๙๐
๖๘๙๑
๖๘๙๒
๖๘๙๓
๖๘๙๔
๖๘๙๕
๖๘๙๖
๖๘๙๗
๖๘๙๘
๖๘๙๙
๖๙๐๐
๖๙๐๑

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันตรีหญิง รุงนภา ศรีวุฒิ
พันตรีหญิง รุงรัตน กมศิลป
พันตรีหญิง เรณุกา จักรโนวัน
พันตรีหญิง วรนุช รักนาค
พันตรีหญิง วรานุตร สมานทรัพย
พันตรีหญิง วราภรณ ชางเล็ก
พันตรีหญิง วัชราภรณ ทองลอง
พันตรีหญิง วัชรี ตุยแพร
พันตรีหญิง วัลยา ปญญานันท
พันตรีหญิง วัลยา สิงหสุรศักดิ์
พันตรีหญิง วิลาวัณย วัลลังกา
พันตรีหญิง วีรวรรณ แกวใส
พันตรีหญิง ศรินทรทิพย ยอดคําลือ
พันตรีหญิง ศศิธร สวนอยู
พันตรีหญิง ศิริพร ถินถาวร
พันตรีหญิง ศิริรัตน เตชสิทธิวัชร
พันตรีหญิง ศิริวรรณ พุมไหม
พันตรีหญิง ศิลัชญา ปริชาตปรีชา
พันตรีหญิง ศุภลักษณา สามงามนอย
พันตรีหญิง สดศรี บุญทองแกว
พันตรีหญิง สมลักษณ ตั้งสุณาวรรณ
พันตรีหญิง สรชา พลูนอย
พันตรีหญิง สรณี อิ่มฤทธา
พันตรีหญิง สรานันท อนุชน
พันตรีหญิง สาวิตรี ลีสมซา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๙๐๒
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๖๙๐๕
๖๙๐๖
๖๙๐๗
๖๙๐๘
๖๙๐๙
๖๙๑๐
๖๙๑๑
๖๙๑๒
๖๙๑๓
๖๙๑๔
๖๙๑๕
๖๙๑๖
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๖๙๑๘
๖๙๑๙
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๖๙๒๑
๖๙๒๒
๖๙๒๓
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หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

พันตรีหญิง สิริวรรณ ปญญาภรณ
พันตรีหญิง สิวินี สุขสวัสดิ์
พันตรีหญิง สุจารี บัวเจียม
พันตรีหญิง สุจิตรา อิ่มคง
พันตรีหญิง สุดธิดา ทิพเลิศ
พันตรีหญิง สุดหรรษา ยาปน
พันตรีหญิง สุทัตตา ทุมาวงศ
พันตรีหญิง สุทิศา ปานอุทัย
พันตรีหญิง สุนิศา ฉิมเชื้อ
พันตรีหญิง สุพรรษา พรมชัย
พันตรีหญิง สุพรรษา หงษทอง
พันตรีหญิง สุภาพร แสงสวางสถิตย
พันตรีหญิง สุลัดดา เอี่ยมสมุทร
พันตรีหญิง สุวคนธ วงษพรหม
พันตรีหญิง สุวิมล กิติยะวงษ
พันตรีหญิง สุวิมล หมื่นเศษ
พันตรีหญิง สุวีณา เบาะเปลี่ยน
พันตรีหญิง เสาวณีย ทวีวาณิชย
พันตรีหญิง แสงเทียน นิลพัฒนางกูร
พันตรีหญิง โสภา บุญชุม
พันตรีหญิง หัทยา นิสัยสัตย
พันตรีหญิง องคอร ประจันเขตต
พันตรีหญิง อตินุช บุญภา
พันตรีหญิง อนัญญรัญชน เที่ยงธรรม
พันตรีหญิง อนัญญา คะสะติ

๖๙๒๗
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๖๙๔๖
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๖๙๔๙
๖๙๕๐
๖๙๕๑

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันตรีหญิง อโนชา พรศิริรัตน
พันตรีหญิง อภิชดา ชัยวิเศษ
พันตรีหญิง อภิญญา เจือจันทร
พันตรีหญิง อภิญญา พนมพานทอง
พันตรีหญิง อมรรัตน คมขํา
พันตรีหญิง อรวรรณ ราชบุรี
พันตรีหญิง อรอุษา แสนไพร
พันตรีหญิง อรุณรัตน ปนแกว
พันตรีหญิง อัจฉราภรณ เสริมศรี
พันตรีหญิง อัจฉราวดี แกวออน
พันตรีหญิง อัจฉราวรรณ ทองนาค
พันตรีหญิง อัณนฉัตร ภูวนาถวรกิตติ์
พันตรีหญิง อัศวจีรา ยะถา
พันตรีหญิง อาพัทธชนก สุจริต
พันตรีหญิง อาภาพร พิรุณเนตร
พันตรีหญิง อุดมรักษ รัตนจันทร
พันตรีหญิง อุดมลักษณ แพเกาะ
พันตรีหญิง อุบลรัตน เฉียวยี่
พันตรีหญิง อุไรวรรณ แกวกุลศรี
พันตรีหญิง อุไรวรรณ เรืองจันทร
พันตรีหญิง อุษณีย อังคะนาวิน
รอยเอกหญิง จุฑารัตน จันทรา
รอยเอกหญิง นพกนก พงษวิรัช
รอยเอกหญิง นพวรรณ หนูทอง
รอยเอกหญิง นิภาวรรณ ยวงวิภักดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

รอยเอกหญิง ศศินภา ปะระมัสโส
รอยเอกหญิง ศิวะพร ศรีจันทรหลา
รอยเอกหญิง สุกัญญา มีจันทร
รอยเอกหญิง อัจฉริยาพร
พวงประทุม
รอยโทหญิง กนกกร บริบูรณ
รอยโทหญิง กุสุมา สืบสุนทร
รอยโทหญิง คนึงนิจ พิมพการ
รอยโทหญิง จรวยพร ชมพืช
รอยโทหญิง ณิชา มีศิลปสุข
รอยโทหญิง นิสา แกวประสงค
รอยโทหญิง พิมพวารี พรหมราช
รอยโทหญิง วารุณี ทองสุข
รอยโทหญิง ศิริลักษณ เลิศศิริ
รอยโทหญิง สุทธินี เสือพันธ
รอยโทหญิง อรทัย อาราม
รอยโทหญิง อุบล ศรีสุข
รอยตรีหญิง กานดา เพิ่มพานิช
รอยตรีหญิง การเกตุ สุขรอบ
รอยตรีหญิง ขวัญเรือน ครุธรื่น
รอยตรีหญิง ฐิติรัตน อาบทิพย
รอยตรีหญิง ทัศพร ชื่นแพร
รอยตรีหญิง นันทธีรา พุกเผื่อน
รอยตรีหญิง ประดิษฐา ดาวเจริญ
รอยตรีหญิง ประภากร คําพงษ

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๖๙๗๖ รอยตรีหญิง พรลักษณ เกรียงไกร
๖๙๗๗ รอยตรีหญิง รชาดา เสนีวงษ
๖๙๗๘ รอยตรีหญิง ลัดดาวัลย
อินทรประสิทธิ์
๖๙๗๙ รอยตรีหญิง วัชราภรณ มั่นใจ
๖๙๘๐ รอยตรีหญิง วิมลมาศ ไตรรัตนาพงศ
๖๙๘๑ รอยตรีหญิง แววตา ชัยศรี
๖๙๘๒ รอยตรีหญิง ศุภวรรณ แกแงว
๖๙๘๓ รอยตรีหญิง สายหยุด แกวนิล
๖๙๘๔ รอยตรีหญิง สุคนธา วงษสงวน
๖๙๘๕ รอยตรีหญิง สุมาลัย อธิบดี
๖๙๘๖ รอยตรีหญิง อพัสดา อัตรผดุง
๖๙๘๗ รอยตรีหญิง อภิชญา อัศวพร
๖๙๘๘ รอยตรีหญิง ออยารี สวนทับทิม
๖๙๘๙ รอยตรีหญิง อุษา นิลนพ
๖๙๙๐ จาสิบเอกหญิง กชมล เทียนชัย
๖๙๙๑ จาสิบเอกหญิง กนกภรณ ศิริวาร
๖๙๙๒ จาสิบเอกหญิง กนกวรรณ สวัสดิ์กิจ
๖๙๙๓ จาสิบเอกหญิง กนกวลี ศรีสมุทร
๖๙๙๔ จาสิบเอกหญิง กมลทิพย บุญมี
๖๙๙๕ จาสิบเอกหญิง กมลวรรณ
ศิริวัฒนกุล
๖๙๙๖ จาสิบเอกหญิง กรรณิการ ศรลัมพ
๖๙๙๗ จาสิบเอกหญิง กรองทอง ลือชา
๖๙๙๘ จาสิบเอกหญิง กรุณา เติบโต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๙๙๙
๗๐๐๐
๗๐๐๑
๗๐๐๒
๗๐๐๓
๗๐๐๔
๗๐๐๕
๗๐๐๖
๗๐๐๗
๗๐๐๘
๗๐๐๙
๗๐๑๐
๗๐๑๑
๗๐๑๒
๗๐๑๓
๗๐๑๔
๗๐๑๕
๗๐๑๖
๗๐๑๗
๗๐๑๘
๗๐๑๙
๗๐๒๐
๗๐๒๑

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอกหญิง กฤชภานุช ซึ่งพรหม
จาสิบเอกหญิง กฤติมา มนกระสัง
จาสิบเอกหญิง กฤษณา แนบกลาง
จาสิบเอกหญิง กัญญาภัทร อุณหโชค
จาสิบเอกหญิง กันยารัตน ขําสุวรรณ
จาสิบเอกหญิง กัลยา ณ พัทลุง
จาสิบเอกหญิง กาญจนา เพ็ชรสุข
จาสิบเอกหญิง กาญจนา ไพบูลย
จาสิบเอกหญิง กิตติมา สะกาโคต
จาสิบเอกหญิง กุลิสรา มงคล
จาสิบเอกหญิง เกตนสิรี
อินทรทองนอย
จาสิบเอกหญิง เกศกนก ยิ้มจันทร
จาสิบเอกหญิง เกศินี บรรเทากุล
จาสิบเอกหญิง ขนิษฐา กันทุกข
จาสิบเอกหญิง ขวัญชนก ปนแชม
จาสิบเอกหญิง คัสริยา เฟองฟู
จาสิบเอกหญิง จงใจ นาโสก
จาสิบเอกหญิง จตุพร อยูสวัสดิ์
จาสิบเอกหญิง จันทรเพ็ญ เชื้อกลาง
จาสิบเอกหญิง จันทิพย
แกวหนองโพธิ์
จาสิบเอกหญิง จารุวรรณ ลือโสภา
จาสิบเอกหญิง จิตตวรรณ ศัลยพงษ
จาสิบเอกหญิง จิตติมา มีเพียร

๗๐๒๒
๗๐๒๓
๗๐๒๔
๗๐๒๕
๗๐๒๖
๗๐๒๗
๗๐๒๘
๗๐๒๙
๗๐๓๐
๗๐๓๑
๗๐๓๒
๗๐๓๓
๗๐๓๔
๗๐๓๕
๗๐๓๖
๗๐๓๗
๗๐๓๘
๗๐๓๙
๗๐๔๐
๗๐๔๑
๗๐๔๒
๗๐๔๓

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอกหญิง จิตภา กองประชุม
จาสิบเอกหญิง จินตนา พนมทิพย
จาสิบเอกหญิง จินตนา ราชวัตร
จาสิบเอกหญิง จุฑากาญจน เสียงใส
จาสิบเอกหญิง จุฑารัตน มงคลการ
จาสิบเอกหญิง จุฬารัตน เพชรรัตน
จาสิบเอกหญิง ชนภักช
โกญจนวรรณ
จาสิบเอกหญิง ชนิดา กานิด
จาสิบเอกหญิง ชนิษฐา สีลาแยง
จาสิบเอกหญิง ชมนภัส ทองเชื้อ
จาสิบเอกหญิง ชุติภา วงศาโรจน
จาสิบเอกหญิง ชุติมา เพ็ชรจํารัส
จาสิบเอกหญิง ฌัชชา นาอน
จาสิบเอกหญิง ญาณิศา มาขน
จาสิบเอกหญิง ฐิตตา ฉายสินสอน
จาสิบเอกหญิง ณพวิมล นาคเสน
จาสิบเอกหญิง ณรรฐวรรณ พิบูลย
จาสิบเอกหญิง ณัชชา ดํารงคเผา
จาสิบเอกหญิง ณัชชาภัทร
พันธุเพิ่มพูน
จาสิบเอกหญิง ณัฏฐนันท รูเจียมสิน
จาสิบเอกหญิง ณัฐฏชุภา
บุญศรีธนัทนนท
จาสิบเอกหญิง ณัฐพร ไนยกระโทก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๐๔๔
๗๐๔๕
๗๐๔๖
๗๐๔๗
๗๐๔๘
๗๐๔๙
๗๐๕๐
๗๐๕๑
๗๐๕๒
๗๐๕๓
๗๐๕๔
๗๐๕๕
๗๐๕๖
๗๐๕๗
๗๐๕๘
๗๐๕๙
๗๐๖๐
๗๐๖๑
๗๐๖๒
๗๐๖๓
๗๐๖๔
๗๐๖๕

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอกหญิง ณัฐรัตน พูลสวัสดิ์
จาสิบเอกหญิง ณิชนันทน ทันมา
จาสิบเอกหญิง ดรุณี ปนแตง
จาสิบเอกหญิง ดวงพร
อิศรางกูร ณ อยุธยา
จาสิบเอกหญิง ดอกออ พิมสอน
จาสิบเอกหญิง ดาริณี บุตรสิงห
จาสิบเอกหญิง ทรรศนีย เกิดศรีพันธ
จาสิบเอกหญิง ทัศนี ณ บางชาง
จาสิบเอกหญิง ทิพวรรณ
อรามสุวรรณ
จาสิบเอกหญิง เทพิณ ไชยสอน
จาสิบเอกหญิง ธนพรพรรณ พันธุคง
จาสิบเอกหญิง ธนวรรณ กรานวงศ
จาสิบเอกหญิง ธนวรรณ อินคําพงศ
จาสิบเอกหญิง ธนารัตน บุตรสุรีย
จาสิบเอกหญิง ธัญจรัตน
วองไวประเสริฐ
จาสิบเอกหญิง ธิดารัตน บุญเรือง
จาสิบเอกหญิง ธีราพร แกวกําชัย
จาสิบเอกหญิง นภัทร ขวัญแกว
จาสิบเอกหญิง นริศรา โพธิ์ทอง
จาสิบเอกหญิง นฤมล จันทรทัน
จาสิบเอกหญิง นฤมล วัตยานนท
จาสิบเอกหญิง นลินี คางอบ

๗๐๖๖
๗๐๖๗
๗๐๖๘
๗๐๖๙
๗๐๗๐
๗๐๗๑
๗๐๗๒
๗๐๗๓
๗๐๗๔
๗๐๗๕
๗๐๗๖
๗๐๗๗
๗๐๗๘
๗๐๗๙
๗๐๘๐
๗๐๘๑
๗๐๘๒
๗๐๘๓
๗๐๘๔
๗๐๘๕

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จาสิบเอกหญิง นัฐกานต ทันวงษา
จาสิบเอกหญิง นันชพร กันจะนา
จาสิบเอกหญิง นันฑิตา เกณฑทา
จาสิบเอกหญิง นันทนภัส ศรีสุเทพ
จาสิบเอกหญิง นันทวัน ธนะวัฒน
จาสิบเอกหญิง น้ําออย ปนงาม
จาสิบเอกหญิง นิภาภร วุนสน
จาสิบเอกหญิง นุชจรินทร ทุเลสินธุ
จาสิบเอกหญิง นุชจรี ฉลาดทํา
จาสิบเอกหญิง นุพรมณี ศรีแดน
จาสิบเอกหญิง เนาวรัตน บุญสําลี
จาสิบเอกหญิง บุญญาการ แจงคําขํา
จาสิบเอกหญิง บุญตา ภูมิสวัสดิ์
จาสิบเอกหญิง บุญตา ศิลาสวรรค
จาสิบเอกหญิง บุณยดา มิ่งขวัญ
จาสิบเอกหญิง บุศริน ยอดยิ่ง
จาสิบเอกหญิง บุษกร ปนอยู
จาสิบเอกหญิง บุหลัน หมั่นเที่ยง
จาสิบเอกหญิง เบญจมาภรณ จูรัตน
จาสิบเอกหญิง เบญจวรรณ
หอมเนียม
๗๐๘๖ จาสิบเอกหญิง เบญญาภา
ดิษฐบรรจง
๗๐๘๗ จาสิบเอกหญิง ปดิวรัดา อินทรสวา
๗๐๘๘ จาสิบเอกหญิง ปทุมวรรณ ทัดชัง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๗๐๘๙ จาสิบเอกหญิง ประณีตา
ทินกร ณ อยุธยา
๗๐๙๐ จาสิบเอกหญิง ประพัฒน ปกเคเต
๗๐๙๑ จาสิบเอกหญิง ปรียามล ทวีศรี
๗๐๙๒ จาสิบเอกหญิง ปวีณา จันทรอําพล
๗๐๙๓ จาสิบเอกหญิง ปทมา เสถียรนิตย
๗๐๙๔ จาสิบเอกหญิง ปยะภาพร
เลขะวัฒนะ
๗๐๙๕ จาสิบเอกหญิง ปุณญณัฐส นิเวศรัมย
๗๐๙๖ จาสิบเอกหญิง เปมิกา โปทะอินทร
๗๐๙๗ จาสิบเอกหญิง ผกามาศ พรมแยม
๗๐๙๘ จาสิบเอกหญิง พชรณัฏฐ ใจสุบรรณ
๗๐๙๙ จาสิบเอกหญิง พนมพร ประนนท
๗๑๐๐ จาสิบเอกหญิง พรพิมล ชรากาหมุด
๗๑๐๑ จาสิบเอกหญิง พรพิมล ปาละกูล
๗๑๐๒ จาสิบเอกหญิง พรรณประไพ
พัฒนพิมล
๗๑๐๓ จาสิบเอกหญิง พรหมภัสสร
รุงเรืองบุณยกร
๗๑๐๔ จาสิบเอกหญิง พลอยรัตน เพชรเรียง
๗๑๐๕ จาสิบเอกหญิง พัชราภรณ ชาญนอก
๗๑๐๖ จาสิบเอกหญิง พัชราวรรณ มุริจันทร
๗๑๐๗ จาสิบเอกหญิง พัชรินทร คงเหลือ
๗๑๐๘ จาสิบเอกหญิง พัชรินทร จันทรเพ็ญ
๗๑๐๙ จาสิบเอกหญิง พัชรินทร จิตรงามขํา

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๗๑๑๐ จาสิบเอกหญิง พัชรีย เพ็ชรกูล
๗๑๑๑ จาสิบเอกหญิง พัฒรินทร
ประสาทสิทธิ์
๗๑๑๒ จาสิบเอกหญิง พัทยา ภาณุรักษ
๗๑๑๓ จาสิบเอกหญิง พิมพณิกา ทองนา
๗๑๑๔ จาสิบเอกหญิง พิมพภัทรา
สถานทรัพย
๗๑๑๕ จาสิบเอกหญิง เพ็ญนภา สิงหสถิตย
๗๑๑๖ จาสิบเอกหญิง เพ็ญพักตร งอกสิน
๗๑๑๗ จาสิบเอกหญิง เพียงพิศ จุลเขตต
๗๑๑๘ จาสิบเอกหญิง ภัทรภร โพธิ์กลาง
๗๑๑๙ จาสิบเอกหญิง ภัทรศยาณ นุชรัตษา
๗๑๒๐ จาสิบเอกหญิง ภัทรา พูลสมบัติ
๗๑๒๑ จาสิบเอกหญิง มะลิ กระจางโพธิ์
๗๑๒๒ จาสิบเอกหญิง มะลิวรรณ จูมพันธ
๗๑๒๓ จาสิบเอกหญิง มาฆะรัตน ใจเพ็ชร
๗๑๒๔ จาสิบเอกหญิง มุขนรินทร
ภูเกษมสมบัติ
๗๑๒๕ จาสิบเอกหญิง ยาใจ เพ็งประพัฒน
๗๑๒๖ จาสิบเอกหญิง ยุภาวรรณ แข็งขัน
๗๑๒๗ จาสิบเอกหญิง เยาวลักษณ ภักดีวงศ
๗๑๒๘ จาสิบเอกหญิง รพรจิตร เมฆสุวรรณ
๗๑๒๙ จาสิบเอกหญิง ระวีวรรณ ปเจริญ
๗๑๓๐ จาสิบเอกหญิง รัชนี แทนมา
๗๑๓๑ จาสิบเอกหญิง รัชนี หมวดแร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๑๓๒
๗๑๓๓
๗๑๓๔
๗๑๓๕
๗๑๓๖
๗๑๓๗
๗๑๓๘
๗๑๓๙
๗๑๔๐
๗๑๔๑
๗๑๔๒
๗๑๔๓
๗๑๔๔
๗๑๔๕
๗๑๔๖
๗๑๔๗
๗๑๔๘
๗๑๔๙
๗๑๕๐
๗๑๕๑
๗๑๕๒
๗๑๕๓

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอกหญิง รัชนีวรรณ แจมสุข
จาสิบเอกหญิง รัตติกาล โภคา
จาสิบเอกหญิง รัตนประภา ชาติวงษ
จาสิบเอกหญิง รัตนวดี สุภารส
จาสิบเอกหญิง รัสรินทร
วงษประเสริฐ
จาสิบเอกหญิง ราตรี คลายสุบรรณ
จาสิบเอกหญิง รุงเทวา ศรีวรรณะ
จาสิบเอกหญิง รุจิรา พุทธา
จาสิบเอกหญิง ฤทัยรัตน
มะนาวหวาน
จาสิบเอกหญิง ลาวัลย เอนกฤทธิ์
จาสิบเอกหญิง ลําใย บุญบรรจง
จาสิบเอกหญิง วงดาว หลวงทิพย
จาสิบเอกหญิง วงเดือน กําลังทวี
จาสิบเอกหญิง วนิดา เทพอินทรแดง
จาสิบเอกหญิง วราภรณ เณรโต
จาสิบเอกหญิง วราภรณ
นาคชํานาญ
จาสิบเอกหญิง วริศรา ล้ําเลิศ
จาสิบเอกหญิง วารินทร สาคร
จาสิบเอกหญิง วิชชุนี หมอยาดี
จาสิบเอกหญิง วินิตตา ภาพดวง
จาสิบเอกหญิง วิภารัตน เทียนทอง
จาสิบเอกหญิง วิมลพันธ คลายคลึง

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

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบเอกหญิง วิรัชรา เชื้อผาเตา
จาสิบเอกหญิง วิลัยพร สอนสุทธิ์
จาสิบเอกหญิง ศรีสมร เลี้ยวเรียน
จาสิบเอกหญิง ศศธร เฉลยอาสน
จาสิบเอกหญิง ศศิธร ปานพรหมมาศ
จาสิบเอกหญิง ศศิธร ศรีสุข
จาสิบเอกหญิง ศศิมณ ศาสตรวาหา
จาสิบเอกหญิง ศัลสนีย แกแงว
จาสิบเอกหญิง ศิริญา นรินทร
จาสิบเอกหญิง ศิริลักษณ สุพรรณ
จาสิบเอกหญิง ศุภภาณี หรุนรอด
จาสิบเอกหญิง สลักจิต โชติรื่น
จาสิบเอกหญิง สายฝน มณีสันเทียะ
จาสิบเอกหญิง สายสมร พลเภา
จาสิบเอกหญิง สิริเพ็ญ นงคสูงเนิน
จาสิบเอกหญิง สุกัญญา ราชโยธา
จาสิบเอกหญิง สุกัญญา ลาภโต
จาสิบเอกหญิง สุกัญญา วงศสุวรรณ
จาสิบเอกหญิง สุกัญญา สําราญพิศ
จาสิบเอกหญิง สุจิน เสนหเพ็ญวิภา
จาสิบเอกหญิง สุดาพร กาญจนรูจี
จาสิบเอกหญิง สุธินี บุญพันธ
จาสิบเอกหญิง สุนทร เรืองประยูร
จาสิบเอกหญิง สุนทรี คูกิติรัตน
จาสิบเอกหญิง สุนทรียา ธนะสิทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๑๗๙
๗๑๘๐
๗๑๘๑
๗๑๘๒
๗๑๘๓
๗๑๘๔
๗๑๘๕
๗๑๘๖
๗๑๘๗
๗๑๘๘
๗๑๘๙
๗๑๙๐
๗๑๙๑
๗๑๙๒
๗๑๙๓
๗๑๙๔
๗๑๙๕
๗๑๙๖
๗๑๙๗
๗๑๙๘
๗๑๙๙
๗๒๐๐
๗๒๐๑
๗๒๐๒
๗๒๐๓

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอกหญิง สุนิสา ศิริกังวาน
จาสิบเอกหญิง สุเนตรา เจริญศรี
จาสิบเอกหญิง สุพร ยิ่งบุญ
จาสิบเอกหญิง สุพรรษา แฝงสมศรี
จาสิบเอกหญิง สุพัตยา เจริญผล
จาสิบเอกหญิง สุภาพ ศุภมาตย
จาสิบเอกหญิง สุภาพร เมฆขลา
จาสิบเอกหญิง สุภาพร วรรณเลิศ
จาสิบเอกหญิง สุภาภรณ ปาลีสรอย
จาสิบเอกหญิง สุภาภรณ อังคาวุธ
จาสิบเอกหญิง สุภาวดี จี๊ดนาเกลือ
จาสิบเอกหญิง สุมณฑา อูสุวรรณ
จาสิบเอกหญิง สุมิตรา สงวนศิลป
จาสิบเอกหญิง สุรียพร สุระมานะ
จาสิบเอกหญิง เสาวณีย พิมพสอาด
จาสิบเอกหญิง เสาวลักษณ ยังเดช
จาสิบเอกหญิง หนูรัก สาธร
จาสิบเอกหญิง หรรษา นุชศรี
จาสิบเอกหญิง อติภา บุญมานาง
จาสิบเอกหญิง อโนชา แฝงสีพล
จาสิบเอกหญิง อมรรัตน บุญชด
จาสิบเอกหญิง อมรรัตน วรพงษ
จาสิบเอกหญิง อรทัย ประชากูล
จาสิบเอกหญิง อรทัย มีศิริ
จาสิบเอกหญิง อรวรรณ เพ็งใย

๗๒๐๔
๗๒๐๕
๗๒๐๖
๗๒๐๗
๗๒๐๘
๗๒๐๙
๗๒๑๐
๗๒๑๑
๗๒๑๒
๗๒๑๓
๗๒๑๔
๗๒๑๕
๗๒๑๖
๗๒๑๗
๗๒๑๘
๗๒๑๙
๗๒๒๐
๗๒๒๑
๗๒๒๒
๗๒๒๓
๗๒๒๔

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จาสิบเอกหญิง อรอนงค แสนสุข
จาสิบเอกหญิง อรอุมา นิ่มบัว
จาสิบเอกหญิง อัจฉรา สนสกุล
จาสิบเอกหญิง อัญชลี เนียมรัศมี
จาสิบเอกหญิง อัมพร ครุฑบุญ
จาสิบเอกหญิง อารญา บริบูรณ
จาสิบเอกหญิง อารีรัตน บรรเทาแสง
จาสิบเอกหญิง อําพร กิจวสมบัติ
จาสิบเอกหญิง อําพร แกวแจง
จาสิบเอกหญิง อิศวรยา ทาทอง
จาสิบเอกหญิง อุษา ขวัญเมือง
จาสิบโทหญิง กชพร ปรางจันทร
จาสิบโทหญิง ขวัญหทัย สุทธาชีพ
จาสิบโทหญิง ทิพวรรณ บุตตะ
จาสิบโทหญิง ธิติมา มัชชิพันธุ
จาสิบโทหญิง นนทวรรณ โสติสงฆ
จาสิบโทหญิง บุญทนา ทินาน
จาสิบโทหญิง พรพรรณ ศรีสวัสดิ์
จาสิบโทหญิง พิรัชดา วงศบุญมี
จาสิบโทหญิง วันณา ดอนวิชัย
จาสิบโทหญิง ศิรประภา
ระฆังสมบูรณ
๗๒๒๕ จาสิบโทหญิง สําลี งามราม
๗๒๒๖ จาสิบโทหญิง อรชา ล้ําเลิศ
๗๒๒๗ จาสิบโทหญิง อรวรรณ ศรีสวัสดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๒๒๘
๗๒๒๙
๗๒๓๐
๗๒๓๑
๗๒๓๒
๗๒๓๓
๗๒๓๔
๗๒๓๕
๗๒๓๖
๗๒๓๗
๗๒๓๘
๗๒๓๙
๗๒๔๐
๗๒๔๑
๗๒๔๒
๗๒๔๓
๗๒๔๔
๗๒๔๕
๗๒๔๖
๗๒๔๗
๗๒๔๘
๗๒๔๙
๗๒๕๐
๗๒๕๑
๗๒๕๒

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบโทหญิง อัจฉรียา ชางปด
จาสิบโทหญิง อาพิชญา ชวยชูหนู
จาสิบตรีหญิง กาญจนา เอกจิตร
จาสิบตรีหญิง จันธิดา วงศราษฎร
จาสิบตรีหญิง ปริศนา เหมือนมิ่ง
จาสิบตรีหญิง พรอมพันธ เผาสูง
จาสิบตรีหญิง พิมพพิชชา ศรีทะวงษ
จาสิบตรีหญิง เพ็ญพิชชา รินไธสง
จาสิบตรีหญิง ภัทราภรณ ดอกสอน
จาสิบตรีหญิง สุรีรัตน แกวใจ
จาสิบตรีหญิง อุบลวรรณ เครือทนุ
จาสิบตรีหญิง อุษณา เจริญพันธุ
สิบเอกหญิง จันทิมา อวนศรี
สิบเอกหญิง จิราภรณ จันทรสุวรรณ
สิบเอกหญิง จิรารัตน ภูพลผัน
สิบเอกหญิง ฉัฐฑริกา บางแกว
สิบเอกหญิง ชญาดา พันธทุย
สิบเอกหญิง ชไมกร ไชยพานิช
สิบเอกหญิง ชลธิชา พุกชาญคา
สิบเอกหญิง ณิชชารีย พุทธิพีรพงศ
สิบเอกหญิง ดวงฤทัย วงศเกตุ
สิบเอกหญิง นงนุช ปายงูเหลือม
สิบเอกหญิง ปทุมพร รตนโพธิชัย
สิบเอกหญิง ปนัดดา โคตรมณี
สิบเอกหญิง ประภาพิศ คําตา

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๗๒๕๓ สิบเอกหญิง ปุณยนุช
จันทรบุญยาพัฒน
๗๒๕๔ สิบเอกหญิง พิมพชนก ดินเด็ม
๗๒๕๕ สิบเอกหญิง พิมพรภัช พิริรัมภ
๗๒๕๖ สิบเอกหญิง พิไลพร โพธิ์นาแค
๗๒๕๗ สิบเอกหญิง เมตตา บุญพา
๗๒๕๘ สิบเอกหญิง รจนา ดอนทอง
๗๒๕๙ สิบเอกหญิง ระตีกานต แพรสี
๗๒๖๐ สิบเอกหญิง รัตนาภรณ ปกการะถา
๗๒๖๑ สิบเอกหญิง รุงตะวัน บุราณรมย
๗๒๖๒ สิบเอกหญิง วนิดา วังสังยาว
๗๒๖๓ สิบเอกหญิง วรนุช คุมฉายา
๗๒๖๔ สิบเอกหญิง วินัสชฎา ชื่นเมือง
๗๒๖๕ สิบเอกหญิง ศรัณยรักษ
จันทรมณีภรณ
๗๒๖๖ สิบเอกหญิง ศิริรัตน ศุขเอี่ยม
๗๒๖๗ สิบเอกหญิง ศิริวรรณ แจมไพศาล
๗๒๖๘ สิบเอกหญิง สกุลรัตน รัสมีจันทร
๗๒๖๙ สิบเอกหญิง สนธยา ไชยปญญา
๗๒๗๐ สิบเอกหญิง สุธาทิพย อินทรถาวร
๗๒๗๑ สิบเอกหญิง สุภาพ แกวกระโทก
๗๒๗๒ สิบเอกหญิง สุวรรณา ปานทะวงศ
๗๒๗๓ สิบเอกหญิง หนึ่งฤทัย เรือนแกว
๗๒๗๔ สิบเอกหญิง อรอนงค พรายแกว
๗๒๗๕ สิบเอกหญิง อัญจิดา แปลงสาร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

นาวาเอก ปริญญา ลือชูวงศ
นาวาโท กษิดิศ นรเศรษฐกุล
นาวาโท กานต อรัณยกานนท
นาวาโท ฐัญวิทย เครือสินธุ
นาวาโท ธวัชชัย ศานติพิพัฒน
นาวาโท ธีรพล ปญจชัยพรพล
นาวาโท พรสิระ หงสกุล
นาวาโท วิทยา ใจกุศล
นาวาโท ศราวุธ ศรีนาแกว
นาวาโท เศกสิทธิ์ เกียรติวัฒนวิศาล
นาวาโท สรภพ ภักดีวงศ
นาวาโท สุรเชษฐ ทองแมน
นาวาโท อัครเดช วองวิทย
นาวาโท อานุภาพ กาญจนเตมีย
นาวาตรี กมล พราหมณแกว
นาวาตรี กฤชณภัทร เสรีสวัสดิ์
นาวาตรี กฤษณพร จันทรยิ้ม
นาวาตรี กฤษณพร เนตรประภา
นาวาตรี กวิน ประยูรยวง
นาวาตรี กวิศ พันธุเอี่ยม
นาวาตรี กุศลิน สุนทรศารทูล
นาวาตรี เกรียงไกร รักษา
นาวาตรี คุณวุฒิ รุงรัศมี
นาวาตรี จรรษณะ อุยยะพัฒน

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
กองทัพเรือ
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาตรี จักรกฤษ วังกรานต
นาวาตรี จักรเพชร สิริชุมแสง
นาวาตรี จิรวัฒน แกวสาทร
นาวาตรี จิรวัฒน ตั้งใจ
นาวาตรี จิรัฏฐ อัมพะเศวต
นาวาตรี จุมพล งามกาละ
นาวาตรี เจษฎา ตาลลักษมณ
นาวาตรี เฉลิมเกียรติ นุชธุรี
นาวาตรี ชลากร หิรัญเรือง
นาวาตรี ชัยวุฒิ อัคพิน
นาวาตรี เชษฐรชา จันทรพานิช
นาวาตรี ฑาหกร รชตะนันทน
นาวาตรี ณภัทร ตีระพฤติกุลชัย
นาวาตรี ณัฐกิต การสมวรรณ
นาวาตรี ณัฐพล กาญจนบริรักษ
นาวาตรี ณัฐพัชร ฉิมทัด
นาวาตรี ณัฐวุฒิ เกตุทอง
นาวาตรี ณัฐวุฒิ สายหยุด
นาวาตรี ณัฐวุฒิ อรชร
นาวาตรี ณัฐศักดิ์ ชางหลอ
นาวาตรี ตรีวุฒิ อนุรักษบัณฑิต
นาวาตรี ตอพงศ ฟุงเฟอง
นาวาตรี ตังเมล พิริยะวงศ
นาวาตรี ทรงยศ เฉลิมพนาพันธ

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

นาวาตรี ทวีศักดิ์ เหลือสิน
นาวาตรี ทศวัชร ประเสริฐ
นาวาตรี ทักษกร ตัณฑวุฑโฒ
นาวาตรี ทิเนศร ปลาตะเพียนทอง
นาวาตรี ธนชัย กระตายทอง
นาวาตรี ธนนท อาจหาญ
นาวาตรี ธนบัตร ศรีวรรณ
นาวาตรี ธนพัฒน คนซื่อ
นาวาตรี ธนวิชญ สหวิศิษฏ
นาวาตรี ธรณินทร คชเสนี
นาวาตรี ธวัชชัย เทียนบุญสง
นาวาตรี ธวัชชัย เพ็ชรน้ําสิน
นาวาตรี ธิติสรรค ฉันทาคโม
นาวาตรี ธีรชัย เติมมธุรพจน
นาวาตรี ธีรนันท สุขเวช
นาวาตรี ธีรภัทร พินธุโท
นาวาตรี นราศักดิ์ บายคายคม
นาวาตรี นริศ เอี่ยมละออ
นาวาตรี นาวิน คีรีเลิศ
นาวาตรี บวรวิชญ สมศักดิ์
นาวาตรี บัณฑิต อารีรอบ
นาวาตรี ปฐมพงษ คุมมา
นาวาตรี ประติพัทธพงศ วงษพานิช
นาวาตรี ปริญญ กันอยู
นาวาตรี ปญญาพล กลอมศิริ

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาตรี ปาสัก ไชยเนตร
นาวาตรี ปยณัฐ สาระวงศ
นาวาตรี พงศกร สายศรี
นาวาตรี พงศธร ยิ่งอินทร
นาวาตรี พงศธร สะบาย
นาวาตรี พงศพิสิฐ ไลทอง
นาวาตรี พงศศักดิ์ แกวจํานงค
นาวาตรี พงษศักดิ์ พฤษสลุง
นาวาตรี พรชัย ถนอมเนื้อ
นาวาตรี พรพระพรหม ธรรมนิตยกุล
นาวาตรี พรรษวุฒิ พิมลบุตร
นาวาตรี พรอมเพื่อน แตงนารา
นาวาตรี พลเทพ สุขอุดม
นาวาตรี พหล ชววิสุทธิกูล
นาวาตรี พารณ แสงแกว
นาวาตรี พีรพัฒน วาณิชยชาติ
นาวาตรี พุทธิคุณ แสงทอง
นาวาตรี ภราดร เข็มพิลา
นาวาตรี ภัทรพล สิทธิวงษ
นาวาตรี ภาณุพล วศะกุลพงศ
นาวาตรี ภารดร เกิดแจง
นาวาตรี ภูมิ ภูมมะภูติ
นาวาตรี มานพ สืบสาย
นาวาตรี มีน สุวรรณวัฒน
นาวาตรี เมธัส บุญศรี

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

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาตรี เมธาวี หิรัญมูล
นาวาตรี ยศกร พลประสิทธิ์
นาวาตรี ยศพล สาโรจน
นาวาตรี ยุทธนา บุบผา
นาวาตรี รชาเศรษฐ ศิระวัฒนทัศน
นาวาตรี รัฐเขต รัศมี
นาวาตรี รัตนเฉลิม เฉลิมสุข
นาวาตรี วชิร รักทอง
นาวาตรี วรงคฤทธิ์ หงสประสิทธิ์
นาวาตรี วรยุทธ ตรีสอน
นาวาตรี วรรธนะ บุญตนาชัย
นาวาตรี วรุตม มีสังข
นาวาตรี วิตรัส สมาบัติ
นาวาตรี วิทยา ไชยดี
นาวาตรี วิธวินท อมรสันต
นาวาตรี วิพล คงแกว
นาวาตรี วิษุวัต ปานบานเกร็ด
นาวาตรี วีรศักดิ์ แกวสวาง
นาวาตรี วุฒิพงค ดีกระจาง
นาวาตรี ศราวุธ สังกรธนกิจ
นาวาตรี ศากร ศรีมงคล
นาวาตรี ศาสตรา เจริญชัย
นาวาตรี สาชล หวงนิกร
นาวาตรี สาริษฐ สุทธิพันธุ
นาวาตรี สิทธิศักดิ์ นพสิทธิพร

๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาตรี สุทธิพงษ ศรีอินทรสุทธิ์
นาวาตรี สุนันท เนสะและ
นาวาตรี สุรพงค ยอดเจริญ
นาวาตรี สุรศักดิ์ สุพัฒนกุล
นาวาตรี สุรัตน ทรงทิพย
นาวาตรี สุริยา ใยออน
นาวาตรี สุวิทย กลวยหอม
นาวาตรี แสงฟา สวัสดิ์นาค
นาวาตรี โสภณ โกวิทอิสริยะ
นาวาตรี อดิเรก ศรีทองคํา
นาวาตรี อธิป บุญยงค
นาวาตรี อนันตเดช จูเซียน
นาวาตรี อนุตร สุเมธาวัฒนพงศ
นาวาตรี อนุสรณ คลายมงคล
นาวาตรี อภิณัฐ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นาวาตรี อภินันท สุขชัยศรี
นาวาตรี อรรถพล พงษสวัสดิ์
นาวาตรี อลงกร บุษราตระกูล
นาวาตรี อัครสารัช ตุงคะสถาน
นาวาตรี อํานาจ ภูทอง
นาวาตรี อิสระพงษ นิตยกิตติ
นาวาตรี เอกพงศ ชูศรี
นาวาตรี เอกพณ ทํานองนาค
นาวาตรี เอกวัฒน สงวนเผา
เรือเอก กมล เหมรา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓

เรือเอก กฤษณภพ อุบลเทพชัย
เรือเอก กิตติพงษ กอบการ
เรือเอก กิตติพล นวมมณีรัตน
เรือเอก กิตติศักดิ์ ขุนณิรงค
เรือเอก ขวัญใจ เครือวัลย
เรือเอก คัมภีร เนื่องจํานงค
เรือเอก จิรวัฒน แกวบัว
เรือเอก เจนยุทธ ภิบาลวงษ
เรือเอก ใจเพชร เอี่ยมละออ
เรือเอก ชนะพล ฉินนะโสต
เรือเอก ชลวิทย ไตรยพืชน
เรือเอก ชินโชติ จินดา
เรือเอก โชดิวัต ถิรนัยเตชทัต
เรือเอก ไชยา นะวงรัมย
เรือเอก ฐิติกรณ เข็มศรี
เรือเอก ณัฎฐพล หิรัตนพันธุ
เรือเอก ณัฏฐณธกฤศ ผลอาจ
เรือเอก ณัฐพงศ สมบูรณเกื้อ
เรือเอก ธนกฤต พรนิมิตร
เรือเอก ธนชัย วิยะรันดร
เรือเอก ธนวรรธน คําแหงพล
เรือเอก ธนวัฒน เตียวกิจ
เรือเอก ธาดาพงศ สุกสวาง
เรือเอก ธีรนิธิ์ ปญจะ
เรือเอก นพัฐกรณ คงธนเกียรติกุล

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรือเอก นราเชษฐ วิทยดํารงค
เรือเอก นันทพัทธ รักทอง
เรือเอก บุญญฤทธิ์ สุขเมือง
เรือเอก ปรัชญา แสงแกว
เรือเอก ปวิณ กลขุนทด
เรือเอก ปองราษฎร แยมงามเรียบ
เรือเอก พจนพิชัย สุนปาน
เรือเอก พรรษ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
เรือเอก พิสุทธิ์ศักดิ์ สุพยากรณ
เรือเอก ภาณุพงศ จําเริญวงศ
เรือเอก ภูมิธรรม จุนเจือจาน
เรือเอก ภูมิวุฒิ อมาตยกุล
เรือเอก รพีภัทร โกสยะมาศ
เรือเอก รัฐ กาญจนโชติ
เรือเอก วงศกร สุขเกษม
เรือเอก วริษฐ วรรละออ
เรือเอก วัชรพงษ พรมเหมา
เรือเอก วิทยา มะสิทธิ์
เรือเอก วิสิทธิ พรมลี
เรือเอก ศลักษณ ฤทธิเดช
เรือเอก ศักดา สุพล
เรือเอก ศิวะเทพ เรืองศิลปประเสริฐ
เรือเอก ศุภวัชช เดชาสกุล
เรือเอก สัมภาษณ สอนศรียา
เรือเอก สุจริต พลแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓

เรือเอก สุทธิชัย ธรรมชาติ
เรือเอก สุบรรณ สงสวัสดิ์
เรือเอก สุพจน จินดาทิพย
เรือเอก สุรเชษฐ รุจิระเมธี
เรือเอก โสรัจ ลดเลี้ยว
เรือเอก อธิบดี ทองเต็ม
เรือเอก อภิชน อึ้งประเสริฐ
เรือเอก อริยะ ทองมั่น
เรือเอก อานนท นาคประสิทธิ์
เรือเอก อิทศวะ นามจันดา
เรือเอก เอกศักดิ์ กัณหะเสน
เรือโท กวีศักดิ์ แกวสวี
เรือโท คมกฤษ พิมรัตน
เรือโท เฉลิมพล กลอมจิต
เรือโท เทวฤทธิ์ ดีดวงพันธ
เรือโท ธนาวุฒิ สุขภูวงค
เรือโท ธวัชชัย บุญมาก
เรือโท ธีระวัฒน คงเขียว
เรือโท นวคุณ ดาจันทร
เรือโท ปกรณ ชูเชื้อ
เรือโท ปฏิพัทธ ภักดิ์สําราญ
เรือโท พิเชษฐ ชัยชนะ
เรือโท พิเชษฐ เดชพร
เรือโท ภัทรเดช จิณะกับ
เรือโท ภัสภูมิ หิรัญ

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรือโท มานะ แกมแกว
เรือโท โรมรันต มุละสีวะ
เรือโท วัฒนชัย ชาวชน
เรือโท วีระยุทธ กรางปรีชา
เรือโท สมชาย ประสมเดช
เรือโท สานิตย ทรัพยบุญมี
เรือโท สายันห จันทรมุณี
เรือโท สุรเดช นฤภัย
เรือตรี กฤษฎา อยูบรรยงค
เรือตรี กฤษดา กังสดาลย
เรือตรี กษิดิศ สระมุณี
เรือตรี กอสกุล ผัดจันตา
เรือตรี กันตินันท ภิญโญพรพาณิชย
เรือตรี ดุลยทรรศน มณเทียน
เรือตรี นิพนธ พยุงวงษ
เรือตรี นิยม วงษา
เรือตรี ประศานต กลากลาง
เรือตรี ภานุพงศ ไชยนา
เรือตรี เมษา พลายสาสินธุ
เรือตรี วราห พืชพันธุ
เรือตรี วุฒิพงษ บุญขันธ
เรือตรี สะเต วงคกระโซ
เรือตรี สําราญ ไชยขนอม
เรือตรี สุรชัย ศิริ
เรือตรี สุริยัน เกิดตุม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓

เรือตรี อดุลย อินสุวรรณ
เรือตรี อัครเดช อุดมนุกูล
เรือตรี เอนก บุญชู
พันจาเอก กนกพล วีระพงษ
พันจาเอก กานตชนก พุทธรักษา
พันจาเอก กิตติ์พิพัชร ยิ้มเมือง
พันจาเอก กิตติศักดิ์ ไชยปรุง
พันจาเอก เกียรติศักดิ์ รอดดําริห
พันจาเอก เกียรติศักดิ์ สุดสงวน
พันจาเอก ขวัญชัย ภูระหงษ
พันจาเอก คงคา อินทชาติ
พันจาเอก คชาชาติ นิ่มละมัย
พันจาเอก คณพศ ภาทิพยทอง
พันจาเอก คเณศ ยานอ
พันจาเอก คมสันต รักษศิริ
พันจาเอก จเด็จ พลอยงาม
พันจาเอก จรินทร ใจถาวร
พันจาเอก จลิน นันทศร
พันจาเอก จักรพันธ สกุลทอง
พันจาเอก จาณิกรณ ศรีจันทร
พันจาเอก จิรพงศ แปนอินทร
พันจาเอก ฉลอง เวฬุวนารักษ
พันจาเอก ฉลอง หอยดี
พันจาเอก ฉลาด เถยสูงเนิน
พันจาเอก ฉัตรชัย โพธิ์พูลเงิน

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
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(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาเอก เฉลิมพงษ ยอดทอง
พันจาเอก ชลิต นิยอด
พันจาเอก ชัชชัยพงษ กลัดสุข
พันจาเอก ชัยเชนทร ตูจินดา
พันจาเอก ชัยณรงค บุษบงษ
พันจาเอก ชัยยันต พลแสง
พันจาเอก ชัยโรจน ยันเยี่ยม
พันจาเอก ชัยวัฒน นามะกุณา
พันจาเอก เชษฐา จิ๋วจังหรีด
พันจาเอก ณัฐกุล ดิสเสถียร
พันจาเอก ณัฐพงษ โกธัญญะ
พันจาเอก ณัฐพงษ นวลจันทร
พันจาเอก ณัฐภูมินทร ปานรักษ
พันจาเอก ณัฐวุฒิ เคยเห็น
พันจาเอก ณัฐวุฒิ ใจแสน
พันจาเอก ดิเรก โพธิ์ไพจิตร
พันจาเอก เดชา งามตา
พันจาเอก ทรงศักดิ์ หลักเพ็ชร
พันจาเอก ทวีป ศรีโปฎก
พันจาเอก ทวีสิน วงศอราม
พันจาเอก ทศพล เฮงศิริ
พันจาเอก ธณายุทธ เชื่อมสุข
พันจาเอก ธนกร ดีดวยมี
พันจาเอก ธนภณ นิลสนธิ
พันจาเอก ธนวิชญ นราแกว
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พันจาเอก ธานุวัฒน สอนพิมพพอ
พันจาเอก ธีระ แสนศรี
พันจาเอก ธีระวัตร ประชากูล
พันจาเอก นพพล ชอชัน
พันจาเอก นรินทร คําเนตร
พันจาเอก นรินทร อุทิศโชคชัย
พันจาเอก นวพล บุปผาพันธ
พันจาเอก นาวิก ภูรัตน
พันจาเอก บัญญัติ อาษาเสนา
พันจาเอก บัณฑิต เต็งสุวรรณ
พันจาเอก ปกรณ แตงออน
พันจาเอก ปณชัย อุยเจริญ
พันจาเอก ประจักษ ยาพิลา
พันจาเอก ประดิษฐ สายรัตน
พันจาเอก ประนต ศรีอินคํา
พันจาเอก ประยุทธ ปลายขอก
พันจาเอก ประสิทธิ์ หมายมุง
พันจาเอก ปราโมทย รับคําอินทร
พันจาเอก ปรารถนา บัญชาศักดิ์เจริญ
พันจาเอก ปรีชา ศรีพารา
พันจาเอก ปญญา ศรีทน
พันจาเอก ปยะพงศ ดาบลาอํา
พันจาเอก พงศพันธุ ผองดี
พันจาเอก พงษเทพ มาลาอี
พันจาเอก พงษพิทักษ บุญอาสา
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(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาเอก พงษพิพัฒน สกุลนาวิน
พันจาเอก พรพิพัธ พวกคง
พันจาเอก พลรบ คงพันธคุม
พันจาเอก พัฒนพงษ เล็กคง
พันจาเอก พิษณุ บุตรดี
พันจาเอก พิษณุ สีคังไพ
พันจาเอก พิสิทธิ์ สุธีวจนะการกุล
พันจาเอก พีรพงษ วองพัฒนพล
พันจาเอก ไพรัตน คําหอม
พันจาเอก ไพวัลย โพธิ์โสภา
พันจาเอก ภาคภูมิ ตงกระโทก
พันจาเอก ภานุพงศ สงพะโยม
พันจาเอก ภานุพงษ สีสวย
พันจาเอก ภานุวัฒน โฉมฉลาด
พันจาเอก ภาราดร บัวทองบุญ
พันจาเอก ภาสกร พูลผล
พันจาเอก ภาสกร โพธารชร
พันจาเอก มนชัย วิวัฒนกสิกิจ
พันจาเอก มาโนชญ พันธจันทร
พันจาเอก ยศพล ปนฟา
พันจาเอก ยุทธนันต พรมวงศ
พันจาเอก โยธิน สวัสดี
พันจาเอก รณกร ทรรศนกมน
พันจาเอก รังสรรค หงษประเสริฐ
พันจาเอก ราวินทร ทองปาน
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หนา ๑๙๔
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พันจาเอก เรืองศักดิ์ คําศักดา
พันจาเอก ฤชัย กอนเงิน
พันจาเอก วรพงศ พลชะนะ
พันจาเอก วรพล ศาสตรสมบูรณ
พันจาเอก วรายุทธ ออนอัฐ
พันจาเอก วัชรชัย ทรงธิบาย
พันจาเอก วันชัย ไชยวรรณ
พันจาเอก วันชัย เนื่องเกิด
พันจาเอก วาสนา แสนตลาด
พันจาเอก วิฑูรย ศรีสอาดพันธวงษ
พันจาเอก วิโรจน จิตตมั่นคง
พันจาเอก วิสูตร เปรมเจริญ
พันจาเอก วิสูตร สิงขร
พันจาเอก วีรพงษ ดวงมณี
พันจาเอก วีรภัทร ประทุมทอง
พันจาเอก วีระ สมานมิต
พันจาเอก วีระศักดิ์ ทองคําภา
พันจาเอก วุฒิ วงษประเทศ
พันจาเอก วุฒิพงษ สุวรรณ
พันจาเอก ศราพันธุ อินธิแสง
พันจาเอก ศราวุฒิ ภูยะตะ
พันจาเอก ศักดา หนูคง
พันจาเอก ศิวกานต มาธุระ
พันจาเอก ศุภชัย หนูดวง
พันจาเอก ศุภชัย ใหมเนียม
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(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาเอก ศุภากร ชูแกว
พันจาเอก สทาน กันหา
พันจาเอก สนธิ ศิริเลิศ
พันจาเอก สมพร นันทจันทร
พันจาเอก สมภพ ใบยา
พันจาเอก สมหมาย โฉมศรี
พันจาเอก สวัสดิ์ เจือบุญ
พันจาเอก สัญญา เสวะโก
พันจาเอก สาธิต จรุงพัฒนานนท
พันจาเอก สานิตย สุขวดี
พันจาเอก สิทธิพล แสงแจม
พันจาเอก สุกิจ ไกลชิต
พันจาเอก สุชาติ เกตุสุขแสง
พันจาเอก สุทธิพงษ รัตนจุล
พันจาเอก สุทัด พิมภักดี
พันจาเอก สุเทพ กอบผดุงเกียรติ
พันจาเอก สุธีชาติ นอยอยู
พันจาเอก สุพิน กทิศาสตร
พันจาเอก สุมนตชัย บําเพ็ญอยู
พันจาเอก สุเมธา เหมือนโพธิ์
พันจาเอก สุรเชษฐ ฉิมลอย
พันจาเอก สุรศักดิ์ แสงคํา
พันจาเอก สุรสิทธิ์ หุยน้ํา
พันจาเอก สุวรรณ บุญมี
พันจาเอก สุวิเชษฐ โอชา
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พันจาเอก องอาจ เกิดสีทอง
พันจาเอก อดุลย กุลวงษ
พันจาเอก อดุลยเดช ดอนโสม
พันจาเอก อธิวัศน จรัสหมื่นไว
พันจาเอก อนุชา นําจิตร
พันจาเอก อนุชา ลบสันเทียะ
พันจาเอก อนุวัฒน บุญเริ่ม
พันจาเอก อภิชาติ ดีโทน
พันจาเอก อภิรักษ ชางจักรดี
พันจาเอก อรรถพล เอี่ยมภักดี
พันจาเอก อัศวพล บุตรแดง
พันจาเอก อัศวิน กุลชาติ
พันจาเอก อัศวิน หวังเจริญ
พันจาเอก อานนท อ่ําแจม
พันจาเอก อุเทน ปานผอง
พันจาเอก อูเส็น ยะลา
พันจาเอก เอกราช ศรีสมุทร
พันจาเอก กมลรัตน เบญจมาด
พันจาเอก กริชพล ราวะดี
พันจาเอก กฤษณะ สลักดํา
พันจาเอก กษมา กลอมพุม
พันจาเอก กานติพัทธ ลาสอน
พันจาเอก กําพล ขวงทิพย
พันจาเอก กิตติ จันทรบูรณ
พันจาเอก กิตติ บุญจันทร
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(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาเอก กิตติกร กลาดี
พันจาเอก กิตติชัย กรุณา
พันจาเอก กิตติพันธ สาริบุตร
พันจาเอก กิตติศักดิ์ สีดาชมภู
พันจาเอก กุหลาบ แสนสุข
พันจาเอก โกสินทร จันทนะ
พันจาเอก ไกรศร บัวแกว
พันจาเอก ขจรเวช จูพันทะ
พันจาเอก ขจรศักดิ์ เกตุแกว
พันจาเอก คงเดช เวียงนนท
พันจาเอก คงฤทธิ์ นุชลา
พันจาเอก คมศักดิ์ ยงกสิกรรม
พันจาเอก คมสันต วรปาณิ
พันจาเอก คําพล กิ่งเกษ
พันจาเอก จตุพล เหลือบุญชู
พันจาเอก จตุภูมิ พรหมมา
พันจาเอก จตุรงค กลั่นการไถ
พันจาเอก จักรกริช แสงกลา
พันจาเอก จักรกฤษณ สมปาน
พันจาเอก จักรกฤษณ แสงจันทรเทศ
พันจาเอก จักรพงศ จุติวารี
พันจาเอก จักรพงษ คุมวงษ
พันจาเอก จักรพงษ ดีสกุล
พันจาเอก จักรพงษ สถาอุน
พันจาเอก จักราวุธ แกวออน
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พันจาเอก จารุพงษ ปสสาคํา
พันจาเอก จํารัส สุยฉอง
พันจาเอก จิณณะ บุญสอง
พันจาเอก จิรพร จันทรมณี
พันจาเอก จิรพันธ กลอมแกว
พันจาเอก จิระศักดิ์ คิ้ววิลัย
พันจาเอก จีระวัฒน มณฑา
พันจาเอก เจนรบ พรหมแสนจันทร
พันจาเอก เจริญชัย พลพูน
พันจาเอก เจษฎา ยอดแกว
พันจาเอก ฉัตรชัย อิ่มพงษ
พันจาเอก เฉลา ศรีทัศน
พันจาเอก ชญาธร ไกรรัตน
พันจาเอก ชยางกูร แกวภู
พันจาเอก ชรัมย บานเนิน
พันจาเอก ชัชชล เสนห
พันจาเอก ชัยทัศ ทับมี
พันจาเอก ชัยยศ วรแสน
พันจาเอก ชัยวัฒน จินดาไทย
พันจาเอก ชัยวัฒน ปณฤทธิ์
พันจาเอก ชัยวัฒน ยุทธพิชัยนาวิน
พันจาเอก ชัยวุฒิ ลูกอินทร
พันจาเอก ชัยสมร มีศรี
พันจาเอก ชาคริต ทองยืน
พันจาเอก ชาญชัย หวังสวัสดิ์
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๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาเอก ชานนท คุมวงษา
พันจาเอก ชิตพล โตเหมือน
พันจาเอก เชิดชัย โสนาคา
พันจาเอก ณรงค ตะแกว
พันจาเอก ณรงค บุญนวม
พันจาเอก ณรงคชัย อําไพ
พันจาเอก ณรงคเดช อัมพบุตร
พันจาเอก ณรงคฤทธิ์ ยิ้มอยู
พันจาเอก ณัฐกิตติ์ อินทรกับจันทร
พันจาเอก ณัฐคมน วชิระโสภณพงศ
พันจาเอก ณัฐจักษ ถายกลาง
พันจาเอก ณัฐพงษ นอยแตง
พันจาเอก ณัฐพล บัวงาม
พันจาเอก ณัฐพล บัวเพชร
พันจาเอก ณัฐพิพัฒน ณัฐปภาโภคิน
พันจาเอก ณัฐวุฒิ ศรีบุโฮม
พันจาเอก ดนุพล ฤชุภูมิพันธุ
พันจาเอก ดุษดี นาคพงษ
พันจาเอก เดนชัย ขาวผิว
พันจาเอก เดนพงศ สําอางเอี่ยม
พันจาเอก เดวิทย นนทอาษา
พันจาเอก ไตรรัตน ชัยพฤกษวัฒนา
พันจาเอก ถนัด ทินกระโทก
พันจาเอก ทนงศักดิ์ รสจันทร
พันจาเอก ทรงพล มหาวิเชียร
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พันจาเอก ทวีชัย ประเวสไพรสนธิ์
พันจาเอก ทวีชัย วิงกระโทก
พันจาเอก ทิศากร บัวเผื่อน
พันจาเอก เทอดพงษ อบอุน
พันจาเอก ธงชัย กิ่งกนก
พันจาเอก ธณพล สวางแสง
พันจาเอก ธนพณ นงคทอง
พันจาเอก ธนภณ ปานนิยม
พันจาเอก ธนวรรษ กลาแข็ง
พันจาเอก ธนาดร ศิริวิโย
พันจาเอก ธนาธิป บุญตา
พันจาเอก ธนาวุฒิ ยมหา
พันจาเอก ธราดล จันทจิตร
พันจาเอก ธวัชชัย ขาวคง
พันจาเอก ธีรพงษ เที่ยงดี
พันจาเอก ธีรศักดิ์ เกิดแกว
พันจาเอก ธีรศักดิ์ ทะนวนรัมย
พันจาเอก ธีระพล ศรีสุวงค
พันจาเอก ธีราพิเชฐ พรมจําปา
พันจาเอก นทีทร ไชยบุญเรือง
พันจาเอก นพคุณ เกตุศิริ
พันจาเอก นพพงษ โพธิ
พันจาเอก นพรัตน ศรีภักดี
พันจาเอก นพรุจ เกิดสนอง
พันจาเอก นภดล พานเมือง

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
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(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาเอก นรินทร กันทะเมฆ
พันจาเอก นัทธพล เชื้อบุญมี
พันจาเอก นันทพงษ มั่งมี
พันจาเอก นาวิน จาดจาง
พันจาเอก นาวี ขวัญทองหาว
พันจาเอก นิพัฒน บุญมา
พันจาเอก นิรันดร ติยะบุตร
พันจาเอก นิรันทร เณรพรม
พันจาเอก นิรุด บุตรแสนโคตร
พันจาเอก นิรุศม วงศสุวัฒน
พันจาเอก นิวัฒน ปรูกระโทก
พันจาเอก นิวัฒน พลชุมแสง
พันจาเอก นิวัฒน สถานติ้น
พันจาเอก นิวัฒน อรัญทอง
พันจาเอก บรรจง ศรีษะใบ
พันจาเอก บัณฑิต พิทะศร
พันจาเอก บุญฤทธิ์ นิ่งกระโทก
พันจาเอก บุญเสริม พรประภาศักดิ์
พันจาเอก เบญจพล อองแจม
พันจาเอก ปกาสันฑร เกิดศรี
พันจาเอก ปภังกร เทพอินทร
พันจาเอก ประกิต ปาคํามา
พันจาเอก ประพล นิลพันธุ
พันจาเอก ประยูรพงษ มีเดช
พันจาเอก ปรัชญา บุตรฉ่ํา
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หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาเอก ปรัชญา ยิ้มนอย
พันจาเอก ปริญญา ภูโพธิ์
พันจาเอก ปญญาศักดิ์ ศรีจันทรกนก
พันจาเอก ปาวิน เขจรไข
พันจาเอก ปติวัฒน จินดาพล
พันจาเอก ปยะพงษ ใจอุน
พันจาเอก ปยะพงษ นาแถมนาค
พันจาเอก ปุรเชษฐ ธุระธรรม
พันจาเอก ไผทพิสิษฐ สุนันทคณาภรณ
พันจาเอก พงศกร ดีสกุล
พันจาเอก พงศฐกรณ หงษทองมี
พันจาเอก พงศพันธุ คําผอง
พันจาเอก พงษศักดิ์ เที่ยงกระโทก
พันจาเอก พนมพร จันทรโสภา
พันจาเอก พรศักดิ์ พวงมาลัย
พันจาเอก พรศักดิ์ มีแกว
พันจาเอก พรหมพิริยะ ศิลขันธ
พันจาเอก พรอมพงศ บัวเดช
พันจาเอก พรอมรินทร กิจประสพโชค
พันจาเอก พลพงศ ฤชุภูมิพันธุ
พันจาเอก พัฒนพงษ ศรีสุขโข
พันจาเอก พัลลภ บุญประเสริฐ
พันจาเอก พายุ เจนเขตรกิจ
พันจาเอก พินิจ แสงเจริญ
พันจาเอก พิภัช กงแกว
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(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาเอก พิสุทธิ์ เทียนดี
พันจาเอก พีระพงค เคลาฟ
พันจาเอก พีระวุฒิ เตินขุนทด
พันจาเอก พูลศักดิ์ จินดามาตย
พันจาเอก เพียรพงศ พูนเพียรจัด
พันจาเอก ไพรสณฑ พันธเพ็ง
พันจาเอก ไพศิลป เทียนประทีป
พันจาเอก ภัทราวุธ บุญเลิศ
พันจาเอก ภาคภูมิ สนบานเกาะ
พันจาเอก ภาณุพงศ สุวรรณโชติ
พันจาเอก ภานุมาศ มงคลแกว
พันจาเอก ภานุวัฒน แฉบาง
พันจาเอก ภุชงค ทองมี
พันจาเอก ภูชิต หาญจังหรีด
พันจาเอก ภูริทัต ยาสี
พันจาเอก ภูริวัฒน อธิคมภาษิต
พันจาเอก ภูษิต จันทรปลอด
พันจาเอก มงคล กิ่งเกตุ
พันจาเอก มนตชัย เที่ยงธรรมดี
พันจาเอก มนตรี สนั่นนารี
พันจาเอก มนูญ ศิลขันธ
พันจาเอก มานพ ทะนิตะ
พันจาเอก มานิต ภูดีทิพย
พันจาเอก มาลัย ผองแผว
พันจาเอก มุกดา แสนทา
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พันจาเอก เมธี ดํารงศักดิ์
พันจาเอก ยอด อุยรัมย
พันจาเอก ยุติ แกนพรม
พันจาเอก ยุทธนา อินทรบุญ
พันจาเอก ยุทธพงศ เกตุทอง
พันจาเอก ยุทธพร บุญญลักษม
พันจาเอก โยธิน เกาะสระนอย
พันจาเอก รณกร เพ็ชรสุวรรณ
พันจาเอก รณชัย จันทะวงษ
พันจาเอก รณรงค ชาญดวยกิจ
พันจาเอก รัชพล ถาวร
พันจาเอก ราชันต รัตนมาศ
พันจาเอก ราชันย แสงฝาย
พันจาเอก ราเชนท เกงธัญกรรม
พันจาเอก รุงทิวา แกวประดิษฐ
พันจาเอก เรวัติ ฤทธิ์ประเสริฐ
พันจาเอก วชิรศักดิ์ สําราญวงษ
พันจาเอก วชิรา จันธิมา
พันจาเอก วรกฎ พันธสารคาม
พันจาเอก วรรณชัย อุปมานะ
พันจาเอก วรรณรงค พันธพัฒน
พันจาเอก วรานนท สําราญจิตต
พันจาเอก วรายุทธ ปรีชาเมธากุล
พันจาเอก วรุตม นุนสังข
พันจาเอก วศิน ชินวงษา

หนา ๑๙๙
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(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาเอก วศิน พลมาตย
พันจาเอก วัชระ เข็มทอง
พันจาเอก วัฒนา บุดดาวงศ
พันจาเอก วิจิตร เจริญรื่น
พันจาเอก วิชาญ ธรรมดิษฐ
พันจาเอก วิเชียร ดวงดอกรัก
พันจาเอก วิเชียร ปะนัดตา
พันจาเอก วิทยากร แสงรัตน
พันจาเอก วิทยารัฐ คํามุงคุณ
พันจาเอก วินัย เชื้อสุวรรณ
พันจาเอก วินิทร เกียรติสุขสถิตย
พันจาเอก วิโรจน สวนดอกไม
พันจาเอก วิเศษศักดิ์ คําศักดิ์ดา
พันจาเอก วิษณุ ขุนอินทร
พันจาเอก วิษณุกร มีวงศวาร
พันจาเอก วีรพจน เมืองเพ็ชร
พันจาเอก วีระชัย เทียนสุวรรณ
พันจาเอก วีระโชติ ชูวงศ
พันจาเอก วุฒิไกร ศรีหา
พันจาเอก วุฒินันท บุญกวาง
พันจาเอก ศรรักษ อุนจิต
พันจาเอก ศรัญู ทุมสวัสดิ์
พันจาเอก ศรันย แกวเมฆ
พันจาเอก ศรายุธ เลิศเรือนแกว
พันจาเอก ศราวุธ โพธิวัฒน
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หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาเอก ศราวุธ มณีธรรมวงศ
พันจาเอก ศราวุธ มิลานันต
พันจาเอก ศักดิ์ดา ศิลธรรม
พันจาเอก ศุภชัย แสงจันทร
พันจาเอก ศุภรัตน หาทรัพย
พันจาเอก ศุภฤกษ ชํานาญกิจ
พันจาเอก สมคิด คุมเมฆ
พันจาเอก สมยศ อนุพันธ
พันจาเอก สมศักดิ์ คลายทอง
พันจาเอก สมศักดิ์ นอยมณี
พันจาเอก สยมภู ศรีมยุรา
พันจาเอก สวัสดิ์ สีหานาม
พันจาเอก สามารถ เที่ยงพูลโภค
พันจาเอก สามารถ อัปประกัง
พันจาเอก สามารถ อิ่มขุนทอง
พันจาเอก สิทธิพงศ อินจันทร
พันจาเอก สิทธิศาสตร ธรรมพิทักษ
พันจาเอก สุชาติ แซกรัมย
พันจาเอก สุชาติ ศรีกะกุล
พันจาเอก สุทธิพงศ ครุธา
พันจาเอก สุทร ศรีละโพธิ์
พันจาเอก สุธี เจริญเทียบรัตน
พันจาเอก สุพจน ทํานานอก
พันจาเอก สุรเกียรติ บัวทรัพย
พันจาเอก สุรเชษฐ ลั่นซาย
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(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาเอก สุรเชษฐ วิชัยปง
พันจาเอก สุริโย ขันทองดี
พันจาเอก สุวัฒน อยูอินทร
พันจาเอก โสภณ รัตนสุวรรณ
พันจาเอก องอาจ รุงแสง
พันจาเอก อดิชาติ นามกันยา
พันจาเอก อดุลย คําวิแสง
พันจาเอก อนุพงศ เจิมสุจริต
พันจาเอก อนุพงษ มากศรี
พันจาเอก อนุพงษ อินเดช
พันจาเอก อนุรักษ เรือนนอย
พันจาเอก อนุวัฒน อรามศรี
พันจาเอก อนุสรณ กิจประเสริฐ
พันจาเอก อนุสรณ เล็กสาคร
พันจาเอก อภิชาติ ทรัพยงาม
พันจาเอก อภิชาติ ออมเกาะ
พันจาเอก อภิวัฒน ขวาวออน
พันจาเอก อภิวัฒน โชคบริบูรณ
พันจาเอก อภิสิทธิ์ ทําบุญ
พันจาเอก อรรถพล เหลืองสอาดตา
พันจาเอก อรรถสิทธิ์ กันหาเขียว
พันจาเอก อรัญ เพชรคง
พันจาเอก อรุณ เจริญศรี
พันจาเอก อัคร ชูศรี
พันจาเอก อัครเดช สุทธิวงศกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
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๗๐๓
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๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
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๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
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๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓

พันจาเอก อังคาร เมืองคํา
พันจาเอก อัศวเทพ สุวรรณเพ็ชร
พันจาเอก อาทร พูลแกว
พันจาเอก อาทิตย ตาทอง
พันจาเอก อาทิตย สุนรกุมภ
พันจาเอก อิทธิชัย ศิริสุข
พันจาเอก อิศรา เครือมาศ
พันจาเอก อุดม เสงสีแดง
พันจาเอก อุดร ปองภักดี
พันจาเอก เอกชัย สิ้นทุกข
พันจาเอก เอกพงศ ไทยเจริญ
พันจาเอก เอกพงษ เครือมั่น
พันจาเอก เอกพรรณ ศรีเครือแกว
พันจาเอก เอกพล ชวยชู
พันจาเอก เอกรักษ พุมโพธิ์ทอง
พันจาเอก เอกรินทร เยื้อนหนูวงค
พันจาเอก เอกรินทร วงษโคว
พันจาเอก เอกรินทร หมวกเหล็ก
พันจาเอก เอนก เตาหอม
พันจาเอก โอภาส มังคละ
พันจาโท กณิศนันท พันชน
พันจาโท กฤติชัย สิงหสวัสดิ์
พันจาโท กลาณรงค ดลประสิทธิ์
พันจาโท กิตติเชษฐ ศรีนวลชาติ
พันจาโท กิตติพงษ แดงนํา

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาโท คเชนท เขียวชะอุม
พันจาโท คานธี ปรากฏ
พันจาโท จตุพล บุญกอง
พันจาโท จักรพล แสงบุญมี
พันจาโท จักรพันธ กองเวหา
พันจาโท จักราวุธ หมอจิตพิมาย
พันจาโท จิรากร ชาญณรงค
พันจาโท เจริญ เบาคํา
พันจาโท เฉลิมชัย กิจบรรยงเลิศ
พันจาโท ชาญชัย ทองทิพย
พันจาโท ชาติชาย ตวนเย็น
พันจาโท ชูชาติ รัตนภา
พันจาโท ณธกร นุมฤทธิ์
พันจาโท ณัฐเชษฐ ศรีกาญจน
พันจาโท ณัฐพงศ เรืองสุข
พันจาโท ณัฐภณ แชมกลั่น
พันจาโท ดํารงคศักดิ์ สวัสดิ์ลน
พันจาโท โดม แกวปรางค
พันจาโท ทรงธรรม วิริยะ
พันจาโท ทวิช พรมมาศน
พันจาโท ธนกร วงษเสงี่ยม
พันจาโท นันทวัท ผิวอวน
พันจาโท นิมิตร จรีรัตน
พันจาโท บุญยอด โถชารี
พันจาโท ประภาส โนนสูง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓

พันจาโท ประวิทย แปลสุข
พันจาโท พงศพินิต นินทรกิจ
พันจาโท พงศสกุล ศิลรักษ
พันจาโท พงษระพี จันทเลิศ
พันจาโท พงษศักดิ์ เกตุแกว
พันจาโท พัชรพงษ อยูละออ
พันจาโท พิทยา เยาวะ
พันจาโท พิทักษศิลป สุระโคตร
พันจาโท ไพฑูร ปะสิ่งชอบ
พันจาโท ภากร จันทจรูญ
พันจาโท ภุชงค ไทรนอย
พันจาโท ภูเบศร สันตะวา
พันจาโท ภูวดล สาทะโพน
พันจาโท เรขอรรถพร ติลาชัย
พันจาโท วรชาติ ปกเคทาติ
พันจาโท วรายุทธ หงษบิน
พันจาโท วัชรา อยูตระกูล
พันจาโท วิทยา ชันษา
พันจาโท วิทวัส เฮียงหลา
พันจาโท วิวัฒน เริ่มยินดี
พันจาโท วีรพงษ พรมชัยยา
พันจาโท วุฒิชัย สืบกระพันธ
พันจาโท ศรายุทธ เนียมดวง
พันจาโท ศรายุธ สุขฉ่ํา
พันจาโท ศราวุฒิ พรไพศาล

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาโท ศักดิ์สิทธิ์ สุทธิวงษ
พันจาโท ศิริพล ยศศิริพันธุ
พันจาโท ศิริวัชร โลหะศิริกุล
พันจาโท ศุภลักษณ สุดา
พันจาโท เศกสิทธิ์ เลื่อนเงิน
พันจาโท สกล แถมศิริ
พันจาโท สัชฌุกร พุทธชาติ
พันจาโท สิทธิศักดิ์ เลิศธัญญา
พันจาโท สุรินทร วิวัฒนสาครกุล
พันจาโท สุรินทร หงษแกว
พันจาโท เสกสิทธิ์ เอกพรกุลวณิชย
พันจาโท เสนห สุจรต
พันจาโท อดิเรก แกวนวล
พันจาโท อดิศร เรือนสอน
พันจาโท อดิษร สังขทอง
พันจาโท อนุชา ศรีบุญราช
พันจาโท อภิชาติ หลอยดา
พันจาโท อรรถพล นิ่มปราง
พันจาโท อรรถพล เอี่ยมภิรมย
พันจาโท อราม พันนา
พันจาโท อาทร ศรีสังเวช
พันจาโท อํานวยชัย มูลอําคา
พันจาโท เอกพล โลบํารุง
พันจาโท เอกลักษณ เนียมเพชร
พันจาตรี กวี ใยแจง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๙๙
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๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
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๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
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๘๒๓

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาตรี กอบกู เกริกทรัพย
พันจาตรี เกรียงไกร บุญลอม
พันจาตรี เกรียงศักดิ์ สังขเพิ่ม
พันจาตรี ไกรษร กอนผา
พันจาตรี คมสัน สีสุข
พันจาตรี จักรเพชร โอฐจันทึก
พันจาตรี เจษฎา บรรจงใหม
พันจาตรี เจษฎา พันทอง
พันจาตรี ฉัตรชัย พรหมดีสาร
พันจาตรี ชลชัย ศิลา
พันจาตรี ชาติพนธ เอี่ยมสุขประเสริฐ
พันจาตรี ชูเกียรติ รุจิวงศ
พันจาตรี เชาวลิต พิมพโพธิ์กลาง
พันจาตรี โชคชัย เปรมปรี
พันจาตรี ไชยจิตร บุญทวี
พันจาตรี ญาณกวี ไชยศิริยางกูร
พันจาตรี ณรงคศักดิ์ เชยอักษร
พันจาตรี ณัฏฐกาล ยุสุวพันธ
พันจาตรี ณัฐวุฒิ ทองพันธ
พันจาตรี ดนุพล จิราวัสน
พันจาตรี ตอสกุล กิ่งกาหลง
พันจาตรี ทวีศักดิ์ ชางเงิน
พันจาตรี ธวัชชัย มัศยามาศ
พันจาตรี ธีรนันท อรรคนันท
พันจาตรี ธีรวิทย ยะสะวุฒิ

๘๒๔
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(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาตรี ธีระทัศน หายทุกข
พันจาตรี ธีระยุทธ ชมภู
พันจาตรี ธีระยุทธ วงศาสนธิ์
พันจาตรี นนทชัย รักชาติ
พันจาตรี นพเกา ยอดพิกุล
พันจาตรี นพนันท พิมุตติพงศ
พันจาตรี นรินทร บุญญะไพบูรณ
พันจาตรี นริศ สรรพสัตย
พันจาตรี นันทพล ปนมณี
พันจาตรี นาวี สุนา
พันจาตรี นิติ คงตระกูล
พันจาตรี นิรันดร พิมพล
พันจาตรี บัญชา นามวงศ
พันจาตรี ประพัฒน มากบุญ
พันจาตรี ประสิทธิ์ ปาติสัตย
พันจาตรี ประสิทธิ์ พรหมทับทิม
พันจาตรี ปราโมทย เอี่ยมสะอาด
พันจาตรี พงคศิริ คันสินธุ
พันจาตรี พงศศักดิ์ แกวลือ
พันจาตรี พงษศักดิ์ สีกาบบัว
พันจาตรี พงษศักดิ์ โสภา
พันจาตรี พัชระ นวนศรี
พันจาตรี พิเชษฐ ประสมทรัพย
พันจาตรี พิพัฒน สิงห
พันจาตรี พิสิษฐ สุดสี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๔๙
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หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาตรี ภาคภูมิ ดําริหกิจ
พันจาตรี ภูมินทร แคนชัย
พันจาตรี มานพ เย็นกลม
พันจาตรี ยศพนธ จําปาชัย
พันจาตรี ยุทธการ ละมอมสาย
พันจาตรี โยธิน คําตัน
พันจาตรี รณภัฎ ตูพานิช
พันจาตรี วสันต วรรคคี
พันจาตรี วิชาญ แสดรัมย
พันจาตรี วิฑูรย ดวงจันทร
พันจาตรี วิมล มวงสุราษฎร
พันจาตรี วิรัตน ทองโสม
พันจาตรี วีรชัช การสมพจน
พันจาตรี วุฒิ เสียงวิลัย
พันจาตรี ศรายุทธ วรรธนะอมร
พันจาตรี ศักดิ์ชัย ดําขํา
พันจาตรี ศักดิ์ภิชัย แกวนุชธนาวัชร
พันจาตรี ศุภฤกษ ศิลสุข
พันจาตรี ศุภวุฒิ ดีสุรกุล
พันจาตรี สมชาย เณรนอย
พันจาตรี สมพร ตาทาว
พันจาตรี สมภพ แกวอุย
พันจาตรี สัมพันธ เครือขวัญ
พันจาตรี สัมฤทธิ์ วงศยืน
พันจาตรี สุบิน ทองมนต

๘๗๔
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(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาตรี แสงเพชร หงษเวียงจันทร
พันจาตรี หัสชัย ดอนชาไพร
พันจาตรี อธิคม ชมภูวงษ
พันจาตรี อนุกูล มิลินทานุช
พันจาตรี อนุชาติ บัวบรรเทา
พันจาตรี อิสหมัย มานก
พันจาตรี อุดม ปญญาสิทธิ์
พันจาตรี อุเทน มลาวรรณ
พันจาตรี เอกชัย จันตะวงค
พันจาตรี เอกสิทธิ์ อักษรดี
จาเอก กนกพล ลิรัตนวงศหิรัญ
จาเอก กนกศักดิ์ สุขขี
จาเอก กมลภพ สมานสัมฤทธิ์
จาเอก กรกต ขวัญยืน
จาเอก กรกฤษ เรืองกฤษ
จาเอก กรระพี กิจวิชา
จาเอก กรีฑา สืบสกุลกาญจน
จาเอก กรุณา จันทรกลม
จาเอก กฤตเมธ สัตตะนันท
จาเอก กฤศ โหมดสุวรรณ
จาเอก กฤษกร สุวรรณานนท
จาเอก กฤษณ ล้ําวารีกุล
จาเอก กฤษณภัทร เทพราม
จาเอก กฤษณะ ยิ่งเจริญ
จาเอก กฤษดา บุญรอด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

จาเอก กฤษดานนท คําแสง
จาเอก กฤษเพชร เพียรเลขา
จาเอก กลยุทธ นามวงศ
จาเอก กษิดิ์เดช ประยูร
จาเอก กอเกียรติ มวงแพร
จาเอก กําชัย วิชัยรัมย
จาเอก กิตติ โควบวนอาน
จาเอก กิตติคุณ เทศขํา
จาเอก กิตติคุณ แสงคลัง
จาเอก กิตติเชษฐ เธียรสิทธ
จาเอก กิตตินันท บุญตูบ
จาเอก กิตติพงษ ไชยรบ
จาเอก กิตติพงษ นาคนอยประเสริฐ
จาเอก กิตติพัฒน ภิญโญพนต
จาเอก กิตติพัทธ ยังถิน
จาเอก กิตติศักดิ์ เกรียงพันธุ
จาเอก กิตติศักดิ์ จีนชูแกว
จาเอก กิตติศักดิ์ ทิราพงษ
จาเอก กิตติศักดิ์ มหารส
จาเอก กิตติศักดิ์ โมทยวารีศรี
จาเอก กิตติศักดิ์ สงครามศักดิ์
จาเอก กิติพัฒน ธีรหิรัญธนณัฐ
จาเอก กีรติ กงวิไล
จาเอก กุสุมภ กุจิรพันธ
จาเอก เกรียงไกร สาลีโภชน

๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาเอก เกษม รักสัตย
จาเอก เกษมสันต ตันภา
จาเอก เกียรติพงษ วงศขัติย
จาเอก เกียรติศักดิ์ เณนาคะ
จาเอก เกียรติศักดิ์ แสนแกว
จาเอก เกียรติศักดิ์ เหลืองออน
จาเอก โกเมศ เจริญผล
จาเอก โกวิท ชูชื่น
จาเอก โกวิท สาระไอ
จาเอก โกวิทย แดงทอง
จาเอก โกวิน พันทะทาว
จาเอก โกสินทร สิงหวีรธรรม
จาเอก โกสินธ เสนาราช
จาเอก โกสุม เกตุแกว
จาเอก ไกรยง สลับเพชร
จาเอก ไกรวุฒิ จันทรจิตร
จาเอก ไกรวุฒิ วงศหินกอง
จาเอก ไกรศร สารจันทร
จาเอก ไกรสร เลิศวิลัย
จาเอก ขจรศักดิ์ สิงทยม
จาเอก ขรรชัย สีทอง
จาเอก ขวัญชัย ขวัญเผือก
จาเอก ขวัญชัย มหาลาภ
จาเอก ขําคม เลื่อมเงิน
จาเอก คงเดช สุดทองคง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓

จาเอก คฑายุทธ ผินกลาง
จาเอก คมกริบ เครือวัลย
จาเอก คมกฤษ เยาวะยอด
จาเอก คมกฤษ วงษสรอยสน
จาเอก คมสัน สีสุข
จาเอก คมสันต แกวอาษา
จาเอก คํารณ คงเนียม
จาเอก คําสันต แกวหาวงษ
จาเอก โฆสิต เนตรธานนท
จาเอก จตุรงค ใจถาวร
จาเอก จตุรงค ชูประสิทธิ์
จาเอก จตุรงค หงษวิเศษ
จาเอก จรัญ ทองเต็ม
จาเอก จรินทร ทองพลาย
จาเอก จองชัย ซาเกิม
จาเอก จะเด็จ คําพรหม
จาเอก จักกฤษณ ชูไกรไทย
จาเอก จักรกฤษ ทิพวัง
จาเอก จักรกฤษณ เล็งไธสง
จาเอก จักรกฤษณ ศรีเมือง
จาเอก จักรพงศ กรดี
จาเอก จักรพงษ ประกอบสุข
จาเอก จักรพันธ ศรีชนะ
จาเอก จักรพันธ อ่ําสุข
จาเอก จักรรินทร บัวศรีจันทร

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาเอก จาตุรนต บุญศรี
จาเอก จํารอง ชมภูราช
จาเอก จิตติพงษ สีสด
จาเอก จิตรพล มีผล
จาเอก จิรชัย แหวนทองคํา
จาเอก จิรเดช จั่นเพ็ชร
จาเอก จิรวัฒน ศรีสุขโข
จาเอก จิระชัย นรสิงห
จาเอก จีระพงษ จิตตแกว
จาเอก จุมพล หมั่นภักดี
จาเอก เจนจบ ศรีปลาด
จาเอก เจริญ แข็งกสิกิจ
จาเอก เจษฎา เหมือนพันธุ
จาเอก เจษฎานนท จัตสาร
จาเอก ฉัตรชัย เชื่อมใจ
จาเอก ฉัตรมงคล คําจําปา
จาเอก ฉัตรมงคล เดชะบุญสนอง
จาเอก ฉัตรมงคล ปญญา
จาเอก เฉลิม คุมทองหลาง
จาเอก เฉลิมชัย อรุณรุง
จาเอก เฉลิมพล ลายทิม
จาเอก เฉลิมพล ศรีลุนใด
จาเอก ไฉน คุณบัวลา
จาเอก ชนันท พุมเกษม
จาเอก ชนินทร เดชประมวลพล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓

จาเอก ชลวิทย ขวัญแกว
จาเอก ชลัช แยมทรัพย
จาเอก ชลัมพ ศักดิ์ศิริกุล
จาเอก ชลัมพล วีแกว
จาเอก ชโลทร ยิ่งผล
จาเอก ชโลธร กาญจนศรี
จาเอก ชวัลวิทย บุญเหลือ
จาเอก ชัชชัย นุสติ
จาเอก ชัชชัย โยธีเสวต
จาเอก ชัชวาล แจมนิยม
จาเอก ชัยณรงค บุญเทพ
จาเอก ชัยณรงค ปาระบับ
จาเอก ชัยนรินทร หลีหมีน
จาเอก ชัยพงศ โสมเพ็ชร
จาเอก ชัยมงคล เถาวโมลา
จาเอก ชัยยศ ทุดปอ
จาเอก ชัยยัณห รุงเพชร
จาเอก ชัยโย บํารุงเพชร
จาเอก ชัยรัตน แดงดีมาก
จาเอก ชัยรัตน ภูมิระเบียบ
จาเอก ชัยวัฒน คะเชนหาร
จาเอก ชัยวัธ สิงหโตทอง
จาเอก ชัยศักดิ์ ละครจันทร
จาเอก ชาญณรงค ธงไชย
จาเอก ชาญวิทย กองพอด

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาเอก ชาญวิทย เที่ยงตรงดี
จาเอก ชานนท พฤกษะศรี
จาเอก ชํานาญ ใจคง
จาเอก ชิดชนก โชติชวง
จาเอก ชินกร ดีสาย
จาเอก ชินโชติ ปติกุลนนท
จาเอก ชินวัฒน ภูดอก
จาเอก ชิษณุวัฒน เดชกุญชร
จาเอก ชีวธันย บุญโชติชนิต
จาเอก ชุติพนธ นิรัชกุลโรจน
จาเอก ชูชาติ ญาณประภาศิริ
จาเอก เชาวลิตร สุขสายอน
จาเอก เชิดชัย ทองดี
จาเอก ไชยรัตน แตงเกตุ
จาเอก ไชยวัฒน เครืออารีย
จาเอก ฐิติพงศ ทองฝอย
จาเอก ฐิติศักดิ์ จองสาระ
จาเอก ณฐพล อัศวภูมิ
จาเอก ณธีพัฒน กลัดสวัสดิ์
จาเอก ณนนท มีชนะ
จาเอก ณพชร มหาวงศ
จาเอก ณภัทร เอี่ยมประภาศ
จาเอก ณรงค อรรถสาร
จาเอก ณรงควิทย เกตุขวง
จาเอก ณรงฤทธิ์ สระบัวคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓

จาเอก ณัชพล ฤกษเย็น
จาเอก ณัฎฐวัจน รอดกันภัย
จาเอก ณัฐกาญ บุญสง
จาเอก ณัฐกิตติ์ ดวงบุตร
จาเอก ณัฐฐา สอดสี
จาเอก ณัฐนันท บุญมา
จาเอก ณัฐพงศ คิดคลอง
จาเอก ณัฐพงษ กระจาง
จาเอก ณัฐพงษ จันตา
จาเอก ณัฐพงษ จีระวัฒนสุข
จาเอก ณัฐพงษ ชวงโชติ
จาเอก ณัฐพงษ ทับโพ
จาเอก ณัฐพงษ นันทโพธิ์เดช
จาเอก ณัฐพงษ ศิริรูป
จาเอก ณัฐพงษ เอี่ยมขํา
จาเอก ณัฐพงษ โฮนอก
จาเอก ณัฐพนธ ชัยมงคล
จาเอก ณัฐพร ปนทอง
จาเอก ณัฐพร หิรัญชัย
จาเอก ณัฐพล สุขแสง
จาเอก ณัฐภัทร นันทะวงษ
จาเอก ณัฐวุฒิ ขูดแกว
จาเอก ณัฐวุฒิ โซเงิน
จาเอก ณัฐวุฒิ ทองชัง
จาเอก ณัฐวุฒิ นิสัยซื่อ

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาเอก ณัฐวุฒิ ศรพรหม
จาเอก ณัทธร บุญรงค
จาเอก ดนัย รอดภัย
จาเอก ดนัย อัฐนาค
จาเอก ดวงจันทร สมภักดี
จาเอก ดาบชัย ประดับการ
จาเอก ดํารงคศักดิ์ วิมรจันทร
จาเอก ดิเรก ชาติศักดิ์ยุทธ
จาเอก ดิสวัศ ดิสเสถียร
จาเอก ดุรงคฤทธิ์ แหยมวิเชียร
จาเอก ดุสิต สรรพโส
จาเอก เดนชัย ชาติแกม
จาเอก เดนชัย เผาพันธ
จาเอก เดนรบ สะทานบัว
จาเอก ตระกูลกาญจน พรหมสุข
จาเอก ตรัสนัย ครุฑสมพลี
จาเอก ตองพงศ พันธุเพ็ง
จาเอก ตอพงศ วารี
จาเอก ตะวัน พันธุหงษ
จาเอก ตะวัน วงศลัดดา
จาเอก ตะวัน วิลัยลักษณ
จาเอก ติณภพ ศรีสถิตย
จาเอก ถนอมพงษ กิติสาร
จาเอก ถาวร นิยมจันทร
จาเอก ถิรเดช อิ่มนอย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ 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

จาเอก ทนง คงศรี
จาเอก ทนงศักดิ์ ติงสุวาทิตย
จาเอก ทนงศักดิ์ มีจริง
จาเอก ทนงศักดิ์ หุนทนทาน
จาเอก ทรงกลด คลายสุวรรณ
จาเอก ทรงฤทธิ์ อเนกเวียง
จาเอก ทรงศักดิ์ จาระ
จาเอก ทรงศักดิ์ หอมทรัพย
จาเอก ทวิช มังคละพลัง
จาเอก ทวี พานนนท
จาเอก ทวีชัย มุงหมาย
จาเอก ทวีศักดิ์ ครูเจริญ
จาเอก ทศพร ชาววัง
จาเอก ทศพร ทองพันธ
จาเอก ทศพล โชติอําพร
จาเอก ทศพล พลบัติ
จาเอก ทองตัน แสงงาม
จาเอก ทองยอด ลวงเขตต
จาเอก ทินกร แกวแสน
จาเอก เทพประสิทธิ์ อัยวรรณ
จาเอก เทวฤทธิ์ แกวไทรอินทร
จาเอก เทวัญ พุทธศรีนนท
จาเอก เทวา ไตยมูล
จาเอก เทวินทร ตอดแกว
จาเอก เทอญศักดิ์ เตชนันท

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาเอก เทอดศักดิ์ รามพัด
จาเอก เทียมชัย ฝางคํา
จาเอก ธงชัย ชัยสีทอง
จาเอก ธงชัย ฟุงฟู
จาเอก ธงไชย จันทศร
จาเอก ธนกร บุญยืน
จาเอก ธนกร สองศรี
จาเอก ธนกฤต ธนะโชติชัยกร
จาเอก ธนกฤต ยังละออ
จาเอก ธนพล ชมบัว
จาเอก ธนภูมิ สมจิตต
จาเอก ธนยศ ธนะมูล
จาเอก ธนวัฒน เชียงหนุน
จาเอก ธนวัฒน ทองสิมา
จาเอก ธนศักดิ์ เกิดคง
จาเอก ธนัญชัย วงษโคตร
จาเอก ธนัฐพล พฤกษา
จาเอก ธนันชัย แรมี
จาเอก ธนา บัวพวง
จาเอก ธนากร โชติวิบูลยสวัสดิ์
จาเอก ธนากร ราชเมืองมูล
จาเอก ธนานนท ล้ําเลิศ
จาเอก ธนาบุณย สาระบาล
จาเอก ธนารักษ จันทอิน
จาเอก ธนารักษ ทั่งแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓

จาเอก ธนาวุธ เวชกะ
จาเอก ธเนศ แกวฉุย
จาเอก ธเนศ คงทอง
จาเอก ธเนศ ตะรังษี
จาเอก ธราดล แยมกลิ่นพุด
จาเอก ธฤษณุ สุจริต
จาเอก ธวัชชัย พิกุล
จาเอก ธวัชชัย มกรเสน
จาเอก ธวัชชัย ศรีคลัง
จาเอก ธวัธชัย บุญเติม
จาเอก ธัญวุฒิ พรหมสุวรรณ
จาเอก ธันวา หมื่นเมือง
จาเอก ธาริต นันตะสงค
จาเอก ธิติ อักษรดํารัส
จาเอก ธีรพงศ นาคดี
จาเอก ธีรพนธ สัจจาสัย
จาเอก ธีรพล นาคทอง
จาเอก ธีรภัทร อ่ําขํา
จาเอก ธีรยุทธ มีรัตน
จาเอก ธีรยุทธ รอดนิต
จาเอก ธีรวัฒน เครือศรี
จาเอก ธีรวัฒน แคนศรี
จาเอก ธีรวัฒน ผองใส
จาเอก ธีรวัฒน สุตคาน
จาเอก ธีรวุฒิ มีใหญ

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาเอก ธีรศักดิ์ กลิ่นจันทร
จาเอก ธีรศักดิ์ สอนสุวรรณ
จาเอก ธีรสิทธิ์ แจงเย็นจิตร
จาเอก ธีระนิติ์ สมนึก
จาเอก ธีระพงศ อินทรใหม
จาเอก ธีระพงษ ไพจิตร
จาเอก ธีระพล พลราช
จาเอก ธีระยุทธ เพ็ชรเรือนทอง
จาเอก ธีระวัฒน เพงบุญ
จาเอก ธีระวุฒิ สงา
จาเอก ธุรจิตร เคาสิม
จาเอก นครินทร วิเศษสินธุ
จาเอก นที ดิษฐบรรจง
จาเอก นที ศรีสวัสดิ์
จาเอก นธี แกวเกลี้ยง
จาเอก นพเกา สาครบดี
จาเอก นพดล โกมลสถิร
จาเอก นพดล อังคษร
จาเอก นพเดช เขียนวิจิตร
จาเอก นพพร ปานมา
จาเอก นพพร เมาหวาด
จาเอก นพรัตน กลับชนะ
จาเอก นพฤทธิ์ เขียวพุม
จาเอก นภดล สิทธิมากานท
จาเอก นราศักดิ์ ชายหาด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓

จาเอก นราศักดิ์ ทองแกว
จาเอก นริน ยิ้มใหญ
จาเอก นเรศ พงษสุวรรณ
จาเอก นฤดล กินรัมย
จาเอก นฤเบศร ยอดเทพ
จาเอก นฤพนธ สมัครไทย
จาเอก นวัช ดาวมณี
จาเอก นัชพงษ อุตโรกุล
จาเอก นัฎฐพงษ บุตรศรีภูมิ
จาเอก นัฐธพงศ ออนหวาน
จาเอก นัฐวุฒิ บุตรพิลา
จาเอก นันตรัตน คงเจริญ
จาเอก นันทวัฒน ปานสวย
จาเอก นาวิน วัชรวงศ
จาเอก นาวิน หุนงาม
จาเอก นาวี มั่งธรรม
จาเอก นาวี วาสนา
จาเอก นาวี ศรีมาจันทร
จาเอก นิกร หงษทอง
จาเอก นิคม ทศทอง
จาเอก นิฐิกรณ ลิละคร
จาเอก นิติธร ลุวิชา
จาเอก นิทัศน พันธุยิ่งยก
จาเอก นินันต รอดหนุน
จาเอก นิพนธ ทาหิน

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาเอก นิพนธ ไผเจริญ
จาเอก นิมิต จันทะวงษ
จาเอก นิวัฒน ภาคศิริ
จาเอก นิวัติ เตะสมัน
จาเอก นิเวศน วิจารณ
จาเอก นุกรม รัตนะพันธ
จาเอก นุกูล ศิริพันธะ
จาเอก บดินทร ดาวเรือง
จาเอก บดินทร ศรีชาลี
จาเอก บรรจง มั่งมา
จาเอก บรรพชิต แตมแกว
จาเอก บริพัฒน สุระอุดร
จาเอก บวรฤทธิ์ ปราศจาก
จาเอก บัญชา ไชยวุฒิ
จาเอก บัญชา ปนชู
จาเอก บัญญัติ ผลวิเศษสิทธิ์
จาเอก บัณฑิต วงษแสง
จาเอก บุญยิ่ง ถ้ํากลาง
จาเอก บุญฤทธิ์ ศรขันธ
จาเอก บุญฤทธิ์ สุขสวัสดิ์
จาเอก บุญลวย เอกรัมย
จาเอก บุญสง เอื้อการ
จาเอก บุญหลง พุมโพธิ์
จาเอก ปกรณ กาโร
จาเอก ปกรณ ยืนเพ็ชร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

จาเอก ปกาศิต รัตนะ
จาเอก ปฏิพงศ บัตรประโคน
จาเอก ปฏิภาณ ดอนหอมดี
จาเอก ปฏิภาณ บุญคุม
จาเอก ปฏิวัติ สุวรรณรักษา
จาเอก ปฐม สลุงอยู
จาเอก ปฐมพงค จันทรทอง
จาเอก ปฐมพงศ ยิ้มอ่ํา
จาเอก ปฐมพงษ อิ้วบาง
จาเอก ปณวัจน มีคาร
จาเอก ปภาวิชญ ชยาภิบาล
จาเอก ปรเมษฐ ดรกางสี
จาเอก ประชา พัดอะโน
จาเอก ประชาชาติ สิทธิจันทร
จาเอก ประชารัฐ ประโพธิ์ศรี
จาเอก ประดิษฐศักดิ์ ธนเสฏธากุล
จาเอก ประทีป ทิพเวช
จาเอก ประทีป แสงประทีป
จาเอก ประพัตร ราชิวงศ
จาเอก ประไพ แดงสูงเนิน
จาเอก ประวัติ สงสาร
จาเอก ประวัติวิทย สุวรรณโสภา
จาเอก ประวิทย แกวกาหนัน
จาเอก ประวิทย ปริญญะกรณ
จาเอก ประวิทย รุนพงษ

๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาเอก ประวิทย สุขจันทร
จาเอก ประวิทย หาญประสพ
จาเอก ประสพ กุโนรัมย
จาเอก ประสิทธิ์ บุบผาพิลา
จาเอก ประเสริฐ จิณะแสน
จาเอก ประเสริฐ ปานกลาง
จาเอก ประเสริฐศักดิ์ ประกอบแกว
จาเอก ปรัชญา เกตุแกว
จาเอก ปรัชญา ขําเย็น
จาเอก ปรัชญา เขียวสวัสดิ์
จาเอก ปรัชญา วังกิ่งคํา
จาเอก ปรัชญา สรอยมงคลชัย
จาเอก ปราการ ธรรมมา
จาเอก ปราบ คลายเปรม
จาเอก ปราโมทย บํารุงศิลป
จาเอก ปราโมทย ศิริพาณิชยกุล
จาเอก ปริญญา ฤทธิ์เดช
จาเอก ปริญญา วิลาพันธ
จาเอก ปรีชา โพธิ์ศรี
จาเอก ปรีชา เมฆสงค
จาเอก ปรีชา อมรรัตนประสาท
จาเอก ปรีชาพล ทวีลาภ
จาเอก ปญญา ผลขําทอง
จาเอก ปญญา มวลไธสง
จาเอก ปญญา มากดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓

จาเอก ปญญา ศรีสุข
จาเอก ปทเมศย สมทอง
จาเอก ปาลิต ตุมทอง
จาเอก ปติพงษ อุติลา
จาเอก ปยวัช ยอยรูรอบ
จาเอก ปยะ จารุจิตร
จาเอก ปยะ ตรีรัตน
จาเอก ปยะพงศ ปญญา
จาเอก ปยะพงษ กุดสถิตย
จาเอก ปยะพงษ เครือใจ
จาเอก ปยะวัฒน จําเนียรสวัสดิ์
จาเอก ปยะศักดิ์ ภักดีลน
จาเอก ปุญญพัฒน ดําดี
จาเอก ผดุงศักดิ์ ศรีปานเงิน
จาเอก เผด็จ สุขคร
จาเอก ฝนไต บับพิบูลย
จาเอก พงศกร มูลสัก
จาเอก พงศเทพ ทองเงิน
จาเอก พงศธร พรมยอง
จาเอก พงศธร อาบสุวรรณ
จาเอก พงศพันธ จิตตจําลอง
จาเอก พงศศักดิ์ ขุนศรี
จาเอก พงศศักดิ์ แยมนอย
จาเอก พงศศักดิ์ ศิริเขตต
จาเอก พงศศิริ ลิขิตวงศตรีศรี

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาเอก พงศักดิ์ บุญเกื้อ
จาเอก พงษเทพ แยมหงษ
จาเอก พงษพันธ โคตรสิงห
จาเอก พงษพันธุ ฆารกุล
จาเอก พงษศักดิ์ จันทะลุน
จาเอก พงษศักดิ์ สังขทอง
จาเอก พชร คําภิมูล
จาเอก พยนต ตังอังคนันท
จาเอก พยัคร วงคพิลา
จาเอก พรชัย บุตรวงษ
จาเอก พรชัย ปลื้มสงวน
จาเอก พรชัย พิกุลทอง
จาเอก พรชัย ภูยอด
จาเอก พรพรหม เมฆสุวรรณ
จาเอก พรรษา ริมคีรี
จาเอก พรศักดิ์ ปลอดคง
จาเอก พรอมพงศ นาคําภา
จาเอก พฤฒิชัย ยุวดี
จาเอก พลกฤษณ เกตุวงค
จาเอก พลวัฒน ใจจะดี
จาเอก พละพงษ ศุขผล
จาเอก พัชณนท สุพิทักษ
จาเอก พัฒนพงศ รักษาผล
จาเอก พัฒนา จันตะเหล็ก
จาเอก พันธุเทพ รอดหนุน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓

หนา ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

จาเอก พัลลภ เผ็งเหลา
จาเอก พิชญะ มาปกปอง
จาเอก พิชัย เวียนติง
จาเอก พิชัยชาญ บึงลี
จาเอก พิชัยโย สรางแกว
จาเอก พิชิตชัย อรุณสินประเสริฐ
จาเอก พิเชษฐ แกวธรรม
จาเอก พิเชษฐ วาจาหวาน
จาเอก พิทักษ จอมพุทรา
จาเอก พิทักษ เทียมอุทัย
จาเอก พิทักษ สามา
จาเอก พิทักษพล พลงาม
จาเอก พิธีกรณ เตาแกว
จาเอก พิมาย ปราบเสถียร
จาเอก พิรุณ ลักษณะจินดา
จาเอก พิศนุ ไชยเจริญ
จาเอก พิศาลสิน ซาอินทร
จาเอก พิษณุ เกื้อนอย
จาเอก พิษณุ ลาภมาก
จาเอก พิษณุ หยงสตาร
จาเอก พิษณุ หวานอารมณ
จาเอก พิษณุ อุนาริเณ
จาเอก พิสิฐ พรมศรี
จาเอก พิสิฐศิริ ผลประยูร
จาเอก พิสิษฐธนิน ไกรพงษ

๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาเอก พิสุทธิ์ ขันตีคํา
จาเอก พีรพงษ จันทจร
จาเอก พีรพงษ โททอง
จาเอก พีรวัส กุลทิพยบวรภัค
จาเอก พีระณรงค ดาวเรือง
จาเอก พีระพล ชอบสูงเนิน
จาเอก พีระภัทร ชารีอัน
จาเอก พุฒฐวุฒิ พุฒซอน
จาเอก พุฒิพัฒน ขวัญดี
จาเอก พุทธินันท ขุนเพ็ง
จาเอก พูนศักดิ์ พิทยะภัทร
จาเอก ไพฑูรย ปรีดาพันธุ
จาเอก ไพฑูรย เรืองเพชร
จาเอก ไพฑูรย สูเสน
จาเอก ไพทูลย กวยทอง
จาเอก ไพรวัน สิงหะ
จาเอก ไพรัตน รสรื่น
จาเอก ไพวงค หมวดฉิมแกว
จาเอก ไพสิฐ มะอัมดง
จาเอก ภัทพล แสงศิริ
จาเอก ภัทร เจนจาคะ
จาเอก ภัทรเทพ อรุณินทร
จาเอก ภัทรพงศ เทตะรัตน
จาเอก ภัทรพงศ ผินเจริญ
จาเอก ภัทรพงศ แพทยจะเกร็ง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓

จาเอก ภัทรพัฒน สุวรรณโน
จาเอก ภาคภูมิ เบ็ญณรงค
จาเอก ภาคภูมิ ปนบุญชู
จาเอก ภาคย พัฒนะปราน
จาเอก ภาณุพงศ เนื่องศรี
จาเอก ภาณุพงศ อุทุมรัตน
จาเอก ภานุวัฒน สุทธินิมิตร
จาเอก ภาสกร นอยสุวรรณ
จาเอก ภาสกร เพียรกสิกรรม
จาเอก ภุชงค ไวยเจริญ
จาเอก ภูชิต สุธงษา
จาเอก ภูดิศ ภักดีไทย
จาเอก ภูมินทร แสงแกว
จาเอก ภูริทัต พลับทอง
จาเอก ภูวดล จันทองจีน
จาเอก ภูวดล ดําริหกิจ
จาเอก ภูวนาท โยธาภักดี
จาเอก ภูวเนตร ศิลาวงษ
จาเอก มนตชัย ดาศรี
จาเอก มนตชัย ทองสงา
จาเอก มนตรี กลาเด็ด
จาเอก มนตรี กันทัง
จาเอก มนตรี แกวนอย
จาเอก มนตรี จาพุลี
จาเอก มนตรี เพียรเลขา

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาเอก มนตรี สนสวัสดิ์
จาเอก มนตรี สุวรรณศรี
จาเอก มนัสพงษ อันทะลัย
จาเอก มรกต กานขาว
จาเอก มรกต กุลณาวงศ
จาเอก มานะ ประเสริฐสิทธิ์
จาเอก มานะ พันทอง
จาเอก มานะ เส็งนิสัย
จาเอก มานิตย หายโศก
จาเอก เมธี คูสินไทย
จาเอก ไมตรี แกวเมฆ
จาเอก ยอดชาย โคตธารินทร
จาเอก ยอดรัก ทองเพชร
จาเอก ยอดศักดิ์ ดอนกลอย
จาเอก ยืนยงค แสวงแกว
จาเอก ยุทธชัย สนิทพจน
จาเอก ยุทธนันท พิลาวัลย
จาเอก ยุทธนา หอมหวล
จาเอก ยุทธศักดิ์ ผลศิริ
จาเอก ยุทธสินธุ คูณขุนทด
จาเอก โยธิน กิจสวัสดิ์
จาเอก โยธิน โคตรสุโพธิ์
จาเอก โยธิน ปุยะติ
จาเอก รณกฤต สุตะพันธ
จาเอก รพีพงศ หมอสมบูรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

จาเอก รอฮีมัน อาแว
จาเอก รังสรรค อิ่มสําราญ
จาเอก รัชพล ถุงวิชา
จาเอก รัฐพล กฤษณา
จาเอก รัฐพล ยางธิสาร
จาเอก รัฐศาสตร ภูมิภักดิ์
จาเอก รัตนกร กลัดทอง
จาเอก รัตนะ บุญมี
จาเอก รัถกร จันทะสีหา
จาเอก รัมปะชา ภูกระทาน
จาเอก ราชฤทธิ์ ไพรรุณ
จาเอก ราชฤทธิ์ หอมยามเย็น
จาเอก ราเชนธ ศรีสมโพธิ์
จาเอก รุงอรุณ เอิบอาบ
จาเอก เรวัธ สิทธิกัน
จาเอก ฤทธิลาภ แกวเสถียร
จาเอก ฤทธิศักดิ์ พุทธบาล
จาเอก ฤทธิศักดิ์ โสมาศรี
จาเอก ลภัสวัฒน ปภาอัศวโกศล
จาเอก ลันตา อมรดิษฐ
จาเอก เลอศักดิ์ ยมหา
จาเอก วงศกร คลิ้งคลายกัน
จาเอก วงศนรินทร สีอุน
จาเอก วชิระพันธ จันรุน
จาเอก วชิรา คําเสนาะ

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

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาเอก วทัญู จุลเถียร
จาเอก วรดิฏฐ วัชระ
จาเอก วรดิษฐ เสียงเพราะ
จาเอก วรพงศ นวลติ้ง
จาเอก วรวุฒ มีฤทธิ์
จาเอก วรวุฒิ ชูถนอม
จาเอก วรวุฒิ แสงมะโน
จาเอก วรวุธ ทองนาค
จาเอก วรากร เจริญพิทักษประชา
จาเอก วรายุ ฤทธิ์สุวรรณ
จาเอก วรายุทธ ทาสวาง
จาเอก วรินทร สาริมาน
จาเอก วโรชา โยธาคํามี
จาเอก วลัญช ทองชู
จาเอก วศุวัฒน สืบจากอินทร
จาเอก วสันต ยันตวิเศษ
จาเอก วสันต หอมทอง
จาเอก วสันต อังคุนันท
จาเอก วัชรเนตร ไชยรบ
จาเอก วัชระ รุงจิราภิรัตน
จาเอก วัชระ สอนจันทร
จาเอก วัชรากรณ สุจารี
จาเอก วัชราภรณ จิตมั่น
จาเอก วัชรินทร แกวพวง
จาเอก วัชรินทร ชุนฟง

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

จาเอก วัฒนา เนิบกระโทก
จาเอก วันเฉลิม สมประสงค
จาเอก วันชนะ ตระกูลวรรณา
จาเอก วันนิวัติ โตมร
จาเอก วัลลภ บัวทอง
จาเอก วายุพัทธ ยวงคํา
จาเอก วาริชัย บุปผาถา
จาเอก วาฤธี ทีฆะสุข
จาเอก วิจารณ พรหมศิลลา
จาเอก วิชญรัญชน จันทะหลุย
จาเอก วิชา สอนรอด
จาเอก วิชารัตน ชาญวิรัตน
จาเอก วิเชฏฐ จันโบ
จาเอก วิเชียร แกวกันยา
จาเอก วิเชียร มะลิรักษ
จาเอก วิฑูรย บุญมีพิพิธ
จาเอก วิทยา คําพิมพ
จาเอก วิทยา ชูสุทธิสกุล
จาเอก วิทยา ศรีดารักษ
จาเอก วิทยา ศรีสุข
จาเอก วิทยา สัตยณุชนม
จาเอก วิทยา อุบลพวง
จาเอก วิทวัส ปรางคทอง
จาเอก วิทวัส ใหมเอี่ยม
จาเอก วิทูลย สนธิ

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาเอก วิธวินท หาญกลา
จาเอก วินัย อาริโน
จาเอก วิภพ จินดาบุตร
จาเอก วิภาค แจมใส
จาเอก วิรัตน พรรณขาม
จาเอก วิริยะ หวังทอง
จาเอก วิโรจน รอดดารา
จาเอก วิศรุต แกวสวาง
จาเอก วิศรุต จันทรมณี
จาเอก วิศิษฎ นุริตมนต
จาเอก วิษณุ ปกปอง
จาเอก วิษณุ ยังแสง
จาเอก วิษณุ วงษสรรค
จาเอก วิษณุ เหมียดไธสง
จาเอก วิสุทธิ์ ภูธร
จาเอก วีรขวัญ หวงเพชร
จาเอก วีรชัย วงษสมบัติ
จาเอก วีรนันท พันโนน
จาเอก วีรพงษ จันทรประทุม
จาเอก วีรพล นวมแหวว
จาเอก วีรพันธ นามมนตรี
จาเอก วีรยุทธ กิจรุงพิพัฒน
จาเอก วีรยุทธ ดวงสุทา
จาเอก วีรยุทธ สถิตยนอย
จาเอก วีรยุทธ สุขเกษม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓

จาเอก วีรวัติ ศรีสวัสดิ์
จาเอก วีรวุฒิ วินสา
จาเอก วีระ มุเส็มสะเดา
จาเอก วีระชัย บุญเย็น
จาเอก วีระชัย เสมสุวรรณ
จาเอก วีระพงศ เกษม
จาเอก วีระพล กิจวิชา
จาเอก วีระพล ฤทธา
จาเอก วีระยุทธ พรอมพูนสุข
จาเอก วีระยุทธ ภูมิสวัสดิ์
จาเอก วุฒิเจตน บริโปร
จาเอก วุฒิชัย กะกุลพิมพ
จาเอก วุฒิชัย มรรคถาวร
จาเอก วุฒิชัย อรัญพันธ
จาเอก วุฒินันท เหลาเจริญ
จาเอก วุฒิพงษ สีตลาภินันท
จาเอก วุฒิพงษ อิ่มกลาง
จาเอก วุฒิศักดิ์ แกวสวี
จาเอก วุฒิศักดิ์ ทิพยสมบัติ
จาเอก ศตวรรษ กาญจนพัฒน
จาเอก ศรชัย พอสอน
จาเอก ศรัณู ชุมประมาณ
จาเอก ศรายุทธ แจมจํารัส
จาเอก ศรายุทธ แนนอุดร
จาเอก ศราวุฒิ พึ่งไทย

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาเอก ศราวุฒิ ศรีโคตร
จาเอก ศราวุธ จอมคําสิงห
จาเอก ศราวุธ สีหามาตย
จาเอก ศราวุธ สุระขันตี
จาเอก ศราวุธ สุวรรณ
จาเอก ศักดิ์เกษม อนันตนนทก
จาเอก ศักดิ์ชัย ภูระหงษ
จาเอก ศักดิ์ชัย มะรุมดี
จาเอก ศักดิ์ชาย เกตุสีลา
จาเอก ศักดิ์ชาย ตะโนดแกว
จาเอก ศักดิ์เชาวฤทธิ์ สิงหบุตร
จาเอก ศักดิ์พิพัฒน กลิ่นหอม
จาเอก ศักดิ์สิทธิ์ สุทธิชน
จาเอก ศักรินทร อวมสอาด
จาเอก ศารทูล พรายบัว
จาเอก ศาสตรา ทาแนน
จาเอก ศิรพสิษฐ แจมจันทร
จาเอก ศิริพงษ จงจิตกลาง
จาเอก ศิริพล อนทอง
จาเอก ศิริวิทย บริพันธ
จาเอก ศิวัช เถกิงเดช
จาเอก ศุภกร ภูพงษ
จาเอก ศุภกิจ แกนเพชร
จาเอก ศุภชัย สิทธิรักษ
จาเอก ศุภวัฒน ตรงบรรทัด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓

จาเอก ศุภวัฒน สุทธิ
จาเอก เศรษฐพงศ ศรีภูไฟ
จาเอก สญชัย เพียรทอง
จาเอก สนธยา สมมาตร
จาเอก สนธยา สายแวว
จาเอก สนธิ สุขมวง
จาเอก สนั่น ไทยเดช
จาเอก สมเกียรติ ธวัชบัณฑิต
จาเอก สมเกียรติ มณีศรี
จาเอก สมเกียรติ มะลิวัลย
จาเอก สมคิด โชคประทาน
จาเอก สมจิตร เนียมหอม
จาเอก สมเจตน เจะมะ
จาเอก สมชาย โลหนารายณ
จาเอก สมนึก เผือกนวล
จาเอก สมบูรณ ดวงเดือน
จาเอก สมประสงค สิงหศิริ
จาเอก สมพงศ วัชรพงศชัย
จาเอก สมพงษ พันธุพรหม
จาเอก สมพงษ รอดคล้ํา
จาเอก สมพงษ ศรีสุข
จาเอก สมพจน ทรัพยมีชัย
จาเอก สมพร ดีสันเทียะ
จาเอก สมพร สุดโต
จาเอก สมพล อัมระปาล

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาเอก สมภพ พรหมประดิษฐ
จาเอก สมโภชน โกกระโทก
จาเอก สมโภชน ทิสารัมย
จาเอก สมมต เปลี่ยนศิลปชัย
จาเอก สมยศ พิมพทอง
จาเอก สมาน ฝายธรรม
จาเอก สยาม โคสัย
จาเอก สรศักดิ์ นาคหรั่ง
จาเอก สรศักดิ์ สัมฤทธิ์
จาเอก สรัญู ทองอินที
จาเอก สรายุทธ จําปาเงิน
จาเอก สรายุทธ วาโยพัด
จาเอก สราวุฒิ สนิทพจน
จาเอก สราวุธ รักดี
จาเอก สฤษดิ์ เถกิงผล
จาเอก สัจจะ เหี้ยมเหิน
จาเอก สัญชัย แจงจันอัด
จาเอก สัณหพิชญ นามประดิษฐ
จาเอก สันติ นาใจรีบ
จาเอก สันติ อองละออ
จาเอก สันทกฤษ เดชธนู
จาเอก สาคเรศ ทรัพยมา
จาเอก สาธิต แตกหนองโน
จาเอก สานิตย จันทรา
จาเอก สามารถ สาลีผล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓

จาเอก สายชล ยามพวา
จาเอก สายชล สุขสม
จาเอก สายัณห ใจรื่น
จาเอก สารทูล เอี่ยมชื่น
จาเอก สาโรจน นุชสุธรรม
จาเอก สาโรช โระอีน
จาเอก สํารวย พึบขุนทด
จาเอก สํารอง ศรีภิรมย
จาเอก สํารอง ศรีแสง
จาเอก สําราญ กิจเดช
จาเอก สิทธิชัย กอบตระกูล
จาเอก สิทธิชัย ดุเหวาสิงห
จาเอก สิทธิโชค เกตุแดง
จาเอก สิทธิพงษ บุญคอย
จาเอก สิทธิพร สัตยากร
จาเอก สิทธิวัฒน สังโสมา
จาเอก สิทธิศักดิ์ สกุลรักอิสระ
จาเอก สิริชัย มิลาวรรณ
จาเอก สืบสกุล เติมลาภ
จาเอก สุกิจ หอมหวล
จาเอก สุขเกษม สุวรรณลาภ
จาเอก สุขุม มนออน
จาเอก สุชาติ ศรีชมภู
จาเอก สุดใจ เวฬุวนาธร
จาเอก สุดตา จันทะนุช

หนา ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาเอก สุทธิพงษ ผลอุทิศ
จาเอก สุทธิศิลป เรืองสมบัติ
จาเอก สุทธี สีหาวงศ
จาเอก สุทัศ แสนมี
จาเอก สุทิน ทัดเทียม
จาเอก สุทิน นอยบัวทิพย
จาเอก สุเทพ คชเกตุ
จาเอก สุเทพ วิสุวงษ
จาเอก สุธี มีสุข
จาเอก สุนทร ดวงสีนวล
จาเอก สุบรรณ สมบูรณ
จาเอก สุผล จําเริญ
จาเอก สุพจน เพชรออน
จาเอก สุพจน ศรีคุณชัย
จาเอก สุพจน หาระสาร
จาเอก สุพัฒพงษ สุขวงษ
จาเอก สุภัทร ปานเลิศ
จาเอก สุภัทร สําเริงศิลป
จาเอก สุเมธ อาศัยญาติ
จาเอก สุรเกียรติ สรอยสวรรค
จาเอก สุรจิตต บุญประสพ
จาเอก สุรชัย ใจตรง
จาเอก สุรชัย สัมฤทธิ์
จาเอก สุรชัย สาธร
จาเอก สุรเดช จันทรฆาฎ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

จาเอก สุรเดช บัวบาน
จาเอก สุรเมธ สมหมาย
จาเอก สุรศักดิ์ จีระออน
จาเอก สุรศักดิ์ ทิพยนางรอง
จาเอก สุรศักดิ์ ยางเงิน
จาเอก สุรศักดิ์ ยิ้มแยม
จาเอก สุระศักดิ์ เรืองโสภา
จาเอก สุริชัย ตรวจมรรคา
จาเอก สุริยันต ทองหิน
จาเอก สุริยา ศิริเวช
จาเอก สุริยา อินทรชัย
จาเอก สุริโย ขอยึดกลาง
จาเอก สุวศิน โพธิ์เงิน
จาเอก สุวิชชา สุจริต
จาเอก สุวิชาญ นาหนองขาม
จาเอก สุวิท สีหมัด
จาเอก สุวิทย ทองมณี
จาเอก สุวิทย พุดชา
จาเอก สุวิทย เสืองามเอี่ยม
จาเอก เสกขศักดิ์ ศรีสวาง
จาเอก เสกสรร บุญกวาง
จาเอก เสกสรรณ ชมชายผล
จาเอก เสกสิทธิ์ ใจหาญ
จาเอก เสกสิทธิ์ นพตลุง
จาเอก เสฐียรพงษ วงคษาแกนจันทร

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

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาเอก เสมอศักดิ์ นมัสไธสง
จาเอก เสรี คงแกว
จาเอก โสภณ กุทอง
จาเอก โสภณ นพรัตน
จาเอก หนึ่ง เรียงสุวรรณ
จาเอก หัสกร นพสันติ
จาเอก หัสนัย แตงจุย
จาเอก หิรัญ พรมเจริญ
จาเอก หิรัญ สรรพคุณ
จาเอก อดิศร คงขาว
จาเอก อดิศักดิ์ ไชยบัวแกว
จาเอก อดิศักดิ์ ตระกูลวรรณา
จาเอก อดิศักดิ์ สิทธิปญญาพิทักษ
จาเอก อธิพงษ แจมจํารัส
จาเอก อธิพัน อยูเปา
จาเอก อนนต ประดิษฐานนท
จาเอก อนวัช สวนหมอ
จาเอก อนันทกานต สวนเดิมบาง
จาเอก อนุชา คํามุข
จาเอก อนุชา บุญทรง
จาเอก อนุชา เพ็ญธิสาร
จาเอก อนุชา รูมิง
จาเอก อนุชา ออนมี
จาเอก อนุชิต สมสกีสิทธิ์
จาเอก อนุพงษ นิลสีออน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

จาเอก อนุรักษ กวีวรรณ
จาเอก อนุรัตน นอยแกว
จาเอก อนุวัฒน มวงศิริ
จาเอก อนุวัฒน สุวรรณวัฒน
จาเอก อนุวัฒน หงษา
จาเอก อนุศักดิ์ ขัดเกลา
จาเอก อนุสรณ โพธิ์หิรัญ
จาเอก อนุสรณ รัตนภาสกร
จาเอก อนุสรณ วัฒนทัพ
จาเอก อนุสิทธิ์ อินธิราช
จาเอก อโนเชาว บุบผาแสง
จาเอก อภิชัย ตรัสงาม
จาเอก อภิชัย สนพลาย
จาเอก อภิชาติ ทินกระโทก
จาเอก อภิชาติ ประเสริฐสังข
จาเอก อภิชาติ มวงกล่ํา
จาเอก อภิชาติ เสโส
จาเอก อภินันท ถนอมสัตย
จาเอก อภิรมย ดวงนิล
จาเอก อภิรักษ เจริญไชย
จาเอก อภิวัฒน ออนละมูล
จาเอก อภิวัฒน อํามะเหียะ
จาเอก อภิศักดิ์ โสมทอง
จาเอก อภิสิทธิ์ เกี๋ยงซอง
จาเอก อภิสิทธิ์ ลับบัวงาม

หนา ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาเอก อภิหาร วรรณปะเข
จาเอก อมร เจริญมา
จาเอก อมรเดช อินคง
จาเอก อมรเทพ ทุมแกว
จาเอก อรรคเดช มโนทิพย
จาเอก อรรคพล กมณีย
จาเอก อรรณพ พิศาลพันธุ
จาเอก อรรถพล ขํากลัด
จาเอก อริยะ ขันทองดี
จาเอก อรุณ มุสอแยนา
จาเอก อัครเดช วันสุนิล
จาเอก อังคาร ปดตาระโพธิ์
จาเอก อับดุลการีม ดินเตบ
จาเอก อัศวิน จันทรออน
จาเอก อัษฎาวุธ พรรณราย
จาเอก อาคม รักศิลป
จาเอก อาจณรงค โพธิ์สี
จาเอก อาทร หนวยกระโทก
จาเอก อาทิตย ใจภักดี
จาเอก อาทิตย ทรวงดอน
จาเอก อาทิตย ทิพยรักษา
จาเอก อาทิตย นิลทลักษณ
จาเอก อาทิตย วิถี
จาเอก อาทิตย หวายสันเทียะ
จาเอก อาธร ศรีวะอุไร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓

จาเอก อานนท เมฆัษเฐียร
จาเอก อานนท อัมวัฒน
จาเอก อามร สุวรรณนคร
จาเอก อิทธิ ฆารสวาง
จาเอก อิทธิพล แทบมะลัย
จาเอก อิทธิพล มากศรี
จาเอก อิทธิพล รักงามเชย
จาเอก อิศรินทร ไทยเอื้อ
จาเอก อิสระพงษ แมนจิตร
จาเอก อุดมชัย จงปตนา
จาเอก อุดมศิลป โนพา
จาเอก อุดร บุดดา
จาเอก อุทัย ผัดผล
จาเอก อุทาน ทุมนานอก
จาเอก เอกชัย วิลาสังข
จาเอก เอกพร ทิยะกัน
จาเอก เอกพล ไกรครุธ
จาเอก เอกพล ดนัยจินตรัตน
จาเอก เอกพล มักขุนทด
จาเอก เอกรัฐ จันทะนนตรี
จาเอก เอกรัตน มากพงค
จาเอก เอกราช พลอยน้ําเพชร
จาเอก เอกราช เวชประเสริฐ
จาเอก เอกรินทร งุยไก
จาเอก เอกลักษณ อินทะแพทย

หนา ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาเอก เอกวิทย พิลาป
จาเอก เอกศักดิ์ ตัณฑะผลิน
จาเอก เอกสิทธิ์ นาทุงนุย
จาเอก เอนก สุขสําราญ
จาเอก เอส มีศิริ
จาเอก โอภาส เชื้อเอี่ยม
จาเอก ฮากีมี บัวฝาย
นาวาเอกหญิง ยุพิน สัตยานนท
นาวาโทหญิง กนิษฐพรรณ
ภุมมะโสภณ
นาวาโทหญิง กันธิชา
อิศรางกูร ณ อยุธยา
นาวาโทหญิง กิตยา วีระสถาปนากุล
นาวาโทหญิง จุฑามาศ พบสุข
นาวาโทหญิง ชัชชญา เตียวสุวรรณ
นาวาโทหญิง ชัชสุดา ภาวศุทธิกุล
นาวาโทหญิง ธัญญาภัทร คําทาว
นาวาโทหญิง นภางค เกษโกวิท
นาวาโทหญิง ปยมาภรณ สิงหคํา
นาวาโทหญิง พิชาพร อาทรสมบัติ
นาวาโทหญิง พิมพชยา
ดุษฎีพันธนนท
นาวาโทหญิง มัทนียา ดุลยกนิษฐ
นาวาโทหญิง มัลลิกา ชมสุวรรณ
นาวาโทหญิง ยลทิตา นาถวรทัต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘๔๖ นาวาโทหญิง รุงนภา พิมพานทอง
๑๘๔๗ นาวาโทหญิง สรารัตน จันกลิ่น
๑๘๔๘ นาวาโทหญิง สิริลักษณ
พรหมประสิทธิ์
๑๘๔๙ นาวาโทหญิง สุขุมา ขาวรุงเรือง
๑๘๕๐ นาวาโทหญิง อรอนงค
แกวจงประสิทธิ์
๑๘๕๑ นาวาตรีหญิง กษมา กาญจนพันธุ
๑๘๕๒ นาวาตรีหญิง กาญจนา พางาม
๑๘๕๓ นาวาตรีหญิง กินรี ชัยสวรรค
๑๘๕๔ นาวาตรีหญิง จรวยพร เขียวสอาด
๑๘๕๕ นาวาตรีหญิง จิตติมา มีสมศัพย
๑๘๕๖ นาวาตรีหญิง จิตรสุดา สวางอารมณ
๑๘๕๗ นาวาตรีหญิง จีรพร เทียมแสน
๑๘๕๘ นาวาตรีหญิง จีราวรรณ สมุทรอาลัย
๑๘๕๙ นาวาตรีหญิง จุฑามณี โชติวงษ
๑๘๖๐ นาวาตรีหญิง จุฑารัตน พึ่งประจวบ
๑๘๖๑ นาวาตรีหญิง ชุติมา พรหมเมศ
๑๘๖๒ นาวาตรีหญิง โชติรส สวัสดีผล
๑๘๖๓ นาวาตรีหญิง ฐิติยา กลอมเภรี
๑๘๖๔ นาวาตรีหญิง ทัศนศดา อาสนกุล
๑๘๖๕ นาวาตรีหญิง ธรรมรส ชางไมงาม
๑๘๖๖ นาวาตรีหญิง นันทนลิน ศรีสวาง
๑๘๖๗ นาวาตรีหญิง นันทพัสพร สุขสานต
๑๘๖๘ นาวาตรีหญิง นิรัชรา จอยชู

๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาตรีหญิง ปยาพร สินธุโคตร
นาวาตรีหญิง พชรวรรณ พันธจันทร
นาวาตรีหญิง พรจิตต อุไรรัตน
นาวาตรีหญิง พรชนก สุวรรณะชฎ
นาวาตรีหญิง พรทิพย ไชยมงคล
นาวาตรีหญิง พันธรัตน อักษรศรีกุล
นาวาตรีหญิง พาสินี แจมจา
นาวาตรีหญิง พิมลพรรณ กิตติพีรชล
นาวาตรีหญิง เพ็ญประภา
เปลี่ยนศิลปชัย
นาวาตรีหญิง แพร ชาญประโคน
นาวาตรีหญิง ภัทรธินี เจียมอนุกูลกิจ
นาวาตรีหญิง ภาสินี จันทวิมล
นาวาตรีหญิง มรกต เขียวออน
นาวาตรีหญิง ฤชูวี จิตโชติ
นาวาตรีหญิง ลินดา เรืองรักเรียน
นาวาตรีหญิง วรรณพร เกื้อศิริกุล
นาวาตรีหญิง วรรณรวี วงศวิจิตร
นาวาตรีหญิง วรรส วรวงศ
นาวาตรีหญิง วไลพร คําทอง
นาวาตรีหญิง วิไลพร สวาง
นาวาตรีหญิง ศรีสุกานดา
ศรีวรรธนศิลป
นาวาตรีหญิง ศรีสุคนธ เกิดพูลผล
นาวาตรีหญิง ศิรินทรทิพย งามสอาด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔

หนา ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาตรีหญิง สิริพิมล กลาแข็ง
นาวาตรีหญิง สุกัญญา บํารุงวัตร
นาวาตรีหญิง สุธาทอง มั่งมี
นาวาตรีหญิง อรทัย เพ็ญธิสาร
นาวาตรีหญิง อริศรา ชูจินดา
นาวาตรีหญิง อังคณา ปลื้มสุข
นาวาตรีหญิง อารีย วิรัฐถาวร
นาวาตรีหญิง อุทุมพร เหมันต
นาวาตรีหญิง อุไรรัตน คุมนาน
นาวาตรีหญิง อุษา ติ่งทอง
เรือเอกหญิง ทิพานัน บุญญะสัญ
เรือเอกหญิง วันดี คําเอี่ยม
เรือเอกหญิง ศุภิสรา
แผลงกระโทกธาดา

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๙๐๕ พันจาเอกหญิง กรวรรณ วงษเสงี่ยม
๑๙๐๖ พันจาเอกหญิง กุลธิดา
เกษมสันต ณ อยุธยา
๑๙๐๗ พันจาเอกหญิง ชลิดา เกษสกุล
๑๙๐๘ พันจาเอกหญิง ปนัดดา ประทุมวงษ
๑๙๐๙ พันจาเอกหญิง ปนเพชร ปนจันทร
๑๙๑๐ พันจาเอกหญิง รัตนา ใยบัวเทศ
๑๙๑๑ พันจาตรีหญิง ศิวพร ยิ้มขาว
๑๙๑๒ จาเอกหญิง กิ่งนภา มณีจักรวาล
๑๙๑๓ จาเอกหญิง ฉัตรินยา คันศร
๑๙๑๔ จาเอกหญิง ปรารถนา จงเจริญ
๑๙๑๕ จาเอกหญิง สายพิณ เดชแสง
๑๙๑๖ จาเอกหญิง สุธาสินี ศิริผล
กองทัพอากาศ

๑ นาวาอากาศเอก กฤษณ เกตุรักษ
๒ นาวาอากาศเอก กฤษณพล
ปราบพาล
๓ นาวาอากาศเอก การุณฑ ปรีดี
๔ นาวาอากาศเอก ชาญชัย ตั้งประเสริฐ
๕ นาวาอากาศเอก ชํานาญ เพชรโชติ
๖ นาวาอากาศเอก ณัฐพงศ เรียงจันทร
๗ นาวาอากาศเอก โดม ธีระวัฒนาพันธ
๘ นาวาอากาศเอก นภสินธุ อินแสน
๙ นาวาอากาศเอก นุกูล สุขุประการ

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นาวาอากาศเอก ปกรวิช ทองรอด
นาวาอากาศเอก ปรเมษฐ ศิริตานนท
นาวาอากาศเอก ประการ พรมโสภา
นาวาอากาศเอก ประยูร กันอยู
นาวาอากาศเอก ประสาทพร
วงษคําชาง
๑๕ นาวาอากาศเอก ปญญารักษ
โกศัลวัฒน
๑๖ นาวาอากาศเอก ปานพุทธ ศรีฟา
๑๗ นาวาอากาศเอก พนม บุญถนอม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

หนา ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศเอก พรรธนภณ กมลมาศ
นาวาอากาศเอก พัฒนา เทพชโลธร
นาวาอากาศเอก พิจักขณ บุญเลี้ยง
นาวาอากาศเอก ยอดวันเผด็จ
สุวรรณวิจิตร
นาวาอากาศเอก วัชรพงษ เข็มเพ็ชร
นาวาอากาศเอก วีระพล วิลามาศ
นาวาอากาศเอก วุฒิภัทร จันทรสาร
นาวาอากาศเอก ศราวุฒิ สุวรรณ
นาวาอากาศเอก ศุภชัย ฟกเปยม
นาวาอากาศเอก สงา ศรีศุภปรีดา
นาวาอากาศเอก สมภูมิ มีชาวนา
นาวาอากาศเอก สมภูมิ มูลทองจาด
นาวาอากาศเอก สมิทธิพัฒน คลายแกว
นาวาอากาศเอก สวัสดี สุดสอาด
นาวาอากาศเอก สัญญา ประพันธ
นาวาอากาศเอก สาธิต ภูนิ่ม
นาวาอากาศเอก สุชาติ วีรกุลวัฒนา
นาวาอากาศเอก สุพจน จันทรแจมใส
นาวาอากาศเอก สุรเชษฐ สรอยวัน
นาวาอากาศเอก สุรัตน มณีวงศวิจิตร
นาวาอากาศเอก สุวัฒน จตุรงคพลาธิปต
นาวาอากาศเอก อดิศักดิ์ สิงหเสนี
นาวาอากาศเอก อภิชาติ จิณแพทย
นาวาอากาศเอก อุระพงค ทิมออน

๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศโท กนก ทองสวาง
นาวาอากาศโท กนกพล สุทธิพงษ
นาวาอากาศโท กรกฎ ภาสวาง
นาวาอากาศโท กริษณะ วัลลิภากร
นาวาอากาศโท กฤษฎา วรรณศิริ
นาวาอากาศโท กําพลศักดิ์ เปรมใจ
นาวาอากาศโท เกรียงศักดิ์ ชื่นอารมย
นาวาอากาศโท เกษม สาหรายทอง
นาวาอากาศโท เกียรติชัย จันปุม
นาวาอากาศโท คุณากร จักรวาฬ
นาวาอากาศโท จเรศักดิ์ ไชยศร
นาวาอากาศโท จิรพงศ ดีชัย
นาวาอากาศโท จิรวัฒน ลออรุงโรจน
นาวาอากาศโท จีรศักดิ์ ธนาบูรณ
นาวาอากาศโท เจนวิทย คําพูล
นาวาอากาศโท เจริญ สิวะทรัพยทวี
นาวาอากาศโท ฉัตรชัย ณ บางชาง
นาวาอากาศโท เฉลิมชัย ชํานาญยนต
นาวาอากาศโท เฉลิมชาติ ฝนถึงภูมิ
นาวาอากาศโท ชัยวัฒน เกียรติสูงสง
นาวาอากาศโท ชาคริต ไทยาภิรมย
นาวาอากาศโท ชิดพล อุไรพงษ
นาวาอากาศโท ไชโย ชูหมื่นไวย
นาวาอากาศโท ณัฏฐภัทร สอนสืบ
นาวาอากาศโท ณัฐพงษ กันทนงค
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๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
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ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศโท ณัฐพล โหตรภวานนท
นาวาอากาศโท ณัฐภูมิ รอดทองคํา
นาวาอากาศโท ณัฐวุฒิ เอมหฤทัย
นาวาอากาศโท ดนัยศักดิ์ บุญกวาง
นาวาอากาศโท เดช นวลตา
นาวาอากาศโท ตนัย ไมตรีเวช
นาวาอากาศโท ทส ธรรมรักษ
นาวาอากาศโท ทองสุข บัวแยม
นาวาอากาศโท ทิฆัมพร ตันไสว
นาวาอากาศโท ธนภัทร เศรษฐา
นาวาอากาศโท ธนินทรัฐ สิทธิเวชธนาศิริ
นาวาอากาศโท ธวัชชัย นามวงศ
นาวาอากาศโท ธัชพงษ คําตัน
นาวาอากาศโท ธีระพันธ ทองบาล
นาวาอากาศโท นพกรณ หอมเนียม
นาวาอากาศโท นพดล หนิ้วอินปน
นาวาอากาศโท นรรัตน ทวีศักดิ์
นาวาอากาศโท นิติพัฒน ไตรคณานุรักษ
นาวาอากาศโท นิเวศ เดนรัศมีเทพ
นาวาอากาศโท บัณฑิต อักโข
นาวาอากาศโท บุญชู โผลกระโทก
นาวาอากาศโท ปกปอง สุระกุล
นาวาอากาศโท ประชวนชม ธิมา
นาวาอากาศโท ประภาส โสภานะ
นาวาอากาศโท ประเสริฐ แสงจันทร

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

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศโท ปริญญา ปญญามี
นาวาอากาศโท พงคเทพ จันทนเสนะ
นาวาอากาศโท พงษศักดิ์ นุตประพันธ
นาวาอากาศโท พร ธัญญาดี
นาวาอากาศโท พาคินทร วาทิน
นาวาอากาศโท พิชิต วิเชียรสรรค
นาวาอากาศโท พิทักษ ประสมทรัพย
นาวาอากาศโท พิพัฒน แกวเงิน
นาวาอากาศโท พิสิษฐ จันทรนอย
นาวาอากาศโท เพิ่มพล ประสพศิลป
นาวาอากาศโท ภพรัตน สุวรรณรัตน
นาวาอากาศโท ภควัต ชนะสิทธิ์
นาวาอากาศโท ภิรมย วงษเวียงจันทร
นาวาอากาศโท ภูพิชญ เฟองวรวงศ
นาวาอากาศโท มนตรี ประมวลความดี
นาวาอากาศโท รหัท จารยะพันธุ
นาวาอากาศโท รัชพล เสนาเพ็ง
นาวาอากาศโท รัฐพล พิพิธภัณฑ
นาวาอากาศโท ฤทธิรงค จันทรตรี
นาวาอากาศโท ลิขิต บุญญา
นาวาอากาศโท วัฒนศักดิ์ ปุญญนิรันดร
นาวาอากาศโท วันบูรพา เสือดี
นาวาอากาศโท วิทยา จักรเพ็ชร
นาวาอากาศโท วิมล ปะโคทัง
นาวาอากาศโท วุฒิศักดิ์ งาสงา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑๗ นาวาอากาศโท ศรกัญจน
หมื่นประเสริฐ
๑๑๘ นาวาอากาศโท ศิริชัย กระหนาย
๑๑๙ นาวาอากาศโท ศุภกานต แกวเหลี่ยม
๑๒๐ นาวาอากาศโท เศรษฐพงศ
ชัยวัฒนพงศกร
๑๒๑ นาวาอากาศโท สนธยา ทองรักษ
๑๒๒ นาวาอากาศโท สมนึก พงษแขก
๑๒๓ นาวาอากาศโท สมประสงค
หยกพิริยกุล
๑๒๔ นาวาอากาศโท สมพล ศรีบริบาล
๑๒๕ นาวาอากาศโท สมภูมิ สุนทรา
๑๒๖ นาวาอากาศโท สรวิช ออนทวม
๑๒๗ นาวาอากาศโท สานิตย ประวิตรวงศ
๑๒๘ นาวาอากาศโท สามารถ บูรณสิงห
๑๒๙ นาวาอากาศโท สํารวย จิ๋วบาง
๑๓๐ นาวาอากาศโท สิทธิพร เกิดรวม
๑๓๑ นาวาอากาศโท สุชิน ปานทอง
๑๓๒ นาวาอากาศโท สุทธิพงษ เอี่ยมสมัย
๑๓๓ นาวาอากาศโท สุบิน สุขสงวน
๑๓๔ นาวาอากาศโท สุรพล เจาะจง
๑๓๕ นาวาอากาศโท สุรินทนาท เจริญจิตต
๑๓๖ นาวาอากาศโท อติโรจน สุขบาง
๑๓๗ นาวาอากาศโท อนิรุทธิ์ เอี่ยมบุญ
๑๓๘ นาวาอากาศโท อภิชาต โปรงสละ

๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศโท อภิชาติ ธิพิมพา
นาวาอากาศโท อัคคพร อวมสําอางค
นาวาอากาศโท อัครพัฒน โพธิ์ศรีลาภ
นาวาอากาศโท อัตถกร คัตถาวร
นาวาอากาศโท อํานาจ พยนตศิริ
นาวาอากาศโท เอกชัย จําปาปน
นาวาอากาศตรี กมล เจริญสุข
นาวาอากาศตรี กมล รอดยอด
นาวาอากาศตรี กรณรงค สุดโต
นาวาอากาศตรี กรเอก
ชิษณุชาบุญวิภัค
นาวาอากาศตรี กฤษฎา โยธาภักดี
นาวาอากาศตรี กฤษฎิ์หิรัญ
พงศภัคอภิปภา
นาวาอากาศตรี กาญจน อึกทองจอม
นาวาอากาศตรี กานต คงสุวรรณ
นาวาอากาศตรี กิจจา พงศไพศาล
นาวาอากาศตรี กิตติคุณ จันทรขาว
นาวาอากาศตรี กิตติคุณ ลีลาภัทรพันธุ
นาวาอากาศตรี กิตติบดี ชูเกตุ
นาวาอากาศตรี กุลชาติ แสงสวาง
นาวาอากาศตรี โกสินทร มาศมูล
นาวาอากาศตรี เขมชาติ พรมหมื่นไวย
นาวาอากาศตรี เขมพงศ จิตบุญ
นาวาอากาศตรี คมกริช บินไธสง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๒๙
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๑๖๒ นาวาอากาศตรี คมกฤช จันทรโอภาส
๑๖๓ นาวาอากาศตรี ครรชนะ พึ่งเปนสุข
๑๖๔ นาวาอากาศตรี จตุรงค
วีระธรรมวิวัฒน
๑๖๕ นาวาอากาศตรี จักรพงศ อธิโรจน
๑๖๖ นาวาอากาศตรี จิรพงศ พูลพร
๑๖๗ นาวาอากาศตรี จิรพงษ
เศรษฐโอฬารกิจ
๑๖๘ นาวาอากาศตรี เฉลิมรัฐ ไพรเถื่อน
๑๖๙ นาวาอากาศตรี เฉลียว คลังมนตรี
๑๗๐ นาวาอากาศตรี ชมภู นอยบุญ
๑๗๑ นาวาอากาศตรี ชโยธิต สอนไว
๑๗๒ นาวาอากาศตรี ชลภัทร แกวประจุ
๑๗๓ นาวาอากาศตรี ชัช ชัยชมภู
๑๗๔ นาวาอากาศตรี ชัยพฤกษ ยืนยง
๑๗๕ นาวาอากาศตรี ชัยวัฒน เสมียนรัมย
๑๗๖ นาวาอากาศตรี ชาญวิทย ตรีพรม
๑๗๗ นาวาอากาศตรี ชาโณ ทัสสโร
๑๗๘ นาวาอากาศตรี ชาย ทาเอื้อ
๑๗๙ นาวาอากาศตรี เชาวลิต พานกาญจน
๑๘๐ นาวาอากาศตรี ฐานิตร สุวรรณมาลี
๑๘๑ นาวาอากาศตรี ณกฤษณ มั่งอะนะ
๑๘๒ นาวาอากาศตรี ณรงคศักดิ์
ปณฑะแพทย
๑๘๓ นาวาอากาศตรี ณัฏฐ บุพพัณหสมัย

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

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศตรี ณัฏฐาวัฒน ออนอนงค
นาวาอากาศตรี ณัฐพล นิสยันต
นาวาอากาศตรี ณัฐพล รุงเรือง
นาวาอากาศตรี ณัฐวุฒิ เทพบริสุทธิ์
นาวาอากาศตรี ณัยสิทธ พันธเตี้ย
นาวาอากาศตรี ดล ชื้นประไพ
นาวาอากาศตรี ตอพงศ
ตระกูลสันติไมตรี
นาวาอากาศตรี ถาวร กิมทอง
นาวาอากาศตรี ทวีรัก เลปนานนท
นาวาอากาศตรี ทวีศักดิ์ ดวงดี
นาวาอากาศตรี ธันว พฤกษากิจ
นาวาอากาศตรี ธีรศานต สุขธรรมนิยม
นาวาอากาศตรี ธีระยุทธ บํารุงเชื้อ
นาวาอากาศตรี นนทวรรธณ เลาอรุณ
นาวาอากาศตรี นพปฎล ลายทิพย
นาวาอากาศตรี นภเอกภัค แพรดํา
นาวาอากาศตรี นราพัฒน ชอสอึก
นาวาอากาศตรี นันทภูมิ สุขโข
นาวาอากาศตรี นิตินันทน โฉมงาม
นาวาอากาศตรี นิติพัทธ เรืองสิทธิ์
นาวาอากาศตรี นิทัสน เจริญกิจ
นาวาอากาศตรี บวรรัตน วงศอาจ
นาวาอากาศตรี บัณฑิต บุรุษานนท
นาวาอากาศตรี บุรีรัตน เข็มทอง
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๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
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นาวาอากาศตรี ปกรณ ตันติทวีวัฒน
นาวาอากาศตรี ประกอบ สมานทอง
นาวาอากาศตรี ประเสริฐ แกววิชิต
นาวาอากาศตรี ปรีชา แพรอัตถ
นาวาอากาศตรี ปยะวุฒิ กล่ําอุไร
นาวาอากาศตรี พงศนที ทุมมานนท
นาวาอากาศตรี พรชัย วัฒนปราณี
นาวาอากาศตรี พรเทพ นามออน
นาวาอากาศตรี พัลลภ ชมชีพ
นาวาอากาศตรี พินิศ รัตนปรมากุล
นาวาอากาศตรี พิรชัช ภิรัตธานนท
นาวาอากาศตรี พิศณุ นุมออน
นาวาอากาศตรี พีรพันธ ไชยเสน
นาวาอากาศตรี พุทธิพงศ คัมภิรานนท
นาวาอากาศตรี พูนลาภ
จารุพงศประภา
นาวาอากาศตรี เพรียว จารยะพันธุ
นาวาอากาศตรี ภพชัย คลังกรณ
นาวาอากาศตรี ภัทรนันท โสมะนันทน
นาวาอากาศตรี ภูดิส ศรศรี
นาวาอากาศตรี มนูญ จงคอยกลาง
นาวาอากาศตรี มาสมงคล สุวรรณขํา
นาวาอากาศตรี มีน สุวรรณชัย
นาวาอากาศตรี เมษัณฑ ธรรมวิชัย
นาวาอากาศตรี ไมตรี เมืองทอง

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

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศตรี ยุทธนา อินทจักร
นาวาอากาศตรี ยุทธพงษ นิลจินดา
นาวาอากาศตรี รัชพล ปทมะโยธิน
นาวาอากาศตรี โรจน ชลานันต
นาวาอากาศตรี วนิช เชวงเศรษฐกุล
นาวาอากาศตรี วรธรรม งูพิมาย
นาวาอากาศตรี วรรณรัตน รองรัตน
นาวาอากาศตรี วรวุฒิ วงศอุไร
นาวาอากาศตรี วรานนท
สุวรรณพรหม
นาวาอากาศตรี วราวุฒิ พุฒแกว
นาวาอากาศตรี วรุตม มิตรธรรมศิริ
นาวาอากาศตรี วโรตม มิตรธรรมศิริ
นาวาอากาศตรี วัชรชัย เฉลิมวัฒน
นาวาอากาศตรี วัฒนา เดชแกว
นาวาอากาศตรี วิชาญ วิมานประดิษฐ
นาวาอากาศตรี วิทยา วงศยังอยู
นาวาอากาศตรี วิทวัส กฤตพุทธ
นาวาอากาศตรี วีรชัย อินใจ
นาวาอากาศตรี วีรศักดิ์ จันทรสีหราช
นาวาอากาศตรี ศตพรรษ รัตนะ
นาวาอากาศตรี ศุภชัย จิระศิริโชติ
นาวาอากาศตรี สถาพร อยูเย็น
นาวาอากาศตรี สมคะเน มีสอาด
นาวาอากาศตรี สมโชค วิจิตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕๖ นาวาอากาศตรี สรรฏภพ กันทะวงศ
๒๕๗ นาวาอากาศตรี สะอาด
พงศาเจริญนนท
๒๕๘ นาวาอากาศตรี สันถนะ ของสาย
๒๕๙ นาวาอากาศตรี สามิตร โลกคําลือ
๒๖๐ นาวาอากาศตรี สิทธิ สมทัศน
๒๖๑ นาวาอากาศตรี สุขสัน สุปะทัง
๒๖๒ นาวาอากาศตรี สุเชาว ไมตะเภา
๒๖๓ นาวาอากาศตรี สุทธิชัย เจนการ
๒๖๔ นาวาอากาศตรี สุทธิเมธ อวมมา
๒๖๕ นาวาอากาศตรี สุทธิรักษ ตรีโภคา
๒๖๖ นาวาอากาศตรี สุภวัฒน บุญณราช
๒๖๗ นาวาอากาศตรี สุรนัย ไชยพันธ
๒๖๘ นาวาอากาศตรี สุวพัชร ลําเพ็ญ
๒๖๙ นาวาอากาศตรี อชิษณุณ
สรอยเพ็ชรวง
๒๗๐ นาวาอากาศตรี อธิการ เชื้อกลาง
๒๗๑ นาวาอากาศตรี อธิราช มาสูงเนิน
๒๗๒ นาวาอากาศตรี อนุชา จาเกาะ
๒๗๓ นาวาอากาศตรี อรรคพล คาจะโปะ
๒๗๔ นาวาอากาศตรี อรรถกฤษณ
หิรัญพฤกษ
๒๗๕ นาวาอากาศตรี อัครพล
เลิศปฏิภานพงษ
๒๗๖ นาวาอากาศตรี อัครพล อาญารักษ

๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศตรี อัครวัต กัลยาณมิตร
นาวาอากาศตรี อาทิตย จุมที
นาวาอากาศตรี อานนท ตันติวรวัฒนา
นาวาอากาศตรี อิสรา ถึงอินทร
นาวาอากาศตรี เอกลักษณ
โพธิ์ทองนาค
เรืออากาศเอก กนกชาติ แจมแจง
เรืออากาศเอก กิตติพงศ ทฤษฎี
เรืออากาศเอก กิตติศักดิ์ ตรีอรรถ
เรืออากาศเอก กีรติ สุขศิล
เรืออากาศเอก เกษม ยวดกระโทก
เรืออากาศเอก โกศล มูลผล
เรืออากาศเอก ครองบุญ สิงหนาท
เรืออากาศเอก จักรกริช ยศวิชัย
เรืออากาศเอก เจษฎา ชมดารา
เรืออากาศเอก ชลธิศ อินทรเนื่อง
เรืออากาศเอก ดาว พุทธายะ
เรืออากาศเอก ดํารงชัย พลับจาง
เรืออากาศเอก ทศพล อํานวยผล
เรืออากาศเอก เทพอรุณ โคจรธนากิจ
เรืออากาศเอก ธัชพล โพธาราม
เรืออากาศเอก ธีศิษฏ ภูเจริญ
เรืออากาศเอก บรรจง แกวคํา
เรืออากาศเอก บรรเทา ใจปนตา
เรืออากาศเอก บุญเลิศ ออนไทย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓

หนา ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศเอก ประสงค ชัยวาฤทธิ์
เรืออากาศเอก ปวิณ ปตะวรรณ
เรืออากาศเอก พงศธร แตพานิชเจริญ
เรืออากาศเอก พนาดร สังขวิเศษ
เรืออากาศเอก พรพจน ยอดทอง
เรืออากาศเอก พริษฐ ชยาภิวัฒน
เรืออากาศเอก พัชรวัชร ทองผดุงโรจน
เรืออากาศเอก ภาณุพงษ จันทรศรีทอง
เรืออากาศเอก รัชวิทย นิธิชัย
เรืออากาศเอก วรเขตร สิงหตั้น
เรืออากาศเอก วราวุธ บุญเกิด
เรืออากาศเอก วัชรินทร แดงแจ
เรืออากาศเอก วัณณพัฒน
ทวีราชทรัพย
เรืออากาศเอก วันชนะ คมภักดี
เรืออากาศเอก วิศรุต พลเสนา
เรืออากาศเอก ศรัณ วัฒนานุกิจ
เรืออากาศเอก ศักดาเดช คลายทิพย
เรืออากาศเอก ศักดิ์ชัย ถาวรศักดิ์
เรืออากาศเอก ศุภกร เกษแยม
เรืออากาศเอก ศุภชัย คําพิชัย
เรืออากาศเอก สกุลกอ
กอวัฒนาวรานนท
เรืออากาศเอก สมบูรณ สัมฤทธิ์
เรืออากาศเอก สราวุธ วชิระพิทักษ

๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศเอก สัญชัย เลี่ยมเพ็ชรรัตน
เรืออากาศเอก สัญญลักขณ สุขเสริม
เรืออากาศเอก อําพล แจงคต
เรืออากาศเอก เอกรัฐ ดิษบรรจง
เรืออากาศโท กริสดา เพ็งภูดาษ
เรืออากาศโท กฤษณะ ทับฉ่ํา
เรืออากาศโท กฤษณะ สุขถาวร
เรืออากาศโท เกริกวุฒิ ปลาทอง
เรืออากาศโท เกียรติศักดิ์ ดินแดง
เรืออากาศโท จตุรพร เย็นศิริ
เรืออากาศโท จิรภัทร โกมลกุญชร
เรืออากาศโท จิรวัฒน สุทธิภาค
เรืออากาศโท จิระชัย พุมพิกุล
เรืออากาศโท เจษฎา เพ็งสลุด
เรืออากาศโท เฉลิมพล
ลิมปกาญจนโกวิท
เรืออากาศโท ชยพัทธ ทวีศรี
เรืออากาศโท ชัชรินทร กลัดจําป
เรืออากาศโท ชัยนิรันดร อินทนนท
เรืออากาศโท ชาญากรณ กําเนิดหิน
เรืออากาศโท ณภัทรชนม มีสุขมาก
เรืออากาศโท ณรงค พูนบางยุง
เรืออากาศโท ณัฐพล ขาวสบาย
เรืออากาศโท ณัฐวุฒิ อนอินทร
เรืออากาศโท เดชธิชัย จันทา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑

หนา ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศโท ตน สวางพรม
เรืออากาศโท ตรัยภพ ศัพทเสวี
เรืออากาศโท ทรงพล โพธิสมบัติ
เรืออากาศโท เทียนชัย นาคโดด
เรืออากาศโท ธงชัย ทองขวัญ
เรืออากาศโท ธนพล ธรรมกุลธาดา
เรืออากาศโท ธนากร หอมหวล
เรืออากาศโท ธานินทร วรานันท
เรืออากาศโท ธํารงชีพ บุญเรือง
เรืออากาศโท ธีระ ขาวเมืองนอย
เรืออากาศโท ธีระพงค ไชยสถาน
เรืออากาศโท นครินทร กระวนกิจ
เรืออากาศโท นพพร โพธิ
เรืออากาศโท นเรศ พรหมจารีย
เรืออากาศโท นฤพนธ พิกุลหอม
เรืออากาศโท นิตินัย อุตสาหะ
เรืออากาศโท นิทัศน เทียมสุวรรณ
เรืออากาศโท บรรณวัจน
ขามไชโยโรจน
เรืออากาศโท บํารุง นิ่มแกว
เรืออากาศโท บุญทัน สมบานใจ
เรืออากาศโท บุญฤทธิ์ พึ่งหลา
เรืออากาศโท บุญเลิศ เจิมขุนทด
เรืออากาศโท ประกิจพัฒน ทรัพยเมฆ
เรืออากาศโท ประสิทธิชัย โฉมเฉิด

๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศโท ประเสริฐ คําดี
เรืออากาศโท ปญญา สมพงษ
เรืออากาศโท พงคฤทธิ์ มีประเทศ
เรืออากาศโท พงษเดช เหมแดง
เรืออากาศโท พชร แจมสวาง
เรืออากาศโท พัชระ มกรครรภ
เรืออากาศโท พัสกิจ เขียวชอินทร
เรืออากาศโท ภาณุภูวัชร
พรธรรมสิรีกุล
เรืออากาศโท ภานุวัฒน วัฒนจินดา
เรืออากาศโท มานะ พวงเจริญ
เรืออากาศโท มานัส เทพกิจ
เรืออากาศโท ยิ่งยง เครือใจ
เรืออากาศโท รุงเพชร สมบูรณ
เรืออากาศโท วรพล จุสนั่น
เรืออากาศโท วรรณชัย เครือทอง
เรืออากาศโท วรินทร ประสิทธิแพทย
เรืออากาศโท วัชรพล โพธิ์ทอง
เรืออากาศโท วัชระ ไชยองคการ
เรืออากาศโท วัชระ พันธุศรี
เรืออากาศโท วัฒนา มีแสงนิล
เรืออากาศโท วิรัช วิรชัชติกุล
เรืออากาศโท วิรัตน ตรโนดม
เรืออากาศโท วุฒิกร ขันธวิชัย
เรืออากาศโท วุธธิชัย คงเชย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙

หนา ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศโท ศราวุธ ไทยประกอบ
เรืออากาศโท ศราวุธ หรุนเลิศ
เรืออากาศโท ศักดินนท กตะศิลา
เรืออากาศโท ศุภกฤษ จันทรเพชร
เรืออากาศโท สกล มีบุญ
เรืออากาศโท สมชัย เขี้ยวงา
เรืออากาศโท สมพงศ หวานสนิท
เรืออากาศโท สิทธิชัย บุญประสิทธิ์
เรืออากาศโท สิทธิชัย อนุแสน
เรืออากาศโท สุกิจ มโนภินิเวศ
เรืออากาศโท สุขสันต ศิริสุข
เรืออากาศโท สุทธิพงศ เอี่ยมวงศา
เรืออากาศโท สุวิจักขณ
ศุภสมบัติเจริญ
เรืออากาศโท อภิศักดิ์ วุฑฒวิภาต
เรืออากาศโท อาคม ศิริพิน
เรืออากาศโท อํานาจ จรัสเดชารัก
เรืออากาศโท เอกพล รัตนเถรา
เรืออากาศตรี กฤษณ สุภาสาสน
เรืออากาศตรี กฤษณะ มิ่งสันเทียะ
เรืออากาศตรี กฤษณะ อินทรคํา
เรืออากาศตรี กิตติพงษ อันจันทึก
เรืออากาศตรี กิตติวุฒิ ถ้ําพุทรา
เรืออากาศตรี กิตติศักดิ์ ชวาลา
เรืออากาศตรี กิตติศักดิ์ หอมชื่น

๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี กิตติศักดิ์ อินทรกองแกว
เรืออากาศตรี เกรียงไกร เกิงฝาก
เรืออากาศตรี เกียรตินัย อยูยืน
เรืออากาศตรี เกียรติศักดิ์
เหลาเขตรกิจ
เรืออากาศตรี โกวิทย เจียรวาป
เรืออากาศตรี ขจร ภิรมยวงษ
เรืออากาศตรี คทายุทธ พึ่งโภคา
เรืออากาศตรี คะนอง ตะกรุมวงค
เรืออากาศตรี จักรินทร ลาหนองแคน
เรืออากาศตรี จิรพันธ โนนทะคําจันทร
เรืออากาศตรี จิรวัฒน งามวงศวัฒน
เรืออากาศตรี จิรวุฒิ กลยนีย
เรืออากาศตรี จิรายุทธ เย็นศิริกุล
เรืออากาศตรี จีรศักดิ์ ภูทอง
เรืออากาศตรี จุฑา ไกรเทพ
เรืออากาศตรี ณรงค เสมอภักดิ์
เรืออากาศตรี ณรงคศักดิ์ เปรมปรีดา
เรืออากาศตรี ณรงคศักดิ์ เพียรทํา
เรืออากาศตรี ณัฐพร ถือแกว
เรืออากาศตรี เดชาวุธ นราศรี
เรืออากาศตรี ทนงศักดิ์ เกษม
เรืออากาศตรี เทวา โหมดประดิษฐ
เรืออากาศตรี ธนพัฒน นุมมีชัย
เรืออากาศตรี ธนภูมิ ดลพิมาย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔๔๔ เรืออากาศตรี ธนสิทธิ์ เพศประเสริฐ
๔๔๕ เรืออากาศตรี ธนาพิพัฒน
สายบุญเคียง
๔๔๖ เรืออากาศตรี ธนินดลย บุญกล่ํา
๔๔๗ เรืออากาศตรี ธานิน งามขํา
๔๔๘ เรืออากาศตรี ธีรนาท จิตพลี
๔๔๙ เรืออากาศตรี ธีรพล พรรณประทุม
๔๕๐ เรืออากาศตรี ธีรภัทรธาวิน จุมพลนอย
๔๕๑ เรืออากาศตรี ธีระพงษ เทียมเมฆา
๔๕๒ เรืออากาศตรี นพดล จูหอง
๔๕๓ เรืออากาศตรี นิติกร อักษรนิติ
๔๕๔ เรืออากาศตรี นิพนธ ศรีภิรมย
๔๕๕ เรืออากาศตรี บรรจง นุชอยู
๔๕๖ เรืออากาศตรี บรรพต บานสระ
๔๕๗ เรืออากาศตรี ประพนธ คําเรือน
๔๕๘ เรืออากาศตรี ประพัดสรณ ทุมลา
๔๕๙ เรืออากาศตรี ประภาส ดวงรัตน
๔๖๐ เรืออากาศตรี ปริญญา เซงล้ํา
๔๖๑ เรืออากาศตรี ปรีชา ผลแสงสี
๔๖๒ เรืออากาศตรี ปวเรศวร หลิบนุกูล
๔๖๓ เรืออากาศตรี ปญญา ธูปเมฆ
๔๖๔ เรืออากาศตรี พงษศักดิ์ ราชพิทักษ
๔๖๕ เรืออากาศตรี พรชัย ทาคําอนุสรณ
๔๖๖ เรืออากาศตรี พัฒนพงษ สารโท
๔๖๗ เรืออากาศตรี พิณเทพ ธรรมผุย

๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี พิทยา สุภากุล
เรืออากาศตรี ไพรศาล กันยาประสิทธิ์
เรืออากาศตรี ไพสิฐ เนียมสิน
เรืออากาศตรี ภราดร เคหะเจริญ
เรืออากาศตรี ภาณุพันธ มีมา
เรืออากาศตรี ภูริวัช ปรึกษา
เรืออากาศตรี มงคล โพธิ์ประภาพันธุ
เรืออากาศตรี มานัส บัวคําภา
เรืออากาศตรี ยุทธนา เลิศอนันต
เรืออากาศตรี ยุทธนา สุคนธ
เรืออากาศตรี ยุทธภูมิ พานไหม
เรืออากาศตรี ยุทธวี นทีธารทอง
เรืออากาศตรี รณฤทธิ์ แสนชัยวงค
เรืออากาศตรี รัชพันธ เอี้ยวรักษา
เรืออากาศตรี ฤทธิพล อวนสิงห
เรืออากาศตรี วิทยา ทวีปเรืองอุดม
เรืออากาศตรี วินัย ศักดิ์ศรี
เรืออากาศตรี วิศาล ขันธวิเศษ
เรืออากาศตรี วีรพงศ อินดี
เรืออากาศตรี สถาพร สุขบําเพ็ญ
เรืออากาศตรี สมชัย คงแกว
เรืออากาศตรี สมชาย นิ่มสําฤทธิ์
เรืออากาศตรี สมภพ อปายคุปต
เรืออากาศตรี สมัย ประพันธศรี
เรืออากาศตรี สัญชัย อินตาเพชร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗

หนา ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี สันติ สุภาพเพชร
เรืออากาศตรี สิริชัย แชมบํารุง
เรืออากาศตรี สุทธิพงศ อารีย
เรืออากาศตรี สุธนัย ดาผา
เรืออากาศตรี สุธิสาน สรสิทธิ์
เรืออากาศตรี สุเมธ นิวงษา
เรืออากาศตรี สุเมธ รอยแกว
เรืออากาศตรี สุรไกร รอดเย็น
เรืออากาศตรี สุรเดช จันทรังษี
เรืออากาศตรี สุรศักดิ์ เพิดขุนทด
เรืออากาศตรี สุวัฒน ตราชู
เรืออากาศตรี หาญ หงษเวียงจันทร
เรืออากาศตรี อนันตชัย ไชยณรงค
เรืออากาศตรี อภิวุฒิ วงศกระจาง
เรืออากาศตรี อัศดร โนรี
เรืออากาศตรี อาทิตย คําสุทธี
เรืออากาศตรี อําพล นอยแสง
เรืออากาศตรี อิทธิพล เบาสุข
พันจาอากาศเอก กรกฎ ขันทโคครัย
พันจาอากาศเอก กริช วิเศษภูติ
พันจาอากาศเอก กฤต เหมือนเมือง
พันจาอากาศเอก กฤตพล อุตระชัย
พันจาอากาศเอก กฤษกร สาคร
พันจาอากาศเอก กฤษฎา เขี้ยวงา
พันจาอากาศเอก กฤษฎา เฉลิมวงษ

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๕๑๘ พันจาอากาศเอก กฤษฎา
สันติวิริยไพบูลย
๕๑๙ พันจาอากาศเอก กฤษณะ แกนเจก
๕๒๐ พันจาอากาศเอก กฤษณะ
บูรณะศิลปากร
๕๒๑ พันจาอากาศเอก กฤษณะ ปาสิงห
๕๒๒ พันจาอากาศเอก กฤษณะ มากนวล
๕๒๓ พันจาอากาศเอก กฤษณะ เมืองวงษ
๕๒๔ พันจาอากาศเอก กฤษณะพล อยูเจริญ
๕๒๕ พันจาอากาศเอก กวินทร มีคาพันธ
๕๒๖ พันจาอากาศเอก กองเกียรติ ตลึงพันธ
๕๒๗ พันจาอากาศเอก กองเกียรติ แสงเงิน
๕๒๘ พันจาอากาศเอก กันตพล อุทัยมา
๕๒๙ พันจาอากาศเอก กัมปนาท ตะวันแจง
๕๓๐ พันจาอากาศเอก กัมพล เหมือนเงิน
๕๓๑ พันจาอากาศเอก กานตนิธิ เกาเอี้ยน
๕๓๒ พันจาอากาศเอก กานตพงศ จัยจินา
๕๓๓ พันจาอากาศเอก กําพล นวลศิริ
๕๓๔ พันจาอากาศเอก กิ่ง ทองนุม
๕๓๕ พันจาอากาศเอก กิจชัย โพธิ์บัณฑิต
๕๓๖ พันจาอากาศเอก กิตติ โถมขํา
๕๓๗ พันจาอากาศเอก กิตติ เหมือนถวิล
๕๓๘ พันจาอากาศเอก กิตติกณิศ
ประดับมุข
๕๓๙ พันจาอากาศเอก กิตติชัย ตื้อยศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓

หนา ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก กิตติธัช เพ็งสุข
พันจาอากาศเอก กิตติพงค ยารังษี
พันจาอากาศเอก กิตติพงษ นิ่มทอง
พันจาอากาศเอก กิตติพงษ ภมรพล
พันจาอากาศเอก กิตติพงษ ลินลา
พันจาอากาศเอก กิตติภัฏ อัติโชติ
พันจาอากาศเอก กิตติมน วรรณา
พันจาอากาศเอก กิตติวินท โสมรักษ
พันจาอากาศเอก กิตติศักดิ์ จั่นแตง
พันจาอากาศเอก กิตติศักดิ์ ทองเหลือง
พันจาอากาศเอก กิตติศักดิ์ บุญมี
พันจาอากาศเอก กิตติศักดิ์ เพชรเขียว
พันจาอากาศเอก กิตติศักดิ์ อังกาบ
พันจาอากาศเอก กิติพงค กาฬภักดี
พันจาอากาศเอก กิติพร วงศกาดทอง
พันจาอากาศเอก กิติภูมิ ใจขอ
พันจาอากาศเอก กิติภูมิ ธรรมลังกา
พันจาอากาศเอก กุศล เชยรัมย
พันจาอากาศเอก เกงกาจ ออนเกิด
พันจาอากาศเอก เกชา ไชยเพ็งจันทร
พันจาอากาศเอก เกริกชัย จันทนะ
พันจาอากาศเอก เกรียงไกร จงสุวัฒน
พันจาอากาศเอก เกรียงไกร เทพดู
พันจาอากาศเอก เกรียงไกร
สุบรรณ ณ อยุธยา

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๕๖๔ พันจาอากาศเอก เกรียงศักดิ์
ดวงศาลเจา
๕๖๕ พันจาอากาศเอก เกรียงศักดิ์
สุรินทบูรณ
๕๖๖ พันจาอากาศเอก เกียรติณัติ
วินิจฉัยกุล
๕๖๗ พันจาอากาศเอก เกียรติเทพ สะเดา
๕๖๘ พันจาอากาศเอก เกียรติยศ ปนยอย
๕๖๙ พันจาอากาศเอก เกียรติยศ แสงสวาง
๕๗๐ พันจาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ คําหอม
๕๗๑ พันจาอากาศเอก เกียรติศักดิ์
จิตตธรรม
๕๗๒ พันจาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ ศรีพานิช
๕๗๓ พันจาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ ศักดิ์สิทธิ์
๕๗๔ พันจาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ อ่ําทอง
๕๗๕ พันจาอากาศเอก ขจรพันธุ คงวารี
๕๗๖ พันจาอากาศเอก คเชนทร พุกกลิ่น
๕๗๗ พันจาอากาศเอก คณิต บุญวัตร
๕๗๘ พันจาอากาศเอก คณิสรณ
สิงหวรลักษณ
๕๗๙ พันจาอากาศเอก คธาทิพย อิทธิไมยยะ
๕๘๐ พันจาอากาศเอก คธาวุธ ริตพวง
๕๘๑ พันจาอากาศเอก คมกริช กลางเวหา
๕๘๒ พันจาอากาศเอก คมกริช โชยรัมย
๕๘๓ พันจาอากาศเอก คมกริช มาลีเนตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖

หนา ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก คมเดช โพธิ์ทอง
พันจาอากาศเอก คมนันท โยศรี
พันจาอากาศเอก คมศร นอยพงษ
พันจาอากาศเอก คมสัน ติจันทึก
พันจาอากาศเอก คมสัน หมั่นเรียน
พันจาอากาศเอก คมสันต ไกรสุวรรณ
พันจาอากาศเอก คมสันต สกุลณีย
พันจาอากาศเอก ครรชิต แกวเขียว
พันจาอากาศเอก คํารณ นอมนิล
พันจาอากาศเอก คําหนึ่ง คํามา
พันจาอากาศเอก จงกล ถากันหา
พันจาอากาศเอก จตุพล คุลบุตร
พันจาอากาศเอก จตุพล แสนเพียง
พันจาอากาศเอก จตุรงค ขันติพงษ
พันจาอากาศเอก จตุรงค สอนสุภาพ
พันจาอากาศเอก จรัญ ดํานิล
พันจาอากาศเอก จรัลพัฒน
นวลศรีฉาย
พันจาอากาศเอก จักพงค ศิริโพธิ์
พันจาอากาศเอก จักรกริสน ศรีคง
พันจาอากาศเอก จักรกฤษณ
หมวกผัน
พันจาอากาศเอก จักรชัย กาฬมีทอง
พันจาอากาศเอก จักรชัย ศิริอินทร
พันจาอากาศเอก จักรพงศ ยิ่งกําแหง

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 ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศเอก จักรพงษ เนตรนาค
พันจาอากาศเอก จักรพงษ แสงฉวาง
พันจาอากาศเอก จักรินทร นงคนิ่ม
พันจาอากาศเอก จักรียุทธ จันทรแดง
พันจาอากาศเอก จัตพร รวมคํา
พันจาอากาศเอก จัตุวิทย แฉงกอง
พันจาอากาศเอก จาตุรงค เชื้อชวด
พันจาอากาศเอก จาตุรันต ไวรักษสัตว
พันจาอากาศเอก จารึก นะระโต
พันจาอากาศเอก จําเริญ กันฉุน
พันจาอากาศเอก จิตติกร หอมสุด
พันจาอากาศเอก จิตติพงศ
จิตตสวัสดิ์ไทย
พันจาอากาศเอก จิตติพงษ ตรงคํานึง
พันจาอากาศเอก จิตติพงษ ทองคําสี
พันจาอากาศเอก จิรพงศ ณะรินทร
พันจาอากาศเอก จิรภาส สงวนดี
พันจาอากาศเอก จิรวัจน สงคราม
พันจาอากาศเอก จิรวุฒิ สังวาลย
พันจาอากาศเอก จิรศักดิ์ จันสอน
พันจาอากาศเอก จิรัฐ วินิจ
พันจาอากาศเอก จิรัทกร รับสมบัติ
พันจาอากาศเอก จิรานุวัฒน คลายขํา
พันจาอากาศเอก จิรานุวัฒน สําเภา
พันจาอากาศเอก จุมพฏ ประพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๖๓๑ พันจาอากาศเอก จุมพล
เดชอุดมวัฒนา
๖๓๒ พันจาอากาศเอก จุมพลภัทร
เจษฎาชัยศรี
๖๓๓ พันจาอากาศเอก เจตน บุญมานํา
๖๓๔ พันจาอากาศเอก เจตนกวิน ชมกลิ่น
๖๓๕ พันจาอากาศเอก เจนณรงค แถวนาม
๖๓๖ พันจาอากาศเอก เจนวิทย
ภูวพันธธนะกิจ
๖๓๗ พันจาอากาศเอก เจนวิทย รักษภักดี
๖๓๘ พันจาอากาศเอก เจริญ ทองเอีย
๖๓๙ พันจาอากาศเอก เจริญชัย อุนละมาย
๖๔๐ พันจาอากาศเอก เจษฎา สงอินทร
๖๔๑ พันจาอากาศเอก เจษฎาภรณ
พรหมจรรย
๖๔๒ พันจาอากาศเอก โจ กันทะสิงห
๖๔๓ พันจาอากาศเอก ฉัตรชัย ไทยตรง
๖๔๔ พันจาอากาศเอก ฉัตรชัย สิงหอุดร
๖๔๕ พันจาอากาศเอก ฉัตรณพัฒน
แกวมาเรือน
๖๔๖ พันจาอากาศเอก ฉัตรพงษ คงกูล
๖๔๗ พันจาอากาศเอก ฉัตรพัฒน
โชคพัทธกูล
๖๔๘ พันจาอากาศเอก เฉลิมเกียรติ พุฒเทพ
๖๔๙ พันจาอากาศเอก เฉลิมชัย พวงสาร

๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศเอก เฉลิมชัย พึ่งหอย
พันจาอากาศเอก เฉลิมชาติ บุญเลิศ
พันจาอากาศเอก เฉลิมพล อินทรสร
พันจาอากาศเอก ชโนทัย ยุวยรรยง
พันจาอากาศเอก ชยางกูร จีนปรีชา
พันจาอากาศเอก ชยุต กฐินเทศ
พันจาอากาศเอก ชลธร เหลืองสมบูรณ
พันจาอากาศเอก ชลัมพล จําปาแกว
พันจาอากาศเอก ชวนินทร
ชมภูประเภท
พันจาอากาศเอก ชวนินทร แสงอาวุธ
พันจาอากาศเอก ชวิน โตสินธุ
พันจาอากาศเอก ชัชวาล ปานเที่ยง
พันจาอากาศเอก ชัยทร พรหมสวาง
พันจาอากาศเอก ชัยพร มหาเมฆ
พันจาอากาศเอก ชัยวัฒน ทวดหอย
พันจาอากาศเอก ชัยวัฒน มารัชชะ
พันจาอากาศเอก ชัยวุฒิ อินวร
พันจาอากาศเอก ชัยสิทธิ์ สุกใส
พันจาอากาศเอก ชาญณรงค แกวเทพ
พันจาอากาศเอก ชาญณรงค นพกวด
พันจาอากาศเอก ชาญณรงค
นาคคลาย
พันจาอากาศเอก ชาตรี ชินสี
พันจาอากาศเอก ชาตรี ดางเกษี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓

หนา ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก ชาติชาย การเร็ว
พันจาอากาศเอก ชาตินักรบ ทับเงิน
พันจาอากาศเอก ชานน รักงาม
พันจาอากาศเอก ชายแดน
พุทธพฤกษ
พันจาอากาศเอก ชํานาญ กุมผัน
พันจาอากาศเอก ชิตพล สิงพร
พันจาอากาศเอก ชินพัฒน
เพียกขุนทด
พันจาอากาศเอก ชูเกียรติ จันทรมะณี
พันจาอากาศเอก ชูชัย ชูชีพ
พันจาอากาศเอก ชูชาติ
ตระกูลชินสารภี
พันจาอากาศเอก ชูชาติ นอยทาชาง
พันจาอากาศเอก เชาวลิตร อยูสะบาย
พันจาอากาศเอก เชาววัต ดีโนนโพธิ์
พันจาอากาศเอก เชิงชาย เพ็งศิลา
พันจาอากาศเอก โชคชัย พลุวงค
พันจาอากาศเอก โชคชัย เพื่อนเกาะ
พันจาอากาศเอก โชคดี ใจชื่น
พันจาอากาศเอก โชคดีมีชัย
เหลาสุพรรณ
พันจาอากาศเอก ไชยวุฒิ ถนอมเงิน
พันจาอากาศเอก ไชยะ อิสระพานิช
พันจาอากาศเอก ฐณาธร ใจยั่งยืน

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๖๙๔ พันจาอากาศเอก ฐณาธิษณ
ภัทรศิริวัชร
๖๙๕ พันจาอากาศเอก ฐปเจตน อวดครอง
๖๙๖ พันจาอากาศเอก ฐากูล พวงวงษา
๖๙๗ พันจาอากาศเอก ฐานวัฒน จําปาเงิน
๖๙๘ พันจาอากาศเอก ฐานันท สุทธิรักษ
๖๙๙ พันจาอากาศเอก ฐิติรัตน เคราะหดี
๗๐๐ พันจาอากาศเอก ณกฤษณ
พราหมณวงศ
๗๐๑ พันจาอากาศเอก ณรงค ปองไฝ
๗๐๒ พันจาอากาศเอก ณรงค
อินทรสัตยพงษ
๗๐๓ พันจาอากาศเอก ณรงคเดช ชื่นบาน
๗๐๔ พันจาอากาศเอก ณรงคฤทธิ์ กิมิพันธ
๗๐๕ พันจาอากาศเอก ณรงคฤทธิ์ จางวาง
๗๐๖ พันจาอากาศเอก ณราศักดิ์ แยมชู
๗๐๗ พันจาอากาศเอก ณฤทธิ์ วงคสอน
๗๐๘ พันจาอากาศเอก ณฤทธิ์ สนั่นนารี
๗๐๙ พันจาอากาศเอก ณัฏฐฑอัฑฒ ขัติยะ
๗๑๐ พันจาอากาศเอก ณัฏฐพัฒน นัตถิวัน
๗๑๑ พันจาอากาศเอก ณัฐชนน เฟองมณี
๗๑๒ พันจาอากาศเอก ณัฐชัย เล็กอึ่ง
๗๑๓ พันจาอากาศเอก ณัฐธิพงศ เทียมพันธ
๗๑๔ พันจาอากาศเอก ณัฐนันท
จันทรอนันต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙

หนา ๒๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก ณัฐพงศ พงษกลา
พันจาอากาศเอก ณัฐพงศ วันยวน
พันจาอากาศเอก ณัฐพงษ คีมสนิท
พันจาอากาศเอก ณัฐพล คชานุกูลย
พันจาอากาศเอก ณัฐพล ตั้งเพียร
พันจาอากาศเอก ณัฐพล ปราบพาล
พันจาอากาศเอก ณัฐพล อูแกว
พันจาอากาศเอก ณัฐภัทร ดาผิวดี
พันจาอากาศเอก ณัฐวัฒน ใยสวาง
พันจาอากาศเอก ณัฐวุฒิ ถนอมบุญ
พันจาอากาศเอก ณัฐวุฒิ ปรีชุม
พันจาอากาศเอก ณัฐวุฒิ เอมทอง
พันจาอากาศเอก ณัฐสิทธิ์ ปาปะขี
พันจาอากาศเอก ณัฐสิษฐ คุสิตา
พันจาอากาศเอก ณิชกฤช เยี่ยมจะบก
พันจาอากาศเอก ดนัย ทิพยเสถียร
พันจาอากาศเอก ดนัย มณีผอง
พันจาอากาศเอก ดวงเดือน สิงหทุม
พันจาอากาศเอก ดํารงค สุนทรนิทัศน
พันจาอากาศเอก ดํารงค หนูวงศา
พันจาอากาศเอก ดิเรกฤทธิ์ ลิยิเก
พันจาอากาศเอก ดุสิต เตงชู
พันจาอากาศเอก เดชชัย มั่นพานิช
พันจาอากาศเอก เดชณรงค แตมงาม
พันจาอากาศเอก เดชาวุฒิ สาครชาติ

๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศเอก เดนศักดิ์ กิ่งทอง
พันจาอากาศเอก ตอศักดิ์ บุญเลี้ยง
พันจาอากาศเอก ตอศักดิ์ สวางศรี
พันจาอากาศเอก ตอศักดิ์ หิตเมียงสงค
พันจาอากาศเอก ตะวัน บุญหวา
พันจาอากาศเอก ไตรราช นกนอย
พันจาอากาศเอก ถนอม แสนพุฒิ
พันจาอากาศเอก ถาวร รัตนพงษ
พันจาอากาศเอก ทนงศักดิ์ ดอนสิงห
พันจาอากาศเอก ทรงกลด ชมมี
พันจาอากาศเอก ทรงพล บุญหลง
พันจาอากาศเอก ทรงศักดิ์ นองศิลา
พันจาอากาศเอก ทวิช จันทรทอง
พันจาอากาศเอก ทวี อุนนันกาศ
พันจาอากาศเอก ทวีป กลอมสุข
พันจาอากาศเอก ทวีรัตน เหมือนแดง
พันจาอากาศเอก ทศพร กรีเย็น
พันจาอากาศเอก ทศพร นิชานนท
พันจาอากาศเอก ทศพร มิตรรัก
พันจาอากาศเอก ทศพล สิมะกุล
พันจาอากาศเอก ทองหลอ คงสิทธิ์
พันจาอากาศเอก ทักษิณ อินตะแสน
พันจาอากาศเอก ทัชชา แตงเพ็งนที
พันจาอากาศเอก ทันญญะพงค
เซี่ยงวงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๗๖๔ พันจาอากาศเอก ทัพพนริศร
นพัตธนพร
๗๖๕ พันจาอากาศเอก ทัศนะ เปยมคุม
๗๖๖ พันจาอากาศเอก ทิวากรณ ค้ําจุน
๗๖๗ พันจาอากาศเอก ทีปกร ธรรมณี
๗๖๘ พันจาอากาศเอก ไทยรัฐ แสนสุข
๗๖๙ พันจาอากาศเอก ธงชัย ฉลาดธัญกรณ
๗๗๐ พันจาอากาศเอก ธงชัย อทุมชาย
๗๗๑ พันจาอากาศเอก ธงภพ หวังชูชอบ
๗๗๒ พันจาอากาศเอก ธฌาภัทร
ชยานุสรณรัตนกุล
๗๗๓ พันจาอากาศเอก ธเณศ ไทยประเสริฐ
๗๗๔ พันจาอากาศเอก ธนกร จอมงาม
๗๗๕ พันจาอากาศเอก ธนกร วิชัยสุวรรณ
๗๗๖ พันจาอากาศเอก ธนกฤต เข็มเพ็ชร
๗๗๗ พันจาอากาศเอก ธนกฤต วงษมหิง
๗๗๘ พันจาอากาศเอก ธนชัย
บุญรัตนพิพัฒน
๗๗๙ พันจาอากาศเอก ธนชัย พันธุสุวรรณ
๗๘๐ พันจาอากาศเอก ธนพล
ทรัพยประเสริฐ
๗๘๑ พันจาอากาศเอก ธนพล รังคะวิจิตร
๗๘๒ พันจาอากาศเอก ธนรัตน มงคลศิลป
๗๘๓ พันจาอากาศเอก ธนวัฒน
คลายสุบรรณ

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๗๘๔ พันจาอากาศเอก ธนัญกรณ ศรีเมฆ
๗๘๕ พันจาอากาศเอก ธนัญชัย แสงตา
๗๘๖ พันจาอากาศเอก ธนัณชัย
รมณีปูชนียะ
๗๘๗ พันจาอากาศเอก ธนากร เทศนธรรม
๗๘๘ พันจาอากาศเอก ธนากฤต อภิธนกุลธร
๗๘๙ พันจาอากาศเอก ธนินทร หอมกลิ่น
๗๙๐ พันจาอากาศเอก ธรรมนันท
สุวรรณสิทธิ์
๗๙๑ พันจาอากาศเอก ธรรมนูญ สุขจิตต
๗๙๒ พันจาอากาศเอก ธรรมนูญ แสงจํานงค
๗๙๓ พันจาอากาศเอก ธรรศกร กิจกลา
๗๙๔ พันจาอากาศเอก ธวัช ขันขวา
๗๙๕ พันจาอากาศเอก ธวัช ขาวพันธุ
๗๙๖ พันจาอากาศเอก ธวัชชัย จตุเทน
๗๙๗ พันจาอากาศเอก ธวัชชัย ปยะกาญจน
๗๙๘ พันจาอากาศเอก ธวัชชัย เย็นสรง
๗๙๙ พันจาอากาศเอก ธวัชชัย วิสีปตน
๘๐๐ พันจาอากาศเอก ธวัชชัย สีเลา
๘๐๑ พันจาอากาศเอก ธานี ปาระชาติ
๘๐๒ พันจาอากาศเอก ธํารงรัฐ พิมพไลย
๘๐๓ พันจาอากาศเอก ธิชานนท ตรัยที่พึ่ง
๘๐๔ พันจาอากาศเอก ธิติพัฒน ถนัดทาง
๘๐๕ พันจาอากาศเอก ธิราช ทะกัน
๘๐๖ พันจาอากาศเอก ธีรชัย ปานนุช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑

หนา ๒๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก ธีรทัศน บุญเกตุ
พันจาอากาศเอก ธีรพงศ ฟุงวิทยา
พันจาอากาศเอก ธีรพล หาญกลา
พันจาอากาศเอก ธีรพัฒน พรหมภิบาล
พันจาอากาศเอก ธีรภัทร จันทรสง
พันจาอากาศเอก ธีรยุทธ ดีสวน
พันจาอากาศเอก ธีรวัช ทุงเย็น
พันจาอากาศเอก ธีระ คงชาติ
พันจาอากาศเอก ธีระพงษ แยบภายคํา
พันจาอากาศเอก ธีระพงษ แสนทรัพย
พันจาอากาศเอก ธีระพล คุมถิ่นแกว
พันจาอากาศเอก ธีระพล ชามขุนทด
พันจาอากาศเอก ธีระศักดิ์ ปอมทอง
พันจาอากาศเอก ธีศิษฏ หอมมาก
พันจาอากาศเอก นที อินทรทอง
พันจาอากาศเอก นนทชัย หาญยุทธ
พันจาอากาศเอก นนทพร มีมุย
พันจาอากาศเอก นพดล คําพล
พันจาอากาศเอก นพดล โมงเย็น
พันจาอากาศเอก นพดล วงษจันนา
พันจาอากาศเอก นพพงษ เนิดนอย
พันจาอากาศเอก นพพล นกพึ่ง
พันจาอากาศเอก นพพล รักการ
พันจาอากาศเอก นพพล อินทรศิริ
พันจาอากาศเอก นพรัตน คํามา

๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศเอก นพรัตน อินโน
พันจาอากาศเอก นภาภัทร เรืองจันทร
พันจาอากาศเอก นยทัต งามประดิษฐ
พันจาอากาศเอก นราธิป บรรดิษฐ
พันจาอากาศเอก นราวิชญ เพ็งแกว
พันจาอากาศเอก นรินทร ศรีใส
พันจาอากาศเอก นรุตมชัย
อานันทสิริโชติ
พันจาอากาศเอก นฤมิต สิทธิเสนา
พันจาอากาศเอก นวพล อิ่มศรี
พันจาอากาศเอก นัฐพงษ โสภณดิลก
พันจาอากาศเอก นัฐพณ ตันศิริ
พันจาอากาศเอก นัฐพล ทองประสม
พันจาอากาศเอก นัฐพล ลุนพรม
พันจาอากาศเอก นัฐวุฒิ ผันผล
พันจาอากาศเอก นัตถา อินทะจักร
พันจาอากาศเอก นันทศักดิ์
พิมพบุญมา
พันจาอากาศเอก นานนที เยาวพันธุ
พันจาอากาศเอก นําโชค เณรพรม
พันจาอากาศเอก นําโชค สวางแจง
พันจาอากาศเอก นิกร พุกปบุตร
พันจาอากาศเอก นิกร พุกยอด
พันจาอากาศเอก นิคม เรือนมะกอก
พันจาอากาศเอก นิติกรณ พลเยี่ยม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙

หนา ๒๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก นิธิ อินทราวิวารัตน
พันจาอากาศเอก นิธิศ ตั้งพันธ
พันจาอากาศเอก นิพนธ นิ่มนวล
พันจาอากาศเอก นิพัทธ เนตรนิลพฤกษ
พันจาอากาศเอก นิรันดร เทินสะเกษ
พันจาอากาศเอก นิรุจน วรรณเอี่ยม
พันจาอากาศเอก นิรุตติ์ สวงโท
พันจาอากาศเอก นิวัฒนชัย วาระสิทธิ์
พันจาอากาศเอก นิวัติ พันธไชย
พันจาอากาศเอก นิเวศน ไผจันทร
พันจาอากาศเอก นุพงษ บุญศรีวงษ
พันจาอากาศเอก เนติ เครือนอย
พันจาอากาศเอก บรรจง จันทรคํา
พันจาอากาศเอก บรรจบ พัดทอง
พันจาอากาศเอก บรรเทิด ไชยรินทร
พันจาอากาศเอก บรรพต ทริชาติ
พันจาอากาศเอก บวรฉัตร ตรีเขม
พันจาอากาศเอก บัญชา ประคองชีพ
พันจาอากาศเอก บัญชา มิตรยิ้ม
พันจาอากาศเอก บัณฑิต บุญอนันต
พันจาอากาศเอก บัณฑิต เวียงชัย
พันจาอากาศเอก บัวกัน ไมนอย
พันจาอากาศเอก บํารุง แจมจํารัส
พันจาอากาศเอก บุญเกื้อ แกวสาหราย
พันจาอากาศเอก บุญชัย เพ็งอุน

๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศเอก บุญญฤทธิ์ แกวทอง
พันจาอากาศเอก บุญนํา ขําเจิม
พันจาอากาศเอก บุญสง ชุมบุตร
พันจาอากาศเอก บุญสม ซันเหมือน
พันจาอากาศเอก บูชิต เรืองจรัส
พันจาอากาศเอก เบญจวุฒิ จันทรแจม
พันจาอากาศเอก ปกรณ ขันทะโข
พันจาอากาศเอก ปกรณ
เศรษฐีธัญญหาร
พันจาอากาศเอก ปฏิญญา มุขมณี
พันจาอากาศเอก ปฏิพัทธ อ่ําขํา
พันจาอากาศเอก ปฏิภาณ
อิสริยะโสภณ
พันจาอากาศเอก ปฐมพงศ
เกรียงศักดานุกูล
พันจาอากาศเอก ปฐมพงษ ชวยนา
พันจาอากาศเอก ปรมินทร รัตนปราณี
พันจาอากาศเอก ประชา แสงทอง
พันจาอากาศเอก ประเชิญ นุมนวล
พันจาอากาศเอก ประทีป ปนตา
พันจาอากาศเอก ประทีป สุนันทะ
พันจาอากาศเอก ประนอม มวงมุข
พันจาอากาศเอก ประพนธ กาฬภักดี
พันจาอากาศเอก ประพล
กระแสรวัชรนนท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๙๐๑ พันจาอากาศเอก ประพัตร
กระจางเสน
๙๐๒ พันจาอากาศเอก ประพันธ ขันทอง
๙๐๓ พันจาอากาศเอก ประพันธ บุญสมบัติ
๙๐๔ พันจาอากาศเอก ประพันธ สิทธิจํารูญ
๙๐๕ พันจาอากาศเอก ประพันธ ออนนวล
๙๐๖ พันจาอากาศเอก ประมวล คาดสนิท
๙๐๗ พันจาอากาศเอก ประยุทธ อรเพชร
๙๐๘ พันจาอากาศเอก ประวิทย ฉายฉลาด
๙๐๙ พันจาอากาศเอก ประสาร ถีประถัมภ
๙๑๐ พันจาอากาศเอก ประสิทธิ์ ไชยเลิศ
๙๑๑ พันจาอากาศเอก ประเสริฐ วิริยะ
๙๑๒ พันจาอากาศเอก ประเสริฐชัย
อาจระออ
๙๑๓ พันจาอากาศเอก ปรัชญา นอยไม
๙๑๔ พันจาอากาศเอก ปรัชญา มีสุขศรี
๙๑๕ พันจาอากาศเอก ปรัชญา ศุขแจง
๙๑๖ พันจาอากาศเอก ปรัชญา อนุสรณคีรี
๙๑๗ พันจาอากาศเอก ปราจินต กล่ําคํา
๙๑๘ พันจาอากาศเอก ปริญญา แตมทันสี
๙๑๙ พันจาอากาศเอก ปริญญา โตรัตน
๙๒๐ พันจาอากาศเอก ปริญญา รักภิรมย
๙๒๑ พันจาอากาศเอก ปริญญา สามีพันธ
๙๒๒ พันจาอากาศเอก ปริทัศน จรัญเต
๙๒๓ พันจาอากาศเอก ปรินทร อนุสุเรนทร

๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศเอก ปญญา นิลศรี
พันจาอากาศเอก ปญญา ปานปู
พันจาอากาศเอก ปติ ขุมเพชร
พันจาอากาศเอก ปยะพงศ สุขนิยม
พันจาอากาศเอก ปยะพงษ ใจเพลิน
พันจาอากาศเอก ปยะพงษ
วงศชัชวาลย
พันจาอากาศเอก ปยะศักดิ์ กิ่งนอก
พันจาอากาศเอก ปติพงศ ปงสุแสน
พันจาอากาศเอก เปรม สีดา
พันจาอากาศเอก เปรมชัย เสืออิ่ม
พันจาอากาศเอก เปรมชัย อาษาสรอย
พันจาอากาศเอก เปรมประชา
จิณะไชย
พันจาอากาศเอก ผาสุข สมวงศ
พันจาอากาศเอก พงพันธุ จันทรชู
พันจาอากาศเอก พงศกร ราญมีชัย
พันจาอากาศเอก พงศกรณ หอมเมือง
พันจาอากาศเอก พงศธร ขําละมัย
พันจาอากาศเอก พงษชาติ ไชยยา
พันจาอากาศเอก พงษทัต อนันตอาจ
พันจาอากาศเอก พงษพิทักษ เจียรวาป
พันจาอากาศเอก พงษสันต แกวรัตน
พันจาอากาศเอก พนมพร โชยดิรส
พันจาอากาศเอก พนัส เชื้อเกตุ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙

หนา ๒๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก พบคุณณ ศรีวิจารณ
พันจาอากาศเอก พรชัย กิจวิชา
พันจาอากาศเอก พรเทพ ศรีสังข
พันจาอากาศเอก พรเทพ ออนศรี
พันจาอากาศเอก พรพจน ธีระธีรวัตร
พันจาอากาศเอก พรพรรณ ครุธอินทร
พันจาอากาศเอก พรพรหม กล่ําฮุย
พันจาอากาศเอก พลรบ พิมพสา
พันจาอากาศเอก พลากร แกวกนก
พันจาอากาศเอก พลิษฐ สมพืช
พันจาอากาศเอก พัชรพล นาคออน
พันจาอากาศเอก พัฒนพงษ กันตรง
พันจาอากาศเอก พัฒนพงษ ทะนาวัน
พันจาอากาศเอก พัฒนศักดิ์ โกกาพันธ
พันจาอากาศเอก พัฒนศาสตร
เมณฑกูล
พันจาอากาศเอก พัทยา เปงงําเมือง
พันจาอากาศเอก พันดร จุลแดง
พันจาอากาศเอก พันทวี ตั้งประเสริฐ
พันจาอากาศเอก พันธวัจน
เหลาประเสริฐ
พันจาอากาศเอก พันธิพิชญ สิงหา
พันจาอากาศเอก พันฤทธิ์ มิตรภาพ
พันจาอากาศเอก พัลลภ วานมวง
พันจาอากาศเอก พัลลภ หลอดแกว

๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศเอก พิชญภูมิ พิมพศรี
พันจาอากาศเอก พิชิต อังฉกรรจ
พันจาอากาศเอก พิชิตพล เจริญใจ
พันจาอากาศเอก พิทักษ กิจโกศล
พันจาอากาศเอก พิทักษ จินดา
พันจาอากาศเอก พิทักษพล
กมลคุรุปกรณ
พันจาอากาศเอก พินิต สุวรรณปณฑะ
พันจาอากาศเอก พิพรพล
ธรรมรงครัตน
พันจาอากาศเอก พิพัฒน ดวงพรหม
พันจาอากาศเอก พิพัฒน รังษี
พันจาอากาศเอก พิพัฒนพงษ
อินทรขาว
พันจาอากาศเอก พิสรรค แกวสวาง
พันจาอากาศเอก พีรพงศ เพียรพิจิตร
พันจาอากาศเอก พีรพงษ สินธุมัด
พันจาอากาศเอก พีรพัฒน
สาตแสงธรรม
พันจาอากาศเอก พีรศักดิ์ ทุมแหว
พันจาอากาศเอก พีระยุทธ สถาปะนะ
พันจาอากาศเอก พีระยุทธ อาจสาลี
พันจาอากาศเอก พุทธพงษพร
อินทรขาว
พันจาอากาศเอก พุทธวุทธ พุทธวงศ
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๙๙๐ พันจาอากาศเอก พูลทรัพย
คงแถวทอง
๙๙๑ พันจาอากาศเอก เพลิงยุทธ เข็มพงษ
๙๙๒ พันจาอากาศเอก ไพฑูรย พฤกษพุม
๙๙๓ พันจาอากาศเอก ไพรรัตน ชาภูพวง
๙๙๔ พันจาอากาศเอก ไพรรัตน สนธิ
๙๙๕ พันจาอากาศเอก ไพรินทร
แจมสุริยา
๙๙๖ พันจาอากาศเอก ไพโรจน พุมพวง
๙๙๗ พันจาอากาศเอก ไพศาล ขันชนะ
๙๙๘ พันจาอากาศเอก ไพศาล คุณลาน
๙๙๙ พันจาอากาศเอก ไพศาล โพธิ์สิงห
๑๐๐๐ พันจาอากาศเอก ไพสิฐ บุญทวงษ
๑๐๐๑ พันจาอากาศเอก ภรากร ทองโกย
๑๐๐๒ พันจาอากาศเอก ภราดร ขจรคํา
๑๐๐๓ พันจาอากาศเอก ภวัตร แสงหยก
๑๐๐๔ พันจาอากาศเอก ภัคพงศ
เหมือนประยูร
๑๐๐๕ พันจาอากาศเอก ภัชระ นุชประไพ
๑๐๐๖ พันจาอากาศเอก ภัทรพฤฒ เสือนอย
๑๐๐๗ พันจาอากาศเอก ภัทราวุธ เปาจีน
๑๐๐๘ พันจาอากาศเอก ภาคิน จิตอารีย
๑๐๐๙ พันจาอากาศเอก ภาณุ มงคล
๑๐๑๐ พันจาอากาศเอก ภาณุพงศ สุพรม
๑๐๑๑ พันจาอากาศเอก ภาณุภัทร สุขเลี้ยง

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๐๑๒ พันจาอากาศเอก ภาณุวัฒน
แมนเสถียร
๑๐๑๓ พันจาอากาศเอก ภานุมาศ ชูดวง
๑๐๑๔ พันจาอากาศเอก ภิญโญ กลั่นภูมิศรี
๑๐๑๕ พันจาอากาศเอก ภูบดี ชามีรส
๑๐๑๖ พันจาอากาศเอก ภูเบธ สีลา
๑๐๑๗ พันจาอากาศเอก ภูมิเชณฑ พูนไทย
๑๐๑๘ พันจาอากาศเอก ภูริชสรัญญ
ศรีธนภูเบศร
๑๐๑๙ พันจาอากาศเอก ภูริพรรธน
สิริโชคเดชากิตติ์
๑๐๒๐ พันจาอากาศเอก ภูริวัฒน สุคัน
๑๐๒๑ พันจาอากาศเอก ภูวดล ทองสกุล
๑๐๒๒ พันจาอากาศเอก ภูวดิท พิมเพราะ
๑๐๒๓ พันจาอากาศเอก ภูวนัย มาลัย
๑๐๒๔ พันจาอากาศเอก ภูษิต ภูริผล
๑๐๒๕ พันจาอากาศเอก มงคล นาคสุข
๑๐๒๖ พันจาอากาศเอก มงคล ปานเจริญ
๑๐๒๗ พันจาอากาศเอก มงคล พันธทา
๑๐๒๘ พันจาอากาศเอก มงคล เพชรสอาด
๑๐๒๙ พันจาอากาศเอก มงคล สมบูรณ
๑๐๓๐ พันจาอากาศเอก มงคล สาสังข
๑๐๓๑ พันจาอากาศเอก มณเฑียร สังขพงษ
๑๐๓๒ พันจาอากาศเอก มนตรี กันนิล
๑๐๓๓ พันจาอากาศเอก มนตรี แกวฮองคํา
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๑๐๓๔ พันจาอากาศเอก มนตรี ตอมหลา
๑๐๓๕ พันจาอากาศเอก มนตรี หาญลือ
๑๐๓๖ พันจาอากาศเอก มนเทียร
ไชยสงคราม
๑๐๓๗ พันจาอากาศเอก มนัสวี เมืองมณี
๑๐๓๘ พันจาอากาศเอก มัติธราวุธ
เกิดทองคํา
๑๐๓๙ พันจาอากาศเอก มานพ กรพิพัฒน
๑๐๔๐ พันจาอากาศเอก มานพ คลายแกว
๑๐๔๑ พันจาอากาศเอก มานะชัย
สรอยพลอย
๑๐๔๒ พันจาอากาศเอก เมธารัตน อยูเจริญ
๑๐๔๓ พันจาอากาศเอก ไมจลินทร
สุธรรมจารี
๑๐๔๔ พันจาอากาศเอก ยงยุทธ
จันทรจับเมฆ
๑๐๔๕ พันจาอากาศเอก ยงยุทธ ยรรยงค
๑๐๔๖ พันจาอากาศเอก ยุคนธร สังขสอน
๑๐๔๗ พันจาอากาศเอก ยุติพงษ
บุญประเสริฐ
๑๐๔๘ พันจาอากาศเอก ยุทธจักร
พิมพาภักดิ์
๑๐๔๙ พันจาอากาศเอก ยุทธนา ณ ลําปาง
๑๐๕๐ พันจาอากาศเอก ยุทธนา ทับทิม
๑๐๕๑ พันจาอากาศเอก ยุทธพงศ พุทธศิริ

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๐๕๒ พันจาอากาศเอก ยุทธพงษ ปนวารี
๑๐๕๓ พันจาอากาศเอก ยุทธพันธุ
จรรยาศรี
๑๐๕๔ พันจาอากาศเอก ยุทธภูมิ พอใจ
๑๐๕๕ พันจาอากาศเอก ยุรนันท
สุวรรณสิงห
๑๐๕๖ พันจาอากาศเอก โยตา แสนศรี
๑๐๕๗ พันจาอากาศเอก โยธิน ตอนรับ
๑๐๕๘ พันจาอากาศเอก รณกร สืบปรุ
๑๐๕๙ พันจาอากาศเอก รณรงค
พงศสุวรรณ
๑๐๖๐ พันจาอากาศเอก รักชาติ โพธิเทนชัย
๑๐๖๑ พันจาอากาศเอก รังสรรค คตภูธร
๑๐๖๒ พันจาอากาศเอก รัชชานนท
ดุงสูงเนิน
๑๐๖๓ พันจาอากาศเอก รัฎฐกรณ สักลอ
๑๐๖๔ พันจาอากาศเอก รัฐทพงค เปสุยะ
๑๐๖๕ พันจาอากาศเอก รัฐศักดิ์ สมคิด
๑๐๖๖ พันจาอากาศเอก ราชันย ตอพล
๑๐๖๗ พันจาอากาศเอก รุงนคร สุขสมบัติ
๑๐๖๘ พันจาอากาศเอก รุฐ เอี่ยมพาหล
๑๐๖๙ พันจาอากาศเอก เรืองเดช เล็กนิคม
๑๐๗๐ พันจาอากาศเอก เรืองเดช ศิลมี
๑๐๗๑ พันจาอากาศเอก โรจน อึ๊งนิติธรรม
๑๐๗๒ พันจาอากาศเอก ฤทธิเดช โสภา
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๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
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พันจาอากาศเอก ลัทธิศักดิ์ ยิ้มงาม
พันจาอากาศเอก ลิขิต ดีรักษา
พันจาอากาศเอก วชรพงษ ทองศรี
พันจาอากาศเอก วชิระ แกวมีมาก
พันจาอากาศเอก วชิระ ฤทธิเนียม
พันจาอากาศเอก วชิรากร
แหลมไธสง
พันจาอากาศเอก วนิต คุมจั่น
พันจาอากาศเอก วรชาติ ภาคีชีพ
พันจาอากาศเอก วรพจน สบายจิตต
พันจาอากาศเอก วรวัชร ดวงคลาย
พันจาอากาศเอก วรวุฒิ คําน้ําปาด
พันจาอากาศเอก วรัชธร ทองรักษ
พันจาอากาศเอก วรัญู ถึงอินทร
พันจาอากาศเอก วรากร ทรงแสง
พันจาอากาศเอก วราช ศรีสมบูรณ
พันจาอากาศเอก วลัยพงษ สิงหเดช
พันจาอากาศเอก วสันต เกิดโภคา
พันจาอากาศเอก วสันต ทวีมูล
พันจาอากาศเอก วสันต เสนหา
พันจาอากาศเอก วัชรพงษ
จันทะวงษ
พันจาอากาศเอก วัชรพล เหมพันธุ
พันจาอากาศเอก วัชระ ไมจันทร
พันจาอากาศเอก วัชรายุทธ ตุมจิบ

๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศเอก วัฒชัย บุญชวย
พันจาอากาศเอก วันเฉลิม นาอน
พันจาอากาศเอก วันชัย อูทรัพย
พันจาอากาศเอก วัลลภ กิจสงวน
พันจาอากาศเอก วัลลภ เณรยอด
พันจาอากาศเอก วัลลภ ดวงเพ็งรักษ
พันจาอากาศเอก วัลลภ บุญศรี
พันจาอากาศเอก วัลลภ ภิญญโชติ
พันจาอากาศเอก วาสนา ชมภูทอง
พันจาอากาศเอก วิจิตร โภคา
พันจาอากาศเอก วิชชากร นพรัตน
พันจาอากาศเอก วิชัย บุญเกตุ
พันจาอากาศเอก วิชัย ฤทธิ์สวัสดิ์
พันจาอากาศเอก วิชิต จีระพันธ
พันจาอากาศเอก วิชิต ไดรูป
พันจาอากาศเอก วิเชษฐ เกิดยอด
พันจาอากาศเอก วิเชษฐ
สุพรมภักตร
พันจาอากาศเอก วิเชียร พูลภักดี
พันจาอากาศเอก วิทพล บุญเพ็ง
พันจาอากาศเอก วิทยา กาละเกตุ
พันจาอากาศเอก วิทยา ทองฉ่ํา
พันจาอากาศเอก วิทยา นิไทรโยค
พันจาอากาศเอก วิทวัส ขัดปนใจ
พันจาอากาศเอก วิทวัส นาสวน
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๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
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พันจาอากาศเอก วิทูล หุนเภตรา
พันจาอากาศเอก วินัย บุญสงแท
พันจาอากาศเอก วินัย สีนะ
พันจาอากาศเอก วิรัช คงมั่น
พันจาอากาศเอก วิริยะ พิณตะคุ
พันจาอากาศเอก วิริยะ มหัทธนวิบูล
พันจาอากาศเอก วิริยะ วรชื่น
พันจาอากาศเอก วิริยะ สิตานุรักษ
พันจาอากาศเอก วิริยะ สิทธิรุงโรจน
พันจาอากาศเอก วิโรจน กรุดอ่ํา
พันจาอากาศเอก วิวัฒน บุญโกย
พันจาอากาศเอก วิวัฒน มูลมั่ง
พันจาอากาศเอก วิษณุ
แกวปราณเจริญ
พันจาอากาศเอก วิษณุกร สิงหโต
พันจาอากาศเอก วิษณุพันธ
เขมะสิงคิ
พันจาอากาศเอก วิสูทธ บัวเย็น
พันจาอากาศเอก วีรชน มวงเหมือน
พันจาอากาศเอก วีรชน แหมไธสง
พันจาอากาศเอก วีรพล ออนแสง
พันจาอากาศเอก วีรภัทร บงการณ
พันจาอากาศเอก วีรวัฒน
สุภัททธรรม
พันจาอากาศเอก วีรศักดิ์ ณ นคร

๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
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พันจาอากาศเอก วีรศักดิ์ วรรณพรม
พันจาอากาศเอก วีระ รัตนธิวัติ
พันจาอากาศเอก วีระ ศรีสังข
พันจาอากาศเอก วีระ สายตา
พันจาอากาศเอก วีระชน มั่งมูล
พันจาอากาศเอก วีระชัย
เหลาสุพรรณ
พันจาอากาศเอก วีระเมธร
เพลิงสงเคราะห
พันจาอากาศเอก วุฒิชัย ยศอินทร
พันจาอากาศเอก วุฒิชัย อุปจันทร
พันจาอากาศเอก วุฒิพงษ
เฉลยญาณ
พันจาอากาศเอก วุฒิพงษ วงศชัย
พันจาอากาศเอก วุฒิศักดิ์ จอมทอง
พันจาอากาศเอก วุฒิศักดิ์ โพธิชัย
พันจาอากาศเอก เวทิต สังฆะมณี
พันจาอากาศเอก ไวพจน ชัยสีหา
พันจาอากาศเอก ศรชัย ไลเลิศ
พันจาอากาศเอก ศรชัย สวัสดิชัย
พันจาอากาศเอก ศรัญู แดงกองโค
พันจาอากาศเอก ศรัณยรัชต
รักษวงศชนก
พันจาอากาศเอก ศรัทธา นิโกรธา
พันจาอากาศเอก ศรัณย มีสมบูรณ

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

หนา ๒๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก ศราวุธ คําปนโต
พันจาอากาศเอก ศราวุธ มงคล
พันจาอากาศเอก ศราวุธ หุนสุวรรณ
พันจาอากาศเอก ศักดิ์กาน
ทุงนวนแกว
พันจาอากาศเอก ศักดิ์ชัย บินกาศ
พันจาอากาศเอก ศักดิ์สิทธิ์ เสนศรี
พันจาอากาศเอก ศักยศรณ
แสงประไพ
พันจาอากาศเอก ศิรสิทธิ์ ทองสกุล
พันจาอากาศเอก ศิริชัย เครือคํา
พันจาอากาศเอก ศิริชัย
จอยกระโทก
พันจาอากาศเอก ศิริชัย ศรีใจ
พันจาอากาศเอก ศิริพงษ ผลแสงศรี
พันจาอากาศเอก ศิริพงษ สุขเทียบ
พันจาอากาศเอก ศิริโรจน
กลิ่นศรีสุข
พันจาอากาศเอก ศิริศักดิ์
เอี่ยมสอาด
พันจาอากาศเอก ศิวรักษ ภูนพคุณ
พันจาอากาศเอก ศึกษิณ สุกราสัย
พันจาอากาศเอก ศุกล หมวดเตี้ย
พันจาอากาศเอก ศุภชัย คําคอน
พันจาอากาศเอก ศุภชัย ทองงอก

๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศเอก ศุภชัย ทิพาบูลย
พันจาอากาศเอก ศุภชัย พันธุสุข
พันจาอากาศเอก ศุภชัย เพียงสุนทร
พันจาอากาศเอก ศุภชัย สมาน
พันจาอากาศเอก ศุภชาติ บุตรเสน
พันจาอากาศเอก ศุภชาย แสงจันทร
พันจาอากาศเอก ศุภโชค
ศิวายพราหมณ
พันจาอากาศเอก ศุภณัฏฐ
สําราญเลิศฤทธิ์
พันจาอากาศเอก ศุภรเศรษฐ จรัญเต
พันจาอากาศเอก ศุภฤกษ
ถ้ํากระแสร
พันจาอากาศเอก ศุภสิทธิ์
ฉลาดแพทย
พันจาอากาศเอก ศุภสินธุ ขําเรือง
พันจาอากาศเอก สกรรณ งามชาลี
พันจาอากาศเอก สกลชัย ฝกบัว
พันจาอากาศเอก สงบ เวียงคํา
พันจาอากาศเอก สถิตยพงษ ดําขํา
พันจาอากาศเอก สนธิ บุญเรือง
พันจาอากาศเอก สนธิชัย เกิดสุข
พันจาอากาศเอก สมเกียรติ
รอดโพธิ์ทอง
พันจาอากาศเอก สมคิด ทาศิริ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓

หนา ๒๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก สมคิด อรุณดี
พันจาอากาศเอก สมจิต เพ็ชรอินทร
พันจาอากาศเอก สมใจ ยินดีรมย
พันจาอากาศเอก สมชาย บุญลือ
พันจาอากาศเอก สมชาย มีสมโรจน
พันจาอากาศเอก สมชิต กุดรังนอก
พันจาอากาศเอก สมเด็จ นิตไธสง
พันจาอากาศเอก สมทรง สุขโฉม
พันจาอากาศเอก สมนึก สุขสมคุณ
พันจาอากาศเอก สมพงศ มีแกว
พันจาอากาศเอก สมพงษ
ผสมทรัพย
พันจาอากาศเอก สมภณ ขีดขั้น
พันจาอากาศเอก สมภพ อัมระปาล
พันจาอากาศเอก สมโภชน
บุญประเทือง
พันจาอากาศเอก สมยศ ดีเสมอ
พันจาอากาศเอก สมยศ พิณราช
พันจาอากาศเอก สมศักดิ์ กามขุนทด
พันจาอากาศเอก สมศักดิ์ พลภักดี
พันจาอากาศเอก สมศักดิ์
แสนญาติสมุทร
พันจาอากาศเอก สมหมาย ผาลา
พันจาอากาศเอก สมหวัง
เต็มสระนอย

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๒๒๔ พันจาอากาศเอก สมิทธ ภูวะปจฉิม
๑๒๒๕ พันจาอากาศเอก สรณรินทร
ตะคอนรัมย
๑๒๒๖ พันจาอากาศเอก สรศักดิ์
เทศประทีป
๑๒๒๗ พันจาอากาศเอก สราวุธ
เกตกลางดอน
๑๒๒๘ พันจาอากาศเอก สราวุธ งามศรี
๑๒๒๙ พันจาอากาศเอก สราวุธ จันทรสวาง
๑๒๓๐ พันจาอากาศเอก สราวุธ มวงสด
๑๒๓๑ พันจาอากาศเอก สวัสชัย ซื่อสัตย
๑๒๓๒ พันจาอากาศเอก สวัสดิรัตน ทองสุข
๑๒๓๓ พันจาอากาศเอก สหชน ปรีบุญพูล
๑๒๓๔ พันจาอากาศเอก สหชาติ บริหาร
๑๒๓๕ พันจาอากาศเอก สันติ เพ็งนารีย
๑๒๓๖ พันจาอากาศเอก สันติ ศรีแกว
๑๒๓๗ พันจาอากาศเอก สันทัด สีนวลอิน
๑๒๓๘ พันจาอากาศเอก สัมฤทธิ์ เงินตัน
๑๒๓๙ พันจาอากาศเอก สัลลักษณ
มัชฌิมาวรพันธุ
๑๒๔๐ พันจาอากาศเอก สากล มาเจริญ
๑๒๔๑ พันจาอากาศเอก สาธิต แกวเนตร
๑๒๔๒ พันจาอากาศเอก สาธิต บุบผาสี
๑๒๔๓ พันจาอากาศเอก สาธิต รัตนพรหม
๑๒๔๔ พันจาอากาศเอก สาธิต วรรณทอง

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

หนา ๒๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก สาธิต วองพานิช
พันจาอากาศเอก สาธิต เสริมสุข
พันจาอากาศเอก สานนท ทองตุย
พันจาอากาศเอก สานุพงษ
คําปนวงศ
พันจาอากาศเอก สามารถ ประกัน
พันจาอากาศเอก สามารถ อุดมสันต
พันจาอากาศเอก สายอาทิตย สิงหฬ
พันจาอากาศเอก สาโรช เชื้อไทย
พันจาอากาศเอก สําเนียง ละเหลา
พันจาอากาศเอก สําราญ นอยยาโน
พันจาอากาศเอก สําเริง เสาพึ่งดี
พันจาอากาศเอก สิทธิกร เจริญงาม
พันจาอากาศเอก สิทธิชัย
ประสงคทรัพย
พันจาอากาศเอก สิทธิชัย เอียดดํา
พันจาอากาศเอก สิทธิพันธ
ญาติพรอม
พันจาอากาศเอก สิทธิวุฒิ
ปญญาวงศ
พันจาอากาศเอก สินเจริญ เพชรคง
พันจาอากาศเอก สิปปภาส วิชาศิลป
พันจาอากาศเอก สิริวุฒิ เหงี่ยมโพธิ์
พันจาอากาศเอก สิริศักดิ์
เพชรพรหม

๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศเอก สีหศักดิ์ อาจหาญ
พันจาอากาศเอก สืบสกุล อนุวงศ
พันจาอากาศเอก สืบสิน โยวะผุย
พันจาอากาศเอก สุกฤษ เหลาเขตกิจ
พันจาอากาศเอก สุกิจ อินทะราชา
พันจาอากาศเอก สุขวัฒน เหมราช
พันจาอากาศเอก สุชาติ ขุนสังวาลย
พันจาอากาศเอก สุชาติ ดิษบรรจง
พันจาอากาศเอก สุชาติ พรมวงศ
พันจาอากาศเอก สุชาติ พึ่งปาน
พันจาอากาศเอก สุชาติ ศรีสุบัติ
พันจาอากาศเอก สุชีพ เรืองมาลัย
พันจาอากาศเอก สุทธิพงษ
บุญประภา
พันจาอากาศเอก สุทธิพงษ มีแสง
พันจาอากาศเอก สุทธิพงษ สมนาค
พันจาอากาศเอก สุทธิพันธ สังขทอง
พันจาอากาศเอก สุทธิรักษ
ใจวงษษา
พันจาอากาศเอก สุทน ศรีอุทยาน
พันจาอากาศเอก สุทัศน คุมโสระ
พันจาอากาศเอก สุทานิน ศิริมหา
พันจาอากาศเอก สุทิน ศรีสุทธะ
พันจาอากาศเอก สุธิน สะภา
พันจาอากาศเอก สุธี ศรีหมาด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐

หนา ๒๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก สุนทร จําปามูล
พันจาอากาศเอก สุนันท สงยาง
พันจาอากาศเอก สุนัย ใจดี
พันจาอากาศเอก สุบิน คํามูล
พันจาอากาศเอก สุพจน กิติยะวงษ
พันจาอากาศเอก สุพจน พันธเตี้ย
พันจาอากาศเอก สุพจน สาริพันธ
พันจาอากาศเอก สุพรรณ อินสวาง
พันจาอากาศเอก สุพล
ขวัญธรรมชาติ
พันจาอากาศเอก สุภรส นุชเพนียด
พันจาอากาศเอก สุภัทร
หิรัญญสมบัติ
พันจาอากาศเอก สุภาพ ไทยกรรณ
พันจาอากาศเอก สุเมธ ทองสวัสดิ์
พันจาอากาศเอก สุรเกียรติ แกวอุดม
พันจาอากาศเอก สุรจิต พึ่งตัว
พันจาอากาศเอก สุรชัย พรหมบุตร
พันจาอากาศเอก สุรชัย สุดประเสริฐ
พันจาอากาศเอก สุรชัย เหรียญทอง
พันจาอากาศเอก สุรชาติ เครือนาค
พันจาอากาศเอก สุรเชษฐ ฑีฆาวงค
พันจาอากาศเอก สุรเชษฐ ทองนํา
พันจาอากาศเอก สุรเดช ณ นคร
พันจาอากาศเอก สุรเดช พุมพวง

๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศเอก สุรพงษ ทองใบ
พันจาอากาศเอก สุรพงษ สงจันทร
พันจาอากาศเอก สุรพจน เอี่ยมวงศา
พันจาอากาศเอก สุรพล พลเสนา
พันจาอากาศเอก สุรพันธ
สุพรรณชาติ
พันจาอากาศเอก สุรศักดิ์
จันทรโนทัย
พันจาอากาศเอก สุรศิษฎ
มะนะเปรม
พันจาอากาศเอก สุรสิทธิ์ จีนเหรียญ
พันจาอากาศเอก สุรสิทธิ์
ศรีโพธิ์กลาง
พันจาอากาศเอก สุระ บริสุทธิ์
พันจาอากาศเอก สุระชัย ศรีสุรกุล
พันจาอากาศเอก สุระชาติ
บริบูรณทรัพย
พันจาอากาศเอก สุรัตน คํารักษ
พันจาอากาศเอก สุรัตน ทองมอญ
พันจาอากาศเอก สุรัติ ปอกเทิง
พันจาอากาศเอก สุริยพงศ
วงศวิวัฒน
พันจาอากาศเอก สุริยันต โลหะลักษ
พันจาอากาศเอก สุริยา
เฉลิมเกียรตินุกูล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐

หนา ๒๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก สุริยา ทิมพิทักษ
พันจาอากาศเอก สุริโย สุวรรณสิทธิ์
พันจาอากาศเอก สุวัฒน กลิ่นเมือง
พันจาอากาศเอก สุวัฒน ผลนิมิตร
พันจาอากาศเอก สุวัฒน รุกขชาติ
พันจาอากาศเอก สุวิจักขณ ทองไสย
พันจาอากาศเอก สุวิทย ชํานิปน
พันจาอากาศเอก เสกสรร กรรณิการ
พันจาอากาศเอก เสกสรร เกษกรณ
พันจาอากาศเอก เสกสิทธิ์ มวงนาค
พันจาอากาศเอก เสถียร บัวพก
พันจาอากาศเอก เสนห ปานศรีแกว
พันจาอากาศเอก เสริมวิทย ศิริไล
พันจาอากาศเอก เสริมสง
จันทรหนองขาม
พันจาอากาศเอก เสรี ชาวปลายนา
พันจาอากาศเอก แสงสุรีย คงกูล
พันจาอากาศเอก แสนพิทักษ
ศรีคํารักษ
พันจาอากาศเอก แสวง ภิรมยชม
พันจาอากาศเอก โสภณ
กล่ําคลองตัน
พันจาอากาศเอก โสภณ วุฒิสังข
พันจาอากาศเอก โสวพิศ เจียรวาป
พันจาอากาศเอก หฤษฎ ไวยเนตร

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๓๕๑ พันจาอากาศเอก หัสเทพ สีดาดาน
๑๓๕๒ พันจาอากาศเอก หาสัน
สะมะแอเจะมะ
๑๓๕๓ พันจาอากาศเอก เหมวุฒิ ผลการ
๑๓๕๔ พันจาอากาศเอก อกนิษฐ
ทรัพยสกุล
๑๓๕๕ พันจาอากาศเอก อโณทัย ญานุรักษ
๑๓๕๖ พันจาอากาศเอก อดิศร ปานิเสน
๑๓๕๗ พันจาอากาศเอก อดิศักดิ์ จํารูญพันธ
๑๓๕๘ พันจาอากาศเอก อดิศักดิ์ รอดถนอม
๑๓๕๙ พันจาอากาศเอก อดิศักดิ์ สิยะธง
๑๓๖๐ พันจาอากาศเอก อดิศักดิ์ อนุสนธิ์
๑๓๖๑ พันจาอากาศเอก อดุลย บัวศรี
๑๓๖๒ พันจาอากาศเอก อดุลย สําแดงฤทธิ์
๑๓๖๓ พันจาอากาศเอก อติรุจ ภักดีสุวรรณ
๑๓๖๔ พันจาอากาศเอก อนาวิน อินทรสันต
๑๓๖๕ พันจาอากาศเอก อนิรัตน สุกใส
๑๓๖๖ พันจาอากาศเอก อนิรุทธ หลวงไกร
๑๓๖๗ พันจาอากาศเอก อนิรุทธิ์ คงคาใส
๑๓๖๘ พันจาอากาศเอก อนุชา นิมิตร
๑๓๖๙ พันจาอากาศเอก อนุชา พลอาชีพ
๑๓๗๐ พันจาอากาศเอก อนุชา พึ่งเจริญ
๑๓๗๑ พันจาอากาศเอก อนุชิต แดงโชติ
๑๓๗๒ พันจาอากาศเอก อนุชิต หอมชิต
๑๓๗๓ พันจาอากาศเอก อนุพงศ กวดไธสง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓๗๔ พันจาอากาศเอก อนุพงศ
ปานสุวรรณ
๑๓๗๕ พันจาอากาศเอก อนุพงษ
พลเมืองศรี
๑๓๗๖ พันจาอากาศเอก อนุรักษ เจริญผล
๑๓๗๗ พันจาอากาศเอก อนุรัชฎ
ศรีประเสริฐ
๑๓๗๘ พันจาอากาศเอก อนุรัฐ ผองศรี
๑๓๗๙ พันจาอากาศเอก อนุวัฒน ทับเงิน
๑๓๘๐ พันจาอากาศเอก อนุวัฒน มณีวงษ
๑๓๘๑ พันจาอากาศเอก อนุสรณ คําเอี่ยม
๑๓๘๒ พันจาอากาศเอก อนุสรณ ตางใจ
๑๓๘๓ พันจาอากาศเอก อนุสรณ
นาคบรรณ
๑๓๘๔ พันจาอากาศเอก อภิชา รักเสนาะ
๑๓๘๕ พันจาอากาศเอก อภิชาติ ชัยมงคล
๑๓๘๖ พันจาอากาศเอก อภิชาติ พวงจําป
๑๓๘๗ พันจาอากาศเอก อภิชาติ เสียงล้ํา
๑๓๘๘ พันจาอากาศเอก อภิเชษฐ ศรีสงค
๑๓๘๙ พันจาอากาศเอก อภิโชคพงศ
ตันแกว
๑๓๙๐ พันจาอากาศเอก อภิลักษณ กันนิกา
๑๓๙๑ พันจาอากาศเอก อภิวัฒน เขียวอยู
๑๓๙๒ พันจาอากาศเอก อภิวัฒน โยธาทูล
๑๓๙๓ พันจาอากาศเอก อภิวัฒน สุขพันธ

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๓๙๔ พันจาอากาศเอก อภิวัฒน
หัตถาพงษ
๑๓๙๕ พันจาอากาศเอก อภิวันท
ศิริจันโทวาท
๑๓๙๖ พันจาอากาศเอก อภิศักดิ์ ออนนอม
๑๓๙๗ พันจาอากาศเอก อภิสิทธิ์ โชติพรม
๑๓๙๘ พันจาอากาศเอก อภิสิทธิ์ เปรมไธสง
๑๓๙๙ พันจาอากาศเอก อภิสิทธิ์ วันดี
๑๔๐๐ พันจาอากาศเอก อรรคเดช
วรรณรินทร
๑๔๐๑ พันจาอากาศเอก อรรถพล ไชยโคตร
๑๔๐๒ พันจาอากาศเอก อรรถพล
เทียนขาว
๑๔๐๓ พันจาอากาศเอก อรรถพล เมืองแดง
๑๔๐๔ พันจาอากาศเอก อรรถพล ลาแพงดี
๑๔๐๕ พันจาอากาศเอก อรรถพล สุขใจ
๑๔๐๖ พันจาอากาศเอก อรรถวุฒิ นุชเนตร
๑๔๐๗ พันจาอากาศเอก อรุณ ชาวชายโขง
๑๔๐๘ พันจาอากาศเอก อรุณรัชช นิลวงค
๑๔๐๙ พันจาอากาศเอก อัครเดช มุขพรหม
๑๔๑๐ พันจาอากาศเอก อัครวัฒน
อภิโชติเดชาพัฒน
๑๔๑๑ พันจาอากาศเอก อัยการ
พิเศษสกุลชัย
๑๔๑๒ พันจาอากาศเอก อัศนัย ทองชํานาญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔๑๓ พันจาอากาศเอก อัศวิน บุญเติม
๑๔๑๔ พันจาอากาศเอก อาคาเนย
ธนโชคพงศธนัท
๑๔๑๕ พันจาอากาศเอก อาจศึก อมตชีวิน
๑๔๑๖ พันจาอากาศเอก อาณัติ หลั่นจันทึก
๑๔๑๗ พันจาอากาศเอก อาทร ขันทวี
๑๔๑๘ พันจาอากาศเอก อาทิตย
เกิดสันเทียะ
๑๔๑๙ พันจาอากาศเอก อาทิตย คงสถาน
๑๔๒๐ พันจาอากาศเอก อาทิตย คําภักดี
๑๔๒๑ พันจาอากาศเอก อาทิตย ชัยรัตน
๑๔๒๒ พันจาอากาศเอก อาทิตย
ทรัพยไพบูลย
๑๔๒๓ พันจาอากาศเอก อาทิตย
วัฒนานนท
๑๔๒๔ พันจาอากาศเอก อานนท ขันเครือ
๑๔๒๕ พันจาอากาศเอก อานนท นามจันดา
๑๔๒๖ พันจาอากาศเอก อานนท
พวงลําเจียก
๑๔๒๗ พันจาอากาศเอก อานนท
เล็กเจริญโชค
๑๔๒๘ พันจาอากาศเอก อานนท
หลั่นจันทึก
๑๔๒๙ พันจาอากาศเอก อํานาจ กัลยา
๑๔๓๐ พันจาอากาศเอก อํานาจ กิวขุนทด

๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศเอก อํานาจ จันทรพล
พันจาอากาศเอก อํานาจ ภิมาลย
พันจาอากาศเอก อํานาจ ศรีออน
พันจาอากาศเอก อํานาจ
อัมรินทรโชติ
พันจาอากาศเอก อิทธิกร โลมินทร
พันจาอากาศเอก อิทธิพันธ ตรีโพลา
พันจาอากาศเอก อิศราพงษ พุทธัง
พันจาอากาศเอก อิสระ แกวทอง
พันจาอากาศเอก อุดม สมตน
พันจาอากาศเอก อุทัย กิ่งแกว
พันจาอากาศเอก อุนุ พิมพบรรเลง
พันจาอากาศเอก เอกกฤษณ
บางนิ่มนอย
พันจาอากาศเอก เอกชัย ไชยคราม
พันจาอากาศเอก เอกชัย สีนวล
พันจาอากาศเอก เอกพงษ หงษสุด
พันจาอากาศเอก เอกพจน
ทองศรีเพ็ชร
พันจาอากาศเอก เอกพล คงกะพันธ
พันจาอากาศเอก เอกพล ตะสุข
พันจาอากาศเอก เอกพล มะยมทอง
พันจาอากาศเอก เอกพล
ศรีสนธิญากร
พันจาอากาศเอก เอกรัฐ อยูยัง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔๕๒ พันจาอากาศเอก เอกรัตน เทพธรณี
๑๔๕๓ พันจาอากาศเอก เอกรัตน โพธิ์ศิลา
๑๔๕๔ พันจาอากาศเอก เอกลักษณ
ชางเหล็ก
๑๔๕๕ พันจาอากาศเอก เอกลักษณ ปนโต
๑๔๕๖ พันจาอากาศเอก เอกวิทย
แกวพิจิตร
๑๔๕๗ พันจาอากาศเอก เอกสิทธิ์
จินดาอินทร
๑๔๕๘ พันจาอากาศเอก เอนก โฆษกบุตร
๑๔๕๙ พันจาอากาศเอก เอราวัณ กันธะมูล
๑๔๖๐ พันจาอากาศโท จํานงค แกวจันทา
๑๔๖๑ พันจาอากาศโท ณัฐพล สุนประชา
๑๔๖๒ พันจาอากาศโท เดนชัย พิขุนทด
๑๔๖๓ พันจาอากาศโท ธีรศักดิ์
นาคประสงค
๑๔๖๔ พันจาอากาศโท ปรเมศวร
รัตนปราณี
๑๔๖๕ พันจาอากาศโท พิชิตพล
จันทรสงแสง
๑๔๖๖ พันจาอากาศโท สยาม พุมอยู
๑๔๖๗ พันจาอากาศตรี เกรียงไกร ตุกัง
๑๔๖๘ จาอากาศเอก วิริยะ อมาตยกุล
๑๔๖๙ นาวาอากาศเอกหญิง กุศยา
สุวรรณวิหค

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๔๗๐ นาวาอากาศเอกหญิง ฉายศรี
ฉายากุล
๑๔๗๑ นาวาอากาศเอกหญิง ดุลยการณ
กรณฑแสง
๑๔๗๒ นาวาอากาศเอกหญิง ธันยพร
เล็กขาว
๑๔๗๓ นาวาอากาศเอกหญิง พเยาว
เสนีวงศ ณ อยุธยา
๑๔๗๔ นาวาอากาศเอกหญิง สุมาวดี
ฤทธิ์สงา
๑๔๗๕ นาวาอากาศเอกหญิง สุวชิรา
นาคมาโนช
๑๔๗๖ นาวาอากาศเอกหญิง สุวิมล สมัตถะ
๑๔๗๗ นาวาอากาศเอกหญิง หมอมหลวงอภิรดี
กฤดากร
๑๔๗๘ นาวาอากาศโทหญิง กมลกานต
ปรปกษขาม
๑๔๗๙ นาวาอากาศโทหญิง กมลรัตน ศรศรี
๑๔๘๐ นาวาอากาศโทหญิง กรรณิการ
กันธิยะ
๑๔๘๑ นาวาอากาศโทหญิง กัญญลักษณ
เกตุบํารุง
๑๔๘๒ นาวาอากาศโทหญิง กาญจนา
ปยะตานนท
๑๔๘๓ นาวาอากาศโทหญิง กุลทิพย เหมราช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔๘๔ นาวาอากาศโทหญิง กุลวรรณ
อาจกลา
๑๔๘๕ นาวาอากาศโทหญิง เกตุนภา
ลี้วิบูลยศิลป
๑๔๘๖ นาวาอากาศโทหญิง คันธมาลย
เทวกุล ณ อยุธยา
๑๔๘๗ นาวาอากาศโทหญิง จันทรจะรา
ใจซื่อ
๑๔๘๘ นาวาอากาศโทหญิง จาฤชล
พรมบํารุง
๑๔๘๙ นาวาอากาศโทหญิง จิรภิญญา
แกวกา
๑๔๙๐ นาวาอากาศโทหญิง ชมพูนุท
ดีพลงาม
๑๔๙๑ นาวาอากาศโทหญิง ชวนชื่น ไวเดชา
๑๔๙๒ นาวาอากาศโทหญิง ชุติมา อุปชฌาย
๑๔๙๓ นาวาอากาศโทหญิง ชุลีพร
สังขมะนะ
๑๔๙๔ นาวาอากาศโทหญิง ณัฐญา
เอี่ยมธรรมชาติ
๑๔๙๕ นาวาอากาศโทหญิง ทิพยสิตา
เกตุหิรัญภิรมย
๑๔๙๖ นาวาอากาศโทหญิง ธนาพร
ธนูพันธ
๑๔๙๗ นาวาอากาศโทหญิง ธนิดา วุฒิพงศ

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๔๙๘ นาวาอากาศโทหญิง ธัญญารัตน
กําลังหาญ
๑๔๙๙ นาวาอากาศโทหญิง ธิติมา ใจดี
๑๕๐๐ นาวาอากาศโทหญิง ธิติมา ชางพุม
๑๕๐๑ นาวาอากาศโทหญิง นวพร
ภักดีสงคราม
๑๕๐๒ นาวาอากาศโทหญิง นัคมน
พิริยโนทร
๑๕๐๓ นาวาอากาศโทหญิง นารีรัตน
นบนอบ
๑๕๐๔ นาวาอากาศโทหญิง บุญชู เหลิมทอง
๑๕๐๕ นาวาอากาศโทหญิง ปานบงกช
ผโลปกรณ
๑๕๐๖ นาวาอากาศโทหญิง ปยะธิดา
ไชยมงคล
๑๕๐๗ นาวาอากาศโทหญิง ปยะนุช
ผสมกุศลศีล
๑๕๐๘ นาวาอากาศโทหญิง ปยะวดี
หอมไกรลาศ
๑๕๐๙ นาวาอากาศโทหญิง ปยะหรรษา
เจริญทรัพย
๑๕๑๐ นาวาอากาศโทหญิง พรรณสิริ
บรรยงค
๑๕๑๑ นาวาอากาศโทหญิง พิชามญชุ
อินแสน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕๑๒ นาวาอากาศโทหญิง พิภาดา
เชาววันกลาง
๑๕๑๓ นาวาอากาศโทหญิง เพ็ญจิตต
วีระเดช
๑๕๑๔ นาวาอากาศโทหญิง เพ็ญนภา
แจมจํารัส
๑๕๑๕ นาวาอากาศโทหญิง ภคมน
รัตนาภรณ
๑๕๑๖ นาวาอากาศโทหญิง ภาวนา
ปรัชญาเดชากุล
๑๕๑๗ นาวาอากาศโทหญิง มลทิรา แสนสืบ
๑๕๑๘ นาวาอากาศโทหญิง มุตสิตา
มาหะศักดิ์
๑๕๑๙ นาวาอากาศโทหญิง เมธิสา
เจริญศิลป
๑๕๒๐ นาวาอากาศโทหญิง รสรินฑ
จันทรวังพรหม
๑๕๒๑ นาวาอากาศโทหญิง วณิสรา ขมวิไล
๑๕๒๒ นาวาอากาศโทหญิง วริศา เธียรธนู
๑๕๒๓ นาวาอากาศโทหญิง วลิกา
จูมสูงเนิน
๑๕๒๔ นาวาอากาศโทหญิง วันวิสาข
เรืองดํา
๑๕๒๕ นาวาอากาศโทหญิง วันวิสาข
สุทธิบริบาล

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๕๒๖ นาวาอากาศโทหญิง ศรีวรรณ
อุดมโภชน
๑๕๒๗ นาวาอากาศโทหญิง ศิริกันยา
ปวงสุข
๑๕๒๘ นาวาอากาศโทหญิง ศิโรรัตน
มงคลหมู
๑๕๒๙ นาวาอากาศโทหญิง ศีตลา
เบ็ญจนิรัตน
๑๕๓๐ นาวาอากาศโทหญิง สาลิณีย
ณ บางชาง
๑๕๓๑ นาวาอากาศโทหญิง สิริวรรณ
เอี่ยมจินดา
๑๕๓๒ นาวาอากาศโทหญิง สีตลา
ผโลปกรณ
๑๕๓๓ นาวาอากาศโทหญิง สุกัญญา
รักษงาร
๑๕๓๔ นาวาอากาศโทหญิง สุขภากร
ผดุงพรรค
๑๕๓๕ นาวาอากาศโทหญิง สุทธิรักษ
ปนประเสริฐ
๑๕๓๖ นาวาอากาศโทหญิง สุธัญญา
วัฒนพานิช
๑๕๓๗ นาวาอากาศโทหญิง สุนารี แจมดวง
๑๕๓๘ นาวาอากาศโทหญิง สุพัตรา
ขจรเดชเดชา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕๓๙ นาวาอากาศโทหญิง สุภาวดี ลีลายุทธ
๑๕๔๐ นาวาอากาศโทหญิง สุมนา
ทัศนไตรลักษณ
๑๕๔๑ นาวาอากาศโทหญิง หฤทัยทิพย
ตัณฑเทศ
๑๕๔๒ นาวาอากาศโทหญิง อมรรัตน
ประยูรคํา
๑๕๔๓ นาวาอากาศโทหญิง อัญชลิกา
สหายา
๑๕๔๔ นาวาอากาศโทหญิง เอมรัตน
ยิ่งพิสุทธิ์
๑๕๔๕ นาวาอากาศโทหญิง ไอรินทร
วีรภัทรประเสริฐ
๑๕๔๖ นาวาอากาศตรีหญิง กมลลักษณ
บัวแกว
๑๕๔๗ นาวาอากาศตรีหญิง กมลวรรณ
ออนละมัย
๑๕๔๘ นาวาอากาศตรีหญิง กัญญาภัทร
บัวเอี่ยม
๑๕๔๙ นาวาอากาศตรีหญิง กาญจนา
กลิ่นคลายกัน
๑๕๕๐ นาวาอากาศตรีหญิง จรรยาภรณ
มงคล
๑๕๕๑ นาวาอากาศตรีหญิง จารุนนท
ศรียศพงศ

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๕๕๒ นาวาอากาศตรีหญิง จุฑามาศ
เกียรติสูงสง
๑๕๕๓ นาวาอากาศตรีหญิง จุฬารัตน
เคนศิลา
๑๕๕๔ นาวาอากาศตรีหญิง ฉัตรสุรางค
เกิดแกว
๑๕๕๕ นาวาอากาศตรีหญิง ชนกนันท
วงศลา
๑๕๕๖ นาวาอากาศตรีหญิง ชิดศุภางค
พลเยี่ยม
๑๕๕๗ นาวาอากาศตรีหญิง ชุติมา
จรูญศักดิ์
๑๕๕๘ นาวาอากาศตรีหญิง ฐิติกานต
จันทรจะนะ
๑๕๕๙ นาวาอากาศตรีหญิง ณัฐปภัสร
ไตรประวัติ
๑๕๖๐ นาวาอากาศตรีหญิง ตีรณา
กฤษณสุวรรณ
๑๕๖๑ นาวาอากาศตรีหญิง ทัดดาว
พยัคมะเริง
๑๕๖๒ นาวาอากาศตรีหญิง ทัศนีย ขันเดช
๑๕๖๓ นาวาอากาศตรีหญิง ทิพวรรณ
กําลังดี
๑๕๖๔ นาวาอากาศตรีหญิง ธนิกานต
คงเอียด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕๖๕ นาวาอากาศตรีหญิง ธิดารัตน
ธรรมโหรา
๑๕๖๖ นาวาอากาศตรีหญิง นิสา ภูทอง
๑๕๖๗ นาวาอากาศตรีหญิง บุษบา บังเมฆ
๑๕๖๘ นาวาอากาศตรีหญิง เบญจมาส
ศรีสุบรรณ
๑๕๖๙ นาวาอากาศตรีหญิง ประทานพร
แหงสันเทียะ
๑๕๗๐ นาวาอากาศตรีหญิง ปวิชสา
อินทรโสภา
๑๕๗๑ นาวาอากาศตรีหญิง ปวีณา งามเนตร
๑๕๗๒ นาวาอากาศตรีหญิง ปญกร
สิทธรศิรา
๑๕๗๓ นาวาอากาศตรีหญิง ปาลีรัฐ
วงศโรจน
๑๕๗๔ นาวาอากาศตรีหญิง พัชรินทร
วงษวุฒิศักดิ์
๑๕๗๕ นาวาอากาศตรีหญิง พัชรียา
ขนานแข็ง
๑๕๗๖ นาวาอากาศตรีหญิง พิมจันทร
อินทารักษ
๑๕๗๗ นาวาอากาศตรีหญิง พิมพชนก
บุญเฉลิม
๑๕๗๘ นาวาอากาศตรีหญิง ไพรจิตร
จันทรเสถียร

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๕๗๙ นาวาอากาศตรีหญิง ภาวิณี สังขชาง
๑๕๘๐ นาวาอากาศตรีหญิง มนัญชยา ตันทา
๑๕๘๑ นาวาอากาศตรีหญิง รัชฎาพร
คําจริง
๑๕๘๒ นาวาอากาศตรีหญิง รัชฎาภรณ
มงคลรุงทรัพย
๑๕๘๓ นาวาอากาศตรีหญิง รัชนก เกิดสุข
๑๕๘๔ นาวาอากาศตรีหญิง รัตติกาล
ศรีงาม
๑๕๘๕ นาวาอากาศตรีหญิง วรัทยา สนทอง
๑๕๘๖ นาวาอากาศตรีหญิง วรารัตน
ศรีแกว
๑๕๘๗ นาวาอากาศตรีหญิง วรินทรทิพย
บัณฑิตเพชรายุธ
๑๕๘๘ นาวาอากาศตรีหญิง วัลลภา
ไชยปญญา
๑๕๘๙ นาวาอากาศตรีหญิง วิชชุณี
เตียตระกูล
๑๕๙๐ นาวาอากาศตรีหญิง ศรันยา
นุชเหลือบ
๑๕๙๑ นาวาอากาศตรีหญิง ศศิธร
ชํานาญชาติ
๑๕๙๒ นาวาอากาศตรีหญิง ศศินันท กรแกว
๑๕๙๓ นาวาอากาศตรีหญิง ศิริกมล
ลอพิริยะกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕๙๔ นาวาอากาศตรีหญิง ศิรินทิพย
สงาศรี
๑๕๙๕ นาวาอากาศตรีหญิง ศุภญา
แยมเกษร
๑๕๙๖ นาวาอากาศตรีหญิง ศุภรรจิต
ทับหิรัญ
๑๕๙๗ นาวาอากาศตรีหญิง สใบทิพย
พลายยงค
๑๕๙๘ นาวาอากาศตรีหญิง สราลีย
ทุงทองคํา
๑๕๙๙ นาวาอากาศตรีหญิง สันฑะนี
ปานปน
๑๖๐๐ นาวาอากาศตรีหญิง สิริพร
บุญเจริญพานิช
๑๖๐๑ นาวาอากาศตรีหญิง สุกัญญา แจงกิจ
๑๖๐๒ นาวาอากาศตรีหญิง สุจิตรา
จันทสุทธิบวร
๑๖๐๓ นาวาอากาศตรีหญิง สุจิตรา จาดใจดี
๑๖๐๔ นาวาอากาศตรีหญิง สุณีย เอกนุช
๑๖๐๕ นาวาอากาศตรีหญิง สุดารัตน
มาหริน
๑๖๐๖ นาวาอากาศตรีหญิง สุดารัตน
ศรีจันทรตรา
๑๖๐๗ นาวาอากาศตรีหญิง สุธารส
คนคลอง

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๖๐๘ นาวาอากาศตรีหญิง สุนิพร ดวงแกว
๑๖๐๙ นาวาอากาศตรีหญิง สุพรรณี
เรืองสม
๑๖๑๐ นาวาอากาศตรีหญิง สุพรรษา
แสงอรุณ
๑๖๑๑ นาวาอากาศตรีหญิง สุภาพร
นมัสการ
๑๖๑๒ นาวาอากาศตรีหญิง เสาวณีย
ตั้งในศีล
๑๖๑๓ นาวาอากาศตรีหญิง อตินันท
สุดสอน
๑๖๑๔ นาวาอากาศตรีหญิง อรชา
จันทพัฒน
๑๖๑๕ นาวาอากาศตรีหญิง อรวิสา สังขชวย
๑๖๑๖ นาวาอากาศตรีหญิง อัญพัชร
พุฒิศราเศรษฐ
๑๖๑๗ นาวาอากาศตรีหญิง อารีย
พรหมวอน
๑๖๑๘ นาวาอากาศตรีหญิง อําพร คําตา
๑๖๑๙ นาวาอากาศตรีหญิง อุษณีย
บุญคงบาน
๑๖๒๐ เรืออากาศเอกหญิง กนกรัตน
ปานสกุล
๑๖๒๑ เรืออากาศเอกหญิง จิราภรณ
เรืองเกษม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖๒๒ เรืออากาศเอกหญิง ชบา โพธิ์มณี
๑๖๒๓ เรืออากาศเอกหญิง นภาภัทธ
บุญประกอบ
๑๖๒๔ เรืออากาศเอกหญิง พรรณี สายคง
๑๖๒๕ เรืออากาศเอกหญิง รัตนวดี จั่นเพ็ชร
๑๖๒๖ เรืออากาศโทหญิง กวิตา ทองดี
๑๖๒๗ เรืออากาศโทหญิง จีระกาญจน
จิตรกลา
๑๖๒๘ เรืออากาศตโทหญิง ทิพวรรณ ฤกษดี
๑๖๒๙ เรืออากาศโทหญิง มิ่งขวัญ
เปลี่ยนที่พึ่ง
๑๖๓๐ เรืออากาศโทหญิง วิภาพร สุพล
๑๖๓๑ เรืออากาศโทหญิง ศศกร จตุรพิสัย
๑๖๓๒ เรืออากาศโทหญิง สุชัญสินี
โคตรทอง
๑๖๓๓ เรืออากาศตรีหญิง ชลธิดา ศรีนวล
๑๖๓๔ เรืออากาศตรีหญิง ทัดดาว พรวัฒนา
๑๖๓๕ เรืออากาศตรีหญิง พันธุธิดา
ภูจาตุภัทร
๑๖๓๖ เรืออากาศตรีหญิง สุธีตา กําไลแกว
๑๖๓๗ พันจาอากาศเอกหญิง กชพร
เคลือบวัง

(เลมที่ ๑๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๖๓๘ พันจาอากาศเอกหญิง คนิลยทิพย
อินทรวิเศษ
๑๖๓๙ พันจาอากาศเอกหญิง จินตนา
เกตุสุด
๑๖๔๐ พันจาอากาศเอกหญิง ธณัญญา
เสริฐพรรณึก
๑๖๔๑ พันจาอากาศเอกหญิง นฤนันต
หาญรักษ
๑๖๔๒ พันจาอากาศเอกหญิง นุศรา
วิมูลชาติ
๑๖๔๓ พันจาอากาศเอกหญิง ปรียาภรณ
ออนประสพ
๑๖๔๔ พันจาอากาศเอกหญิง ยุพดี
พูลประเสริฐ
๑๖๔๕ พันจาอากาศเอกหญิง วันวิสา
ดํารงคกิจมั่น
๑๖๔๖ พันจาอากาศเอกหญิง สุนิสา สมแสง
๑๖๔๗ พันจาอากาศเอกหญิง อมรรัตน
อรปญญา
๑๖๔๘ พันจาอากาศเอกหญิง อุไรวรรณ
แดนโพธิ์

