เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ากว่าสายสะพาย
ประจาปี ๒๕๖๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น มี เกี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย ชั้ น ต่ ากว่ า สายสะพาย เนื่ อ งในโอกาส
พระราชพิ ธี เฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมทั้ งสิ้ น ๗๗๑,๗๓๐ ราย
ดังรายนามท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

เหรียญทองช้างเผือก
จ่าสิบตรี กิตติชัย ศิริสมบูรณ์
จ่าสิบตรี ชูชาติ ทองธรรมชาติ
จ่าสิบตรี ภูวดล พงค์พีละ
จ่าสิบตรี วิทูลย์ กุลศักดิ์
จ่าสิบตรี วีรพัฒน์ กระเทศ
จ่าสิบตรี สมเกียรติ คงกาเหนิด

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(รวม ๑๒ ราย)
๗ จ่าสิบตรี สหรัฐ บุญเนาว์
๘ จ่าสิบตรี สิทธิศักดิ์ ตันเกษม
๙ จ่าสิบตรี อานนท์ สวนตะโก
๑๐ พันจ่าอากาศตรี นฤดล แพ่งศรี
๑๑ จ่าสิบตรีหญิง มธุรดา ผลพิบูลย์
๑๒ จ่าสิบตรีหญิง อริสา เจริญวัฒนาถาวร

สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๒๗๙ ราย)
พันเอก กมล เนตรประชา
๑๖ พันเอก จักรี เถื่อนถนอม
พันเอก กมลพันธ์ คงปรีชา
๑๗ พันเอก จิตวัฒน์ รัตนสิทธา
พันเอก กร เซ็นศิริวัฒนา
๑๘ พันเอก จิรัชย์ ประสานเมฆ
พันเอก กรภัทร์ ทศพะรินทร์
๑๙ พันเอก เจียรนัย วงศ์สอาด
พันเอก กัญชาญ พจน์สุภาพ
๒๐ พันเอก ใจเทพ สุวรรณทัต
พันเอก กันตภณ ฉ่าทรัพย์
๒๑ พันเอก เฉลิมพงษ์ วงษ์สุวรรณ
พันเอก กาจน์ กอรี
๒๒ พันเอก ชวพล เกตุชู
พันเอก เกรียงศักดิ์ มิตรประสาร
๒๓ พันเอก ชัชกุล รัตนไพบูลย์
พันเอก คนึง เส็งผล
๒๔ พันเอก ชัยณรงค์ เดือนแรม
พันเอก คมกริช สุดสวาสดิ์
๒๕ พันเอก ชัยรุ่ง บุญยรัตน์
พันเอก ฆนา นวราช
๒๖ พันเอก ชาญชัย ทัยสุวรรณ์
พันเอก จรัญ สังข์ศิริ
๒๗ พันเอก ชาญณรงค์ สมัครการ
พันเอก จริน แม้นเหมือน
๒๘ พันเอก ชาตรี นิ่มนวล
พันเอก จักรกฤช จันทร์โอ
๒๙ พันเอก ชาตรี บุญทวี
พันเอก จักรภพ กาญจนินทุ
๓๐ พันเอก ณรงค์ สมิตทันต์

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

พันเอก ณรงค์ฤทธิ์ อารีภาย
พันเอก ณรงค์ศักดิ์ ชอบเพื่อน
พันเอก ณัฏฐ์ฐพงศ์ เจริญสุข
พันเอก ณัฐวุฒิ สังขปรีชา
พันเอก ณัฐสิทธิ์ มงคลธรรม
พันเอก ดนัย สุประดิษฐ์ศักดิ์
พันเอก ดนัยกฤษณ์ ศรีธนายุวศิน
พันเอก ดรัณ สังขดิถี
พันเอก ดารงค์ ลาใย
พันเอก ทรงพล สุวรรณรัตน์
พันเอก ทวีศักดิ์ ดีทอง
พันเอก ทศรถ โตคุ้มภัย
พันเอก ทันรบ สุ่มประดิษฐ์
พันเอก เทอดทูล สุวรรณกูฏ
พันเอก ธนกรณ์ เมตตาสัตย์
พันเอก ธนพนธ์ สายสนิท
พันเอก ธนะรัช สระเงิน
พันเอก ธนา ลิ้มธนากุล
พันเอก ธนา เลาหวณิช
พันเอก ธวัช ภู่สุวรรณ์
พันเอก ธีรศักดิ์ กฤษณะเศรณี
พันเอก นพดล ภูวนารถนุรักษ์
พันเอก นพวิทย์ เอี่ยมพาหล
พันเอก นภดล พูนสนอง
พันเอก นรินทร์ บัวลอย

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก นวิตะ ดิเรกวุฒิ
พันเอก นักรบ วานิชนุเคราะห์
พันเอก นิธิ รักษาเสรี
พันเอก นิรันต์ กาศร
พันเอก บุญเลิศ เอมน้อย
พันเอก ปรเมษฐ์ ลัดพลี
พันเอก ประทีป พูลทองคา
พันเอก ประภาส บุญทับ
พันเอก ประยุทธ นิรมิตรานนท์
พันเอก ประลอง เชาว์ดี
พันเอก ประวิทย์ นิลหยก
พันเอก ประวิทย์ ลีวัฒนา
พันเอก ประสิทธิพงษ์ สมบุญ
พันเอก ปราโมทย์ จันทร์ลาวงค์
พันเอก ปรีชา วงศ์ศรีใส
พันเอก ปรีดา มาเมืองบน
พันเอก ปัญญา พึ่งน้อย
พันเอก ปัณณทัต ทีฆายุทธสกุล
พันเอก ปิยศักดิ์ ศรีเชียงราย
พันเอก พงศธร อินทรตั้ง
พันเอก พงศา อยู่สุข
พันเอก พงษ์ธีระ ยุทธประเวศน์
พันเอก พฤฒิชัย บุริยเมธากุล
พันเอก พิพัฒน นิลแก้ว
พันเอก พิเศษศักดิ์ ค้าชู

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖

พันเอก พีระ สกุลรัตนศักดิ์
พันเอก ภคภพ บุญวัฒนะกุล
พันเอก ภาสกร สุขโกมล
พันเอก ภูมินทร์ ชุมช่วย
พันเอก มณเฑียร โชติพินทุ
พันเอก มนตรี จีนนคร
พันเอก มนตรี วิเศษกุล
พันเอก รณชัย ไวยศรีแสง
พันเอก เริงศักดิ์ สรอุบล
พันเอก วัชรินทร์ ทองสุทธิ์
พันเอก วัชรินทร์ วิริยะโพธิการ
พันเอก วัชรินทร์ อิ่มพร้อม
พันเอก วันชนะ สวัสดี
พันเอก วิจิตต์ สุขสาเร็จ
พันเอก วิจิตรศักดิ์ เพ็ญศิริ
พันเอก วินัย นาคทั่ง
พันเอก วิบูลย์ เห็นใจชน
พันเอก วิสิทธิ์ศักดิ์ เงินโสภา
พันเอก วีรพล แพทย์ประสิทธิ์
พันเอก วีระ ชินะนาวิน
พันเอก ศตพณฯ ศรีจันทร์
พันเอก ศรีรัฐ ศรีเพ็ญ
พันเอก ศิริพงษ์ ธาดาบุษบง
พันเอก ศิริพงษ์ มหัจฉริยกุล
พันเอก ศุภัช ศุภภ์ณภาษิษฒ์
พันเอก โศภิษฐ์ ทองขาม

หน้า ๖
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๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก สมศักดิ์ ฉิมพาลี
พันเอก สมหมาย นิภารัตน์
พันเอก สมอาจ ดีเส็ง
พันเอก สรพงค์ อุดหนุน
พันเอก สัญญา แสนทนันชัย
พันเอก สาโรจน์ ธีรเนตร
พันเอก สาเริง โกศลานันท์
พันเอก สิรภพ พูลเจริญ
พันเอก สุชิน ใยเทศ
พันเอก สุดเขต ประเสริฐพงศ์ธร
พันเอก สุดชาย พลอยประดับ
พันเอก สุธี เทียนคา
พันเอก สุภัทร ทับทิมจรูญ
พันเอก สุมิต ภวังคนันท์
พันเอก สุรชาติ ไชยกิตติ
พันเอก สุรเชษฐ์ เจริญปรุ
พันเอก สุรพัฒน์ เจียรณัย
พันเอก สุริยัน นวลชื่น
พันเอก เสถียร อิ่มใจ
พันเอก เสนีย์ กนกอุดม
พันเอก โสฬส สนธยานนท์
พันเอก อณุ เดชเมืองปักษ์
พันเอก อดุลย์ศักดิ์ อินทะพงษ์
พันเอก อนุวัฒน์ เพียรเป็นนิตย์
พันเอก อนุสรณ์ ไทยานนท์
พันเอก อภิภู ทัพพ์ภาคิน

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘

หน้า ๗
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พันเอก อรรถพล แผ้วพาลชน
พันเอก อัมรินทร์ บุณยะวิโรจ
พันเอก อาร์ม พันกะหรัด
พันเอก เอกพล นิโลดม
พันเอก เอกสิทธิ์ นครฝาง
นาวาเอก กีรติ ราชนิยม
นาวาเอก จีรศักดิ์ เมืองวัฒน์
นาวาเอก ดนัย วรมุสิก
นาวาเอก ถานันดร์ พิพิธผลารักษ์
นาวาเอก ธีร์ฏะวัฒน์ กุหลาบซ้อน
นาวาเอก นพดล พุทธิสาร
นาวาเอก บูรพา ดารงวัฒนโยธิน
นาวาเอก ไมตรี เถาแตง
นาวาเอก วิชชุ แก้วมณี
นาวาเอก สมศักดิ์ งามศรี
นาวาเอก สุทัศน์ โตจันทร์
นาวาเอก สุพล เอสุจินต์
นาวาเอก สุริยา เสมคา
นาวาเอก สุวรรณ คุ้มวงษ์
นาวาเอก หนึ่ง กาญจนัมพะ
นาวาเอก หฤทัย สุวรรณบัตร
นาวาเอก อลงกรณ์ พันธุ์ดี
นาวาอากาศเอก กฤษณ์ ไชยสมบัติ
นาวาอากาศเอก จรัญ ก้อนสมบัติ
นาวาอากาศเอก ถวัตชัย จันทร์เปล่ง
นาวาอากาศเอก ธงทวน ภาสบุตร

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

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศเอก ธนภัทร วิชัยลักษณ์
นาวาอากาศเอก นพปฎล สุพรรณกุล
นาวาอากาศเอก นิภัทร ธีรอาพน
นาวาอากาศเอก บรรพต แสงหิรัญ
นาวาอากาศเอก บรรยวัสถ์ พูลสวัสดิ์
นาวาอากาศเอก ประการ เทศแก้ว
นาวาอากาศเอก ประสิทธิชัย
งามปัญจะ
นาวาอากาศเอก ปฤษฎา ธรรมธร
นาวาอากาศเอก ปิยวัฒน์ กุลฉัตร
นาวาอากาศเอก เผดิมชัย กุลพิบูลย์
นาวาอากาศเอก พัทธยา เรียงจันทร์
นาวาอากาศเอก มนตรี สุดโสภา
นาวาอากาศเอก เลิศฤทธิ์ ชาติดารงค์
นาวาอากาศเอก วรากร พูลประเสริฐ
นาวาอากาศเอก วัฐพล เมฆดี
นาวาอากาศเอก วิระ เสาวดี
นาวาอากาศเอก วิศัลย์ ธรรมประสิทธิ์
นาวาอากาศเอก สมเกียรติ ชูชื่น
นาวาอากาศเอก สุทธิพงศ์ วงษ์สวัสดิ์
นาวาอากาศเอก สุรชัย สลามเต๊ะ
นาวาอากาศเอก สุรเสกข์ ไตลังคะ
นาวาอากาศเอก อภิชาติ ทองนอก
นาวาอากาศเอก อัครนิติ โกมลมิศร์
นาวาอากาศเอก อัศวิน ผิวเกลี้ยง
พันเอกหญิง กรวิภา เจริญผล

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
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พันเอกหญิง กัญจนา นพคุณ
พันเอกหญิง กันตวรรณ แก้วอินทร์
พันเอกหญิง กิ่งเดือน นาคแกมทอง
พันเอกหญิง ขันติรัตน์ สงวนเผ่า
พันเอกหญิง จรรยา ลีตระการ
พันเอกหญิง ชญาดา บุญรับพายัพ
พันเอกหญิง ดวงกมล เทวพิทักษ์
พันเอกหญิง ทัศนีย์ กรสมิต
พันเอกหญิง ทิพย์พัฒนา เอมะสุวรรณ
พันเอกหญิง ธารทิพย์ เวนานนท์
พันเอกหญิง ธิดารัตน์ หมีปาน
พันเอกหญิง นพวรรณ ฤทธิ์ยากุล
พันเอกหญิง นริสา บุญช่วย
พันเอกหญิง นวพร จันทรนิกร
พันเอกหญิง นัทธมน เงาพิสดาร
พันเอกหญิง นุสรา จันทรศรีวงศ์
พันเอกหญิง เนาวรัตน์ สอนทวี
พันเอกหญิง บุษราคัม พากเพียรทรัพย์
พันเอกหญิง พนมมาศ ยุทธประเวศน์
พันเอกหญิง พรพิมล ร่มตาล
พันเอกหญิง พรรณวลัย วัฒนวิบูลย์
พันเอกหญิง พรรณิภา สมบูรณ์
พันเอกหญิง พัชยา ศรีณรงค์
พันเอกหญิง พัชรา คงรักษ์
พันเอกหญิง พัสวี บริบูรณ์
พันเอกหญิง พิมพ์พิมล จิตต์ศิริ

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

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอกหญิง พึงพิศ ศรีงาม
พันเอกหญิง เพ็ญนภา ภักดีวงศ์
พันเอกหญิง ไพชรินทร์ ศิริสมพันธ์
พันเอกหญิง รุ่งทิวา มูลสวัสดิ์
พันเอกหญิง ลอองพรรณ คุณกมุท
พันเอกหญิง วงศ์อุไร พุธานานนท์
พันเอกหญิง วรณี วงศ์วานิช
พันเอกหญิง วริศรา ใจเปี่ยม
พันเอกหญิง วาสนา ฉายาลักษณ์
พันเอกหญิง วาสนา นัยพัฒน์
พันเอกหญิง วาสนา สุขพลอย
พันเอกหญิง วีรยา จันทรเสนา
พันเอกหญิง ศรีสุดา ทัศน์เอี่ยม
พันเอกหญิง ศศิกานต์
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พันเอกหญิง ศศิพงษ์ อินทรถาวร
พันเอกหญิง ศิริรัตน์ ทองปัชโชติ
พันเอกหญิง ศิริวรรณ ทองปาน
พันเอกหญิง ศุภกานต์ วงศ์พานิช
พันเอกหญิง สมพิศ ขีดขิน
พันเอกหญิง สิริลักษณ์ คาอุเทน
พันเอกหญิง สุโกศล เปลี่ยนสี
พันเอกหญิง สุจินดา คาวงษา
พันเอกหญิง สุณี ใจบุญ
พันเอกหญิง โสภิดา พงศ์ประศาสน์
พันเอกหญิง โสภิดา อยู่ศิริ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓๕ นาวาเอกหญิง กรรณิกา ปัจฉิมกุล
๒๓๖ นาวาเอกหญิง จันทร์จรัส
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
๒๓๗ นาวาเอกหญิง ชาดา จงลักขณา
๒๓๘ นาวาเอกหญิง ชุติภัส วิวัฒน์
๒๓๙ นาวาเอกหญิง ฐิติมา พรหมศิริ
๒๔๐ นาวาเอกหญิง ดาริวี เสาะแสวง
๒๔๑ นาวาเอกหญิง ทิพย์วัลย์ กนกอุดม
๒๔๒ นาวาเอกหญิง ทิพวัลย์ มณีโชติรัตน์
๒๔๓ นาวาเอกหญิง ธนพร อามาตยนู
๒๔๔ นาวาเอกหญิง นิสากร จันทร์เที่ยง
๒๔๕ นาวาเอกหญิง เบญจมาศ พรหมวิเศษ
๒๔๖ นาวาเอกหญิง ประณัฐดา อัคนิบุตร
๒๔๗ นาวาเอกหญิง พิมประไพ สุวงศ์สินธุ์
๒๔๘ นาวาเอกหญิง ภัณฑิรา แสงจิตร
๒๔๙ นาวาเอกหญิง มณฑ์ปวีร์ เกราะกายสิทธิ์
๒๕๐ นาวาเอกหญิง มนทิรา วรรัตน์
๒๕๑ นาวาเอกหญิง มะลิวัลย์ พลอยไป
๒๕๒ นาวาเอกหญิง ระพีพรรณ คมใส
๒๕๓ นาวาเอกหญิง รัตน์ประกาย สุขกิจ
๒๕๔ นาวาเอกหญิง รัตนา บุญปิยรัตน์
๒๕๕ นาวาเอกหญิง วงค์จันทร์ วรรณศรี
๒๕๖ นาวาเอกหญิง วิจิตรา ยวดยิ่ง
๒๕๗ นาวาเอกหญิง วิชุตา วารุณประภา
๒๕๘ นาวาเอกหญิง สิริเพ็ญ เพ็ชรสว่าง
๒๕๙ นาวาเอกหญิง สุภัคนาถ บุญสม

๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาเอกหญิง อรอนงค์ คงศิลป์
นาวาเอกหญิง อัญชลี นพเมือง
นาวาเอกหญิง อัญชลี ศรีรักษ์
นาวาเอกหญิง อินทิรา ตันเจริญ
นาวาอากาศเอกหญิง กานดา
ศีลสมบูรณ์
นาวาอากาศเอกหญิง แก้วตา ทิมกลับ
นาวาอากาศเอกหญิง จันทร์ฉาย
ฉัตรธนะสิริเวช
นาวาอากาศเอกหญิง ดุษฎี กิตติวัฒน์
นาวาอากาศเอกหญิง ทิพวรรณ ซีมากร
นาวาอากาศเอกหญิง ธันยา ศิริจารัส
นาวาอากาศเอกหญิง นงลักษณ์
วิชญเนตินัย
นาวาอากาศเอกหญิง ปลิมศิริ
มาลีศรีประเสริฐ
นาวาอากาศเอกหญิง พรสวรรค์
พุทธโอวาท
นาวาอากาศเอกหญิง พูลทรัพย์
ดาราฉาย
นาวาอากาศเอกหญิง มณฑาทิพย์
วงษ์ดรุณีย์
นาวาอากาศเอกหญิง มณี
อนันตเดโชชัย
นาวาอากาศเอกหญิง รัชดา
บูรณกสิพงษ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๗ นาวาอากาศเอกหญิง สิรินาถ
ลิ้มสุวรรณ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

หน้า ๑๐
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(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๗๘ นาวาอากาศเอกหญิง สุมล จงวรนนท์
๒๗๙ นาวาอากาศเอกหญิง อโนทัย โชยดิรส

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๓๕๗ ราย)
พันเอก กณพ หงษ์วิไล
๒๓ พันเอก จิตติศักดิ์ ณะสุโห
พันเอก กนกศักดิ์ เสนายอด
๒๔ พันเอก จิตปะพัทธ์ หงษ์ทอง
พันเอก กมล ขจรบุญ
๒๕ พันเอก จิรธรรม บูรณะ
พันเอก กมลศักดิ์ จิรรัตนโชติกุล
๒๖ พันเอก จุลชาติ คงเจริญสุข
พันเอก กฤษณพงษ์ น้อยจันทร์
๒๗ พันเอก เจนศึก ศิลามณีรัตน์
พันเอก กวีวัฒน์ อ่องละออ
๒๘ พันเอก ฉัตรชัย แย้มวิบูล
พันเอก กอบบุญ จุละจาริตต์
๒๙ พันเอก ชลัณณพ ชานนท์
พันเอก กันตพล พรรัตนพันธุ์
๓๐ พันเอก ชัชชัย แก้วงาม
พันเอก กิติโชค แสวงพรรค
๓๑ พันเอก ชัยวัฒน์ นาอนันต์
พันเอก กิติศักดิ์ บุญสร้อย
๓๒ พันเอก ชุมศักดิ์ สมไร่ขิง
พันเอก โกมิล ขันทอง
๓๓ พันเอก ชูเดช จั่นอยู่
พันเอก โกศล อินทร์สวาท
๓๔ พันเอก ชูศักดิ์ โกยแก้วพริง้
พันเอก ไกรวินิจ วิจิตปกรณ์
๓๕ พันเอก ญาณกร ธิติบุณยกร
พันเอก คมสัน สุวรรณี
๓๖ พันเอก ฐกฤต ลีฬหวนิช
พันเอก คัชพล เหมะรัชตะ
๓๗ พันเอก ฐพัชร์ วงษ์ดาว
พันเอก คาแสน ว่องไว
๓๘ พันเอก ฐานิส โพธิพันธุ์
พันเอก จงกล วงศ์ชุมภู
๓๙ พันเอก ฐาปนา ชูตินันทน์
พันเอก จตุพร แพงวังทอง
๔๐ พันเอก ฐิติพงศ์ กองเพ็ชร
พันเอก จรุณ ทองงาม
๔๑ พันเอก ณพวัฒน์ ประสาทเขตการ
พันเอก จักรกฤษ ภู่ระย้า
๔๒ พันเอก ณพัฒน์ ปกป้อง
พันเอก จักรกฤษณ์ คงสมใจ
๔๓ พันเอก ณรงค์ เพ็ชรพลอย
พันเอก จักราวุธ วงษ์สมิง
๔๔ พันเอก ณัฐพล เปรมใจ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

พันเอก ณัฐวุฒิ พรหมศร
พันเอก ณัฐสิทธิ์ ปองทอง
พันเอก ดิเรก จุฑาเกตุ
พันเอก ทวีศักดิ์ สาคร
พันเอก ทศพร เพาะบุญ
พันเอก ทัศนะ สุขสวัสดิ์
พันเอก เทิดศักดิ์ เอี่ยมสาอางค์
พันเอก ธนะเดช อัตตโชติ
พันเอก ธนะรัชต์ วงษ์วัฒนะ
พันเอก ธนะศักดิ์ ประดิษฐ์ธรรม
พันเอก ธาราพจน์ ตระกูลปาน
พันเอก ธีระ ยินดี
พันเอก นพดล ศรีลาภูมิ
พันเอก นพรัตน์ ศุภวัชระ
พันเอก นพวีรภัทร สังขกร
พันเอก นรเศรษฐ์ ศรีธรรม
พันเอก นราธิป สุราภา
พันเอก นวพล แก้วเอี่ยม
พันเอก นัจ วงศ์สายัณห์
พันเอก นิติน ออรุ่งโรจน์
พันเอก นิรังสรรค์ บุญปกครอง
พันเอก นิรันดร์ รัชชปกรณ์
พันเอก นิวัฒน์ เปี่ยมสุวรรณ์
พันเอก ปฐพี รุ่งรัศมี
พันเอก ประณัท อรรถวิล
พันเอก ประพันธ์ เจริญสุข

หน้า ๑๑
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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
๙๖

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก ประภัสสร์ บ่วงนาวา
พันเอก ประภาส พานเงิน
พันเอก ประศาสน์ ดุลยกนิษฐ
พันเอก ประสิทธิ์ จันทร์ส่อง
พันเอก ประสูติ เรียงเรียบ
พันเอก ปราโมทย์ ศิริบุญญา
พันเอก ปริญญา จิยะจันทน์
พันเอก ปวเรศ อนันตสุรกาจ
พันเอก พงศธร สุภรพัฒน์
พันเอก พงศ์นภัฏ ขวัญมั่นคงชัย
พันเอก พงษ์พันธ์ สุทธิวัฒนพันธ์
พันเอก พงษ์ศิริ เผือกใจแผ้ว
พันเอก พรอนันต์ เนตรสกุล
พันเอก พลพัฒน์ อาขวานนท์
พันเอก พลัฎฐ์ จันทร์ทอง
พันเอก พอพงศ์ น้อยมณี
พันเอก พัฐนนท์ เอื้องเพ็ชร์
พันเอก พิบูลชัย พรหมไชยวงศ์
พันเอก พิสิฐพงศ์ สงวนพันธุ์
พันเอก พิสิษฐ์ ตันกาเนิด
พันเอก พีรวัส เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
พันเอก พุชชพงษ์ รอดเงิน
พันเอก พูนทรัพย์ สะแกคุ้ม
พันเอก ภัสภูมิ พุดพริ้ง
พันเอก ภานุเมศ สินธุวงษานนท์
พันเอก ภูมินทร์ ฤทธิ์มาก

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒

พันเอก ภูวศิษฐ์ เฉลิมรัตนโยธิน
พันเอก มงคล คาโมนะ
พันเอก เมธา สวนตะโก
พันเอก รัฐเกตุ ใจจริง
พันเอก เลิศชาย อุดมสุข
พันเอก วรพล เกียรติศิริ
พันเอก วราวุธ ดาเนินงาม
พันเอก วัชรพล แผ้วพาลชน
พันเอก วัฒนา แก้วนิพนธ์
พันเอก วิจารณ์ กาเหนิดแขก
พันเอก วิชัย จวนเจริญ
พันเอก วิเชียร มาลาสิน
พันเอก วินัย คาบุญมา
พันเอก วีระศักดิ์ เผ่าเมือง
พันเอก ศักดา ระฆัง
พันเอก ศันสนัย เถื่อนศิริ
พันเอก ศัลย สุขโข
พันเอก ศุภโชค ถือเงินทอง
พันเอก เศรษฐสิทธิ์ แก้วคูณเมือง
พันเอก สถิตย์ รอดอินทร์
พันเอก สมชาย ยกทวน
พันเอก สมดุลย์ ศิลป์เจริญ
พันเอก สมพร อินทรเนตร์
พันเอก สยาม มังกรแก้ว
พันเอก สรรเพชร จบกลศึก
พันเอก สหบวร ด้วงรักษา

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๓
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

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก สหรัฐ ตั้งกิจจาวิสุทธิ์
พันเอก สะอาด จากนอก
พันเอก สันติ ศุกระเศรณี
พันเอก สารวย ศีรษะ
พันเอก สิทธิชัย อัฐฐิศิลป์เวท
พันเอก สิทธิโชติ ปิยะโชติ
พันเอก สิทธิพล ภักดีวงศ์
พันเอก สิรภพ กลั่นทอง
พันเอก สุทัศน์ สะมะที
พันเอก สุธี อินทรชาติ
พันเอก สุพจน์ พัดทอง
พันเอก สุพพัติ มีมุข
พันเอก สุพัฒน์ อติเรก
พันเอก สุเมธ ศิริบุญญา
พันเอก สุเมธา เมธีธวัช
พันเอก สุรชัย บุญมา
พันเอก สุรชาติ สุดสอน
พันเอก สุรวุฒิ ศรีอังกูร
พันเอก สุรินทร์ ยอดวัน
พันเอก สุวัฒน์ กฤษณะสมิต
พันเอก สุวิทย์ ขาคม
พันเอก สุวิทยชา รุ่งโรจน์
พันเอก เสนัชย์ เกิดสว่าง
พันเอก เสนีย์ พรหมวิวัฒน์
พันเอก เสรี สิมสีนวล
พันเอก อนันต์ สมไร่ขิง

เล่ม 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
๑๗๔

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอก อนุชาติ มีสูงเนิน
พันเอก อนุพันธ์ เอี่ยมสอาด
พันเอก อนุรักษ์ โกยทอง
พันเอก อเนกพล มาลัย
พันเอก อรรถกร ทิมพิทักษ์
พันเอก อรรถพร เคลือบมงคล
พันเอก อลงกต รื่นภาคเวก
พันเอก อารุณ ลาเต็บ
พันเอก อานวย จายะรัตน์
พันเอก อานาจ ศุภมงคล
พันเอก อุดม เปี่ยมอยู่
นาวาเอก กานต์ พลาระชุน
นาวาเอก จิรพงษ์ เขียนนิล
นาวาเอก ชัยพร ศรีสุดดี
นาวาเอก ชิตสกนธ์ วิเศษ
นาวาเอก ทรงเกียรติ เนื่องสุนันท์
นาวาเอก ธีรญาณ ภานุพรเทวฤทธิ์
นาวาเอก ประกาศ อินทโชติ
นาวาเอก ประสพชัย อยู่สาราญ
นาวาเอก ประสิทธิ์พร วีระยุทธวิไล
นาวาเอก ภาคภูมิ จารุปกรณ์
นาวาเอก ยศวัจน์ โพธิ์เขียว
นาวาเอก วัฒนสิน ปัตพี
นาวาเอก วุฒิไกร ฉายาลักษณ์
นาวาเอก ศักดิ์ชัย วงศ์วานิช
นาวาเอก ศักดิ์ชาย ระวัง

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

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาเอก สมชาย เปรมวงศ์ศิริ
นาวาเอก สมพงษ์ สันติมาลัย
นาวาเอก สายชล ช้างแก้วมณี
นาวาเอก สิทธิพล มหาสวัสดิ์
นาวาเอก สืบวงศ์ คงกูล
นาวาเอก สุวัฒน์ ฮีสวัสดิ์
นาวาเอก สูงศักดิ์ อัครปรีดี
นาวาเอก อุกฤษ คงทน
นาวาอากาศเอก เกียรติยศ
อินทรเกษตร
นาวาอากาศเอก จเรยุทธ พุทธิ
นาวาอากาศเอก จุฬารัตน์ มินมุนิน
นาวาอากาศเอก ชาญณรงค์ เอกะสิริ
นาวาอากาศเอก ชาตรี ปั้นเหน่งเพชร
นาวาอากาศเอก ฐากูร เที่ยงบุญ
นาวาอากาศเอก ณรงค์ บุญญะรัตน์
นาวาอากาศเอก ณัฐพล ไหมทอง
นาวาอากาศเอก ธนพล ราชฉวาง
นาวาอากาศเอก ธนวัฒน์ มะโนวร
นาวาอากาศเอก ธเนศ สิทธิวงศ์
นาวาอากาศเอก บุญชอบ ต่อมยิ้ม
นาวาอากาศเอก ปิยเพชร
โพธิ์พฤกษาวงศ์
นาวาอากาศเอก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน
นาวาอากาศเอก พชรพล อาจคาพันธุ์
นาวาอากาศเอก ภาคินัย มังคะลี

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙๙ นาวาอากาศเอก วรรณยุทธ
บัตรประทาน
๒๐๐ นาวาอากาศเอก วรัญญู เรืองอ่อน
๒๐๑ นาวาอากาศเอก วาริช ฐิติปัญญาวุฒิ
๒๐๒ นาวาอากาศเอก วิรัตน์ ดุสิตา
๒๐๓ นาวาอากาศเอก สมนึก เรียงเครือ
๒๐๔ นาวาอากาศเอก สมโภช สิงห์คลาน
๒๐๕ นาวาอากาศเอก สุริยะ แพ่งสุภา
๒๐๖ นาวาอากาศเอก โสภัคค์ ศะศินิล
๒๐๗ นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ มีเพียร
๒๐๘ นาวาอากาศเอก อุดมพล พรหมทอง
๒๐๙ พันเอกหญิง กชกร เที่ยงธรรม
๒๑๐ พันเอกหญิง กชพร กลัดสาเนียง
๒๑๑ พันเอกหญิง กษิรา เพไทย
๒๑๒ พันเอกหญิง กัญญลักษณ์ ปริงทอง
๒๑๓ พันเอกหญิง กัญญารัตน์ จิตต์ประสงค์
๒๑๔ พันเอกหญิง เกศกมล อัษฎมงคล
๒๑๕ พันเอกหญิง เกษมณี จุลไสย
๒๑๖ พันเอกหญิง แก้วใจ ดีอร่าม
๒๑๗ พันเอกหญิง ขนิษฐา ทองบุญ
๒๑๘ พันเอกหญิง ขวัญเรือน ตรีเสถียรกิจ
๒๑๙ พันเอกหญิง ขวัญโศภิษฐ์ ชพานนท์
๒๒๐ พันเอกหญิง จาริณี เจิมเจิดพล
๒๒๑ พันเอกหญิง จินตนา ทองรักขาว
๒๒๒ พันเอกหญิง จิรวรรณ อหะหมัดจุฬา
๒๒๓ พันเอกหญิง ชนิดา ม่วงศรีงาม

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

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอกหญิง ชาริณี วราศรัย
พันเอกหญิง โชติรส โชติดารงค์
พันเอกหญิง ญาติมา คุณวัฒน์
พันเอกหญิง ณนุช การดี
พันเอกหญิง ณภัทราณัฐช์
ฉัตรอมรวิเศษ
พันเอกหญิง ณัชชา ไชยศรี
พันเอกหญิง ณัชชารีย์ กาญจนพิบูลย์
พันเอกหญิง ณัฐยา ศศินมานพ
พันเอกหญิง ดลหทัย ศิริคชพันธุ์
พันเอกหญิง ดาริกา
เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
พันเอกหญิง ทรงสมร ภูวนารถนุรักษ์
พันเอกหญิง ทิพย์สุคนธ์ วิษณุรังสรรค์
พันเอกหญิง ทิพยาภา เกียรติถาวร
พันเอกหญิง ธนาพร นนทสุตวงศ์
พันเอกหญิง นภาเพ็ญ ประสงค์คา
พันเอกหญิง น้าทิพย์ ศรีสวัสดิ์
พันเอกหญิง นิภา วรนิวัฒน์
พันเอกหญิง นิรัชพร แก้วชัยสา
พันเอกหญิง บัวบุษบา ยุคลอดิศัย
พันเอกหญิง บุญเรือน เหมศรี
พันเอกหญิง บุณฑริก เนียมทันต์
พันเอกหญิง บุณยพิมล ปกป้อง
พันเอกหญิง บุษยมาส มุ่งธัญญา
พันเอกหญิง เบญจพร แจ่มจิรารักษ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๘
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

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอกหญิง เบญจวรรณ วีชะรังสรรค์
พันเอกหญิง ปภัสสร วัฒนะประเสริฐ
พันเอกหญิง ปภาพิชญ์ ฮีสวัสดิ์
พันเอกหญิง ปัทม์ปาณี เกตุทัต
พันเอกหญิง ปัทมา เทียมจันทร์
พันเอกหญิง ปิ่นเกด มีเพียร
พันเอกหญิง ไผทกานต์ เต็งสุวรรณ์
พันเอกหญิง พนิดา ปลอดมีชัย
พันเอกหญิง พัชร์ศรัญย์ สุนทราณฑ์
พันเอกหญิง พัชรินทร์ ทองธรรมชาติ
พันเอกหญิง พันธิลา อินทรหอม
พันเอกหญิง พิจิตรพร ศรีพงษ์
พันเอกหญิง พิมพ์นภัส วัฒนศักดิ์
พันเอกหญิง เพ็ญพิมพ์ พิชญาภรณ์
พันเอกหญิง เพ็ญรวี อินทร์เนียม
พันเอกหญิง ไพจิตร ชัยศรีสวัสดิ์
พันเอกหญิง ภนิตา สาราญศิลป์
พันเอกหญิง ภัทรฤดี กาญจนะวสิต
พันเอกหญิง มนทกานต์ เสือป่า
พันเอกหญิง มัณฑนา แย้มวิบูล
พันเอกหญิง เมลดา เอมพันธุ์
พันเอกหญิง ยุรยาท นิโลดม
พันเอกหญิง เยาวนา สงกา
พันเอกหญิง เยาวเรศ จาปาเงิน
พันเอกหญิง รสริน ชาญเลขา
พันเอกหญิง รัตนา สุวรรณประกร

๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอกหญิง รุ้งเพชร เจนเกียรติฟู
พันเอกหญิง รุจา พรหมแพทย์
พันเอกหญิง แรกขวัญ ไพรราพึง
พันเอกหญิง แรกขวัญ สุทธิกุล
พันเอกหญิง ลัดดาวัลย์ ดาราศร
พันเอกหญิง วรรณดี จึงสวัสดิ์
พันเอกหญิง วรรณรัตน์ ศรีกนก
พันเอกหญิง วรรณสิริ วงษ์สุวรรณ
พันเอกหญิง วรารัตน์ รัตนสุภา
พันเอกหญิง วรินทร แต้ประยูร
พันเอกหญิง วัลยศรี แก้ววิรุฬ
พันเอกหญิง วาสิตา บุญสุวรรณ
พันเอกหญิง วิภา เหมรา
พันเอกหญิง วิไลลักขณ์ อินทร์ชูพงษ์
พันเอกหญิง วีนัสรินทร์ สถลนันทน์
พันเอกหญิง วีรญา เรืองสวัสดิ์
พันเอกหญิง ศิรกานต์ เอี่ยมอุดม
พันเอกหญิง ศิริพร เอกสกุลกล้า
พันเอกหญิง สกาวเดือน เทียมทัด
พันเอกหญิง สมนึก ปาณานนท์
พันเอกหญิง สมไสว อาจปรึกษา
พันเอกหญิง สร้อยมณี บุญกระพือ
พันเอกหญิง สริณยา อาจหาญ
พันเอกหญิง สุกัญญา ศรีทรัพย์
พันเอกหญิง สุชาดา อรุณเลิศ
พันเอกหญิง สุพัตรา รอดเจริญ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕

หน้า ๑๖
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พันเอกหญิง สุภัทรี นิรัติศัย
พันเอกหญิง สุภางค์ ชูวงษ์
พันเอกหญิง สุภาพร รัตนานนท์
พันเอกหญิง สุภาวดี เรียงเรียบ
พันเอกหญิง สุภาวดี สว่างศรี
พันเอกหญิง สุมนัสสา ดนตรีไทย
พันเอกหญิง สุมลนันต์ ใจงาม
พันเอกหญิง เสาวนีย์ หอมสมบูรณ์
พันเอกหญิง อมรรัตน์ จารุปกรณ์
พันเอกหญิง อรนุช กระเสาร์
พันเอกหญิง อรสา เอี่ยมสะอาด
พันเอกหญิง อัจฉรี อ่อนแก้ว
พันเอกหญิง อาภาภรณ์ สาระคุณ
พันเอกหญิง อุไรวรรณ ทองอุทัย
พันเอกหญิง อุษณวรางค์ พันธ์รวิษฎา
นาวาเอกหญิง กนกรัฐ กลิ่นอาไพ
นาวาเอกหญิง กนิฏฐา สมบูรณ์ผล
นาวาเอกหญิง กุลธิดา บัณฑราภิวัฒน์
นาวาเอกหญิง เกศรินทร์ อินทจันทร์
นาวาเอกหญิง ขวัญเนตร สุขเมือง
นาวาเอกหญิง ชญพัฐฏ์ โพธิ์ประพันธ์
นาวาเอกหญิง ชุติกาญจน์ เปรมปัญญา
นาวาเอกหญิง ชุติมา จันทร์ศรี
นาวาเอกหญิง ณารียา ชะเอม
นาวาเอกหญิง ธัญญารัตน์ สุวรรณหงษ์
นาวาเอกหญิง ธัญวรรณ ทองคง

๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาเอกหญิง ธิดาทิพย์ หนูลอย
นาวาเอกหญิง นันทิมา กิจคุณ
นาวาเอกหญิง บุณณดา เสนาเสถียร
นาวาเอกหญิง ปราณี จี้เอี่ยม
นาวาเอกหญิง ปรียนันท์
อิทธิชัยเมธาวุฒิ
นาวาเอกหญิง เปล่งศรี ประชารัตน์
นาวาเอกหญิง รสสุคนธ์ ทองใบ
นาวาเอกหญิง รุจิราภรณ์ แสงจันทร์
นาวาเอกหญิง วนัสนันท์ จันทร์ครุธ
นาวาเอกหญิง สิริกรณ์ ผลากุล
นาวาเอกหญิง สิริวเรศร์ วรปัญจกูล
นาวาเอกหญิง สุชาวดี กระเทศ
นาวาเอกหญิง สุทธิดา สิทธิรณฤทธิ์
นาวาเอกหญิง สุมิตรา แตงสมุทร
นาวาเอกหญิง สุมิตรา เขียวอภิชาติบวร
นาวาเอกหญิง เสริมศิริ ยะมานนท์
นาวาเอกหญิง อรชพร คุ้มดิษฐ
นาวาเอกหญิง อัจฉรียา มินวงษ์
นาวาอากาศเอกหญิง จาเรียง ช้างอยู่
นาวาอากาศเอกหญิง ชุติมา เชรษฐศิริ
นาวาอากาศเอกหญิง นันทิยา ไพบูลย์
นาวาอากาศเอกหญิง พรทิพย์
ลักษมีสถาพร
นาวาอากาศเอกหญิง ภัทธิรา
เกตุกลัดอยู่

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๔๙ นาวาอากาศเอกหญิง วนิดา ให้ศิริกุล
๓๕๐ นาวาอากาศเอกหญิง วรรณา
สุขสมบูรณ์
๓๕๑ นาวาอากาศเอกหญิง วันทนีย์ สุดโสภา
๓๕๒ นาวาอากาศเอกหญิง วิไลพร
นาคอาจหาญ
๓๕๓ นาวาอากาศเอกหญิง สมใจ กนกอุดม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓๕๔ นาวาอากาศเอกหญิง สุดใจ ชาประเสริฐ
๓๕๕ นาวาอากาศเอกหญิง สุมีนา
พิจิตรพลากาศ
๓๕๖ นาวาอากาศเอกหญิง อรอมร
ปาณฑะผลิน
๓๕๗ นาวาอากาศเอกหญิง อุรัชฑา
วัฒนลิขิต

ตริตาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๒๙๒ ราย)
พันโท กนกชัย กิ่งเกตุ
๑๘ พันโท จารุกฤษณ์ เรืองสุวรรณ
พันโท กรศักร สุวรรณเตมีย์
๑๙ พันโท จารุพัฒน์ บุญภูมิ
พันโท กรัชพล ภัทรนาวิน
๒๐ พันโท จิตบุณย์ พรมจันทร์
พันโท กฤตภัค อ่อนศรี
๒๑ พันโท จิรพันธุ์ เกตชนก
พันโท กฤษดา ชื่นใจดี
๒๒ พันโท ฉัฐวัฒน์ บุญราไพ
พันโท กัณฑ์ เสตะพันธุ
๒๓ พันโท ฉันธนิต ชูเกียรติ
พันโท กันณิพัทษ์ โพธิ์ประพันธ์
๒๔ พันโท ชนดิลก เบื้องบน
พันโท กัมปนาท คงเสถียรพงษ์
๒๕ พันโท ชนะชัย สุขชู
พันโท กานต์ กรอบทอง
๒๖ พันโท ชวิศ สงวนไว้
พันโท กิตติ จันทร์หล้าฟ้า
๒๗ พันโท ชัยยัณห์ เงื่อนงาม
พันโท กิตติ ปัญญชาญชัย
๒๘ พันโท ชัยยุทธ กลิ่นแย้ม
พันโท กิตติพงษ์ โพธิลุขา
๒๙ พันโท ชาคริต การงาน
พันโท กิตติภพ มีศรี
๓๐ พันโท ชิติสรรค์ ธงอาษา
พันโท ขวัญชัย พันธุศิลป์
๓๑ พันโท ชิติสรรค์ รุ่งเรือง
พันโท คมกฤช สังข์นาค
๓๒ พันโท ไชยยันต์ วันดี
พันโท โฆสิต เสนะวงศ์
๓๓ พันโท ฐิติ ศรีธนสุกาญจน์
พันโท จักรินทร์ อินทร์จันทร์
๓๔ พันโท ณัทธร ศุภมาตย์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

พันโท ดิษฐพงศ์ พรหมตา
พันโท เดชา คงแก้ว
พันโท ภูสิน ชูตินันทน์
พันโท ทรงพล ภักดีอุทธรณ์
พันโท ทรงศักดิ์ ธงงาม
พันโท ทัพพชัย เชี่ยวชาญ
พันโท ทิว บุญวงค์
พันโท ธนกฤต ตีระแพทย์
พันโท ธนดล พูลภิรมย์
พันโท ธนพล แข่งขัน
พันโท ธนวัฒน์ วิรุฬห์ธนกิจ
พันโท ธัชกร พรรณสกุล
พันโท ธีระยุทธ บุญยัง
พันโท นครินทร์ แสงสูง
พันโท นพรัตน์ อยู่เต็มสุข
พันโท นรงค์ฤทธิ์ เกิดสว่าง
พันโท นาจเพชร แว่นแก้ว
พันโท นาวิน เข็มทอง
พันโท นิกร สุวรรณอาสน์
พันโท บัณฑิต คงเขียว
พันโท บัณฑิต โรจนพานิช
พันโท ประกิต กล่อมศรี
พันโท ประทีป เพียรธรรม
พันโท ประสาทพร บุญประเสริฐ
พันโท ประเสริฐ ศรีจันทร์
พันโท ประเสริฐพร ชลังสุทธิ์

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันโท ปรัชญา เฉลิมลาภ
พันโท ปราการ ทองธรรมชาติ
พันโท พัชร พัชรพงษ์
พันโท พิศิษฐ์ สุขแสนนาน
พันโท พุฒิไกร เอมะวรรธนะ
พันโท ไพฑูรย์ บรรพระจันทร์
พันโท ไพบูรณ์ เสือศรีลาน
พันโท ไพบูลย์ รุ่งโรจน์
พันโท ไพโรจน์ คากะสินธุ์
พันโท ภูวพันธ์ เผ่าจินดา
พันโท ยอดเยี่ยม สงวนสุข
พันโท รณกฤต สุคันธนาค
พันโท รวิ รอดโพธิ์ทอง
พันโท รวิโรจน์ เกษมศรี ณ อยุธยา
พันโท รัตนธร บุญเลิศ
พันโท ราเมศร์ รามโกมุท
พันโท รุ่งบุญ ศรีพจนารถ
พันโท ละเอียด ลือพงษ์
พันโท วรวินิจ ศิริพงษ์
พันโท วริศว์ โพธิ์พฤกษาวงศ์
พันโท วสุ สถิตธนสาร
พันโท วัฒนา วงศ์ทองเหลือ
พันโท วันชัย นิ่มน้อย
พันโท วิทูร สุรพันธ์ไพโรจน์
พันโท วีระ อาจหาญ
พันโท วีระพันธ์ ผลภาษี

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
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๑๐๙
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๑๑๑
๑๑๒
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พันโท วีระภัทร์ บัญญัติ
พันโท วีระศักดิ์ สุวรรณกาศ
พันโท วุฒิสาร เหลืองจินดา
พันโท ศักดิพันธุ์ ไตรภพ
พันโท ศักรินทร์ นาคเจือ
พันโท ศิริชัย ภาคถิน
พันโท ศิริวัฒน์ ศรีสุข
พันโท ศุภโชค เพชรลิขิต
พันโท สนธยา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
พันโท สนอง ทานันโต
พันโท สมนึก มั่งสุข
พันโท สมพงค์ เศรษฐรุจิ
พันโท สมยศ ม่วงทิม
พันโท สมศักดิ์ สมโภชน์
พันโท สันต์ชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
พันโท สันติ คาบุญเรือง
พันโท สาวิตร ทรรทรานนท์
พันโท สารวม จามะรี
พันโท สิงหา แก้วรุ่งเรือง
พันโท สิทธิโชค เดชแสง
พันโท สิรภพ มธุรส
พันโท สิรภพ มูลตรีภักดี
พันโท สีนวน นวมนิ่ม
พันโท สุขธนา พงษ์มา
พันโท สุขี พรมวงศ์
พันโท สุทธวิทย์ แสงประสิทธิ์

๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันโท สุนทร เกิดทองเล็ก
พันโท สุพจน์ ศรีมันตระ
พันโท สุรัตน์ กระจ่างพันธ์
พันโท สุวัฒน์ อ่าบางยุง
พันโท เสกสรรค์ สิงห์ชัย
พันโท โสฬส สุขเจริญ
พันโท อนวัฒน์ ธิบดี
พันโท อนิรุทธ์ วรณัฏฐพล
พันโท อนุโรธ บุรุษรัตนพันธุ์
พันโท อรรถพล ชูอรุณ
พันโท อลงกรณ์ จุลานนท์
พันโท อานันทพล นุชเสถียร
พันโท เอกลักษณ์ สิทธิวงศ์
นาวาโท จิรเดช อ่อนสะอาด
นาวาโท ฉันท์ ศรีพงษ์
นาวาโท ฉันทพงศ์ จุณณะภาต
นาวาโท เฉลิมเกียรติ ล้อเจริญกิจ
นาวาโท ชวพล ราชสิงห์
นาวาโท ณรงค์ พุ่มพฤกษา
นาวาโท ทวีเดช ชวนสมบูรณ์
นาวาโท ธรรมนูญ พิกุลทอง
นาวาโท ธานี ธรรมาชีพ
นาวาโท ธีรภพ เกิดอยู่กุลชา
นาวาโท บุญเชิด พิศอ่อน
นาวาโท ประกิต รัตนสุนทร
นาวาโท ปิยะ ชูตินันทน์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาโท พงษ์เทพ มั่นคง
นาวาโท พงศธร ไพบูลย์
นาวาโท พิทยา อุดมสินธุ์
นาวาโท ภัทรพล วงษ์คงคา
นาวาโท ยุทธศาสตร์ ฟุ้งเฟื่อง
นาวาโท วราห์ เรืองเดช
นาวาโท สมชาย รุ่งแสง
นาวาโท สุริยา ทารัตน์
นาวาโท อนันต์ กาเล็ก
นาวาโท อนุชาติ พึ่งเจาะ
นาวาอากาศโท จิรพงษ์ เทียมเก่า
นาวาอากาศโท เจนยุทธ บุญสุข
นาวาอากาศโท ธนภัทร เนตรสกุล
นาวาอากาศโท ธนิสร ศรีบุญเรือง
นาวาอากาศโท ธวัช วงศ์ภาดี
นาวาอากาศโท ประเวศ ยุวัฒนะ
นาวาอากาศโท ภมร เอมะสิทธิ์
นาวาอากาศโท วัลลภ แจ่มจันทร์
นาวาอากาศโท วิชญนันท์
พรวัฒนมงคล
นาวาอากาศโท สมหมาย ไวคุณา
นาวาอากาศโท สรพงษ์ พุ่มภักดี
นาวาอากาศโท สุชาติ ใยเทศ
นาวาอากาศโท สุรเชษฐ์ ภายสันใจ
นาวาอากาศโท อัครกรณ์ สุวรรณเตมีย์
นาวาอากาศโท อาวุธ ทองจันทร์

๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศโท เอกลักษณ์ มหาวัตร
พันโทหญิง กมลพันธ์ ทยาวัฒนเศรษฐ์
พันโทหญิง กรกต วีรเธียร
พันโทหญิง กรกมล คานิน
พันโทหญิง กรกมล มณฑลผลิน
พันโทหญิง กฤติยา เสตะพันธุ
พันโทหญิง กันยา คล้ายจินดา
พันโทหญิง กัลยา มั่นศรี
พันโทหญิง กาญจนา คณานุกูล
พันโทหญิง กาญจนา จุณณะภาต
พันโทหญิง กิ่งกาญจน์ กอฟัก
พันโทหญิง จรรยา กิจเจริญรุ่งโรจน์
พันโทหญิง จิตรลดา แก้วประสิทธิ์
พันโทหญิง ฉัตราภรณ์ กันทาธรรม
พันโทหญิง ชญาณ์พิมพ์ อุดงาม
พันโทหญิง ชนมณี ชุ่มมณี
พันโทหญิง ชนวนพรรณ จอมซื่อตรง
พันโทหญิง ชนิญญา มุสิกะโสภณ
พันโทหญิง ชวาลวรรณ โจมพรม
พันโทหญิง จณัญญา ตรังคิณีนาถ
พันโทหญิง ญาสุมล วสุกุลสิริ
พันโทหญิง ณัชชา มณีอินทร์
พันโทหญิง ณัฐณิชา อ่อนคา
พันโทหญิง ณิชาภา กุหลาบเพ็ชร์
พันโทหญิง ดวงพร ศรีแดง
พันโทหญิง ดวงฤทัย นีละสมิต

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕

หน้า ๒๑
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พันโทหญิง ดารณี นงภา
พันโทหญิง ธนิสร ปานสุวรรณ
พันโทหญิง ธัญวรัตน์ ธัญญาดี
พันโทหญิง นงนุช เผ่าจินดา
พันโทหญิง นนท์อาวี กิติสาร
พันโทหญิง นวพร ชัชวาลวิทย์
พันโทหญิง นวพร สาระสุข
พันโทหญิง นันฐิณี เนตรนิล
พันโทหญิง นันทนิตย์ เรืองธารา
พันโทหญิง บังเอิญ พุ่มพึ่ง
พันโทหญิง บุตรตรี เปลี่ยนสี
พันโทหญิง ปวีณา เสือนาค
พันโทหญิง ปรวรรณ ประสงค์ศิลป์
พันโทหญิง ปรารถนา คุ้มฉายา
พันโทหญิง ปอแก้ว เกิดศักดิ์สิทธิ์
พันโทหญิง ปาริมา อักษรเงิน
พันโทหญิง ปิยะดา อิศรกุล
พันโทหญิง ผกาภรณ์ สิงห์โต
พันโทหญิง พรชนิตว์ ศิริทัพ
พันโทหญิง พรปวีณ์ โอทาตะ
พันโทหญิง พรพิมล ต้นธรรม
พันโทหญิง พรรณสิริ ตันติตระกูล
พันโทหญิง พัดชา สิทธิประเสริฐ
พันโทหญิง พิมพ์กมล เสริมนรา
พันโทหญิง ภัทรภรณ์ ศิริสรณ์
พันโทหญิง มนวิไล สรรพา

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
๒๔๑

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันโทหญิง ยุพเรศ ฤทธิ์ธงชัยเลิศ
พันโทหญิง ยุรภรณ์ กุ่ยตระกูล
พันโทหญิง รัฐธีร์ จาลองพิมพ์
พันโทหญิง รัตติการ พลแสน
พันโทหญิง วชิราภรณ์ พยัคฆเดช
พันโทหญิง วรญา จีนนะฮู้
พันโทหญิง วรรณภา มะลิใจ
พันโทหญิง วรรณภา วรรณรังษี
พันโทหญิง วรฤทัย บัวลอย
พันโทหญิง วรวรรณ มานะต่อ
พันโทหญิง วริศรา จันทร์นิยม
พันโทหญิง วาสนา เนียมแตง
พันโทหญิง วันเพ็ญ อยู่ผาสุข
พันโทหญิง วิชาวดี ครุฑานุช
พันโทหญิง วิภา กนกแก้ว
พันโทหญิง วิไลวรรณ พริ้วภิรมย์
พันโทหญิง ศริญญา อู่เงิน
พันโทหญิง ศศิฉาย ลาภถาวร
พันโทหญิง ศศิมา ไชยโกฏิ
พันโทหญิง ศรีอัปสร ทรัพย์สายทอง
พันโทหญิง ศิริลักษณ์ ชลังสุทธิ์
พันโทหญิง ศุภชินี ยังประดับ
พันโทหญิง สนิชา ขันคา
พันโทหญิง สมพร อ่อนสะอาด
พันโทหญิง สรัญญา สัจจานิตย์
พันโทหญิง สริญญา บัวทิม

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘

หน้า ๒๒
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พันโทหญิง สายตา น้อยรักษ์
พันโทหญิง สุชาดา พูลทรัพย์
พันโทหญิง สุชาดา ยัญญะสิทธิ์
พันโทหญิง สุดารัตน์ ทองจัตุ
พันโทหญิง สุทธินันท์ สงวนวงศ์
พันโทหญิง สุประวีณ์ พรรณสมัย
พันโทหญิง สุภาพร ธัญธงชัย
พันโทหญิง สุภาวดี จันทรภาษ
พันโทหญิง สุมณฑา ปราการสมุทร
พันโทหญิง สุวิมล พูลผล
พันโทหญิง อรพรรณ วิทยาสารรณยุต
พันโทหญิง อโนชา ขุมทอง
พันโทหญิง อรวรรณ แก้วนก
พันโทหญิง อัคราภรณ์ แสงเจริญ
พันโทหญิง อัจฉราวลี สุขดารงค์
พันโทหญิง อัญชลีพร ชัยชาญกุล
พันโทหญิง อาทิตยา สถิตสมบูรณ์
พันโทหญิง ไอริณคร์ ลิ้มคุณธรรม
นาวาโทหญิง กนกวรรณ จันทนา
นาวาโทหญิง กัญญ์สวภัทร ศิริพันธุ์
นาวาโทหญิง จันทร์สุภา บุญมา
นาวาโทหญิง จุฑาภรณ์ นิลจง
นาวาโทหญิง จุไรพร เต็งศิริ
นาวาโทหญิง ธิติญาณ์ ติระศรี
นาวาโทหญิง นันทณี จิตตินันทน์
นาวาโทหญิง นาตยา จ่าหร่าย
นาวาโทหญิง นิตยา เมณฑ์กูล

๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาโทหญิง ปรางทอง จันทร์สุข
นาวาโทหญิง ผกามาศ เอี่ยมสาอางค์
นาวาโทหญิง พิชญาภา กาญจนดุล
นาวาโทหญิง พีรญา บุนนาค
นาวาโทหญิง มณฑา หลิมเจริญ
นาวาโทหญิง ศศิธร ฤทธี
นาวาโทหญิง สายฝน ใจขัติ
นาวาโทหญิง สุขฤทัย เชี่ยวชาญ
นาวาโทหญิง อรวรรณ ศุขวัฒนะกุล
นาวาโทหญิง อัมพร สุขหนุน
นาวาโทหญิง อาพร โชติ ณ ภาลัย
นาวาอากาศโทหญิง ฉันทนี บุญปักษ์
นาวาอากาศโทหญิง ณิชานันท์ ปกาสิต
นาวาอากาศโทหญิง ธนินทรา เจริญอึ้ง
นาวาอากาศโทหญิง นงเยาว์ กาฬดิษฐ์
นาวาอากาศโทหญิง นวพร ขาวสอาด
นาวาอากาศโทหญิง นันทนา ทองสว่าง
นาวาอากาศโทหญิง นิตยา สลามเต๊ะ
นาวาอากาศโทหญิง ปรียวิชญา
แสนวิเศษ
นาวาอากาศโทหญิง พรรณธร ศรีดามา
นาวาอากาศโทหญิง มุกดา ศรีม่วง
นาวาอากาศโทหญิง ยุวดี ม่วงกล่อม
นาวาอากาศโทหญิง ศิวารินทร์
ยนต์แสนเทียะ
นาวาอากาศโทหญิง อาภานันท์
รักษาวงศ์

เล่ม 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
๒๕

หน้า ๒๓
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(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๒๕๔ ราย)
พันตรี กมล ใจบุญ
๒๖ พันตรี ชยา จุฑาภักดีประเสริฐ
พันตรี กรกิตติ พวงทอง
๒๗ พันตรี ชลากร จันทร์พลับ
พันตรี กฤตขจร เดชพงษ์
๒๘ พันตรี ชวิศ จี๋มะลิ
พันตรี กฤษณ์ ชุ่มใจรัก
๒๙ พันตรี ชัชวาลย์ ทองดี
พันตรี กังสดาร อินทร์โคกสูง
๓๐ พันตรี ชาคริต อติโพธิ
พันตรี กันต์พจน์ ศรีสุวิชโย
๓๑ พันตรี ชานนท์ มณีวงษ์
พันตรี กัมปนาท จะสนอง
๓๒ พันตรี ชานนท์ สวัสดี
พันตรี กิตติ ทองสุขุม
๓๓ พันตรี ชิงชัย คามงคล
พันตรี กิตติคุณ ศรีเจริญ
๓๔ พันตรี ชินวุฒิ ชิตวัชระ
พันตรี กิตติพงษ์ พานิชตระกูล
๓๕ พันตรี ญาณินทร์ สุรพันธ์ไพโรจน์
พันตรี กิตติวิทย์ เชาวโชติ
๓๖ พันตรี ฐิติพงศ์ เรืองเวช
พันตรี กิติภพ สมบูรณ์พันธุ์
๓๗ พันตรี ณฐกร สืบสายอ่อน
พันตรี กูลกร ทับเที่ยง
๓๘ พันตรี ณรงค์ศักด์ ธรรมโฆษิตานนท์
พันตรี เกรียงไกร ศรสิทธิเดช
๓๙ พันตรี ณัฐนนท์ คาแก้ว
พันตรี เกษตร ศรีศิลป์
๔๐ พันตรี ณัฐยุทธ ตันอุดม
พันตรี เกียรติศักดิ์ อยู่เรืองเดช
๔๑ พันตรี ณัทพนธ์ แสงอรุณ
พันตรี โกมล กิจการโภชนากุล
๔๒ พันตรี ตติวัฒน์ ชุ่มเจริญ
พันตรี จรรยา พุกสุข
๔๓ พันตรี ไตรรัตน์ สุขสิงห์
พันตรี จรัญ ขันทอง
๔๔ พันตรี ทรงพล จันทร์คล้าย
พันตรี จักรภากร จิระรุ่งเสถียร
๔๕ พันตรี ทรงพล หุ่นศิลป์
พันตรี จักริน มีพลัง
๔๖ พันตรี ทัศเวช แตงรัตนา
พันตรี จาเริญ ลักษณะทิพย์
๔๗ พันตรี ธนสร มีอาษา
พันตรี จิตติ สังข์ธูป
๔๘ พันตรี ธนาวัติ เจริญผล
พันตรี จิระพล พิณทอง
๔๙ พันตรี ธพงศ์ พงศ์พิชญ์พัฒนา
พันตรี จิรากร อินสกุล
๕๐ พันตรี ธรรมศักดิ์ อวยจินดา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

พันตรี ธีรภัทร์ เพิ่มทองอินทร์
พันตรี นพณัฐ เจียมเจริญ
พันตรี นัฐพล มาประณีต
พันตรี นิติพัฒน์ เมธีวิบูลย์วุฒิ
พันตรี นิธิรัชต์ ยุทธประเวศน์
พันตรี นิรันดร นิรันตรกูล
พันตรี บดินทร์ เรืองประวัติ
พันตรี บารมี กาเผือก
พันตรี บุญปลาย สอนจันทึก
พันตรี บุรณิษฏ์ แสงทิพย์
พันตรี ปณิธาน กาวิละ
พันตรี ประสาน พรมงาม
พันตรี ประสิทธิ์ สุวรรณเครือ
พันตรี ปัณณวิชญ์ ชื่นอารมณ์
พันตรี พงศธร ปียวรรณ
พันตรี พรรณพัชร ขยันสารวจ
พันตรี พสุธา รวยลาภ
พันตรี พัชพล งามเลิศ
พันตรี พิศุทธิ์ สมุทรสาคร
พันตรี พิษณุ สายสิญจน์
พันตรี พูนลาภ ซังเอียด
พันตรี ไพฑูรย์ ไชยหงษ์
พันตรี ไพรสันต์ สิทธินาวิน
พันตรี ไพโรจน์ สุขอินทร์
พันตรี ไพโรจน์ โมงขุนทด
พันตรี ไพศาล ชูสาร

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันตรี ภาคภูมิ กันทาธรรม
พันตรี ภูวเสฏฐ์ อดุลยวิทย์
พันตรี มณี กองสนธิ์
พันตรี เมธี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
พันตรี ยงยุทธ อิ่มสงวน
พันตรี ยชุรเวท รัตนเสนีย์
พันตรี ยศสรัล ปั้นเกล้า
พันตรี ยิ่งยศ บุญยงค์
พันตรี ยุทธ พรสิษฐ์
พันตรี ยุทธนา จิระเดชากร
พันตรี รัชพงศ์ เจิมศิริวัฒน์
พันตรี วราวุธ พลเวียง
พันตรี วิชัย เมืองนก
พันตรี วิฑูรย์ จินตนา
พันตรี วิทยา ชุ่มศรีทอง
พันตรี วุฒิพร ผดุงใจ
พันตรี เวชชัยรัตน์ สถิตย์
พันตรี ศรัณรักพงศ์ ประพันธ์
พันตรี ศักดิ์ชัย ทองนุช
พันตรี ศิโรจ ศรีเพ็ญ
พันตรี ศุภกิตต์ แก้วอยู่
พันตรี สมเกียรติ โพธิวงศ์
พันตรี สมชาย จงภู่
พันตรี สมทบ ลิมปิสวัสดิ์
พันตรี สมพงษ์ ชนะชาญชัย
พันตรี สมพงษ์ แก้วใจ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

พันตรี สมภพ ลีลาวัลลภ
พันตรี สมศักดิ์ ฉายศรีศิริ
พันตรี สมหมาย มีชูเสพ
พันตรี สรวิศ ชัยวงศ์
พันตรี สาธิต ขาพิศ
พันตรี สานิตย์ มณีวงษ์
พันตรี สายัญ อินทรา
พันตรี สิริพงศ์ แสงสัจจา
พันตรี สุเทพ ศรีสุระ
พันตรี สุเทพ สุวรรณพลาย
พันตรี สุนันท์ จันทร์สกุล
พันตรี สุรพงษ์ แจ้งวงศ์
พันตรี สุรีย์ หวานสนิท
พันตรี สุวิจักขณ์ สาลีติ๊ด
พันตรี อธิวัฒน์ พิมพ์ทรัพย์
พันตรี อนันต์ ณ ศิริ
พันตรี อนุชา ผ่องเคหา
พันตรี อนุวัตร วันแก้ว
พันตรี อภิชัย ฮินท่าไม้
พันตรี อมร อิ่มใจ
พันตรี อัครวัฒน์ นิยมจิตร
พันตรี อานาจ สมุทรเสน
พันตรี อานาจ จาปาปรีดา
พันตรี เอกสยาม พันธ์สวัสดิ์
นาวาตรี กฤตกร เกียรติประจักษ์
นาวาตรี จารุตร์ นิลพานิชย์

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาตรี ชัยยศ แดงสกุล
นาวาตรี ญาณกร กิจค้างพลู
นาวาตรี ดารงพล ชะระอ่า
นาวาตรี ทะเบียน เชื้อมั่น
นาวาตรี ธรรมคุณ สุวรรณเตมีย์
นาวาตรี ปราโมทย์ เดชไกรกิตติ
นาวาตรี ไผ่ ฤทธิวาจา
นาวาตรี พีชเยนทร์ ประดับธนกิจ
นาวาตรี ภัธ โชติกะพุกกะนะ
นาวาตรี ยุทธพงษ์ พรมสีนอง
นาวาตรี สมพร สังขะวรรณะ
นาวาตรี สิทธิชัย บุญสวัสดิ์
นาวาตรี เสก โพธิ์มะณี
นาวาตรี อนุสรณ์ สวัสดี
นาวาอากาศตรี ชัยวัฒน์ พระเทพ
นาวาอากาศตรี ชิณกฤต
ประเสริฐวงษา
นาวาอากาศตรี ณธีพัฒน์
พรรัตนพิทักษ์
นาวาอากาศตรี ทนงค์ศักดิ์ ทองมา
นาวาอากาศตรี ทรงพล เทศประทีป
นาวาอากาศตรี ธีทัต พึ่งพันธุ์
นาวาอากาศตรี บุญธรรม สวาสิทธิเชย
นาวาอากาศตรี พนมศักดิ์ ยวงเงิน
นาวาอากาศตรี พิเชฐ ยาวะโนภาส
นาวาอากาศตรี รัชกฤต บุษยาธนาโชค

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศตรี วินัย อัครวงษ์
นาวาอากาศตรี สายชล ดาสนิท
นาวาอากาศตรี เอก โอสถหงษ์
พันตรีหญิง กนกวรรณ วรรณกลาง
พันตรีหญิง กนิษฐา คาเปียง
พันตรีหญิง กัญจนพร อ่าคง
พันตรีหญิง ขนิษฐา เจริญชีพ
พันตรีหญิง ขวัญใจ กันแก้ว
พันตรีหญิง จงสิริ สุตตเขตต์
พันตรีหญิง จิตติมา ฟักแฟง
พันตรีหญิง จิรากร เตียกุลทอง
พันตรีหญิง ชนิสา รอดเย็น
พันตรีหญิง ชมนาถ ชมดี
พันตรีหญิง ชมพูนุช ศรีเพ็ญ
พันตรีหญิง ชโลธร อุ่นชื่น
พันตรีหญิง ชุติมา กระสา
พันตรีหญิง เฌอมาศ ไชยดวงแก้ว
พันตรีหญิง ฐาณิตา สุขสิงห์
พันตรีหญิง ณฐินี พันธุนนท์
พันตรีหญิง ณัฏฐพร แพทยานนท์
พันตรีหญิง ณัทฐนิษฐ์ มัธยมจันทร์
พันตรีหญิง ธัญณิชา นิติคุณาชัย
พันตรีหญิง ธิติญาณ์ เปลี่ยนมณี
พันตรีหญิง นภัสวรรณ เกษะประกร
พันตรีหญิง นันทวัน วีระกุล
พันตรีหญิง นุชราพร ทองปลี

๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันตรีหญิง ปรวรรณ ทรัพย์แสง
พันตรีหญิง ประภัสสร ปริวันตัง
พันตรีหญิง ประภัสสรา พูลทรัพย์
พันตรีหญิง ประวีณา วิริยะสัจจะ
พันตรีหญิง ปาณิศรา ทรรทรานนท์
พันตรีหญิง พรกนก สานิเทศ
พันตรีหญิง พรบุญทิพย์ รอดศิริ
พันตรีหญิง พลอยลดา เจริญผ่อง
พันตรีหญิง พัชราภรณ์ ติปยานนท์
พันตรีหญิง พินใจ สอนจันทึก
พันตรีหญิง พิมพ์นารา กล้ากสิกิจ
พันตรีหญิง พิมพ์พันธุ์ แรงเขตรการ
พันตรีหญิง พิมพ์อัปสร สร้างสมวงษ์
พันตรีหญิง พิมลา คล้ายวันเพ็ญ
พันตรีหญิง เพชรรัตน์ ประกอบพรกิจ
พันตรีหญิง ภัทรนุช วัยปัทมะ
พันตรีหญิง ภัสสร ชีระพันธุ์
เมธีวิบูลวุฒิ
พันตรีหญิง ภาสุรินทร์ ภิรมยาภรณ์
พันตรีหญิง มนตรี อุทธกรี
พันตรีหญิง รชยา แก้วที่พึ่ง
พันตรีหญิง ร่มฉัตร บุญภักดี
พันตรีหญิง รวิพันธุ์ เผือกกันสี
พันตรีหญิง ระวิวรรณ หลิมศิโรรัตน์
พันตรีหญิง รัชภร แสงโพธิ์
พันตรีหญิง ราศรี ก้อนจันทร์เทศ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

พันตรีหญิง รุ่งเรือง มีชนะ
พันตรีหญิง ฤทัยชนก ชวนานนท์
พันตรีหญิง วรางคณา แก้วเกตุ
พันตรีหญิง วราภรณ์ หวังรัตนปราณี
พันตรีหญิง วริณญา ศรีรักษ์
พันตรีหญิง วริศรา วัณณะวัฒนะ
พันตรีหญิง วันเพ็ญ เกียรติอมรรักษ์
พันตรีหญิง วิภานันท์ สิทธิกูล
พันตรีหญิง ศุภราภัทร ดวงทิพย์
พันตรีหญิง ษิญาภา มาศิริ
พันตรีหญิง สิตาภา ชูชีพ
พันตรีหญิง สิริกานต์ อุดมผล
พันตรีหญิง สุชาดา ไล้สุวรรณ
พันตรีหญิง สุพัตรา อารีรมย์
พันตรีหญิง เสมอใจ อัยศิริ
พันตรีหญิง เสาวรส ศรีศักดิ์วิชัย
พันตรีหญิง เสาวลักษณ์ ก้อนทอง
พันตรีหญิง อภิญญา แคะสูงเนิน
พันตรีหญิง อภิญญา ผลฉาย
พันตรีหญิง อมิตา นวลศรี
พันตรีหญิง อรุณรุ่ง เขียวเกษม
พันตรีหญิง อุรัจฉัท นาอุดม
พันตรีหญิง เอื้ออนุช ยุทธารักษ์
นาวาตรีหญิง กัทรี คงมั่น
นาวาตรีหญิง จิรฉัตร จึงสาราญ
นาวาตรีหญิง จุฑามาศ ศรีวิสุทธิ์

๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาตรีหญิง ชลธิชา สุคันธนาค
นาวาตรีหญิง ชลธิดา บุนนาค
นาวาตรีหญิง ฐาณิญา อรรถีโภค
นาวาตรีหญิง ติรารัตน์ ศรีศรศาสตร์
นาวาตรีหญิง ธัญลักษณ์ ลีละบุตร
นาวาตรีหญิง ธิดารัตน์ ฉิมณรงค์
นาวาตรีหญิง นภาพร วิมานะ
นาวาตรีหญิง นุจรีย์ สังข์นิ่ม
นาวาตรีหญิง ภัทรภร ศรีแก้ว
นาวาตรีหญิง รุ่งทิวา ทศานนท์
นาวาตรีหญิง วลัยพร วงศ์แก้วโพธิ์ทอง
นาวาตรีหญิง วารี บุญลาพันธ์
นาวาตรีหญิง ศกลวรรณ ไวยโอรส
นาวาอากาศตรีหญิง กมลพร
โพธิพรรค
นาวาอากาศตรีหญิง จันทิมา
ตุษยะเดช
นาวาอากาศตรีหญิง จิตติมา มาลารัตน์
นาวาอากาศตรีหญิง จุฑาทิพ ลาภสุมน
นาวาอากาศตรีหญิง ดวงกมล ชลวิสุทธิ์
นาวาอากาศตรีหญิง ดวงพร โฉมศิริ
นาวาอากาศตรีหญิง นภธิดา
หันหาบุญ
นาวาอากาศตรีหญิง พชมน ล้าเลิศ
นาวาอากาศตรีหญิง พฤกษา
แก้วสีม่วง

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕๒ นาวาอากาศตรีหญิง วรนุช จาปานิล
๒๕๓ นาวาอากาศตรีหญิง วศินี ชมศิริ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๕๔ นาวาอากาศตรีหญิง อรินวรรณ
ปาณินท์

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๓๓๑ ราย)
ร้อยเอก กฤตภาส นวลยง
๒๓ ร้อยเอก ชัชพงศ์ อนันตวาร
ร้อยเอก กฤษฎางค์ รอดทิม
๒๔ ร้อยเอก ชาญ ถาวรพรหม
ร้อยเอก กฤษณพงศ์ รื่นเริง
๒๕ ร้อยเอก ชาตรี หอมส่งกลิ่น
ร้อยเอก กฤษณะ ดวนใหญ่
๒๖ ร้อยเอก ชานาญ แช่มช้อย
ร้อยเอก กอบกิติ์ กรุณารักษ์
๒๗ ร้อยเอก ชูเกียรติ แก้วพิทักษ์
ร้อยเอก กิตติ อาศนเลขา
๒๘ ร้อยเอก ชูเดช เนียมจันทร์
ร้อยเอก เกษมสุข คูสิทธิผล
๒๙ ร้อยเอก โชคพิสิฏฐ์ สัญญเขตต์
ร้อยเอก เกียรติศักดิ์ เศรษฐพินิจ
๓๐ ร้อยเอก ไชยยุทธ พูลสวัสดิ์
ร้อยเอก เขมณัฏฐ์ ปัญญาภู
๓๑ ร้อยเอก ณธวัช วรรณโกวิท
ร้อยเอก คนอง ประเสริฐกรรณ์
๓๒ ร้อยเอก ณบดี อินทรเจริญ
ร้อยเอก คามูล พงษ์เจริญ
๓๓ ร้อยเอก ณรงค์ฤทธิ์ ชินะนาวิน
ร้อยเอก จเด็จ ศรีสังข์
๓๔ ร้อยเอก ณรรธ สายาคม
ร้อยเอก จตุพร แก้ววุฒิ
๓๕ ร้อยเอก ณรัฐ ภวเวส
ร้อยเอก จตุพล แกล้วกล้า
๓๖ ร้อยเอก ณัฏฐพงศ์ วัลลภศิริ
ร้อยเอก จรูญ ลีทองคา
๓๗ ร้อยเอก ณัฐกิตติ์ วิไลโรจน์
ร้อยเอก จักรพงศ์ จักรเสน
๓๘ ร้อยเอก ณัฐพงศ์ ขลังธรรมเนียม
ร้อยเอก จิระกิตติ์ ยันเยี่ยม
๓๙ ร้อยเอก ณัฐภูมิ นาคพงศ์
ร้อยเอก เฉลิมพร สารกูลวัฒนา
๔๐ ร้อยเอก ณัฐวุฒิ พิทักษ์วรสกุล
ร้อยเอก เฉลิมลักษณ์ คมวิไล
๔๑ ร้อยเอก ดารงค์ กลีบกลาง
ร้อยเอก เฉลียว นุชเจริญ
๔๒ ร้อยเอก เดชพงศ์ เลาหะกุล
ร้อยเอก ชยพล จันทร์ศรี
๔๓ ร้อยเอก เดชา ดีเด่น
ร้อยเอก ชลทาน นิลวิเศษ
๔๔ ร้อยเอก ทศนันท์ พันธุมาตย์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

ร้อยเอก ทศสีห์ โควสุรัตน์
ร้อยเอก ทองใบ จะชาลี
ร้อยเอก ทองหล่อ ชุ่มแจ่ม
ร้อยเอก ทักษิน ทองดี
ร้อยเอก ธงชัย ทองพุ่ม
ร้อยเอก ธนชาต หร่ายเจริญ
ร้อยเอก ธนภณ ศุภชัยวีรกุล
ร้อยเอก ธรณภัท พุทธาวงษ์
ร้อยเอก ธานินทร์ สีหราช
ร้อยเอก ธีรธรรม วรรณโกวิท
ร้อยเอก ธีรเมศ ชูวิเชียร
ร้อยเอก นนทิกร ผ่องเคหา
ร้อยเอก นพพร วัฒนไชย
ร้อยเอก นพพล สังข์จุ้ย
ร้อยเอก นภดล หุ้มแพร
ร้อยเอก บอน พรมบุตร
ร้อยเอก บัวชุม ริดสันเที๊ยะ
ร้อยเอก บุญชู พลอยสีสุข
ร้อยเอก บุญลือ ทองหล่อ
ร้อยเอก บุญส่ง พัฒนาบารุงกิจ
ร้อยเอก บุญส่ง คุ้มศิริ
ร้อยเอก บุญหลาย จันทา
ร้อยเอก ประคอง คชเวช
ร้อยเอก ประชา ทองมา
ร้อยเอก ประทาน หล่อใจ
ร้อยเอก ประพัทธ์ ประทับสิงห์

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๙๖

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ร้อยเอก ประยุทธ เกียรติประมาณ
ร้อยเอก ประเสริฐ ตุ้มทอง
ร้อยเอก ปรีชา พรหมสิทธิ์
ร้อยเอก ปัญญะ เทียนทองดี
ร้อยเอก ปัณณ์พัฒน์ ทนาพรรัชต์
ร้อยเอก ปัณณ์วิชญ์ สินทรัพย์
ร้อยเอก ปาณปภพ โรจนวรรกุล
ร้อยเอก ปิยะพงษ์ วงษ์สมสกุล
ร้อยเอก ปิยะพล สุคันธรัต
ร้อยเอก ปุณณวิช โพธิ์ทอง
ร้อยเอก ไผ่ วสยางกูร
ร้อยเอก พงศ์พโยม พหุลรัต
ร้อยเอก พงศ์ภัทร์ พงศ์จตุรภัทร์
ร้อยเอก พงษ์ศักดิ์ สังวาลย์เงิน
ร้อยเอก พรพล พัธนพันธุ์
ร้อยเอก พลเชฏฐ์ จุลกะเศียน
ร้อยเอก พันธ์ศักดิ์ วงศ์อนุ
ร้อยเอก พิทักษ์พงศ์ ตันบุญเอก
ร้อยเอก พิพัฒน์ บุตรศิริ
ร้อยเอก พิษณุพงศ์ อิงคนินันท์
ร้อยเอก พิสิฐ บูรณะพิมพ์
ร้อยเอก พีรพงษ์ อ่อนคา
ร้อยเอก เพิ่มพิสิฐ เผ่าพงษ์คล้าย
ร้อยเอก ไพศาล กิติลาภ
ร้อยเอก ภัทรพล ติปยานนท์
ร้อยเอก ภัทรยศ เหมมาลา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

ร้อยเอก ภาณุ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ร้อยเอก ภาส สุขสมทรัพย์
ร้อยเอก ภูมิรัตน์ แมนผดุง
ร้อยเอก มานพ รอดสาเภา
ร้อยเอก ยม สกุลมา
ร้อยเอก ยุทธนา ภู่ขาว
ร้อยเอก ยุทธนา พันธุ์ฤทธิ์
ร้อยเอก รณพรรค ศโรภาส
ร้อยเอก รพีพงศ์ กฤดิสวนสมบัติ
ร้อยเอก รักวิช ไตรจิตต์
ร้อยเอก ฤทธิ์ณรงค์ เอกมาศ
ร้อยเอก ฤทธิรงค์ สุขเสียงศรี
ร้อยเอก ลาดวน ชัยรมณ์
ร้อยเอก ลิขิต ชอบการกิจ
ร้อยเอก เลิศศักดิ์ ควรสุทธิ์
ร้อยเอก วรพงษ์ กาปั่นทอง
ร้อยเอก วรรณวงศ์ เพ็งยิ้ม
ร้อยเอก วศินญ มิลินทานุช
ร้อยเอก วัชรเทพย์ ปีตะนีละผลิน
ร้อยเอก วัลลภ ธาระเขตร์
ร้อยเอก วิชาญ เงินชุ่ม
ร้อยเอก วิเชษฐ์ คาสอนโพธิ์
ร้อยเอก วีรภาพ คล้ายวันเพ็ญ
ร้อยเอก วีระ ตันไพศาล
ร้อยเอก วุฒิไกร ธรรมรักษา
ร้อยเอก เวช บุญหล้า

๑๒๓
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

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ร้อยเอก ศรนฤนทร์ อังคทะวานิช
ร้อยเอก ศักดิพัฒน์ แย้มงามเรียบ
ร้อยเอก ศักดิ์ศรี สิมเสมอ
ร้อยเอก ศุภชาติ จิตต์โสภา
ร้อยเอก ศุภเชษฐ์ ฤทธิ์จันทร์
ร้อยเอก ศุภธัช จักร์แสน
ร้อยเอก สถาพร ประกอบผล
ร้อยเอก สมเกียรติ โชติชวา
ร้อยเอก สมชาย พูลสุข
ร้อยเอก สมบัติ ออมสิน
ร้อยเอก สมบัติ พ่วงเฟื่อง
ร้อยเอก สมมารถ พุ่มพุทรา
ร้อยเอก สมยศ กาญจนอนันต์
ร้อยเอก สรายุทธ บัวฉุน
ร้อยเอก สวิส ชุมพล
ร้อยเอก สัมฤทธิ์ ยกให้
ร้อยเอก สิทธิชัย แสนแก้ว
ร้อยเอก สิรภพ คามาก
ร้อยเอก สุขขี คงดี
ร้อยเอก สุขสม ชาติเชยแดง
ร้อยเอก สุขสันติ พลพืช
ร้อยเอก สุทธินันท์ ศรีสุพันธ์
ร้อยเอก สุทิน พันธ์มุง
ร้อยเอก สุพจน์ นิสาภัย
ร้อยเอก สุพศิ จันแดง
ร้อยเอก สุรศักดิ์ เหล่าสายเชื้อ

เล่ม 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
๑๗๔

ร้อยเอก สุรศักดิ์ สุขสาลี
ร้อยเอก สุระ คามะวัน
ร้อยเอก สุริยะ อรุณบุตร
ร้อยเอก สุวัฒน์ อโศกวัฒนะ
ร้อยเอก สุวิทย์ ทับทิมผล
ร้อยเอก สุหัท ภู่ทอง
ร้อยเอก เสกข์กฤษณ์ สุขเกษตร
ร้อยเอก เสน่ห์ หมัดมั่นใจ
ร้อยเอก แสนคม คุณดา
ร้อยเอก อนันต์ รัศมีเฟื่อง
ร้อยเอก อนุสรณ์ นุ่มทองคา
ร้อยเอก อโนทัย ชาวกงจักร์
ร้อยเอก อัครเดช เพชรทัต
ร้อยเอก อัครพงศ์ กรมพลาศักดิ์
ร้อยเอก อัครพงศ์ กิติคุณไพโรจน์
ร้อยเอก อานาจ เพ็งคาแสง
ร้อยเอก อิสระพันธ์ ชวันกุล
ร้อยเอก เอกบุศย์ สุวรรณดี
ร้อยเอก เอกรินทร์ แสนเสนา
ร้อยเอก เอกลักษณ์ พลอยกิติกูล
ร้อยเอก เอกวิศวร์ ใจคง
เรือเอก กรีฑาพล ฉิมกลาง
เรือเอก กฤษดา ดุเหว่า
เรือเอก ชาญชัย พิชัยณรงค์
เรือเอก นที ใจงาม
เรือเอก ภาสกร สังขรัตน์

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรือเอก ยุทธนา นิโครธ
เรือเอก วัลลภ บุญณรงค์
เรือเอก สยาม เงินตรากูล
เรือเอก สาธิตย์ มงคลผิวทอง
เรือเอก สิทธิชัย พงษ์เผือก
เรือเอก สุธาธรรม เจือจุล
เรือเอก เสวก สีชัง
เรือเอก อิทธิพัทธ์ กิตติกรธนาพัฒน์
เรือเอก เอกพล ขุนเทพ
เรืออากาศเอก กมล กลิ่นซ้อน
เรืออากาศเอก กฤตวัฒน์ วุฒิฤทัยธารง
เรืออากาศเอก เกียรติศักดิ์ ทัดศรี
เรืออากาศเอก ครรชิต ตรีหิรัญ
เรืออากาศเอก จักรกฤช แทนสง
เรืออากาศเอก ทรงชัย โชติเวชารักษ์
เรืออากาศเอก ธนารักษ์ บุญลาพันธ์
เรืออากาศเอก ธนาวุฒิ กล่อมวงศ์
เรืออากาศเอก ธานินทร์ ศรีแสงจ้าย
เรืออากาศเอก นเรศ บัวครอง
เรืออากาศเอก พัฒนา ประดิษฐสาร
เรืออากาศเอก พิภพ มีศิลป์
เรืออากาศเอก มนตรี จันตะเภา
เรืออากาศเอก ยุทธณา ยิ่งโสภณ
เรืออากาศเอก ศราวุธ อู่คล้าย
เรืออากาศเอก ศักย์ สิทธิตัน
เรืออากาศเอก ศุภกิจ ภาวิไล
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เรืออากาศเอก สมคิด ชัยโทนุย
เรืออากาศเอก สมชาย เปรมปรี
เรืออากาศเอก สมชาย หอมดอกไม้
เรืออากาศเอก สิทธิพร ผ่องแผ้ว
เรืออากาศเอก สุรเดช วรรณฉวี
เรืออากาศเอก สุรเดช บรรเทา
เรืออากาศเอก โอฬาร บุญมาเจริญ
ร้อยเอกหญิง กมนชวรรณ รุ่งรูจี
ร้อยเอกหญิง กมลชนก รุจิรโมรา
ร้อยเอกหญิง กมลวรรณ สิตานนท์
ร้อยเอกหญิง กรัณยพร อ๊อกกังวาล
ร้อยเอกหญิง กฤติยา รัตแพทย์
ร้อยเอกหญิง กวีพร ประเคนรี
ร้อยเอกหญิง กัลยาณี แสงหาด
ร้อยเอกหญิง คุ้มเกล้า จิตรีขันธ์
ร้อยเอกหญิง จันทร์เพ็ง นนทะสิน
ร้อยเอกหญิง จันทร์เพ็ญ ใจมาสิทธิ์
ร้อยเอกหญิง จิตรลดา ภู่ศิริ
ร้อยเอกหญิง จิราทิพย์ ศรีธนายุวศิน
ร้อยเอกหญิง จุฑารัตน์ กรรฐโรจน์
ร้อยเอกหญิง จุติมา สุตตเขตต์
ร้อยเอกหญิง ฉัตรฤทัย อินทุโศภน
ร้อยเอกหญิง ชมพูเนกข์ ล้าเลิศ
ร้อยเอกหญิง ชลัยกร สว่างแสง
ร้อยเอกหญิง ชุติมา วิรุฬห์ศิริ
ร้อยเอกหญิง ชุลีกร พรเอนก
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(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ร้อยเอกหญิง ฐิตารีย์ หมอทรัพย์
ร้อยเอกหญิง ฐิติชญาน์ อินสว่างภพ
ร้อยเอกหญิง ณัฐรดี บุญปลอด
ร้อยเอกหญิง ดวงหทัย ผลวิริยะกุล
ร้อยเอกหญิง ตุลยพัชร์ นาควัชระ
ร้อยเอกหญิง ธนาภรณ์ ม่วงพรหม
ร้อยเอกหญิง ธนิษฐา ปิ่นทอง
ร้อยเอกหญิง ธัญญลักษณ์
ประเสริฐวิทย์
ร้อยเอกหญิง นนฐกร ธงพุทธามนท์
ร้อยเอกหญิง นภัสส์กมล
ศรีจาเรกษานุวัตร
ร้อยเอกหญิง นวภัสร์ กันทะชัย
ร้อยเอกหญิง นสพร จิรเมธญานนท์
ร้อยเอกหญิง นัชญา สุทธิ์อาภรณ์
ร้อยเอกหญิง นัทธ์หทัย ขาดี
ร้อยเอกหญิง นิตยา สงกา
ร้อยเอกหญิง เนาวรัตน์ ฉายาวงศ์
ร้อยเอกหญิง บุญนาค ชมดี
ร้อยเอกหญิง ปกเกศ อุทัยพัฒน์
ร้อยเอกหญิง ปทุมมาศ บัวทอง
ร้อยเอกหญิง ประภาวัลย์ กล้าหาญ
ร้อยเอกหญิง ประวีร์รัชย์ สุวะไกร
ร้อยเอกหญิง ปราณี นิลโท
ร้อยเอกหญิง ปริณดา เขื่อนอุ่น
ร้อยเอกหญิง ปฤลภร อินทรตั้ง
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ร้อยเอกหญิง ปาณิสรา อยู่ทอง
ร้อยเอกหญิง ปาลิดา จุลกสิกร
ร้อยเอกหญิง พจนีย์ เสืออุดม
ร้อยเอกหญิง พรทิพย์ มีทิพย์
ร้อยเอกหญิง พรนิภา อภิโชติพัฒนศิริ
ร้อยเอกหญิง พันธิวา ชูศรีโสม
ร้อยเอกหญิง พิชญ์สินี สุขสุดประเสริฐ
ร้อยเอกหญิง พิศาณญชุ์ ทองคา
ร้อยเอกหญิง เพ็ชรไพลิน
ปานพรหมมาศ
ร้อยเอกหญิง เพ็ญประภา นิลทคช
ร้อยเอกหญิง ไพริน ชนะพาห์
ร้อยเอกหญิง ไพลิน สุทธิบุตร
ร้อยเอกหญิง ภัทรา ปรึกษากร
ร้อยเอกหญิง ภัทริน เชนะโยธิน
ร้อยเอกหญิง ภาสินี ไวคุณา
ร้อยเอกหญิง มนชนก ไชยภัฏ
ร้อยเอกหญิง มัทฐนีย์ เชื้อผู้ดี
ร้อยเอกหญิง มินตรา สันติวรวุฒิ
ร้อยเอกหญิง ราตรี ประทุมทอง
ร้อยเอกหญิง รุจิรกาญจน์ มูลกัน
ร้อยเอกหญิง รุจิวรรณ เริงศาสตร์
ร้อยเอกหญิง ลานจันทร์ กิ่งวัน
ร้อยเอกหญิง ลาวรรณ์ ใจสุข
ร้อยเอกหญิง วันนา ศรีวิพัฒน์
ร้อยเอกหญิง วัลภา เสมสุวรรณ
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(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ร้อยเอกหญิง ศศิวิมล แสงกระจ่าง
ร้อยเอกหญิง ศิวรักษ์ รัตนผล
ร้อยเอกหญิง สมใจ ฤทธิ์คารพ
ร้อยเอกหญิง สันท์ศิริ สุปัญโญ
ร้อยเอกหญิง สารวย กลิ่นระรวย
ร้อยเอกหญิง สิริพร เคารพวุฒิกุล
ร้อยเอกหญิง สุกัญญา นุคา
ร้อยเอกหญิง สุทธาภา สุขน้อย
ร้อยเอกหญิง สุธาสินี อุไรเลิศ
ร้อยเอกหญิง สุธาสินี ขาวสอาด
ร้อยเอกหญิง สุธาสินีย์ ดีเลข
ร้อยเอกหญิง สุพรรณี นาคจาแลง
ร้อยเอกหญิง สุพรรณี ระงับภัย
ร้อยเอกหญิง สุเมธา ตระหง่าน
ร้อยเอกหญิง สุรัสวดี สุนทรเกส
ร้อยเอกหญิง สุรีย์ สมนึก
ร้อยเอกหญิง โสรภี ศรีรักษ์
ร้อยเอกหญิง หงษ์ลดา กล้าหาญ
ร้อยเอกหญิง หลุยส์ วิทยาเอนกนันท์
ร้อยเอกหญิง อรชา ตระกูลปาน
ร้อยเอกหญิง อรุณี วงษ์แพทย์
ร้อยเอกหญิง อัจฉรา ยังชูญาณ
ร้อยเอกหญิง อัจฉรา โภคะละ
ร้อยเอกหญิง อาณิก ตันติคุณพันธ์
ร้อยเอกหญิง อุบลรัตน์ ทรงมุสิก
ร้อยเอกหญิง อุปสรา ผาสุขเจริญ
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ร้อยเอกหญิง เอกอร ตุลยสุวรรณ
ร้อยเอกหญิง กรกนก จันทร์ศิริ
เรือเอกหญิง เขมกร รัชธร
เรือเอกหญิง ฐิติรัตน์ วานิช
เรือเอกหญิง ณัชชา สุขหย่อง
เรือเอกหญิง ธัญญ์พิชชา บางต่าย
เรือเอกหญิง บุษราคัม ชูโต
เรือเอกหญิง ปริษา กาเผือก
เรือเอกหญิง ปัทมา พรหมมณี
เรือเอกหญิง ปิยฉัตร กิจวาสน์
เรือเอกหญิง พัณณ์วรา
วรกุลธนาเศรษฐ์
เรือเอกหญิง พิมพ์พรรณ พยุงวงษ์
เรือเอกหญิง เพียงเพ็ญ เชี่ยวชาญ
เรือเอกหญิง มยุรี แข็งฤทธิ์
เรือเอกหญิง ศิริธรรมา สุโขบล
เรือเอกหญิง สุกัญญา เพิ่มทองอินทร์
เรือเอกหญิง สุทธิลักษณ์ ไชยภูมิ

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓๑๙ เรือเอกหญิง สุพรรณี ธรรมโชติ
๓๒๐ เรืออากาศเอกหญิง กันยารัตน์ พุกพัก
๓๒๑ เรืออากาศเอกหญิง ดวงฤดี
อัครกุลพิทักษ์
๓๒๒ เรืออากาศเอกหญิง ธิดาทิพ มโหทาน
๓๒๓ เรืออากาศเอกหญิง นับทอง ริ้ววิริยะ
๓๒๔ เรืออากาศเอกหญิง พชรวรรณ
ทับทิมไทย
๓๒๕ เรืออากาศเอกหญิง พนิตา แป้นถนอม
๓๒๖ เรืออากาศเอกหญิง พุทธพร โอสถหงส์
๓๒๗ เรืออากาศเอกหญิง ภัสส์ชนิดา
เอี่ยมศิริ
๓๒๘ เรืออากาศเอกหญิง วาสน์วลี จุลเสน
๓๒๙ เรืออากาศเอกหญิง ศศินพรัตน์
โพธามิกเกษม
๓๓๐ เรืออากาศเอกหญิง โศภัญญา
เจริญรุ่งเรือง
๓๓๑ เรืออากาศเอกหญิง หรรษา บุญกนก

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๒๖๗ ราย)
ร้อยโท กมล กิจบุญชู
๗ ร้อยโท จตุรงค์ ตาลลักษณ์
ร้อยโท กัมปนาท เพิ่มพิพัฒน์
๘ ร้อยโท จักกริช โกศัยดิลก
ร้อยโท กิตติ ยะโสดร
๙ ร้อยโท จิตติชาติ ณ ป้อมเพ็ชร
ร้อยโท กิตติเดช เกษสังข์
๑๐ ร้อยโท จิรวัฒน์ ถนอมธรรม
ร้อยโท เกรียงไกร สนทอง
๑๑ ร้อยโท เจษฎา วัดโคก
ร้อยโท คณินนาท ศิริวัฒน์
๑๒ ร้อยโท ฉลอง สุชล
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ร้อยโท ฉัตรเฉลิมพล สุขเสนา
ร้อยโท เฉลา รอดพงษา
ร้อยโท เฉลิม เวียงสมุทร
ร้อยโท ชลฉัตร กลิ่นคาหอม
ร้อยโท ชวมน ศรีศักดิ์
ร้อยโท ชัยคุปต์ วีรวัฒนพร
ร้อยโท ชัยสิทธิ์ อู่อรุณ
ร้อยโท ชูเกียรติ ศิริปรุ
ร้อยโท โชติช่วง ทรัพย์รุ่งเรือง
ร้อยโท ฐานิช สุขเกษม
ร้อยโท ณฐกร โพธิ์ดี
ร้อยโท ณภัทร อินทร์เลิศ
ร้อยโท ณรงค์ ม่วงกูล
ร้อยโท ณัฏฐกัลย์ บรรจงพินิจ
ร้อยโท ณัฐพันธุ์ สิริพลังคานนท์
ร้อยโท ณัฐวุฒิ พุ่มพวง
ร้อยโท ดรัสพงศ์ แก้วขวัญข้า
ร้อยโท ดุษฎี เรืองจรูญ
ร้อยโท เดโช เจียรประภาส
ร้อยโท ถนอม เทียนงาม
ร้อยโท ทนง วงศาสุข
ร้อยโท ทนงศักดิ์ สาราญสุข
ร้อยโท ทรงพล มาลารัตน์
ร้อยโท ทวนทอง ทับทิม
ร้อยโท ทวีศักดิ์ โข่สูงเนิน
ร้อยโท ทัดเทพ มาระเนตร์

หน้า ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ร้อยโท เทวกร อ่อนนวล
ร้อยโท เทอดศักดิ์ ทองสาตร
ร้อยโท ธนภัทร ยิ้มเรือง
ร้อยโท ธนูทอง ชนะพาห์
ร้อยโท ธรรมรัตน วรรัตน์
ร้อยโท ธีรัช วิรูหญาณ
ร้อยโท นพดล จันทร
ร้อยโท นรา ถิ่นนัยธร
ร้อยโท นวชาต พฤกษาไพรบูลย์
ร้อยโท นาโชค คล้ายเรือง
ร้อยโท นิธิรุจน์ ศักดิ์บริบูรณ์เดช
ร้อยโท นิรันดร์ พลเสน
ร้อยโท บรรดล ชินบุตร์
ร้อยโท บัณฑิต กิจศึกษา
ร้อยโท บัว ชาตวัน
ร้อยโท ประจบ น้าเพ็ชร
ร้อยโท ประจักษ์ กิจวัตร
ร้อยโท ประชา วงษ์พินิจ
ร้อยโท ประดิษฐ แจ้งเจียนหัส
ร้อยโท ประพัฒน์ แสงจุ้ยวงษ์
ร้อยโท ประวิช อรัญทิมา
ร้อยโท ปริญญา ไกรทองสุข
ร้อยโท ปรีดี ยิ่งขยัน
ร้อยโท ปอง วงษ์ใหญ่
ร้อยโท ปารมี ทองนพคุณ
ร้อยโท พันธ์เทพ เนียมเปรม

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐

ร้อยโท พิเชษฐ ชัยโทนุย
ร้อยโท พิเศก สายหยุด
ร้อยโท พิษณุ ศิริบุญญรัตน์
ร้อยโท พีระ มายุศิริ
ร้อยโท ภูศิษย์ ทองชูใจ
ร้อยโท มนุชา โพธิ์งาม
ร้อยโท มรกต เกิดด้วยบุญ
ร้อยโท มานิตย์ คาสุทธิ
ร้อยโท ไมตรี สุดงาม
ร้อยโท ยศกร ศรีโพธิ์
ร้อยโท รชต วิบูลชัย
ร้อยโท ฤทธิชัย ตลับทองไทย
ร้อยโท วรงกรณ์ ชุติมา
ร้อยโท วรวุธ อุ่นใจ
ร้อยโท วรินทร มั่นคง
ร้อยโท วัชร แก้วอินทร์
ร้อยโท วิณิต กระบวนยุทธ
ร้อยโท วุฒิชัย สุ่มนาค
ร้อยโท ศิริพล โพธิ์สุวรรณ์
ร้อยโท ศุภกร ภู่ทอง
ร้อยโท ศุภชัย ตะโกพ่วง
ร้อยโท ศุภเศก ผ่องอากาศ
ร้อยโท สมควร หรรษา
ร้อยโท สมจิตร บุญดล
ร้อยโท สมชาย วิจิตร์จั่น
ร้อยโท สมชาย ยาประเสริฐ

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ร้อยโท สมนึก ขาพึ่ง
ร้อยโท สมนึก ดีเลขวัฒน์
ร้อยโท สมนึก อาจหาญ
ร้อยโท สมบูรณ์ ดวงผาสุข
ร้อยโท สมพงษ์ ทองคลี่
ร้อยโท สมพงษ์ เทศเพ็ญ
ร้อยโท สยาม เพ็ญศรี
ร้อยโท สราวุธ สมุทรกลิน
ร้อยโท สวรรค์ พรมพันห่าว
ร้อยโท สันติ แตงทอง
ร้อยโท สามารถ ธัญญาดี
ร้อยโท สามารถ ภู่สงค์
ร้อยโท สาราญ ไวยวารี
ร้อยโท สุกฤษฏิ์ เชื้อเพ็ชร์
ร้อยโท สุชาติ เชียงดี
ร้อยโท สุชาย มีทรัพย์
ร้อยโท สุทธิรักษ์ เอี่ยมสาอาง
ร้อยโท สุทธิศักดิ์ วิศาลาภรณ์
ร้อยโท สุนันท์ นาราคราม
ร้อยโท สุพจน์ สงมะเริง
ร้อยโท สุรสิทธิ์ คาไกร
ร้อยโท สุริยา ทรัพย์มี
ร้อยโท สุวรรณชัย สีสมรส
ร้อยโท สุวัฒน์ หุ่นเสือ
ร้อยโท สุวิชกรณ์ ศิริเรือง
ร้อยโท เสาร์ สิทธิสงคราม

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒

หน้า ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

ร้อยโท หัฏฐะพงศ์ อยู่สุข
ร้อยโท อดิวัชร์ กลิ่นเกษร
ร้อยโท อธิคม บุญรมย์
ร้อยโท อนุชิต ลองจานงค์
เรือโท ดิษดล พฤกษชาติ
เรือโท ทัศพล งามเถื่อน
เรือโท นวกิจ นวลรักษา
เรือโท ไพโรจน์ ศรีพุ่ม
เรือโท วสุ นุกูลรักษ์
เรือโท วีรพัฒน์ บุญมงคล
เรือโท วีรวัฒน์ อุ่นบริบูรณ์
เรือโท วีระชัย ถนัดหนังสือ
เรือโท สิปปภาส ชาติสันติกุล
เรือโท สุชาติ ลอออินทร์
เรือโท สุชิน สายจาปา
เรือโท สุทัศน์ ธรรมกรณ์
เรือโท อานวย ทองสายใหญ่
เรืออากาศโท จิรเดช จันทมิตรี
เรืออากาศโท เฉลิมพร ลมลอย
เรืออากาศโท ชวลิต ปานทับ
เรืออากาศโท ชุติวุฒิ สุขโกมล
เรืออากาศโท ณัฐพงศ์ หาญโชติช่วง
เรืออากาศโท ดารงศักดิ์ งามพิศ
เรืออากาศโท ธนพล ดีนอก
เรืออากาศโท ธราเดช เขมะปัญญา
เรืออากาศโท นพดล พันธุ์หลง

๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศโท ประจวบ ฮวดบารุง
เรืออากาศโท ประภาส นันทศรี
เรืออากาศโท ภัฏ คมภัสอัษดิน
เรืออากาศโท ภัทร์ศรัณย์ ยุกตานนท์
เรืออากาศโท รุ่งเรืองชัย ทองหลาย
เรืออากาศโท ศุภณัฎฐ์
เกษมสุขต่อเนื่อง
เรืออากาศโท สมเกียรติ เรืองฤดี
เรืออากาศโท สมบูรณ์ เอนกฤทธิ์
เรืออากาศโท สุทัศน์ ประจาพบ
เรืออากาศโท อนุยุต แป้นแก้ว
เรืออากาศโท อาไพ จันทร์เทศนา
ร้อยตรี จิตรสัมพันธ์ ดีใจ
ร้อยตรี นรพิชญ์ จันทมาศ
ร้อยตรี อนุสิทธิ์ มีลือกิจ
เรืออากาศตรี ชุมพล หลั่งทรัพย์
เรืออากาศตรี พัชระ คล้ายยวงทอง
จ่าสิบเอก เฉลิมศักดิ์ สิทธิสุข
จ่าสิบเอก สุรวุฒิ ภู่ระย้า
ร้อยโทหญิง กชแก้ว กรมน้อย
ร้อยโทหญิง กรุณา คูณเจริญ
ร้อยโทหญิง กุสุมา เต็มบุญเกียรติ
ร้อยโทหญิง กุสุมา เพชรเขาทอง
ร้อยโทหญิง จุฬาภา ชินะนาวิน
ร้อยโทหญิง ชญาดา ทิพย์เนตร
ร้อยโทหญิง ชนัญชิดา ศรีมาก

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓

ร้อยโทหญิง ณัฐกานต์ เพชรบุรีกุล
ร้อยโทหญิง ณัฐชา ประสพโชค
ร้อยโทหญิง ณัตตยา กุศลครอง
ร้อยโทหญิง ธนิฏฐา บุษบก
ร้อยโทหญิง ธัญจิรา ละอองทัพ
ร้อยโทหญิง นลิน ไทยกลาง
ร้อยโทหญิง นันทาวดี ทัศนียะเวช
ร้อยโทหญิง นิชชา จงภักดี
ร้อยโทหญิง นิชาภา ยศไธสง
ร้อยโทหญิง นิตยา หมึกเจือ
ร้อยโทหญิง นิรมล ประทุมพวง
ร้อยโทหญิง นิศานาถ สุทธิชื่น
ร้อยโทหญิง เนตรชนก คิ้มวงษ์ษา
ร้อยโทหญิง บังอร มุขแจ้ง
ร้อยโทหญิง บุษย์สิรี พรหมดิเรก
ร้อยโทหญิง ปฏิมาพร เยี่ยมสถาน
ร้อยโทหญิง ปดานี ศรีศักดิ์
ร้อยโทหญิง ปรางใส แม้นเหมือน
ร้อยโทหญิง ปรียานุช ชลสินธ์
ร้อยโทหญิง พจนพร กังสดาร
ร้อยโทหญิง พัชรี ดวงผาสุข
ร้อยโทหญิง พัชรี ประดิษฐ์ธรรม
ร้อยโทหญิง พิชชาพัชร สังข์แก้ว
ร้อยโทหญิง พิชญาภา ทับทวี
ร้อยโทหญิง เฟื่องฟ้า ปรุงสุวรรณ์
ร้อยโทหญิง ภวันตรี บัวโต

หน้า ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ร้อยโทหญิง ภิญญ์วิไล ไกรกุลพงษ์
ร้อยโทหญิง มณีรัตน์ เพชรพันธุ์ทอง
ร้อยโทหญิง มรรษมน ยุทธณรงค์ศิลป์
ร้อยโทหญิง มสารัศม์ สังข์สวัสดิ์
ร้อยโทหญิง มาลินี ลีดี
ร้อยโทหญิง ยุพาพันธ์
โปร่งอารมย์เจริญ
ร้อยโทหญิง รวีวรรณ ศรีพระยา
ร้อยโทหญิง รสสุคนธ์ ทองเนียม
ร้อยโทหญิง รักษิณา เนาวรัตน์
ร้อยโทหญิง รัสรินทร์ โพธิวัฒน์
ร้อยโทหญิง เรียม ปั้นประสม
ร้อยโทหญิง ลัดดาวัลย์ ม้าไชย
ร้อยโทหญิง วราภรณ์ ศรีศิลป์
ร้อยโทหญิง วัลย์ลิศา ทองคา
ร้อยโทหญิง ศิรดา สุขศรีนุช
ร้อยโทหญิง ศิริพิมพ์มา กาญจนโรจน์
ร้อยโทหญิง สราลี รัตนา
ร้อยโทหญิง สันธิพร ม่วงมิ่งสุข
ร้อยโทหญิง สาเริง สุขศรี
ร้อยโทหญิง สิริจิตร คงนิล
ร้อยโทหญิง สิริอาภา สามารถ
ร้อยโทหญิง สุพิชฌาย์ กลิ่นธูป
ร้อยโทหญิง สุวิภา พึ่งธรรม
ร้อยโทหญิง หทัยชนก ดาริห์
ร้อยโทหญิง อทิตา ด่านสวัสดิ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔

หน้า ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

ร้อยโทหญิง อภิจารวี ดีพัฒน์
ร้อยโทหญิง อรพรรณ โพธิ์ชู
ร้อยโทหญิง อรอนงค์ โคตร์สันเทียะ
ร้อยโทหญิง อริยา เพ็งรุ่ง
ร้อยโทหญิง อัญชุลี สาคร
ร้อยโทหญิง อัปสร หาราภี
ร้อยโทหญิง อาภาวดี การงาน
ร้อยโทหญิง อาภาวรรณ อนันต์เจริญ
ร้อยโทหญิง อิสริยา ธนณาเคนทร์
ร้อยโทหญิง อิสริยาภรณ์ ตอนโพธิ์
ร้อยโทหญิง อิสิพร เจนการ
ร้อยโทหญิง ฮาลีซาล เจะเลาะ
เรือโทหญิง กมลชนก อุ่ยถาวร
เรือโทหญิง ณัฏฐกร สมสกุล
เรือโทหญิง นุชรินทร์ จงอวยพร
เรือโทหญิง เปมิกา โพธิ์น้อย
เรือโทหญิง พรมทรัพย์ ศิริกุล
เรือโทหญิง พัชชา รังษีธนะไพศาล
เรือโทหญิง พิกุล เกษมทิตย์
เรือโทหญิง ภรณ์ทิพย์ มหาโชคสุขทวี
เรือโทหญิง มัณฑนา สุขคมขา
เรือโทหญิง รัตนา จันมะโน
เรือโทหญิง ลาภา พัฒนาบารุงกิจ
เรือโทหญิง วิรวรรณ จงสมสกุลเดิม
เรือโทหญิง แววพิมพ์ มหาสิงห์
เรือโทหญิง ศันสนีย์ นุ่มสาลี

๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
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๒๖๑
๒๖๒
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(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรือโทหญิง สุกานดา กรรฐโรจน์
เรือโทหญิง สุนีย์ กาลังมาก
เรือโทหญิง อภิษฐา พิมสุภาพ
เรือโทหญิง อาไพ วงค์ปลูกแก้ว
เรืออากาศโทหญิง กรรณภิรมย์
อุปรัตน์
เรืออากาศโทหญิง จิราภา ช่วงทอง
เรืออากาศโทหญิง ชนิดา รูปเลิศ
เรืออากาศโทหญิง ฐิตากานต์ วงษ์สา
เรืออากาศโทหญิง ณัฐกฤตา อุ่มสาพล
เรืออากาศโทหญิง ณัฐญา
แสงงามรัตน์สกุล
เรืออากาศโทหญิง ณิศรา แข็งงาน
เรืออากาศโทหญิง ธัญญารัตน์
จักรศรีวรกุล
เรืออากาศโทหญิง บุญฑริกา
เมฆประยูร
เรืออากาศโทหญิง ปานวาส ชิตสุข
เรืออากาศโทหญิง พริมรตา
สิรบุลภรณ์
เรืออากาศโทหญิง ภรณ์วรัตน์
จันทร์แก้ว
เรืออากาศโทหญิง ลาดวน สาธรรม
เรืออากาศโทหญิง วิภาภรณ์
จารุโณปถัมภ์
เรืออากาศโทหญิง วิราวรรณ พูลสวัสดิ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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๒๖๔ เรืออากาศโทหญิง วิลัยพร ธรรมศิริ
๒๖๕ เรืออากาศโทหญิง สุรีย์ แช่มช้อย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
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๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
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๑๙
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๒๑
๒๒

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๖๖ เรืออากาศโทหญิง อาทิตยา วจีสัจจะ
๒๖๗ เรือตรีหญิง พัชรินทร์ ขันธ์สุวรรณ

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๑๔๓ ราย)
ร้อยตรี ณฐยง พงษ์สวัสดิ์
๒๓ จ่าสิบเอก นิติพล ผลเกิด
จ่าสิบเอก กัณฑ์อเนก แก้วปานกัน
๒๔ จ่าสิบเอก นิรันดร ศรีงาม
จ่าสิบเอก การันต์ ไม้งิ้ว
๒๕ จ่าสิบเอก บรรจบ แพรวัฒนะสุข
จ่าสิบเอก กาธร หัสสภาณุ
๒๖ จ่าสิบเอก บุญเลิศ อ่อนนาค
จ่าสิบเอก กิตติชาติ ภักดีดารงฤทธิ์
๒๗ จ่าสิบเอก ปราศรัย ศาตะโยธิน
จ่าสิบเอก ขวัญชัย เสือสัจจา
๒๘ จ่าสิบเอก ผัด ตอนโพธิ์
จ่าสิบเอก คมเดช ศิลาคุ้ม
๒๙ จ่าสิบเอก พร้อมยศ บุญเนตร
จ่าสิบเอก จักริน แปลงศรี
๓๐ จ่าสิบเอก พิเชษฐ์ เกตุเนตร
จ่าสิบเอก จาเริญ แสงอรุณ
๓๑ จ่าสิบเอก พิษณุ สุขศาสตร์
จ่าสิบเอก เจริญ หาญณรงค์
๓๒ จ่าสิบเอก เพชร สุภานิชย์
จ่าสิบเอก ชัชเวช เกษม
๓๓ จ่าสิบเอก ภราดร สีด้วง
จ่าสิบเอก ชัยณรงค์ เจริญจริง
๓๔ จ่าสิบเอก ภัทรกิตติ์ หงษ์คา
จ่าสิบเอก ไชยพันธุ์ ปิติสุทธิ
๓๕ จ่าสิบเอก ภูกฤษ ถวายทรัพย์
จ่าสิบเอก ณรงค์ แก้วกระจาย
๓๖ จ่าสิบเอก มงคล คุ้มเมือง
จ่าสิบเอก ดิเรก บุญพิละ
๓๗ จ่าสิบเอก มณี คงกระพันธ์
จ่าสิบเอก เดิมพันธ์ กันยะกาญจน์
๓๘ จ่าสิบเอก มนัส บัวเพชร
จ่าสิบเอก ทวีสิทธิ์ ปรางค์ถาวร
๓๙ จ่าสิบเอก ยงยุทธ มีแป้น
จ่าสิบเอก เทวา แก้วชาติ
๔๐ จ่าสิบเอก ยศพัฒน์ มงคลสวัสดิ์
จ่าสิบเอก ธรรมนูญ สุขสอาด
๔๑ จ่าสิบเอก รพีพงศ์ เรืองชวลิต
จ่าสิบเอก นที สงสกุล
๔๒ จ่าสิบเอก เริ่ม ทองเชื้อ
จ่าสิบเอก นพดล อุบลธชาติ
๔๓ จ่าสิบเอก วันชัย แก้วพิลา
จ่าสิบเอก นพพร ตันไพศาล
๔๔ จ่าสิบเอก วุฒิพงศ์ กล่าสมบุญ
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จ่าสิบเอก ศักดิ์พสุ รักงาม
จ่าสิบเอก ศุภชัย คาวัง
จ่าสิบเอก เศกสิทธิ์ มังคละ
จ่าสิบเอก สมเกียรติ ศิริโต
จ่าสิบเอก สมคิด เส็งบางยาง
จ่าสิบเอก สมใจ จันแปลน
จ่าสิบเอก สมชาย เงินทิพย์
จ่าสิบเอก สมชาย ชัยวิเศษ
จ่าสิบเอก สมชาย ตั้งแต่ง
จ่าสิบเอก สมชาย ศิริ
จ่าสิบเอก สมบัติ สว่าง
จ่าสิบเอก สมศักดิ์ พัฒนาบารุงกิจ
จ่าสิบเอก สราวุธ กาจร
จ่าสิบเอก สัญญา ฤทธินาคา
จ่าสิบเอก สัญญา วิจิตรพันธ์
จ่าสิบเอก สันติ แก้วโวหาร
จ่าสิบเอก สัมพันธ์ ควันทอง
จ่าสิบเอก สายันท์ ราพรรณ
จ่าสิบเอก สาราญ เจริญสุข
จ่าสิบเอก สืบสกุล อินทรเกษตร
จ่าสิบเอก สุชิน แจ้งอรุณ
จ่าสิบเอก สุเทพ สุทปัญจะ
จ่าสิบเอก สุพจน์ วิไลเนตร
จ่าสิบเอก สุรชัย แท่งทอง
จ่าสิบเอก สุรินทร์ สนทอง
จ่าสิบเอก โสภณ แก้วเกตุ

หน้า ๔๑
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(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

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
๙๖

จ่าสิบเอก อนุชา สังข์ลอย
จ่าสิบเอก อนุชาติ นิ่มนวล
จ่าสิบเอก อภิชัย พึ่งแย้ม
จ่าสิบเอก อภิชาติ ประดิษฐจา
จ่าสิบเอก อมรธรรม เก่งสาริกิจ
จ่าสิบเอก อัครพล งู้บุตรตน
จ่าสิบเอก อารี การสมพรต
จ่าสิบเอก อานวย สว่างศรี
จ่าสิบเอก อิสระชัย ประกานนท์
จ่าสิบเอก อุเทน ใจมาสิทธิ์
พันจ่าเอก กฤษฎา เอี่ยมบัลลังก์
พันจ่าเอก คาผอง กาวิชา
พันจ่าเอก นราชัย สะอาดเนตรดารง
พันจ่าเอก ประเสริฐ ทับทิมศรี
พันจ่าเอก วิษณุ เสวฤทธิ์
พันจ่าเอก สุคนธ์ เล็กบารุงสกุล
พันจ่าเอก สุพจน์ นุตโร
พันจ่าอากาศเอก กนกศักดิ์ ศรีพงษ์
พันจ่าอากาศเอก จตุภูมิ ร่วมจิต
พันจ่าอากาศเอก ชัยวัฒน์ แผนสท้าน
พันจ่าอากาศเอก ณัฐธพงษ์ ห้วยหงษ์ทอง
พันจ่าอากาศเอก ทัตพุฒิ ช่วงรังษี
พันจ่าอากาศเอก ธนาชัย ใบสมุทร
พันจ่าอากาศเอก ธรรมนูญ อ้นโต
พันจ่าอากาศเอก นพพร ทิมจันทร์
พันจ่าอากาศเอก นรศักดิ์ ศิริตระกูล
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พันจ่าอากาศเอก ปฐมภพ ยอดทอง
พันจ่าอากาศเอก พรรษา จรัญเต๋
พันจ่าอากาศเอก พลวัฒน์ รอดอ่อน
พันจ่าอากาศเอก วรสิทธิ์ แดงยืนยง
พันจ่าอากาศเอก วันชัย ชูศิริ
พันจ่าอากาศเอก วิทยา ตรีหิรัญ
พันจ่าอากาศเอก วิวัฒน์ แนวทวิต
พันจ่าอากาศเอก สมพร ยิดชัง
พันจ่าอากาศเอก สราวุฒิ แจ่มสว่าง
พันจ่าอากาศเอก สุรชัย เฉยพันธ์
พันจ่าอากาศเอก สุรพงษ์ แจ่มดวง
พันจ่าอากาศเอก อรรถสิทธิ์ คาโตนด
ร้อยตรีหญิง เกสินี ล้อมลาย
จ่าสิบเอกหญิง จิราภรณ์ แก้วประกิจ
จ่าสิบเอกหญิง ทรงลักษณ์ เกิดสว่าง
จ่าสิบเอกหญิง ทัศนีย์ ชีช้าง
จ่าสิบเอกหญิง ธารทิพย์ ชยาภินันท์
จ่าสิบเอกหญิง นิภาวรรณ กลิ่นจาปา
จ่าสิบเอกหญิง เนตรประวีร์ เหลี่ยมมณี
จ่าสิบเอกหญิง บุญเรือน แก้วละเอียด
จ่าสิบเอกหญิง บุบผา บุญสร้อย
จ่าสิบเอกหญิง ประภาศรี ทัดทองคา
จ่าสิบเอกหญิง ปัทมา ต้นสายเพ็ชร
จ่าสิบเอกหญิง มณฑา ตั้งก่อสกุล
จ่าสิบเอกหญิง ลัดดาวัลย์ หมึกเจือ
จ่าสิบเอกหญิง ลาพอง ม่วงสถาน

๑๒๓
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(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จ่าสิบเอกหญิง วรมน สิทธิวิพัฒน์
จ่าสิบเอกหญิง ศศิมาพร นาคโชติ
จ่าสิบเอกหญิง ศิริพร ม่วงมณี
จ่าสิบเอกหญิง ศิริเพ็ญ ยิ่งโสภณ
จ่าสิบเอกหญิง สายพิน อินทร์หมื่นไวย์
จ่าสิบเอกหญิง อุบลพร สุนทรรัตน์
พันจ่าเอกหญิง กนกวรรณ
แสนสุขโชคเจริญ
พันจ่าเอกหญิง จิตรี อินทร์อยู่
พันจ่าเอกหญิง ชัชฎา บุญมาลีรัตน์
พันจ่าเอกหญิง ดรุณี เครือวัลย์
พันจ่าเอกหญิง บุญชู สุนทร
พันจ่าเอกหญิง เพลินจิตร เกตุเนตร
พันจ่าเอกหญิง ยศยุพา ด้วงรักษา
พันจ่าเอกหญิง สมทรง สุนิธิ
พันจ่าเอกหญิง หทัยกานต์ มาลาศรี
พันจ่าเอกหญิง อภัสนันท์
กิติทัศน์ศุภสิน
พันจ่าเอกหญิง อัญชลี สายะศิลปี
พันจ่าเอกหญิง อุษา ทรัพย์ลออ
พันจ่าอากาศเอกหญิง กณิศนันท์
ประสาร
พันจ่าอากาศเอกหญิง ธัญญรัศม์
ขาวอน
พันจ่าอากาศเอกหญิง วัชรี ดิษฐขา

เล่ม 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
๒๕

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
ร้อยตรี กิตติศักดิ์ เชือดกิ่ง
ร้อยตรี เจตนา พลพวง
ร้อยตรี เจษฎา ไชยชนะ
ร้อยตรี ชาญชัย สว่างเนตร
ร้อยตรี ดารงค์ฤทธิ์ ทองคา
ร้อยตรี ทนงศักดิ์ ทองล้วน
ร้อยตรี เทวฤทธิ์ บัวหลวง
ร้อยตรี ธนวัฒน์ ยั่งยืน
ร้อยตรี ธเนศ นิ่มน้อย
ร้อยตรี ธีรเชษฐ เอี่ยมทัศนะ
ร้อยตรี ธีระพงษ์ อยู่พุ่ม
ร้อยตรี นที เผ่าผาง
ร้อยตรี นรินทร์ แก้วบัวงาม
ร้อยตรี ปฐมพงศ์ ปานโชติ
ร้อยตรี ประวิทย์ เฟื่องฟูกิจการ
ร้อยตรี พงศกร สังข์เขียว
ร้อยตรี พงศธร เวสมโน
ร้อยตรี พิชิต เจริญทรัพย์
ร้อยตรี มนต์ชัย ขันตี
ร้อยตรี รัชพล ใยทา
ร้อยตรี วรภาส คงเกษมภิบาล
ร้อยตรี วันนะ จันทึง
ร้อยตรี วิเศษศักดิ์ พลกลาง
ร้อยตรี สุทัศน์ วงศ์แก้ว
ร้อยตรี สุวรรณ เจียนกลาง

(รวม
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๒๖๔ ราย)
ร้อยตรี โสฬส อิ่มใจ
ร้อยตรี อนุชิต สุขบรม
ร้อยตรี อภิวัฒน์ คนคล่อง
ร้อยตรี อรรถพล ศิริชัย
ร้อยตรี อังศุนาถ แสงชูโต
ร้อยตรี อุดมพล ช่างเพ็ชรผล
ร้อยตรี เอกสิทธิ์ เอ็มประโคน
เรือตรี เดชาธร วงเวียน
เรือตรี ธีรยุทธ ชาติรักษา
เรือตรี นิพนธ์ พันธ์ไธสง
เรือตรี ปารุส มัทวสูตร
เรือตรี วีระยุทธ ช้อยหิรัญ
เรืออากาศตรี ชวลิต วงษ์พินิจ
เรืออากาศตรี ธนวันต์ ศรีวงศ์ธรรม
เรืออากาศตรี บุญมา เกตุครบุรี
เรืออากาศตรี ประวิทย์ ขันติ
เรืออากาศตรี สุรภัฎ ศิริเสถียร
เรืออากาศตรี อภิชาติ เม่นสิน
เรืออากาศตรี อิทธิเดช จี๋มะลิ
จ่าสิบเอก กมล สิงห์พันธ์สวัสดิ์
จ่าสิบเอก กฤตภพ สุขพันธ์
จ่าสิบเอก กฤตภาส กันทะวงค์
จ่าสิบเอก กฤศ อริยะวงศ์
จ่าสิบเอก กิตติ แก่นจ้าย
จ่าสิบเอก คมเพชร นวลเพชร

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

จ่าสิบเอก จิร พานอก
จ่าสิบเอก เจษ เชื่อมสุข
จ่าสิบเอก เฉลิมพล สุขประเสริฐ
จ่าสิบเอก ชพาโลจน์ ภักดีนฤนาถ
จ่าสิบเอก ชัชวาลย์ เชื้อศักดิ์เสรี
จ่าสิบเอก ชัยมงคล เสาะแสวง
จ่าสิบเอก ชาญวิทย์ เกิดศิริ
จ่าสิบเอก ชุมแพ ทารัมย์
จ่าสิบเอก ชูศักดิ์ ยัญญลักษณ์
จ่าสิบเอก เชวง ภูถาดลาย
จ่าสิบเอก ณัฐพร หยกอุบล
จ่าสิบเอก ดาบเทพ ชัยรมณ์
จ่าสิบเอก ต๊ะ พันมาลี
จ่าสิบเอก ทวี จุ้ยวงษ์
จ่าสิบเอก เทพ บุญคุ้ม
จ่าสิบเอก ธนกฤต ยามวัน
จ่าสิบเอก ธนน จีราคม
จ่าสิบเอก ธนพล สินสวัสดิ์
จ่าสิบเอก ธรรมรัตน์ ถิระโชติ
จ่าสิบเอก ธีรพงศ์ บุญบาเพ็ญศีล
จ่าสิบเอก ธีระศักดิ์ มาก่อ
จ่าสิบเอก นครินทร์ กล่าฉ่า
จ่าสิบเอก นเรศว์ แก้วมณี
จ่าสิบเอก นิกร ถาวรกุล
จ่าสิบเอก นิคม โยมา
จ่าสิบเอก นิรันดร์ รักรอด

หน้า ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จ่าสิบเอก บรรลือ มรกต
จ่าสิบเอก บัณฑิต บุญแทน
จ่าสิบเอก บุญช่วย พึ่งแย้ม
จ่าสิบเอก บุญเลิศ ฉิมพาลี
จ่าสิบเอก ประจบ แอบเนียม
จ่าสิบเอก ประจวบ บุญทอง
จ่าสิบเอก ประวิท เชิงคีรี
จ่าสิบเอก ปราการ แจ่มใส
จ่าสิบเอก ปัญญา เสือสังข์
จ่าสิบเอก ปานเทพ อ่วมนุช
จ่าสิบเอก พรศักดิ์ โพธิสุวรรณ
จ่าสิบเอก พันธ์พงษ์ ปิ่นทุมา
จ่าสิบเอก พัลลภ เกิดผล
จ่าสิบเอก พิเชษฐ ทัดเทียม
จ่าสิบเอก พีรนันท์ ปราณี
จ่าสิบเอก พุทธิพงษ์ ลิมปิสวัสดิ์
จ่าสิบเอก ไพฑูรย์ ลาวตูม
จ่าสิบเอก ไพศาล วงศ์ชุติมา
จ่าสิบเอก ภาคภูมิ ศรีสาคร
จ่าสิบเอก มานะ มะลิหอม
จ่าสิบเอก ยศพนธ์ ยอดวิเชียร
จ่าสิบเอก ยุทธการ แข็งฤทธิ์
จ่าสิบเอก ยุทธชัย จีราคม
จ่าสิบเอก ยุทธนา กาลานุกาล
จ่าสิบเอก วระวุธ สารสิทธิ์
จ่าสิบเอก วันชัย แสงนวล

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

จ่าสิบเอก วิโรจน์ สุขประเสริฐ
จ่าสิบเอก วิศณุพันธ์ บุญปั้น
จ่าสิบเอก วิศิษฐ์ ผึ่งแก้ว
จ่าสิบเอก วีระชาติ ศุกระรุจิ
จ่าสิบเอก ศรชัย สุดพังยาง
จ่าสิบเอก ศรันย์ น้อยเจริญ
จ่าสิบเอก ศราวุธ แย้มกลิ่น
จ่าสิบเอก ศุภชัย พรหมปฏิมา
จ่าสิบเอก ศุริยะ เพตะกร
จ่าสิบเอก สนธยา สุขวิลัย
จ่าสิบเอก สมชาย รุ่งโรจน์
จ่าสิบเอก สมชาย หนูนาค
จ่าสิบเอก สมบัติ พึ่งจาบ
จ่าสิบเอก สมศักดิ์ ใจดี
จ่าสิบเอก สมศักดิ์ เพ็งอินทร์
จ่าสิบเอก สมาน แสงจันทร์
จ่าสิบเอก สามารถ สารีวัน
จ่าสิบเอก สิรภพ แท่นมณี
จ่าสิบเอก สุขเกษม พลเชียงสา
จ่าสิบเอก สุดใจ ทองนาค
จ่าสิบเอก สุทิน บุญเกิด
จ่าสิบเอก สุพจน์ นามเดช
จ่าสิบเอก สุรพจน์ รมย์ดี
จ่าสิบเอก สุรศักดิ์ สีจันทร์สุก
จ่าสิบเอก องอาจ บัวเพ็ชร์
จ่าสิบเอก อดิศร เกษรุตร์

หน้า ๔๕
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๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จ่าสิบเอก อดุลย์ ขาววิเศษ
จ่าสิบเอก อนุศักดิ์ ศรีจันทร์ม่วง
จ่าสิบเอก อภิชาติ แสงสมัย
จ่าสิบเอก อริญชย์ จันทร
จ่าสิบเอก อัครเดช เมืองลือ
จ่าสิบเอก อาทิตย์ แสงนา
จ่าสิบเอก อานาจ กาญพินิจ
จ่าสิบเอก เอกสิทธิ์ ประดับทอง
จ่าสิบเอก โอม รัตนพันธุ์
พันจ่าเอก จตุพล กิจมะโน
พันจ่าเอก จักรกฤษณ์ กลิ่นหอม
พันจ่าเอก ชุมพล ม่วงหวาน
พันจ่าเอก ชูเกียรติ ต้องประสงค์
พันจ่าเอก เทิดศักดิ์ อ่าบางยุง
พันจ่าเอก ธรรมนูญ พานิชสิทธิ์
พันจ่าเอก ปกรณ์สิทธ์ จันทรสโร
พันจ่าเอก ปรัชญา อินทร์หอม
พันจ่าเอก พร้อมมนัส เป้าหลักแหลม
พันจ่าเอก โพนทอง ศรีเทียน
พันจ่าเอก ยงค์ชัย งามวงค์
พันจ่าเอก วัจนนท์ พลรัตน์
พันจ่าเอก สมชาย ป้อมแก้ว
พันจ่าเอก สุชาติ สิงห์วงศ์
พันจ่าเอก อภิรักษ์ น้อยเนตร
พันจ่าเอก อิทธิพล ชนะณรงค์เดช
พันจ่าอากาศเอก เกรียงไกร เพชรกันหา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

พันจ่าอากาศเอก ขวัญชัย สังขะวรรณะ
พันจ่าอากาศเอก จรูญวิทย์ เสริฐศรี
พันจ่าอากาศเอก จักรพงษ์ บุรณศิริ
พันจ่าอากาศเอก เฉลิมพงศ์ สุภานันท์
พันจ่าอากาศเอก ไชยณรงค์ พวงยะ
พันจ่าอากาศเอก ทวิช ดีบุก
พันจ่าอากาศเอก ธงชัย บุญเลิศ
พันจ่าอากาศเอก ธนภพ มีเจริญ
พันจ่าอากาศเอก ธิติโรจน์ หมุดแก้ว
พันจ่าอากาศเอก ประสิทธิ์ ชนะศักดิ์
พันจ่าอากาศเอก ปรีชา โฉมฉิน
พันจ่าอากาศเอก ปัญจ จุ้ยกิจคล่อง
พันจ่าอากาศเอก พิเชฐ ศรีพงษ์
พันจ่าอากาศเอก พิศิษฎ์ มิ่งขวัญ
พันจ่าอากาศเอก ภาสพงศ์ ฝึกศิลป์
พันจ่าอากาศเอก ภูมิพันธ์ สุวรรณวาสี
พันจ่าอากาศเอก มานพ แย้มฉิม
พันจ่าอากาศเอก ระพี วะชังเงิน
พันจ่าอากาศเอก วัชระ ศรีเสริมสุข
พันจ่าอากาศเอก วีรกร คนึงโชติ
พันจ่าอากาศเอก ศุภกร วงษ์แตง
พันจ่าอากาศเอก สิทธิชัย แสงสวัสดิ์
พันจ่าอากาศเอก สิทธิพล หอมจิตต์
พันจ่าอากาศเอก อภิชัย สุวรรณ์
พันจ่าอากาศเอก อภิชาติ เกตุเนตร
พันจ่าอากาศเอก อานุภาพ กองพรม

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

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ร้อยตรีหญิง กุลฐินี ฤทธิพร
ร้อยตรีหญิง จุฑาทิพย์ ทรงชุ่ม
ร้อยตรีหญิง ณัฐจารี ชุมภูทอง
ร้อยตรีหญิง ณัฐว์ณิชา ธรรมพัฒนจิต
ร้อยตรีหญิง ดวงเดือน ฟองจันตา
ร้อยตรีหญิง ดวงเนตร เฉยชมผล
ร้อยตรีหญิง ดวงฤทัย บุญศิริ
ร้อยตรีหญิง ธัญนิชา บุญชูธนะวัตร
ร้อยตรีหญิง นฤษร มีสวนนิล
ร้อยตรีหญิง น้องนุช มานะดารงธรรม
ร้อยตรีหญิง นันท์นภัส คงสุขโข
ร้อยตรีหญิง นุชนาถ ปั้นคุ้ม
ร้อยตรีหญิง บุญลักษณ์ เอกตาแสง
ร้อยตรีหญิง ปนัดดา รุ่งเรืองผล
ร้อยตรีหญิง ปริยากร วังยาว
ร้อยตรีหญิง รัชดาวรรณ
กิตินารถอินทราณี
ร้อยตรีหญิง ลัดดาวัลย์ ศรีสงคราม
ร้อยตรีหญิง วลัยพร บัวเพิ่ม
ร้อยตรีหญิง สุมณฑ์รัศมิ์ ศรีขจรลาภ
ร้อยตรีหญิง สุมาลี กรไธสง
ร้อยตรีหญิง สุวรรณ ธรรมนุวัติ
ร้อยตรีหญิง อุทุมพร ชุติมารังสรรค์
เรือตรีหญิง กนกวรรณ กันหารัตน์
เรือตรีหญิง ณภัทรารัตน์ เกษมณี
เรือตรีหญิง ทักษิณา ดารงพันธ์

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

หน้า ๔๗
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เรือตรีหญิง ประภัสสร ยิ่งโสภณ
เรือตรีหญิง เพทาย วัชรเทศ
เรือตรีหญิง สุนิสา อินทเจียด
เรือตรีหญิง อภิญญา นามวงษ์
เรืออากาศตรีหญิง นุชนารถ
แก้วกระจาย
เรืออากาศตรีหญิง เปรมสุข
จันทร์เปล่ง
จ่าสิบเอกหญิง กันยาวีร์ ศิริกรรณ์
จ่าสิบเอกหญิง กิติยา บัวงาม
จ่าสิบเอกหญิง จรัญญา อยู่เย็น
จ่าสิบเอกหญิง จันทร์พิมพ์ ทองศรีเมฆ
จ่าสิบเอกหญิง จาเนียร มากันต์
จ่าสิบเอกหญิง ชลธิชา ปิ่นทอง
จ่าสิบเอกหญิง โซฮรา ชิตานุวัตร์
จ่าสิบเอกหญิง ณชญาดา ใจหาญ
จ่าสิบเอกหญิง ดารา แสงนวล
จ่าสิบเอกหญิง เดือนเพ็ญ พิตอน
จ่าสิบเอกหญิง ธัชกร ปั้นเหน่งเพชร
จ่าสิบเอกหญิง ธัญญารัตน์ คล้าเหลือ
จ่าสิบเอกหญิง นฤมล วิจิตรบรรณการ
จ่าสิบเอกหญิง นันทรัตน์ ชาวบางแก้ว
จ่าสิบเอกหญิง นิยดา หนูแก้ว
จ่าสิบเอกหญิง ปรารถนา วังกานนท์
จ่าสิบเอกหญิง ปัณยตา กังสนานนท์

๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จ่าสิบเอกหญิง พรพิมล ศุกรเศรณี
จ่าสิบเอกหญิง พฤกษชาติ วานิช
จ่าสิบเอกหญิง ภิญญดา พุ่มศรี
จ่าสิบเอกหญิง มิรันตี ศิริรัตน์
จ่าสิบเอกหญิง รุ่งนภา บุญเนาว์
จ่าสิบเอกหญิง วรัญญา ชนะณรงค์เดช
จ่าสิบเอกหญิง วันดี แก้วอ่อนตา
จ่าสิบเอกหญิง วันเพ็ญ คล้าเอม
จ่าสิบเอกหญิง วาสนา คงบุรี
จ่าสิบเอกหญิง วิภาณี ทรัพย์ศิริ
จ่าสิบเอกหญิง ศิรินทร์รัตน์ บุญรัตน์
จ่าสิบเอกหญิง ศุกาญจน์ดา แสงอิ่ม
จ่าสิบเอกหญิง สมบุญ พูลศักดิ์
จ่าสิบเอกหญิง สันทนา กรีขจร
จ่าสิบเอกหญิง สุทธิวรรณ แก้วอ่อนตา
จ่าสิบเอกหญิง สุพัตตรา กลึงกลิ่น
จ่าสิบเอกหญิง อโณทัย เพิ่มพูล
จ่าสิบเอกหญิง อภิรดี คงหญ้าคา
จ่าสิบเอกหญิง อมรรัตน์ คาสัตย์
จ่าสิบเอกหญิง อรวรรณ ชลรัตนชีวิน
จ่าสิบเอกหญิง อรอนงค์
สมบูรณ์ทวีโชค
๒๕๐ จ่าสิบเอกหญิง อัชชราพร พุ่มโพธิ์
๒๕๑ จ่าสิบเอกหญิง อารียา เฮ้งเจริญ
๒๕๒ พันจ่าเอกหญิง จินตนา งามละม้าย

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๓
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๒๕๘
๒๕๙
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หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

พันจ่าเอกหญิง จุฑารัตน์ แสนสะอาด
พันจ่าเอกหญิง พัชราพรรณ ศรีม่วง
พันจ่าเอกหญิง วิยะดา โคเพ็ชร์
พันจ่าเอกหญิง ศิริลักษณ์ เกิดวัฒนา
พันจ่าเอกหญิง แสนสุข ปิณฑะดิษ
พันจ่าอากาศเอกหญิง โกสุม ดวงจิตต์
พันจ่าอากาศเอกหญิง ทัศนีย์ ถินแพ
พันจ่าอากาศเอกหญิง นันทวรรณ
อู่สุวรรณ

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๖๑ พันจ่าอากาศเอกหญิง ปภาดา
ช่างเพ็ชรผล
๒๖๒ พันจ่าอากาศเอกหญิง พชรภัทร
พรรณไวย
๒๖๓ พันจ่าอากาศเอกหญิง ภัสสร์มา
ไกรนิตย์
๒๖๔ พันจ่าอากาศเอกหญิง ภาวรินทร์
ภู่ระย้า

เหรียญทองช้างเผือก (รวม ๒๘๕ ราย)
จ่าสิบเอก ณรงค์ศักดิ์ งามศรีทอง
๑๖ พันจ่าโท พิเชษฐ์ แก้วทวี
จ่าสิบเอก ปริญญา พริ้งวณิช
๑๗ พันจ่าอากาศโท วันวิชัย คงเลิศ
จ่าสิบเอก วุฒิพงษ์ ครุฑพงษ์
๑๘ จ่าสิบตรี กรกล นามบัวน้อย
จ่าสิบเอก สุรพงษ์ รอดมะลิ
๑๙ จ่าสิบตรี กฤช ศรีประสาน
พันจ่าอากาศเอก กิตติศักดิ์ ใจกว้าง
๒๐ จ่าสิบตรี กฤษฎา คาเรืองศรี
พันจ่าอากาศเอก พีรกิจ สีสอาด
๒๑ จ่าสิบตรี กฤษดา นิมิตรภูวดล
จ่าสิบโท กันตกร บุญสวัสดิวงศ์
๒๒ จ่าสิบตรี กองพันธุ์ พ่วงโพธิ์
จ่าสิบโท เทอดศักดิ์ กรอบทอง
๒๓ จ่าสิบตรี กัณนิพิฐ เพชรทูล
จ่าสิบโท ธีรไชย พุ่มพวง
๒๔ จ่าสิบตรี กันต์ธิพัฒน์ เพชรทิม
จ่าสิบโท ประทีป แคฝอย
๒๕ จ่าสิบตรี กัมปนาท ดวงนาวงศ์
จ่าสิบโท ภาสกร มีพันธ์
๒๖ จ่าสิบตรี กิจติ ณ ภูเขียว
จ่าสิบโท สายันต์ สุนทรวัฒน์
๒๗ จ่าสิบตรี กิตติเดช โตสารเดช
จ่าสิบโท สุทัศน์ ท่วมพุดซา
๒๘ จ่าสิบตรี กิติศักดิ์ พยัฆโค
พันจ่าโท จตุรงค์ แสงไทย
๒๙ จ่าสิบตรี เกรียงศักดิ์ สร้อยวัน
พันจ่าโท บรรเจิด ดอนสมพงษ์
๓๐ จ่าสิบตรี ขวัญ เงินเส็ง

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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จ่าสิบตรี งาน จันทร์ทิพย์
จ่าสิบตรี จอมเจตตร์ เพิ่มสกุล
จ่าสิบตรี จิราวัฒน์ ใสสุข
จ่าสิบตรี จิราวุฒิ วิรุฬภักดิ์
จ่าสิบตรี จีระวัฒน์ สิงห์โคตร
จ่าสิบตรี จีราวุธ ชูจันทร์
จ่าสิบตรี เจนณรงค์ พวงเปลี้ย
จ่าสิบตรี เจษฎา แตงเหลือง
จ่าสิบตรี เฉลิมพร โยมา
จ่าสิบตรี เฉลิมพล รอดทอง
จ่าสิบตรี ชนินทร์ พัฒนผล
จ่าสิบตรี ชยุต โพธิรัตน์
จ่าสิบตรี ชลิต ดวงราบรื่น
จ่าสิบตรี ชัชฤทธิ์ ป้อมเงิน
จ่าสิบตรี ชัชวาลย์ ติดยงค์
จ่าสิบตรี ชาญชัย วงค์ทิม
จ่าสิบตรี ชูสิทธิ์ คาขวัญ
จ่าสิบตรี เชาวลิต ไม้ดัดพันธุ์
จ่าสิบตรี ณชัย กลั่นทอง
จ่าสิบตรี ณัฐพล หยกอุบล
จ่าสิบตรี ณัฐพล เพ็ชรล้อมทอง
จ่าสิบตรี ทรรศนกรณ์ ชี้กิ่ง
จ่าสิบตรี ทองมี ผลาผล
จ่าสิบตรี ทูนศักดิ์ ศรีเทียน
จ่าสิบตรี ธนกร สายเนตร
จ่าสิบตรี ธรรมนูญ ยังประเสริฐ

หน้า ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
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(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จ่าสิบตรี ธัชเวช พึ่งอัมพร
จ่าสิบตรี ธันวา โชติชนา
จ่าสิบตรี ธีรพล คาแก้ว
จ่าสิบตรี ธีระ พงษ์สวัสดิ์
จ่าสิบตรี ธีระ อานาจเจริญ
จ่าสิบตรี นพดล จงภู่
จ่าสิบตรี นพดล สว่างศรี
จ่าสิบตรี นพดล เพียรการ
จ่าสิบตรี นพพร ปั้นทอง
จ่าสิบตรี นพรัตน์ อิฟู
จ่าสิบตรี นฤเทพ สร้อยแท้
จ่าสิบตรี นวพล อินทรเจริญ
จ่าสิบตรี นักพรต อินขาน
จ่าสิบตรี นิพล คันธาโย
จ่าสิบตรี บรรพจน์ เฉลิมทรัพย์
จ่าสิบตรี บันลือ เหลืองงามขา
จ่าสิบตรี บุญญเกียรติ รอดเรืองเดช
จ่าสิบตรี บุญมี ไหมทอง
จ่าสิบตรี ปฏิธาน เสือคง
จ่าสิบตรี ปฐมสิทธิ์ แตงชุ่ม
จ่าสิบตรี ประจักร์ วังคีรี
จ่าสิบตรี ประภาส ภูหาด
จ่าสิบตรี ประสิทธิ์ มั่นโพธิ์
จ่าสิบตรี ปริตต์ พิพัฒนาชัยกิจ
จ่าสิบตรี ปรีชา สิงห์ทอง
จ่าสิบตรี ปิยพงษ์ ดวงพร

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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๑๐๘

จ่าสิบตรี พงศกร สุวรรณพาหะ
จ่าสิบตรี พฤฒิพงศ์ สันติวรวุฒิ
จ่าสิบตรี พลากร แมลงผึ้ง
จ่าสิบตรี พิศุทธิ์ธรรม คล้ายทอง
จ่าสิบตรี ไพบูลย์ ชานาญกุล
จ่าสิบตรี ภรัณยู จบศรี
จ่าสิบตรี ภานุพงศ์ สุดประโคน
จ่าสิบตรี มนตรีพงศ์ สลักคา
จ่าสิบตรี มหิทธร สังข์พงษ์
จ่าสิบตรี เมธี รุ่งศรีกนก
จ่าสิบตรี รังสรรค์ ชัยรมณ์
จ่าสิบตรี รัชชาพงษ์ จันทมาศ
จ่าสิบตรี รัชวัตร ธีรพินิจกิจการ
จ่าสิบตรี เรืองวิทย์ ชั่งดวงจิตร์
จ่าสิบตรี ลือชา กิจบุญชู
จ่าสิบตรี วนุพงษ์ พิพัฒน์ธรรม
จ่าสิบตรี วรุฒ สายคงดี
จ่าสิบตรี วสันต์ สุวรรณวาสี
จ่าสิบตรี วัชรพันธุ์ สาระรส
จ่าสิบตรี วัชระ จันใด
จ่าสิบตรี วัฒนา คิดควร
จ่าสิบตรี วิทยา คาผอง
จ่าสิบตรี วิทยา ดาอ่า
จ่าสิบตรี วิศิษฏ์ จ่ายแว่น
จ่าสิบตรี วีระยุทธ์ สุดพังยาง
จ่าสิบตรี ศราวุธ บุญเพ็ชร์

หน้า ๕๐
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๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จ่าสิบตรี ศิวะ รุ่งแจ้ง
จ่าสิบตรี สมพล ยุบไธสง
จ่าสิบตรี สมิส อาจสาริกรณ์
จ่าสิบตรี สรกฤช คล้ายฤทธิ์
จ่าสิบตรี สามารถ ตับกลาง
จ่าสิบตรี สาเริง แสงทองดี
จ่าสิบตรี สิทธิเดช อมรฉัตร
จ่าสิบตรี สืบพงษ์ กองศิลป์
จ่าสิบตรี สุกฤต กิจบารุง
จ่าสิบตรี สุกิจ อบเชย
จ่าสิบตรี สุเทพ ศรีวงษ์รักษา
จ่าสิบตรี สุเทพ อารีรักษ์
จ่าสิบตรี สุธีร์ เอี่ยมอ่า
จ่าสิบตรี สุรเชษฐ ทองมี
จ่าสิบตรี สุรศักดิ์ คอยคา
จ่าสิบตรี สุรศักดิ์ คุณณารักษ์
จ่าสิบตรี สุรศักดิ์ ผลานิผล
จ่าสิบตรี สุรศักดิ์ ศรีวรสาร
จ่าสิบตรี สุวัฒน์ บ่ายเมือง
จ่าสิบตรี หัสนัย อิ่นคา
จ่าสิบตรี หัสสกรณ์ ศิรภรณ์พัฒน์
จ่าสิบตรี เหมันต์ ศิริยะ
จ่าสิบตรี อธิพงศ์ ทองน้อย
จ่าสิบตรี อนันต์ สิมมาลา
จ่าสิบตรี อนุชา วิเศษกุล
จ่าสิบตรี อรรถสิทธิ์ อินทร์โพธิ์
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จ่าสิบตรี อัจฉยะ ฉลาดล้า
จ่าสิบตรี อ่างพลอย ทั่งจันทร์
จ่าสิบตรี อาทิตย์ รอดงาม
จ่าสิบตรี เอกชัย เกตุแก้ว
พันจ่าตรี กฤตภาศ เนมีย์
พันจ่าตรี กฤษฎา เหมกุล
พันจ่าตรี กัมปนาท สุระสัจจะ
พันจ่าตรี กัมพล หอมนาน
พันจ่าตรี กาธร สุขประเสริฐ
พันจ่าตรี ชาตรี เฮงสากล
พันจ่าตรี ธนพล ปรุรัตน์
พันจ่าตรี ปัทพล วงศ์กาฬสินธุ์
พันจ่าตรี ภิรมย์ บานจาย
พันจ่าตรี มนตรี จันทร์ดี
พันจ่าตรี วรพล วะนาพรม
พันจ่าตรี ศรัณย์ พลอยสีสุข
พันจ่าตรี ศราวุฒิ ปิ่นสันเทียะ
พันจ่าตรี สถาพร ไชยพรรค
พันจ่าตรี สุรศักดิ์ ฟักโต
พันจ่าตรี อดิศักดิ์ ตอนโพธิ์
พันจ่าตรี อนันตชัย สุราราช
พันจ่าตรี อนุศักดิ์ แก้วชื่น
พันจ่าตรี เอกภพ ดีประทีป
พันจ่าตรี เอกสิทธิ์ วิจิตร์จั่น
พันจ่าอากาศตรี คฑาวุธ ปัทมะเสวี

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๖๐ พันจ่าอากาศตรี จตุรงค์
แพงสร้อยน้อย
๑๖๑ พันจ่าอากาศตรี ชนะพงษ์
สกุลเพชรอร่าม
๑๖๒ พันจ่าอากาศตรี ชาตรี คงเงิน
๑๖๓ พันจ่าอากาศตรี เชาวลิต นิลกรณ์
๑๖๔ พันจ่าอากาศตรี เชาวลิต พรหมบุตร
๑๖๕ พันจ่าอากาศตรี ณัฐพล รักอ่อน
๑๖๖ พันจ่าอากาศตรี ตุลาพงศ์ จาลองเพ็ชร์
๑๖๗ พันจ่าอากาศตรี ธนาวุธน์ กรรฐโรจน์
๑๖๘ พันจ่าอากาศตรี ธวัชชัย โพธิราช
๑๖๙ พันจ่าอากาศตรี ธานี หมึกเจือ
๑๗๐ พันจ่าอากาศตรี นคร ก้อนจันเทศ
๑๗๑ พันจ่าอากาศตรี นิคม วงษ์บุดดา
๑๗๒ พันจ่าอากาศตรี นิทัศน์ นิลสนธิ
๑๗๓ พันจ่าอากาศตรี พงษ์เทพ คิดดี
๑๗๔ พันจ่าอากาศตรี พัชร น้าเงิน
๑๗๕ พันจ่าอากาศตรี พิเชฐ พินิจกุล
๑๗๖ พันจ่าอากาศตรี ภัทรศัย สุขเรืองรอง
๑๗๗ พันจ่าอากาศตรี ภูกิจ จาแนกมิตร
๑๗๘ พันจ่าอากาศตรี หม่อมหลวงวรธิษณ์
วรวรรณ
๑๗๙ พันจ่าอากาศตรี สมชาย วาดมณี
๑๘๐ พันจ่าอากาศตรี สราวุธ เจริญสุข
๑๘๑ พันจ่าอากาศตรี สราวุธ ทองหลาย

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

หน้า ๕๒
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พันจ่าอากาศตรี สุทธิชัย วงศ์สิงห์
พันจ่าอากาศตรี สุวัฒกรณ์ ลาพุทธา
พันจ่าอากาศตรี หัสนัย ทับทองหลาง
พันจ่าอากาศตรี อดุลย์ ตินา
พันจ่าอากาศตรี อภิชาติ พึ่งอ่า
พันจ่าอากาศตรี อมรเทพ ศรีบุรัมย์
จ่าสิบเอกหญิง ยุพารัตน์ เนาวรัตน์
พันจ่าอากาศเอกหญิง เกศรา
แสนสาราญ
จ่าสิบโทหญิง กานต์พิชชา ชาวหันคา
พันจ่าอากาศโทหญิง ฐิตารีย์
เพ็ชร์โรจน์
จ่าสิบตรีหญิง กมลวรรณ พรมหงษ์
จ่าสิบตรีหญิง กัลยาณี สีลากุล
จ่าสิบตรีหญิง กาญจนา ขันทจร
จ่าสิบตรีหญิง กุลิสรา ทิมจันทร์
จ่าสิบตรีหญิง เกศรินทร์ โภคัง
จ่าสิบตรีหญิง ขวัญปณัท ชื่นนิรันดร์
จ่าสิบตรีหญิง จันทนา วิชิตพัชรกุล
จ่าสิบตรีหญิง จิรา สุธรรมรักษ์
จ่าสิบตรีหญิง จีรวัจน์ ธรรมคง
จ่าสิบตรีหญิง จุฑามาศ คณนึงนนท์
จ่าสิบตรีหญิง ชุติมา โสธรบุญ
จ่าสิบตรีหญิง ฐิติพร ไปเร็ว
จ่าสิบตรีหญิง ณฐาพร ประดิษฐพจน์
จ่าสิบตรีหญิง ณปภัช ทองรักษ์
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(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จ่าสิบตรีหญิง ธนัทธิดา งามประยูร
จ่าสิบตรีหญิง นันทิญา เพ็ชรดี
จ่าสิบตรีหญิง นิภาพร อินศร
จ่าสิบตรีหญิง นิอร วิโรจน์รัตนพงศ์
จ่าสิบตรีหญิง ปภาขวัญ กามา
จ่าสิบตรีหญิง ปวีณา ปวรณา
จ่าสิบตรีหญิง ปัญญาพร เจริญนา
จ่าสิบตรีหญิง ปาริชาติ หอมอุดม
จ่าสิบตรีหญิง เปรมสุดา ชุติการ
จ่าสิบตรีหญิง ผ่องพรรณ พิมพ์โสม
จ่าสิบตรีหญิง พัชรี พยัฆคง
จ่าสิบตรีหญิง ภิญญดา ภูวิศกุลธร
จ่าสิบตรีหญิง มนทิรา อักษรสมบัติ
จ่าสิบตรีหญิง รัชฎาพร วรสิงห์
จ่าสิบตรีหญิง รัตนา หีบงา
จ่าสิบตรีหญิง รุ่งทิวา นินบดี
จ่าสิบตรีหญิง รุ้งตะวัน แตงรอด
จ่าสิบตรีหญิง ลลิตา เนตรศาสตร์
จ่าสิบตรีหญิง ลักขณา ควรราพึง
จ่าสิบตรีหญิง ลักษณา โตคุ้มภัย
จ่าสิบตรีหญิง วัชรินทร์ เกษรา
จ่าสิบตรีหญิง วัชรีภรณ์ คงคาชนะ
จ่าสิบตรีหญิง วาสนา เฉิดไทสงค์
จ่าสิบตรีหญิง สวรรยา ถนัดกล
จ่าสิบตรีหญิง สายทิพย์ กันธิยะ
จ่าสิบตรีหญิง สายฝน โชคประทาน
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จ่าสิบตรีหญิง สุขฤทัย ทองธรรมชาติ
จ่าสิบตรีหญิง สุพัตรา ศรีชวลิตเดชา
จ่าสิบตรีหญิง สุภาพร พุ่มนิล
จ่าสิบตรีหญิง เสาวลักษณ์ บานแย้ม
จ่าสิบตรีหญิง หนึ่งฤทัย ทองอยู่
จ่าสิบตรีหญิง อนันต์ธินี สังข์หรุ่น
จ่าสิบตรีหญิง อรชุมา โข่สูงเนิน
จ่าสิบตรีหญิง อานวย มะเส็ง
พันจ่าตรีหญิง กมลวรรณ เปล่งสร้อย
พันจ่าตรีหญิง ขนิษฐา โกศลจิตร์
พันจ่าตรีหญิง จุฑามาศ ปักษา
พันจ่าตรีหญิง จุฬารัตน์ ไชยมะงั่ว
พันจ่าตรีหญิง ญดา วงศ์ธีระธนะ
พันจ่าตรีหญิง ณภัสสรณ์
กีรติพัชรทัศน์
พันจ่าตรีหญิง ณิชชาภัทร เกียรติถาวร
พันจ่าตรีหญิง ทิพาภรณ์ วิไลเนตร
พันจ่าตรีหญิง ธนวรรณ วิรัชประเสริฐ
พันจ่าตรีหญิง ธนิดา ยุวดารงชัย
พันจ่าตรีหญิง ธมลณัฏฐ์ อ่อนอนงค์
พันจ่าตรีหญิง นริตรา ปั้นเหน่งเพชร
พันจ่าตรีหญิง นฤมล เอี่ยมทอง
พันจ่าตรีหญิง ประภาพร ทิพยารมย์
พันจ่าตรีหญิง ปาริฉัตร ปิ่นเกตุ
พันจ่าตรีหญิง ปิยะวรรณ วาดอินทร์
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(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจ่าตรีหญิง ไพลิน วิจิตรการ
พันจ่าตรีหญิง วันทณีย์ ธูปแก้ว
พันจ่าตรีหญิง วิชชุดา ทศนักข์
พันจ่าตรีหญิง ศุภญา คุ้มทรัพย์
พันจ่าตรีหญิง ศุภลักษณ์ พรมเกตุ
พันจ่าตรีหญิง ษิญาดา วิชชุเอกกมล
พันจ่าตรีหญิง สิรกาญน์ ใสเอี่ยม
พันจ่าตรีหญิง สุกัญญา แก้วน้อย
พันจ่าตรีหญิง สุวรรณา อ้นขวัญเมือง
พันจ่าตรีหญิง อลิสา รมย์มนตรี
พันจ่าอากาศตรีหญิง จันทร์ทิวา มีชัย
พันจ่าอากาศตรีหญิง ชมพูนุช
หัวใจแก้ว
พันจ่าอากาศตรีหญิง ณัฐกานต์
กาษรสุวรรณ
พันจ่าอากาศตรีหญิง ธมนต์อร
เรือขวางเพชร์
พันจ่าอากาศตรีหญิง นาฏฐมนทน์
เกียรติกิตติภณ
พันจ่าอากาศตรีหญิง บุญส่ง
สวนสมบูรณ์
พันจ่าอากาศตรีหญิง ประภัสสร
ศรีสาราญ
พันจ่าอากาศตรีหญิง พงษ์ลัดดา
อินทนู

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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๒๗๔ พันจ่าอากาศตรีหญิง พรรณทิวา
เพ็งวิสัย
๒๗๕ พันจ่าอากาศตรีหญิง ภทรพรรณ
ศรีแก้ว
๒๗๖ พันจ่าอากาศตรีหญิง มิณลดาภรณ์
บุตโรบล
๒๗๗ พันจ่าอากาศตรีหญิง วรินพร เย็นคา
๒๗๘ พันจ่าอากาศตรีหญิง วิธาวีร์
ปิติโชคจิรศักดิ์
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(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๗๙ พันจ่าอากาศตรีหญิง ศนัณธฉัตร์
รินนาศักดิ์
๒๘๐ พันจ่าอากาศตรีหญิง ศิริพร แผลงศร
๒๘๑ พันจ่าอากาศตรีหญิง โศรายา สุขยวง
๒๘๒ พันจ่าอากาศตรีหญิง สิรินทรา หัสดา
๒๘๓ พันจ่าอากาศตรีหญิง สุดใจ สุขเมือง
๒๘๔ พันจ่าอากาศตรีหญิง สุพรรัตน์
โรจน์พรหมทอง
๒๘๕ พันจ่าอากาศตรีหญิง อาทิตยา ลาทอง

กองบัญชาการกองทัพไทย
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๒๙๙ ราย)
พันเอก กมล เวชศาสตร์
๑๕ พันเอก จีระเดช มั่งไธสง
พันเอก กฤชกมล ธรรมานุกูล
๑๖ พันเอก จีรัฏฐ์ เชื้อชาติ
พันเอก กฤศ ศิริพงศ์
๑๗ พันเอก เจษฎ์ อยู่สมบูรณ์
พันเอก กฤษฏ์ สุขมาก
๑๘ พันเอก ฉัตรพร แขวัฒนะ
พันเอก กฤษดา จีนเกิด
๑๙ พันเอก ชนินทร์ ขาวรัตน์
พันเอก กวิน นาคเรือง
๒๐ พันเอก ชนุตร์พันธ์ วชราภรณ์พินทุ
พันเอก กัมปนาท ลอยลม
๒๑ พันเอก ชยพล ศุภนามัย
พันเอก กิติพงษ์ จุลพงษ์
๒๒ พันเอก ชัชจารุกิตติ์ กอทอง
พันเอก กุมิตร โกยสมบูรณ์
๒๓ พันเอก ชัชชาย หอมจันทร์
พันเอก ขรรค์ชิต วิชาวรณ์
๒๔ พันเอก ชัชวัฎ อารีย์รัตนะนคร
พันเอก คงพล ศรีประทุมวงศ์
๒๕ พันเอก ชัยฤทธิ์ วันนู
พันเอก คณพศ รัตมณีนาวา
๒๖ พันเอก ชัยวัฒน์ คชวงษ์
พันเอก จบทิศ บุญเรือง
๒๗ พันเอก ชาญณรงค์ บุญญชาติภักดี
พันเอก จิตรกร ใบรักษา
๒๘ พันเอก ชาติเฉลิม สายสมบัติ

