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
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

หน้า ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

กองทัพบก
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๙๑๖ ราย)
พันเอก กร มณีพรหม
๒๕ พันเอก กิตติพงศ์ รัฐประเสริฐ
พันเอก กรกฎ ภู่โชติ
๒๖ พันเอก กิตติพนธ์ สมจิต
พันเอก กรกานต์ นาเวชวนิชกุล
๒๗ พันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ
พันเอก กฤช ธีราวัฒนานนท์
๒๘ พันเอก กิตติศักดิ์ เพ็ชรน้อย
พันเอก กฤตติภูมิ หอมหวล
๒๙ พันเอก กิติพจน์ ถาวรศาสนวงศ์
พันเอก กฤตภาส โตจาเริญ
๓๐ พันเอก กุลพัชร จึงประวัติ
พันเอก กฤศ ศรีเดชาสินธุ์
๓๑ พันเอก เกรียงไกร ลาดปาละ
พันเอก กฤษฎา ศรีธนภัครางกูร
๓๒ พันเอก เกรียงศักดิ์ วัฒนเกริก
พันเอก กฤษฎา สืบสันติพงษ์
๓๓ พันเอก เกษม สุขประเสริฐ
พันเอก กฤษฎาวุฒิ โสภิกุล
๓๔ พันเอก เกษมศักดิ์ แสงเถกิง
พันเอก กฤษณ์ วราภิรมย์
๓๕ พันเอก เกียรติชัย ชิงสกล
พันเอก กฤษณ์ สุนสะธรรม
๓๖ พันเอก เกียรติพนธ์ ประทุมรัตน์
พันเอก กฤษดา ทองตาลึง
๓๗ พันเอก เกียรติศักดิ์ ทรัพย์เมฆ
พันเอก กฤษดา ปานทับทิม
๓๘ พันเอก เกียรติศักดิ์ สุริยะโยธิน
พันเอก กลยุทธ อรุณวงษ์
๓๙ พันเอก โกญจนาท ธูปเทียนรัตน์
พันเอก กวิน สิงหนาทนิติรักษ์
๔๐ พันเอก โกวิท บุญยกิจโณทัย
พันเอก กษิดิศ ฉ่ากมล
๔๑ พันเอก โกศล โกศลยุทธสาร
พันเอก กอสิน กัมปนยุทธ์
๔๒ พันเอก โกศล พันธุรัตน์
พันเอก กังวานไกล ชมภูศรี
๔๓ พันเอก ไกรเดช คงสนิท
พันเอก กัมปนาท อินวะษา
๔๔ พันเอก ขจรเดช วงศ์อัครชัย
พันเอก กัมพล คาเพ็ง
๔๕ พันเอก ขจรศักดิ์ อินทร์ทอง
พันเอก กาธร เกิดท่าไม้
๔๖ พันเอก ขจรศักดิ์ โอฬารวัต
พันเอก กิตติ คงหอม
๔๗ พันเอก ขวัญประชา แก้วแปง
พันเอก กิตติ ประพิตรไพศาล
๔๘ พันเอก เขมสิฒา ฟักอังกูร

เล่ม 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
๗๔

พันเอก คมกฤช แย้มกลิ่น
พันเอก คมกฤษณ์ หลักคา
พันเอก คมสัน เวนานนท์
พันเอก คามิน นาคภาณุวัฒน์
พันเอก เคลื่อน อัศวภูมิ
พันเอก จเด็จ กระจ่างศรี
พันเอก จเด็จ จาดเลน
พันเอก จเด็จ โฉสูงเนิน
พันเอก จตุพร มณีนัย
พันเอก จตุรภัทร ดวงนิมิตร
พันเอก จรัญ สุวรรณวงศ์
พันเอก จรัล คุ้มสุภา
พันเอก จรัล ปลอดชุ่ม
พันเอก จรูญ เกิดปั้น
พันเอก จะเด็จ เถื่อนทอง
พันเอก จะเด็ด นวลมณี
พันเอก จักร ศรีจินดา
พันเอก จักรพงศ์ พันธุ์มงคล
พันเอก จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์
พันเอก จักริน จิตคติ
พันเอก จารึก แก้วผลึก
พันเอก จารัส เข็มกลัด
พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง
พันเอก จิรวัฒน์ แก้วรุ่งโรจน์
พันเอก จิรวัฒน์ มากทรัพย์
พันเอก จิระเดช วงศ์สุวัฒน์

หน้า ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก จิรัฏฐ์ ช่วงฉ่า
พันเอก จุติ รุ่งกาจัด
พันเอก เจริญศักดิ์ พืชนะ
พันเอก เจษฎา ไวศยะ
พันเอก เจษฎา อุดมมงคล
พันเอก ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง
พันเอก ฉลอง ทุสาวุฒิ
พันเอก ฉลอง โพธิ์ศรีทอง
พันเอก ฉัตรชัย พานิชอัตรา
พันเอก ฉัตรชัย วุฒาพาณิชย์
พันเอก เฉลิม สีเจริญ
พันเอก เฉลิม อินอิว
พันเอก เฉลิมชัย สุทธินวล
พันเอก เฉลิมพงศ์ คงบัว
พันเอก เฉลิมพร ขาเขียว
พันเอก เฉลิมพล จันดา
พันเอก เฉลิมพันธ์ ชานาญจิตต์
พันเอก เฉลิมศักย์ ดาสะอาด
พันเอก ชนะชัย น่าชม
พันเอก ชวลิต ไกรเภา
พันเอก ชัชพล ศรีมี
พันเอก ชัชวาล ศิริเขต
พันเอก ชัชวินท์ ยิ้มแย้ม
พันเอก ชัยณรงค์ ทองจาริก
พันเอก ชัยนันท์ ศิลปชัย
พันเอก ชัยยพฤติ วิบูลย์สุข

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕

พันเอก ชัยยศ บุญศรี
พันเอก ชัยฤทธิ์ แก้วสอาด
พันเอก ชัยฤทธิ์ ทิพย์ชื่น
พันเอก ชัยวัฒน์ กรรณิการ์
พันเอก ชัยสิทธิ์ ภาวศุทธิกุล
พันเอก ชาคริต สนิทพ่วง
พันเอก ชาญชัย เหรียญจู
พันเอก ชาญณรงค์ ทรงศรีม่วง
พันเอก ชาตรี จารุทะวัย
พันเอก ชาตรี สงวนธรรม
พันเอก ชาติชาย นันตา
พันเอก ชายธนัญชา วาจรัต
พันเอก ชานาญ ใจทัน
พันเอก ชินวิช เจริญพิบูลย์
พันเอก ชินสรณ์ เรืองศุข
พันเอก ชิษณุพงศ์ ปุ่นศิริ
พันเอก ชุมพล ภูศิริวัฒน์กุล
พันเอก เชษฐา ทานกระโทก
พันเอก เชาวลิต แสงคา
พันเอก เชื้อชาย แสงทอง
พันเอก โชติพงศ์
อิศรางกูร ณ อยุธยา
พันเอก ไชยนคร กิจคณะ
พันเอก ไชยา พงษ์อริยะทรัพย์
พันเอก ฐากูร พากเพียรทรัพย์
พันเอก ฐานุพงศ์ ธนชัยบุบผารมย์

หน้า ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก ฑิตย์ ทองบุราณ
พันเอก ณธีภัสร์ นิมิตชัยอนนต์
พันเอก ณปวร ประทีปอุษานนท์
พันเอก ณรงค์ จันทร์สืบสาย
พันเอก ณรงค์ ตันติสิทธิพร
พันเอก ณรงค์ ประกอบสุข
พันเอก ณรงค์ ปรีดาอนันทสุข
พันเอก ณรงค์ ภักดีศุภผล
พันเอก ณรงค์ สวนแก้ว
พันเอก ณรงค์กรณ์ ช่างแกะ
พันเอก ณรงค์ฤทธิ์ ชุณหะนันทน์
พันเอก ณรงค์ฤทธิ์ ปัทมะสุคนธ์
พันเอก ณรงค์ฤทธิ์ สนองคุณ
พันเอก ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร
พันเอก ณรงค์ศักดิ์ ปาลสุวรรณ
พันเอก ณัฏฐพงศ์ อัศวินวงศ์
พันเอก ณัฏฐภูมิ หลาวทอง
พันเอก ณัฐจักษ์ สงวนศักดิ์
พันเอก ณัฐวุฒิ หอมวิเศษวงศา
พันเอก ณุดนัย บูรณสมภพ
พันเอก ดนัย นิสสัยสุข
พันเอก ดนัย มีแก้วกุญชร
พันเอก ดารง ทองอยู่
พันเอก ดุลยทรรศน์ อิ่มอ้วน
พันเอก ดุสิต ประพฤติดีพร้อม
พันเอก เดชบดินทร์ ปัญญาจันทร์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๒
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

หน้า ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอก เดชพัฒน์ วิภาวนิช
พันเอก เดชา ศรีมงคล
พันเอก เดชากร จันต๊ะสาร
พันเอก เด่นพงษ์ อินทร์แหยม
พันเอก ตรีพจน์ โพธิสอน
พันเอก ตรีรัตน์ ตันศรีวงษ์
พันเอก ไตรรัตน์ สุมาตรา
พันเอก ถกล มักการุณ
พันเอก ถนัด พูนนายม
พันเอก ถาวร เหลี่ยมสมบัติ
พันเอก ถาวร อินทรัตน์
พันเอก ทธิ สทิสินทร์
พันเอก ทนง จุ้ยรอด
พันเอก ทนงศักดิ์ แก้วจันทร์ทอง
พันเอก ทรงยศ ทองก้อน
พันเอก ทรงวุฒิ อินทรภักดิ์
พันเอก ทวี กุดแถลง
พันเอก ทวีป วชิรเกียรติ
พันเอก ทวีศักดิ์ มีชานาญ
พันเอก ทวีศักดิ์ สมพงษ์
พันเอก ทองประมาณ จันทรอัมพร
พันเอก ทิศากร ยูวะเวส
พันเอก เทพพิทักษ์ นิมิตร
พันเอก เทอดศักดิ์ มีสัตย์ธรรม
พันเอก ธงชัย มีอนันต์
พันเอก ธงชัย ศรีพลากร

๑๗๘
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
พันเอก ธงชาติ โล่งจิตร
พันเอก ธนกฤต บัณฑิตานนท์
พันเอก ธนงศักดิ์ ไทยสกุลทอง
พันเอก ธนพล รุจิเลิศ
พันเอก ธนพันธ์ จันทรศิริ
พันเอก ธนัสถา ถมังรักษ์สัตว์
พันเอก ธนาวิชญ์ กิตติศุภคุณ
พันเอก ธนาวีร์ วิชาชัย
พันเอก ธนาวีร์ สุวรรณรัตน์
พันเอก ธรณิศ จันทรารัตน์
พันเอก ธรนิศวร์ เกื้อสกุล
พันเอก ธรรมนูญ ไม้สนธิ์
พันเอก ธรรมนูญ ศรีสอ้าน
พันเอก ธรรมเสถียร โรหิตเสถียร
พันเอก ธวัชชัย ทับทิมสงวน
พันเอก ธวัชชัย นาคสุวรรณ
พันเอก ธวัชชัย ปัญญะวิก
พันเอก ธวัชชัย ลีฬหานาจ
พันเอก ธวัชชัย วรรณดิลก
พันเอก ธวัชชัย ศิลปีโยดม
พันเอก ธัชพล ศิริสนธิ์
พันเอก ธัญญวิทย์ พงษ์โพธิ์
พันเอก ธานินทร์ เสนะวัต
พันเอก ธารงศักดิ์ บุญทักษ์
พันเอก ธิติ สุทธิวุฒินฤเบศร์
พันเอก ธิติพล อ่อนนิ่ม

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

พันเอก ธิษณ เกิดประเสริฐ
พันเอก ธีร์ แก้วแดง
พันเอก ธีรภัทร์ อินทร์พักทัน
พันเอก ธีรวัฒน์ กลั่นเรืองแสง
พันเอก ธีระ ศรีพงษ์
พันเอก ธีระพล ถาวรยุติธรรม
พันเอก ธีระวัฒน์ จึงสมานญาติ
พันเอก เธียรชัย หิรัญ
พันเอก เธียรวิชญ์ วรรธนะบูรณ์
พันเอก นนทวัฒน์ จันทร์ทอง
พันเอก นพพร จุลละบุษปะ
พันเอก นพพร วิริยราชวัลลภ
พันเอก นพพล พลภัทรพิจารณ์
พันเอก นพรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์
พันเอก นพเศรษฐ์ แหวนสัมฤทธิ์
พันเอก นภัค สุวรรณคีรี
พันเอก นรงฤทธิ์ สุวรรณภักดิ์
พันเอก นรภัทร กังวาลไกล
พันเอก นรศิษฎ์ ทองอ่อน
พันเอก นรเสฏฐ์ ศุภวราสุวัฒน์
พันเอก นราวุฒิ ทองม่วง
พันเอก นรินทรักษ์ เชษฐศิริ
พันเอก นริศ ศรีปัญจากุล
พันเอก นัทที ประสพโชคชัย
พันเอก นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์
พันเอก นาพล ไพบูลย์ฐิติพรชัย

หน้า ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก นิธิ อิงคสุวรรณ
พันเอก นิธินันท์ จันทร์อุไร
พันเอก นิธินันท์ ฤทธิ์ชัยทิพย์
พันเอก นิธิพัทธ์ อ่อนสนิท
พันเอก นิธิโรจน์ วรชาติธนะสาร
พันเอก นิพนธ์ คุณุ
พันเอก นิพนธ์ บุญศิริ
พันเอก นิพนธ์ สมัตถพันธุ์
พันเอก นิพนธ์ อินใหม่
พันเอก นิพิฐพนธ์ ไทยภักดี
พันเอก นิระมิต เงินทองดี
พันเอก นิวัต ก้อนทอง
พันเอก นิวัตน์ วิเชียรรัตน์
พันเอก บงกช อนันตพงษ์
พันเอก บรรจง นาดี
พันเอก บรรจบ แข็งขัน
พันเอก บรรเจิด จันทร์ส่งเสริม
พันเอก บรรเจิด บริรักษ์เลิศ
พันเอก บรรณศิริ บัวเผื่อน
พันเอก บรรลือ กมลดิลก
พันเอก บริบูรณ์ นาวาเจริญ
พันเอก บัญชา ปัญญาธนัญชัย
พันเอก บัญชา พันธ์มี
พันเอก บัณฑิต พรหมนิ่ม
พันเอก บัณฑิต ฟักพันธุ์ไผ่
พันเอก บุญเชิด กลับทุ่ง

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑

หน้า ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอก บุญมี บารุงทรัพย์
พันเอก บุญรวย วิศิษฎอนุพงษ์
พันเอก บุญลือ มะโนน้อม
พันเอก บุญเลิศ ยิ้มใหญ่
พันเอก บุญสร้าง เนียมหอม
พันเอก บุรินทร์ ทองประไพ
พันเอก บูรณะ จิวะนันทประวัติ
พันเอก บูรพา ผาสุขสวัสดิ์
พันเอก ปกรณ์ กุสุมวรรณ
พันเอก ปกรณ์ สุทธิลักษณ์
พันเอก ปกฤษฎิ์ เครือเนตร
พันเอก ปกิจจ์ แสงสว่าง
พันเอก ปฏิรพ เทภาสิต
พันเอก ปรมาตร อินทร์ประเสริฐ
พันเอก ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์
พันเอก ประชุม หมีปาน
พันเอก ประทัย ฉงสกุล
พันเอก ประทีป จันทรานนท์
พันเอก ประทีป วิจารณ์สถิตย์
พันเอก ประพจน์ สงวนพานิช
พันเอก ประพนธ์ วรนิกุลกิจ
พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา
พันเอก ประยูร เจริญพันธุ์
พันเอก ประวิทย์ แก่นจันทร์
พันเอก ประสาน เห็นประเสริฐ
พันเอก ประสิทธิชัย พ่วงจินดา

๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก ประเสริฐ คาสอน
พันเอก ประเสริฐ เรียนหัตถกรรม
พันเอก ประเสริฐ สุนันท์ชัยกุล
พันเอก ปริญญา รุ่งเรือง
พันเอก ปริญญา วีระเดชาพล
พันเอก ปริญญา วีระศรีนารา
พันเอก ปริพันธ์ ยาวิราช
พันเอก ปรีชา บุญเกิด
พันเอก ปรีชา เวหาธรนาวี
พันเอก ปรีชา สุขสมบูรณ์ธนา
พันเอก ปรีชา อภิวันท์ตระกูล
พันเอก ปรีชากร วีระประวัติ
พันเอก ปรีดา เชยคาแหง
พันเอก ปวีณ พึ่งพินิจ
พันเอก ปเสฎฐา สารลักษณ์
พันเอก ปองภพ วิสุทธิธรรม
พันเอก ปัญญา ตั้งความเพียร
พันเอก ปิยชาติ ศูนยะคณิต
พันเอก ปิยศักดิ์ มาลีเลิศ
พันเอก ปิยะ เกียรติอมรเวช
พันเอก ปิยะ แคล้วรอดภัย
พันเอก ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์
พันเอก ปิยะมิตร พลเยี่ยม
พันเอก ปิยะวัติ ราชวงศ์
พันเอก ปุญชทร ทิพยวงษ์
พันเอก ผจญ เฮงสิน

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓

พันเอก ผ่านศึก อนันตพงษ์
พันเอก พงศ์นิกูล ไชยะบุรินทร์
พันเอก พงศ์พัฒน์ ขันธเขตต์
พันเอก พงศ์พัฒน์ เจริญพิบูลย์
พันเอก พงศ์พิสิษฐ์ พิพัฒน์พงษ์
พันเอก พงศ์ภทร ศิริสัมพันธ์
พันเอก พงษ์ศักดิ์ คิ้วนาง
พันเอก พงษ์ศักดิ์ จันทรารัตน์
พันเอก พงษ์ศักดิ์ ศรีทองพิมพ์
พันเอก พงษ์ศักดิ์ สอนสุข
พันเอก พงษ์ศิลป์ สถิตย์ขราณี
พันเอก พงษ์สันติ์ จันทร์สอน
พันเอก พจฤทธิ์ รอบคอบ
พันเอก พยัพ พิลา
พันเอก พรเทพ ชิ้นสุวรรณ
พันเอก พรเทพ ยังรักษา
พันเอก พรรษิษฐ์ สุพรรณชนะบุรี
พันเอก พรหมราช เสนากิจ
พันเอก พรหมวิศเนตร สัตถาผล
พันเอก พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์
พันเอก พลกลิน อินทรณเดช
พันเอก พลพัฒน์ ธีรเนตร
พันเอก พสิษฐ์ ชาญเลขา
พันเอก พสิษฐ์ รัชพลพงศ์
พันเอก พัฒนา พันธุ์มงคล
พันเอก พัศพงศ์ ศิระจารุโรจน์

หน้า ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก พิจิตร บุญญสุวรรณ
พันเอก พิชชญาณ พวงทอง
พันเอก พิชัย แสงชาญชัย
พันเอก พิชัย อุดมบัวทอง
พันเอก พิชิต แกมนิรัตน์
พันเอก พิชิตชัย ทองตันไตรย์
พันเอก พิทยา โกมลแมน
พันเอก พิทยากร วิริยะวงศ์
พันเอก พิทยากูล โพธิสุวรรณ
พันเอก พิธิรัฐ พรรคพานิช
พันเอก พิพัฒน์ ศรีธนาบุตร
พันเอก พิษณุ สารถี
พันเอก พิสิษฐ์ พุทธรักษา
พันเอก พิสุทธิ์ เต็มภัทราโชค
พันเอก พีรพงษ์ วงศ์ชุลี
พันเอก พีรภาส บัวเจริญ
พันเอก พีระพงศ์ ศรีสุวรรณ
พันเอก พีระพล ไชยเสวี
พันเอก พีระยุทธ ศรีสุพรรณ
พันเอก เพิ่มยศ คุ้มเยาว์
พันเอก เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน
พันเอก เพียง น้อยแก้ว
พันเอก ไพฑูรย์ จงอยู่สุข
พันเอก ไพบูลย์ จุลภาคี
พันเอก ไพบูลย์ แย้มดอนไพร
พันเอก ไพรัช ศรีสารัตน์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕

หน้า ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอก ไพโรจน์ โตตามวงศ์
พันเอก ไพโรจน์ สุวรรณอักษร
พันเอก ไพศาล เฉลยฤทธิ์
พันเอก ไพศาล หมื่นเดช
พันเอก ไพสิฐพงศ์ ถาวรเจริญ
พันเอก เฟื่องศิริ ภูมิจิตร
พันเอก ภัทรดนัย กาญจนบุรานนท์
พันเอก ภัทราวุธ ทิพโกมุท
พันเอก ภาคภูมิ ผ่องจิตร
พันเอก ภาคภูมิ รุจิเสนีย์
พันเอก ภูมิรัชต์ ดุษฏี
พันเอก ภูริพงศ์ บาเพ็ญเพียร
พันเอก มงกุฎ แก้วพรหม
พันเอก มงคล ชัยยศ
พันเอก มงคล สมทรัพย์
พันเอก มนตรี ศุภกุลโอภาส
พันเอก มนัสวีร์ สุวรรณวัฒนา
พันเอก มหรรฆพันธุ์ มีชูรส
พันเอก มหรรณพ พึ่งพัฒน์
พันเอก มหิศวรณ์ ชัยเพ็ชร์
พันเอก มานพ ชัยมัติ
พันเอก มานิตย์ เผ่าพงษ์จันทร์
พันเอก มีชัย นิลศาสตร์
พันเอก เมธา ไผ่ล้อม
พันเอก ไมตรี ชูปรีชา
พันเอก ไมตรี บุตรชา

๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก ยงยุทธ ขันทวี
พันเอก ยรรยง กิจจาภรณ์
พันเอก ยรรยง ทิพาปกรณ์
พันเอก ยอดชาย ยุบล
พันเอก ยอดเพชร ภู่แส
พันเอก ยอดยุทธ ฦาชา
พันเอก ยอดอาวุธ พึ่งพักตร์
พันเอก ยุคล อั๋นวงศ์
พันเอก ยุทธการ เฉลิมแสนยากร
พันเอก ยุทธนา ธรรมธร
พันเอก ยุทธนา มีเจริญ
พันเอก ยุทธนา ลักษณียนาวิน
พันเอก ยุทธนาม เพชรม่วง
พันเอก ยุทธพงศ์ ทรรภลักษณ์
พันเอก ยุทธพงษ์ ทศวงศ์ชาย
พันเอก ยุทธพรหม จักษุรักษ์
พันเอก ยุทธภูมิ เดื่อดิน
พันเอก รชต บัวน้อย
พันเอก รณชัย พู่สอน
พันเอก รณวรรณ พจน์สถิตย์
พันเอก รนกร รมณีปูชนียะ
พันเอก ระพินธ์ ชัยประภา
พันเอก ระลึก คนใหญ่
พันเอก รังสรรค์ อินทชัย
พันเอก รัฏฐกรณ์ ไทยสีหราช
พันเอก รัฐพร พัฒนรังสรรค์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗

หน้า ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอก รัตติพล ตันยา
พันเอก รัษฎา พลอยโสภณ
พันเอก ราชันย์ หาญนาวี
พันเอก รุ่ง ประชาธนานุกิจ
พันเอก รุ่งเพชร คนทัด
พันเอก รุ่งโรจน์ อนันตโท
พันเอก เรืองเดช ฟูปินวงศ์
พันเอก เรืองพงษ์ วงษ์ศรีสุข
พันเอก เรืองโรจน์ เสนาราง
พันเอก เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร
พันเอก เรืองศักดิ์ เรืองพระยา
พันเอก ฤทธิกร การะเวก
พันเอก ฤาชา ประสาทแก้ว
พันเอก เลอสรรพ์ ลือสุทธิวิบูลย์
พันเอก วชิร จันทร์กระจ่าง
พันเอก วชิรวิชญ์ สาริกานนท์
พันเอก วรการ วงศ์สังข์
พันเอก วรจิตร ศาสตร์ศิลป์
พันเอก วรเชฏฐ สุพัฒน์
พันเอก วรเดช สุขมากปภาวิน
พันเอก วรพจน์ ตระการศิรินนท์
พันเอก วรพจน์ ปูรณโชติ
พันเอก วรยส เหลืองสุวรรณ
พันเอก วรรณวิทย์ รงค์เรือง
พันเอก วรรธ อุบลเดชประชารักษ์
พันเอก วรศักดิ์ ชุบขุนทด

๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก วรสิทธิ์ เอี่ยมเอาฬาร
พันเอก วรา อุตรพงศ์
พันเอก วรินทร์ธนิน พัฒนเจริญ
พันเอก วสิษฏ์ กสิวิวัฒน์
พันเอก วัชรพงษ์ กุศลเลิศ
พันเอก วัชรพล คันธา
พันเอก วัชระ ตรีประพิณ
พันเอก วัชระ ถนัดรบ
พันเอก วัฒนชัย ทองเลิศ
พันเอก วัฒนา กรมขันธ์
พันเอก วัฒนิเวศน์ ชูสกุล
พันเอก วันชาติ วราสินธุ์
พันเอก วันลพ สุขจร
พันเอก วันเลิศ เอมโอชะ
พันเอก วัลลภ สว่างสุนทรเวศย์
พันเอก วาทยุทธ เฟืองทอง
พันเอก วาริส ทรวงโพธิ์
พันเอก วิชัย จามจุรีรักษ์
พันเอก วิชาญ สาริกะพันธ์
พันเอก วิชาติ บุญสายบัว
พันเอก วิชิต ปัญติภาณุวัฒน์
พันเอก วิชิต มักการุณ
พันเอก วิเชียร ไทยแย้ม
พันเอก วิเชียร วิริยะธรรมกุล
พันเอก วิทยา สระแกทอง
พันเอก วิทวัส กัมพลานนท์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙

พันเอก วิทัศนชัย จิตรโชติ
พันเอก วิทิต คล้ายทอง
พันเอก วิทูร โพธิ์ร่มรื่น
พันเอก วิธชาติ โชคคาจุมพล
พันเอก วินัย มาลีรัตน์
พันเอก วินิจ สว่างเนตร
พันเอก วิภู กาเหนิดดี
พันเอก วิระ สอนถม
พันเอก วิรัช จันทร์เมืองไทย
พันเอก วิรัช วงศ์จันทร์
พันเอก วิรัตน์ คาวิลัย
พันเอก วิรัตน์ พงษ์สุภษะ
พันเอก วิศรุต ภิรมย์ราบ
พันเอก วิศิษฐ์ บรรณากิจ
พันเอก วิษณุ วงศ์วิเศษ
พันเอก วิษณุ วิจิตรพงษา
พันเอก วิษณุ สนธยานนท์
พันเอก วิษณุ สุนทรารักษ์
พันเอก วีรเทพ การุณรอบดุล
พันเอก วีรยุทธ ทองไพรวัลย์
พันเอก วีระ ขนาน
พันเอก วีระ สุดวิไลพร
พันเอก วีระชัย พล้าโน๊ต
พันเอก วีระชัย วัฒนวีรเดช
พันเอก วีระชัย ศิระสากร
พันเอก วีระพงษ์ มูลกัน

หน้า ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก วีระพล พุ่มจิตร
พันเอก วีระยุทธ เชื้อสุจริต
พันเอก วีระยุทธ ทองเงิน
พันเอก วีระศักดิ์ ศักดิ์ศรี
พันเอก วุฒิ พิบูลศิลป์
พันเอก วุฒิชัย ปานทอง
พันเอก วุทธยา จันทมาศ
พันเอก เวชกร เลี้ยงถนอม
พันเอก ศตวรรษ อินทร์กง
พันเอก ศรราม แสงวิลัย
พันเอก ศรัญญู สังรี
พันเอก ศรัณย์ รอดบุญธรรม
พันเอก ศรัณยนิษฐ์ สุทธิวัจน์ชินเดช
พันเอก ศรัณย์วิชญ์ ศุภประเสริฐ
พันเอก ศราวุฒิ เกิดหลา
พันเอก ศรุต สีเหนี่ยง
พันเอก ศรุติ รัตโนทัย
พันเอก ศักดา อนุศาสนรักษ์
พันเอก ศักดิ์ระวี พึ่งเย็น
พันเอก ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์
พันเอก ศักดิ์อุดมพร คุ้มบุญ
พันเอก ศักรรินทร์ พลางกูร
พันเอก ศิริชัย คุ้มรักษา
พันเอก ศิริพงศ์ โตมั่งคั่ง
พันเอก ศิโรตม์ สุขสวัสดิ์
พันเอก ศิวบุตร์ สุขโต

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑

พันเอก ศิวัฒน์ รัตนอนันต์
พันเอก ศุภกิต ศรีจักรโคตร
พันเอก ศุภชัย พจนะศิลป
พันเอก ศุภพิชญ์ เผื่อนงูเหลือม
พันเอก สกันท์ ประพิณ
พันเอก สกุล จรรยา
พันเอก สงบศึก วังแก้ว
พันเอก สถาพร บุญชู
พันเอก สถาพร สุขสมบูรณ์
พันเอก สนธิเดช พูลสวัสดิ์
พันเอก สนั่น พ่วงแม่กลอง
พันเอก สนิท บุญราศรี
พันเอก สนิท มีแสง
พันเอก สมเกียรติ สอนจันทร์
พันเอก สมเกียรติ อุ่นวงษ์
พันเอก สมคิด กิจนัทธี
พันเอก สมคิด ชูเผือก
พันเอก สมเจตน์ ทองปลี
พันเอก สมชาติ โตวิชัย
พันเอก สมชาย แก้วทอง
พันเอก สมชาย ขาต้นวงษ์
พันเอก สมชาย คาสด
พันเอก สมชาย เพ็ชรประไพ
พันเอก สมชาย มหาวงษ์
พันเอก สมนึก บัวอ่อน
พันเอก สมนึก บุตรโคษา

หน้า ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก สมนึก ไวมาลา
พันเอก สมบัติ เงสันเทียะ
พันเอก สมบูรณ์ ณ หนองคาย
พันเอก สมพงศ์ ตรีวัชรีกร
พันเอก สมพงษ์ ใจจา
พันเอก สมพงษ์ ปั้นทอน
พันเอก สมพงษ์ วงศ์ธนะบูรณ์
พันเอก สมพงษ์ สุขประดิษฐ
พันเอก สมพล สว่างจิตร
พันเอก สมภพ ภาระเวช
พันเอก สมภพ ภู่พิทยา
พันเอก สมโภชน์ พูลขวัญ
พันเอก สมโภชน์ สินเจริญ
พันเอก สมมารถ บริบูรณ์ทรัพย์
พันเอก สมรรถชัย ณ พัทลุง
พันเอก สมลักษณ์ ดวงกลาง
พันเอก สมศักดิ์ ทองสุขเจริญ
พันเอก สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ
พันเอก สมศักดิ์ ภาคอรรถ
พันเอก สมศักดิ์ สงทามะดัน
พันเอก สมสิทธิ์ ขจัดภัย
พันเอก สมหมาย หาญสุวรรณ
พันเอก สมาน ทองฟัก
พันเอก สรเดช สุริยกาญจน์
พันเอก สรพล วัฒนศัพท์
พันเอก สรภพ นามารักชาติ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓

พันเอก สรรวิชญ์ ภูมิทักษ์วงศ์
พันเอก สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ
พันเอก สรากร โพธิ์ทอง
พันเอก สราวุฒิ ปราชชญากุล
พันเอก สราวุธ แสงอิ่ม
พันเอก สฤษดิ์ โตจรูญ
พันเอก สฤษดิ์ สิงหโยธิน
พันเอก สฤษดิ์ ห. เพียรเจริญ
พันเอก สฤษดิ์ศักดิ์ เกิดมณี
พันเอก สวัสดิ์ ปานรสทิพย์
พันเอก สอาด ยศพลเสนีย์
พันเอก สัญชัย บูรณะสัมฤทธิ์
พันเอก สัญญพงศ์ ญาณธนพงศ์
พันเอก สันติ ชุมพลวงษ์
พันเอก สันติสุข ศรีเมือง
พันเอก สันธิชาต วิศาลธีระกร
พันเอก สัมพันธ์ อิสริยเตชะ
พันเอก สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล
พันเอก สัมฤทธิ์ ไชยสมปาน
พันเอก สาธร ศิริยานนท์
พันเอก สาธิต จตุวงศ์
พันเอก สาธิต วีระสมวงศ์
พันเอก สาธิต ไวยนนท์
พันเอก สามารถ อาจหาญ
พันเอก สายชล ภาษาประเทศ
พันเอก สายธาร สนเทศ

หน้า ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก สายันต์ ขุนขจี
พันเอก สาราญ แร่ทอง
พันเอก สิทธิชน นามสุข
พันเอก สิทธิพร จุลปานะ
พันเอก สิทธิศักดิ์ ธรรมเชื้อ
พันเอก สิทธิศักดิ์ ปุยะติ
พันเอก สิน ธิวงษา
พันเอก สินสมุทร์ จันทรเนตร
พันเอก สิรพงษ์ วิลาลัย
พันเอก สิษฐเศรษฐ์ หิรัณญพงศ์
พันเอก สืบพงศ์ นิลกุล
พันเอก สุกฤษฏิ์ เชื้อชาย
พันเอก สุคนธรัตน์ ชาวพงษ์
พันเอก สุชาติ ติลังการณ์
พันเอก สุชาติ พุ่มสุวรรณ
พันเอก สุชาติ ไวติดต่อ
พันเอก สุชาติ สายบุตร
พันเอก สุชาติ สุระมาตย์
พันเอก สุทธ์พิชญพงษ์ สุธิราวุธ
พันเอก สุทธิศักดิ์ นาคคงคา
พันเอก สุทัศน์ นาคพันธ์
พันเอก สุเทพ ศรประทุม
พันเอก สุธนณ์ เต็มตานาน
พันเอก สุธี เจียมสกุล
พันเอก สุนัย แย้มแสงสังข์
พันเอก สุปกรณ์ เรือนสติ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕

พันเอก สุปณต ศศิพุฒิพรรณ
พันเอก สุประดิษฐ์ เปล่งฉวี
พันเอก สุพงษ์ชัย เอสุขจินต์
พันเอก สุพัฒน์ สุขี
พันเอก สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์
พันเอก สุรเกียรติ โรจน์สุริยาวงศ์
พันเอก สุรชัย ไตรยางค์
พันเอก สุรชาติ ซื่อดี
พันเอก สุรชาย หัสดินรัตน์
พันเอก สุรเชษฏ์ สุนทวนิค
พันเอก สุรเดช ชาเสน
พันเอก สุรพงษ์ บุตรโพธิ์
พันเอก สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์
พันเอก สุรพล ยังเทียน
พันเอก สุรพัศม์ นาชัยรุ่งรัศมี
พันเอก สุรฤทธิ์ ชมภูจันทร์
พันเอก สุรวิช ฟองคา
พันเอก สุรศักดิ์ จิตราภิรมย์
พันเอก สุรสีห์ ศรีวนิชย์
พันเอก สุระพันธ์ ท้วมชุมพร
พันเอก สุรินทร์ อ้วนศรี
พันเอก สุริยน เมธีวรรณกุล
พันเอก สุริยะ ทองเพชร
พันเอก สุริโย ทายิดา
พันเอก สุวพจน์ จุลกทัพพะ
พันเอก สุวรรณ สุวะไกร

หน้า ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก สุวัฒน์ เฉลิมเกียรติ
พันเอก สุวัฒน์ เพชรตะกั่ว
พันเอก สุวิช มั่นเขตรวิทย์
พันเอก สุวิทย์ กนกอุดม
พันเอก สุสคิด เจือกโว้น
พันเอก เสกสรร สุขสังข์
พันเอก เสกสรรค์ พรหมศักดิ์
พันเอก เสด็จ อาคะจักร
พันเอก เสน่ห์ นิติวิทยากุล
พันเอก เสน่ห์ เหมือนใจ
พันเอก เสนอ อุปัญ
พันเอก เสมอ แจ่มใส
พันเอก เสรี วงศ์ชุ่มใจ
พันเอก เหมือนหมาย สิทธิศักดิ์
พันเอก องอาจ จันทร์กระจ่าง
พันเอก อโณทัย พุ่มศรีนิล
พันเอก อดิศักดิ์ โชวิเชียร
พันเอก อดุลเดช พิพัฒน์สาราญ
พันเอก อดุลย์ พรหมดวงดี
พันเอก อธิวัฒน์ ตันติบารมีวัชร์
พันเอก อธิษฐ์ ธัญญานนท์
พันเอก อนวัช พจนวรพงษ์
พันเอก อนันต์ แก้วดา
พันเอก อนันต์ อักษรวรวัฒน์
พันเอก อนันตชัย อยู่แสง
พันเอก อนุชา โนนคู่เขตโขง

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗

พันเอก อนุชา ปิยสุทธิ์
พันเอก อนุชาติ เจียรศรีวิมล
พันเอก อนุชิต รวมธารทอง
พันเอก อนุพงษ์ สุวรรณกาญจน์
พันเอก อนุรักษ์ ขาละม้าย
พันเอก อนุวัฒน์ ธรรมจักษ์
พันเอก อนุสรณ์ คุ้มอักษร
พันเอก อนุสรณ์ สิทธิสกุลรัตน์
พันเอก อภิชาต วรุณโณ
พันเอก อภิชาติ กุลรวิวรรณ
พันเอก อภิชาติ พลศิริ
พันเอก อภิชาติ เฮงตระกูล
พันเอก อภิชิต ภิญโญชีพ
พันเอก อภินันท์ ทิพย์เทพ
พันเอก อภิรเดช หมั่นวิชาชัย
พันเอก อภิรักษ์ พรมมาฤทธิ์
พันเอก อภิวัฒ เถื่อนถนอม
พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี
พันเอก อรรถกร ทิพยมนตรี
พันเอก อรรถกร แววประเสริฐ
พันเอก อรรถชัย รักษาศิลป์
พันเอก อรรถพล มิ่งเมือง
พันเอก อรรถพล ศรีสังวาลย์
พันเอก อรรถวุฒิ บัตรเจริญ
พันเอก อรุณ แก้วเศษ
พันเอก อวิรุทธ์ สวดประโคน

หน้า ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก อัครเดช ศิริชัย
พันเอก อัครพนธ์ มูลประดับ
พันเอก อังคาร พร้อมสุข
พันเอก อัชฌา ศิริวัฒนกุล
พันเอก อัฑฒเศรษฐ์ เต็มมีศรี
พันเอก อัมพร จาปาทอง
พันเอก อัศม์พงษ์ นิลพันธุ์
พันเอก อัศวิน บุนนาค
พันเอก อัศวิน อินทนนท์
พันเอก อัษฎาวุธ ปันยารชุน
พันเอก อาคม ว่องวานิช
พันเอก อาจิณ ปัทมจิตร
พันเอก อาทิตย์ ดีประเสริฐ
พันเอก อาทิตย์ พุกกะณะสุต
พันเอก อาทิตย์ ม่วงเล็ก
พันเอก อาทิตย์เทพ เจริญชัย
พันเอก อาภากร กีระนันทน์
พันเอก อายุพันธ์ กรรณสูต
พันเอก อารัมภ์ อังศุเศรณี
พันเอก อาวุธ ศรมณี
พันเอก อาสาฬหะ พูลสุวรรณ
พันเอก อานาจ ไกรสงคราม
พันเอก อานาจ ชัยประเสริฐ
พันเอก อาภรณ์ คงนวล
พันเอก อินทนนท์ รัตนกาฬ
พันเอก อิศรา จันทะกระยอม

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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
๗๔๙

หน้า ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอก อิศรา รักษ์กุล
พันเอก อิศรา รัตนกุล
พันเอก อิศเรส ศิลางาม
พันเอก อิสระ สมัย
พันเอก อุดม แก้วมหา
พันเอก เอกณัฏฐ์ นาคเหล็ก
พันเอก เอกพงศ์ ขาเพ็ง
พันเอก เอกวิทย์ จิตสุภานันท์
พันเอก เอกศักดิ์ ประเสริฐสุข
พันเอก เอกสิทธิ์ วีระธรรมนูญ
พันเอก เอกอนันต์ เหมะบุตร
พันเอก เอนก ทาปิน
พันเอก เอนก ศรีสังข์
พันเอก เอนกพงศ์ พูลเพิ่ม
พันเอก เอนกพงษ์ หิรัญญลาวัลย์
พันเอก โอคาร ปุณยศรัณย์
พันเอก ไอศูรย์ วงศ์ศุภธรรม
พันเอกหญิง กชพรรณ ชยะจักรวารา
พันเอกหญิง กนกพร เย็นอุทก
พันเอกหญิง กนกวรรณ สิงหราไชย
พันเอกหญิง กนกอร จูฑะพันธุ์
พันเอกหญิง กมลมาศ อุเทนสุต
พันเอกหญิง กฤติกา จันทร์หอม
พันเอกหญิง กฤติกา ชุมพลบัญชร
พันเอกหญิง กอบกุล อุมรินทร์
พันเอกหญิง กิตติพร ชุ่มชื่น

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๗๕๐ พันเอกหญิง กุณฑิกา จาเรียง
๗๕๑ พันเอกหญิง เกศราภรณ์
รัชตเกรียงไกร
๗๕๒ พันเอกหญิง เกษมศรี วิลาวรรณ
๗๕๓ พันเอกหญิง เกษราภรณ์ เนตรวงศ์
๗๕๔ พันเอกหญิง แก้วใจ ผดุงทรง
๗๕๕ พันเอกหญิง ขวัญฤทัย ธนกิติธรรม
๗๕๖ พันเอกหญิง คันธรัตน์ วงศ์ชะอุ่ม
๗๕๗ พันเอกหญิง จรรยา จันทร์สุริยา
๗๕๘ พันเอกหญิง จริยา เกตุแก้ว
๗๕๙ พันเอกหญิง จริยา พรมนารี
๗๖๐ พันเอกหญิง จันทนา กมลศิลป์
๗๖๑ พันเอกหญิง จุฑารัตน์ เจริญพุฒ
๗๖๒ พันเอกหญิง จุฑารัตน์ มั่นดี
๗๖๓ พันเอกหญิง จุติมา คงอยู่
๗๖๔ พันเอกหญิง จุไรรัตน์ หาญไชโยภูมิ
๗๖๕ พันเอกหญิง ฉันทนี เลียดประถม
๗๖๖ พันเอกหญิง ชนกชื่น จันทร์ถนอมสุข
๗๖๗ พันเอกหญิง ชนนันท์ ไตรทรัพย์
๗๖๘ พันเอกหญิง ชาคริยา ธีรเนตร
๗๖๙ พันเอกหญิง ชุติกร สาคร
๗๗๐ พันเอกหญิง ชุติมา ปทุมานุสรณ์
๗๗๑ พันเอกหญิง ฐิติญา จันทวุฒิ
๗๗๒ พันเอกหญิง ฐิติพร รัตนพจนารถ
๗๗๓ พันเอกหญิง ฐิติรัตน์ คชสวัสดิ์
๗๗๔ พันเอกหญิง ณภัทร มณีวงศ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐

หน้า ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอกหญิง ณัฏฐ์รดา ผดุงเกียรติวงษ์
พันเอกหญิง ณัฏฐ์วดี พูลเอี่ยม
พันเอกหญิง ณิชากานต์ อุทัย
พันเอกหญิง ดลฤดี สังฆา
พันเอกหญิง ดวงจิตเกษม สาตราวุธ
พันเอกหญิง ดวงเดือน ธันยาพรสมบัติ
พันเอกหญิง ดวงภร ทุนเจริญ
พันเอกหญิง ดัชนี ทองศิริ
พันเอกหญิง ดารณี บุพพะกสิกร
พันเอกหญิง ถิรดา ปักธงชัย
พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์
พันเอกหญิง ทัศพร กาญจนารักษ์
พันเอกหญิง ทิพยกาญจน์ คาภานุช
พันเอกหญิง ธนิดา ภูชิตสายมงคล
พันเอกหญิง ธมลวรรณ พูลเกษร
พันเอกหญิง ธษิดา เดชานนทโรจน์
พันเอกหญิง ธัญชนก วิไลเนตร
พันเอกหญิง ธารทิพย์ สวัสดิ์ไชย
พันเอกหญิง ธิดารัตน์ พรหมชัย
พันเอกหญิง ธิดารัตน์ ภูมิรัตน์
พันเอกหญิง นภาพร พระวิสัตย์
พันเอกหญิง นริศรา ดวงกลาง
พันเอกหญิง น้องนุช จันทน์มาลา
พันเอกหญิง นันทนา ยุตตานนท์
พันเอกหญิง นัยนา ปุ่นอภิรักษ์
พันเอกหญิง นิธินาถ ชายทวีป

๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอกหญิง นิยม เกิดศิริ
พันเอกหญิง นิรมล แสงสิทธิ์
พันเอกหญิง นิรัชฎา เผือกพิพัฒน์
พันเอกหญิง นิลุบล
อิศรางกูร ณ อยุธยา
พันเอกหญิง เนตรชนนี วงไชยทรัพย์
พันเอกหญิง บุญทิตา ชินพีระเสถียร
พันเอกหญิง บุณฑริกา เศรษฐบุตร
พันเอกหญิง บุษบา ด้วงสูงเนิน
พันเอกหญิง เบญจมาศ ม่วงทอง
พันเอกหญิง เบญจางค์ อ้นขวัญเมือง
พันเอกหญิง ปนัดดา สุขปรีดี
พันเอกหญิง ปนัดดา หัตถโชติ
พันเอกหญิง ปภากร เบ็ญจขันธ์
พันเอกหญิง ประนม ติ้นยะเสน
พันเอกหญิง ประพิศ ดิษฐด้วง
พันเอกหญิง ปรีเสริญ ยามมีสินธ์
พันเอกหญิง ปวริศา ยวงสุวรรณ
พันเอกหญิง ปัทมา เปียร์นนท์
พันเอกหญิง ปาริชาติ เนียมคา
พันเอกหญิง ปุณณดา บุญนิตย์
พันเอกหญิง เปรมฤดี ชัยสุวิรัตน์
พันเอกหญิง ฝนทอง ทรงสุภาพ
พันเอกหญิง พนอ มีฤทธิ์
พันเอกหญิง พนิตตา แก้วประพาฬ
พันเอกหญิง พรนภา โกษากุล

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑

หน้า ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอกหญิง พรพิมล นักรา
พันเอกหญิง พรพิมล โพธิ์ทอง
พันเอกหญิง พรรณี ปานเทวัญ
พันเอกหญิง พัชมณ สุขประมาณ
พันเอกหญิง พัชรี รัตนไตรศรี
พันเอกหญิง พัชรี ศุกระศร
พันเอกหญิง พานี อากาศฤกษ์
พันเอกหญิง พิช์ชรัตน์ ศิลานนท์
พันเอกหญิง พิชา คล้ายสิงห์
พันเอกหญิง พิมพ์ลักษณ์ ชื่นจิตร
พันเอกหญิง พิลาศลักษณ์ เปรมสมิทธ์
พันเอกหญิง เพชรา เมธีธรรมาภรณ์
พันเอกหญิง เพ็ญประภา รอดพ่วง
พันเอกหญิง ภัทร์นฤน สถิรพงษะสุทธิ
พันเอกหญิง มณฑา สายสืบ
พันเอกหญิง มนต์ภัสสร เกตุศรี
พันเอกหญิง มนต์สวรรค์ เอี่ยมสมบุญ
พันเอกหญิง เมทินี มรรคยาธร
พันเอกหญิง ยุพาภรณ์ กรินชัย
พันเอกหญิง ยุวดี ปิลกศิริ
พันเอกหญิง รพีพรรณ นักสารวจ
พันเอกหญิง รังรอง โฉมรุ่ง
พันเอกหญิง เรณู พิณแพทย์
พันเอกหญิง ลักขณา เทศถมยา
พันเอกหญิง ลัดดาวัลย์ สังขวาสี
พันเอกหญิง วชิราภรณ์ พรไชยะสิทธิ์

๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอกหญิง วรดา เคยอาษา
พันเอกหญิง วรศุภางค์ คณะเบญจ
พันเอกหญิง วรินทร เจริญสม
พันเอกหญิง วันฤกษ์ ตรีธารทิพย์วิกุล
พันเอกหญิง วาริณี พนาสวัสดิ์วงศ์
พันเอกหญิง วาสนา เจริญสูงเนิน
พันเอกหญิง วิไล เอี่ยมรักษา
พันเอกหญิง วิไลลักษณ์ ถนัดทาง
พันเอกหญิง วิไลวรรณ พุกทอง
พันเอกหญิง ศนิกาญจน์ เทพกาญจนา
พันเอกหญิง ศริญญา อินโต
พันเอกหญิง ศรีเรือน ชุณหชาติ
พันเอกหญิง ศศิธร มณีแสง
พันเอกหญิง ศันสนีย์ วงศ์ไทย
พันเอกหญิง ศิริพร แก้วภราดัย
พันเอกหญิง ศิริลักษม์
ประทีปอุษานนท์
พันเอกหญิง ศิริวรรณ์ กาญจนโหติ
พันเอกหญิง ศิริองค์อร ธนหิรัญรัตน์
พันเอกหญิง ศิวิไล บุษราคัม
พันเอกหญิง สมจิตร จันทรวงษ์
พันเอกหญิง สมพร คาเครื่อง
พันเอกหญิง สมศรี ไชยมงคล
พันเอกหญิง สันทนา ศรานุชิต
พันเอกหญิง สายชล ณ นคร
พันเอกหญิง สายสมร เฉลยกิตติ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗

หน้า ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอกหญิง สายสุณี ตันประเสริฐ
พันเอกหญิง สารภี เจริญโภคราช
พันเอกหญิง สินีมาศ เหลืองวิลัย
พันเอกหญิง สิริฉัตร ทั่งทอง
พันเอกหญิง สิริมาศ สุนทรบรรพต
พันเอกหญิง สิริวรรณ สมจินตนา
พันเอกหญิง สุกิตติมา สุขเกิด
พันเอกหญิง สุขฤทัย วิโรจน์ยุติ
พันเอกหญิง สุจิตตรา อากาศวิภาต
พันเอกหญิง สุจิตรา บุญสุริยกานต์
พันเอกหญิง สุดฤทัย วุฒาพิทักษ์
พันเอกหญิง สุทธินันท์ สืบสังข์
พันเอกหญิง สุทัตตา โรมสาคร
พันเอกหญิง สุนิภา นิตยสุทธิ
พันเอกหญิง สุปราณี ตันชวลิต
พันเอกหญิง สุพรรณี จุ้ยเจริญ
พันเอกหญิง สุพัตรา ชิยางคบุตร
พันเอกหญิง สุมล นาคเฉลิม
พันเอกหญิง สุมาลี ซื่อธนาพรกุล
พันเอกหญิง สุวรรณา เผื่อนนาค
พันเอกหญิง หนึ่งฤทัย มหายศนันท์

๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอกหญิง หฤดี บูรณะบัญญัติ
พันเอกหญิง องค์อร ประคองจิตร์
พันเอกหญิง อภิวรรณ สันติธรรมา
พันเอกหญิง อมรรัตน์
ด่านนคินทร์รัตน์
พันเอกหญิง อมราภรณ์ หมีปาน
พันเอกหญิง อรัญญา ทรัพย์พ่วง
พันเอกหญิง อัจฉรียา หนุนชู
พันเอกหญิง อัญชลี วิวรรธนมาศ
พันเอกหญิง อัญชลีพร บุญสุยา
พันเอกหญิง อัธยา เจียมอ่อน
พันเอกหญิง อัมพริกา
เศวตเศรณี ดิกคินสัน
พันเอกหญิง อารยา ปาณฑะผลิน
พันเอกหญิง อิษฎ์นันทน์ ศิริโสม
พันเอกหญิง อุบลรัตน์ บัวพรหมมาตร์
พันเอกหญิง อุษา ตันติแพทยางกูร
พันเอกหญิง อุษา ฤทธิ์ประเสริฐ
พันเอกหญิง เอื้อนจิต จิตโรภาส
พันเอกหญิง เอื้อพร ดิคคินสัน
พันเอกหญิง เอื้อมพร กองเพชร

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๑,๐๓๒ ราย)
๑ พันเอก กนก ป้องกันทรัพย์
๔ พันเอก กมล วิทิตพันธ์
๒ พันเอก กนก สมิตินันทน์
๕ พันเอก กรกฎ เจริญฤทธิ์
๓ พันเอก กนิษฐ์ คุ้มแก้ว
๖ พันเอก กรกิจ ศรีทองกุล

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

พันเอก กรณ์ อิทธิวิบูลย์
พันเอก กรณ์พิศิษฏ์ แจ้งเจนเวทย์
พันเอก กรพนม พวงลาเจียก
พันเอก กริช บุญเกิด
พันเอก กฤติ เนื่องจานงค์
พันเอก กฤติเดช ศรจิตติ
พันเอก กฤษฎา จิตรรังศี
พันเอก กฤษฎา ถาวรวัตร์
พันเอก กฤษฏา หินเกิด
พันเอก กฤษณ์ พูลศิลป์
พันเอก กฤษณพงศ์ จิรากร
พันเอก กฤษณะภัชน์ สุพะรัง
พันเอก กฤษดา เรืองจุ้ย
พันเอก กฤษดา หิรัญโรจน์
พันเอก กฤษพล แก้วอุ่นเรือน
พันเอก กษิดิศ ทรงวรวิทย์
พันเอก กษิภัท เอี่ยมโหมด
พันเอก กัญจน์ณัฏฐ์ นิลนนท์
พันเอก กันตภณ จันทะนันท์
พันเอก กัมปนาท ตระกูลทุม
พันเอก กานต์ ตีรณฐิตาภร
พันเอก กิจจา จาปาศรี
พันเอก กิจจา ศรีเมือง
พันเอก กิตติ ฐิติวัฒนา
พันเอก กิตตินันท์ นาคปั้น
พันเอก กิตติพงษ์ กาธรเจริญ

หน้า ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก กิตติพัฒน์ กาลปักษ์
พันเอก กิตติพัศ มณีฉาย
พันเอก กิตติศักดิ์ พันธุบรรยงก์
พันเอก กิตติศักดิ์ เศวตนันทิกุล
พันเอก กิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล
พันเอก กิติศักดิ์ กาญจนะวสิต
พันเอก กุณธร ศรีจันทร์
พันเอก เกริกไกร เอมพันธุ์
พันเอก เกริกฤทธิ์ ทรงประกอบ
พันเอก เกรียงศักดิ์ กานดา
พันเอก เกษก้อง คามาเมือง
พันเอก เกษมชัย หมอนมี
พันเอก เกียรติศักดิ์ ณีวงษ์
พันเอก เกียรติอุดม นาดี
พันเอก โกญจนาท จันตื้อ
พันเอก โกเบ ดีรักษ์
พันเอก โกมล วงศ์อนันต์
พันเอก โกมล สมใจสุข
พันเอก โกวิท สังขนครา
พันเอก ไกรฤทธิ์ เซียมเอคู
พันเอก ไกรลาศ โสนน้อย
พันเอก ขจรพัฒน์ เลียบนพสิน
พันเอก ขจรพันธ์ เสมาวัฒนกิจ
พันเอก เขมชาติ บุญญาจันทร์
พันเอก เขมชาติ ศุภวโรดม
พันเอก เขมวิทย์ บุญลยางกูร

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

พันเอก คณิต ชิตทรงสวัสดิ์
พันเอก คทาวุธ ชัยยัง
พันเอก คมกริช วรบุตร
พันเอก คมกฤช ธูปหอม
พันเอก คมกฤช อจลานนท์
พันเอก ครรชิต ไชยาพันธุ์
พันเอก คาค้าย แหล่งสะท้าน
พันเอก คารณ จะบารุง
พันเอก คึกฤทธิ์ บุญมาก
พันเอก คุณากร พันธุ์ดี
พันเอก คุณาวัฒน์ พูนขา
พันเอก จตุพร พลาระชุน
พันเอก จรัญ ใจคง
พันเอก จรัญ เอี่ยมฐานนท์
พันเอก จรีเมศร์ เปาอินทร์
พันเอก จเร กระดังงา
พันเอก จักร วราภิรมย์
พันเอก จักรกฤษณ์ รัตนะ
พันเอก จักรรัตน์ ปัตถามัง
พันเอก จัตุรพร ปฐมจินดา
พันเอก จารุวัฒน์ แห่งหน
พันเอก จาลอง ฤกษ์วิธี
พันเอก จิตรกร บุญตา
พันเอก จิตรพล รุจานันท์
พันเอก จิติวัฒนา รอดเจริญ
พันเอก จิรกฤต วัฒนรัตน์

หน้า ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก จิโรจน์ ผลอรรถ
พันเอก เจนวิทย์ นุชภู่
พันเอก เจนวิทย์ มะวิญธร
พันเอก เจษฎา เจียวมาลี
พันเอก ฉกาจ ร่มแสง
พันเอก ฉัตรชัย คุ้มด้วง
พันเอก ฉัตรชัย พุกกะคุปต์
พันเอก ฉันท์สุต ประยูรพรหม
พันเอก เฉลิมเกียรติ คล้ายพงษ์
พันเอก เฉลิมเกียรติ ศิริสมบูรณ์
พันเอก เฉลิมชาติ สุขเกษ
พันเอก เฉลิมพร กังวาลย์
พันเอก เฉลิมพล เทโหปการ
พันเอก เฉลิมพล ยังประดับ
พันเอก เฉลิมพล วิชชาชู
พันเอก เฉลียว แสงผึ้ง
พันเอก ชนกานต์ แสงศร
พันเอก ชนรรค์ บุญนา
พันเอก ชนาธิป ทองเชี่ยว
พันเอก ชนาวุฒิ อาทิตย์
พันเอก ชนินทร บุณยเกื้อกูล
พันเอก ชยกร วิรัชชกุล
พันเอก ชยพล โชคจิรบวรเดช
พันเอก ชยันต์ ธรรมคุณ
พันเอก ชยุต จันทะวงค์
พันเอก ชยุต ชุณหเพสย์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖

หน้า ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอก ชยุตรา ไผ่ล้อม
พันเอก ชลรบ ชานาญพล
พันเอก ชลีกร ดวงประทีป
พันเอก ชวนินธ์ เศวตเศรนี
พันเอก ชวภณ อินทรวิชะ
พันเอก ชวลิต จันทวงษ์
พันเอก ชัชวัสส์ เหมือนอินทร์
พันเอก ชัชวาลย์ เทนอิสสระ
พันเอก ชัชวาลย์รุ่งโรจน์ เบามะเริง
พันเอก ชัชวีร์ อินสว่าง
พันเอก ชัย บุญเกื้อ
พันเอก ชัยชาญ คาหาญ
พันเอก ชัยณรงค์ กาสี
พันเอก ชัยณรงค์ ยอดระบา
พันเอก ชัยนรินท์ เกษมโชติธนพัฒน์
พันเอก ชัยพงษ์ นิยะสม
พันเอก ชัยภัทร หริกุล
พันเอก ชัยยันต์ พูลละเอียด
พันเอก ชัยวัฒน์ ศิริวรรณ
พันเอก ชัยวิชิต กิจนาชัย
พันเอก ชัยสิทธิ์ โกสินทร์พร
พันเอก ชาญชัย กายเพ็ชร์
พันเอก ชาญชัย บุญบาเรอ
พันเอก ชาญชัย ฤทธาคนี
พันเอก ชาญณรงค์ กล่อมเกลี้ยง
พันเอก ชาญณรงค์ สุวรรณรัตน์

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

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก ชาญวิทย์ พรหมศรี
พันเอก ชาตรี ศรีดี
พันเอก ชาติกล้า ชัยพัฒน์
พันเอก ชายชาญ สายะตานันท์
พันเอก ชายแดน เกาะแก้ว
พันเอก ชานาญ ชอบชน
พันเอก ชิษณุพงศ์ ทองคา
พันเอก ชิษณุพงศ์ นิชากรวัฒนสิริ
พันเอก ชุติชัย อาทิตย์
พันเอก ชุติเทพ ราชสีหา
พันเอก ชุมเจตน์ นพเกตุ
พันเอก ชุมพล ทองพวง
พันเอก ชูเกียรติ รักษาวงศ์
พันเอก ชูชาติ วรรณวงษ์
พันเอก ชูชีพ บุญโห้
พันเอก ชูชีพ สียางนอก
พันเอก ชูเดช สระบัว
พันเอก ชูศักดิ์ คงสุวรรณ
พันเอก เชฎฐพันธุ์ อุชุปาละนันท์
พันเอก เชวง พ่วงปาน
พันเอก เชษฐา แปลงดี
พันเอก เชษฐา พุ่มพันธุ์วงศ์
พันเอก เชาว์ เตียรักษา
พันเอก เชาวลิต ฝักแคเล็ก
พันเอก เชิดศักดิ์ พรหมลังค์
พันเอก เชี่ยวชาญ บุตรคุณ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘

หน้า ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอก โชคชัย ช่วงบุญศรี
พันเอก โชคชัย ชิงชนะกุล
พันเอก โชคชัย ปัดทุมแฝง
พันเอก โชคดี อัมพรดิษฐ
พันเอก โชติกรวิชช์ เดชสิริชาติโยธิน
พันเอก ไชยเดช แก่นแก้ว
พันเอก ไชยปราการ พิมพ์จินดา
พันเอก ไชยรัตน์ เปาอินทร์
พันเอก ฐานธิษณ์ ดานงค์
พันเอก ฐิฏิ วรรณแก้ว
พันเอก ฐิติธรรม์ อาบทิพย์
พันเอก ฐิติพงษ์ ทองพิทักษ์
พันเอก ฐิติวัฒน์ พลอยมณีวงษ์
พันเอก ณฐกร วัชรประทีป
พันเอก ณรงค์ จิรกาวสาน
พันเอก ณรงค์ นนทนาคร
พันเอก ณรงค์ พงษ์ศิลป์
พันเอก ณรงค์ พรหรรษาวิจิต
พันเอก ณรงค์ พุมมา
พันเอก ณรงค์ สุวรรณชาติ
พันเอก ณรงค์เดช บุญมาศิริ
พันเอก ณรงค์ฤทธิ์ พูลทรัพย์
พันเอก ณัฏฐ์ อยู่คง
พันเอก ณัฏฐชัย ปาโมกข์
พันเอก ณัฐกร เรือนติ๊บ
พันเอก ณัฐกฤช ฉายเสมแสง

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

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก ณัฐกิตติ์ ศรีกระมล
พันเอก ณัฐฐา นวลศรีฉาย
พันเอก ณัฐติพงษ์ ตะโกใหญ่
พันเอก ณัฐพงศ์ บัวจันทร์
พันเอก ณัฐพงษ์ ฐิติรัตน์สานนท์
พันเอก ณัฐพงษ์ ปักธงชัย
พันเอก ณัฐพงษ์ เสาวยงค์
พันเอก ณัฐพร ธาระเขตต์
พันเอก ณัฐพร พูนขา
พันเอก ณัฐพล ชัยสุภา
พันเอก ณัฐพล โรจนบุรานนท์
พันเอก ณัฐพล อริยรัตนธรรม
พันเอก ณัฐภัทร ม่วงกล่า
พันเอก ณัฐวัฒน์ กฤตศรลักษณ์
พันเอก ณัฐวัฒน์ นุ่นชูผล
พันเอก ณัฐวุฒิ คาปลิว
พันเอก ณัฐวุฒิ เอี่ยมสูงเนิน
พันเอก ดนัย เครือนิล
พันเอก ดาบชัย แสงชาติ
พันเอก ดาเนิน มีศิริ
พันเอก ดารงค์ พรหมบุตร
พันเอก ดาหริ ช่างเก็บ
พันเอก ดิษฐ เลิศล้า
พันเอก ดุษฎี รัตนโกเมศ
พันเอก เดชพร บุณยรัตพันธุ์
พันเอก แดง ศรีอรุโนภาส

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐

หน้า ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอก ตติ จิตรู
พันเอก ตรียุทธ์ ศรีขวัญ
พันเอก ตรึก เกิดสมบูรณ์
พันเอก ต่อพงศ์ วรรณจันทร์
พันเอก ต่อศักดิ์ สุพันธุ์วณิช
พันเอก เติมศักดิ์ เรืองระยนต์
พันเอก ไตรศักดิ์ ทุมเพชร
พันเอก ถาวร สอนใจดี
พันเอก เถลิงศักดิ์ ภาวานนท์
พันเอก โถมวัฒน์ สว่างวิทย์
พันเอก ทนงศักดิ์ จาปาทอง
พันเอก ทนงศักดิ์ ดิษฐ์ขา
พันเอก ทนงศักดิ์ บุญรักษา
พันเอก ทรงเกียรติ ศักดิ์รัมย์
พันเอก ทรงเดช สุกนุ้ย
พันเอก ทวิช มะเดื่อ
พันเอก ทวีศักดิ์ คงอยู่
พันเอก ทศพล ทิมสถิตย์
พันเอก ทศพล พันธุ์กาแหง
พันเอก ทองล้น วงค์ชมภู
พันเอก ทินพันธ์ ปากแก้ว
พันเอก ทีระศักดิ์ หนูนารถ
พันเอก เทพวิฑูรย์ แท่งทอง
พันเอก เทวินทร์ ศิริปัญจนะ
พันเอก เทอดพงศ์ กลันทะกะสุวรรณ
พันเอก ธง พงษ์หาญยุทธ

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

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก ธนกร เทียนศรี
พันเอก ธนกฤต สมดี
พันเอก ธนการ ฤดีจาเริญ
พันเอก ธนชาต เหมะจันทร
พันเอก ธนดล ผลพูน
พันเอก ธนเดช ภูษิปภาวงษ์
พันเอก ธนเดช แม่นปืน
พันเอก ธนันวัฒน์ ธีระกิจเสถียร
พันเอก ธนา ชูฤกษ์
พันเอก ธนาชัย มิ่งแม้น
พันเอก ธนาณัฐ บางชวด
พันเอก ธนาธิษณ์ สุดสงวน
พันเอก ธนารักษ์ พรหมสิทธิ์
พันเอก ธนิศร ลิ่มมั่น
พันเอก ธนิสร หอมธูป
พันเอก ธนิสรณ์ รัตนสุวรรณชาติ
พันเอก ธนุตม์ พิศาลสิทธิวัฒน์
พันเอก ธเนตร สุธรรมป๋า
พันเอก ธรณัส บารุงกิจ
พันเอก ธรรมนันท์ บุญธรรม
พันเอก ธรรมรัตน์ ชวกิจภิญโญพงศ์
พันเอก ธราเทพ ไชยกาญจน์
พันเอก ธัชชพล รุจิเลิศ
พันเอก ธัชเดช อาบัวรัตน์
พันเอก ธานินทร์ ดมหอม
พันเอก ธานินทร์ รัตนสุต

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒

พันเอก ธานี เกียรติสาร
พันเอก ธามธนิก มีเดช
พันเอก ธายุทธ สวนกูล
พันเอก ธารา ฉลาด
พันเอก ธิติ เงินทาบ
พันเอก ธิติวัชร์ จาปางาม
พันเอก ธีรชล มหาวรรณ
พันเอก ธีรพันธ์ แพเรือง
พันเอก ธีรวุฒิ สว่างวารี
พันเอก ธีระ เรืองรัตนตรัย
พันเอก ธีระเดช เพชรอินทร์
พันเอก ธีระยุทธ์ สายยืด
พันเอก ธีระวัฒน์ วิชากูล
พันเอก นครินทร์ เยี่ยมรัมย์
พันเอก นนทพล อัตตะนันทน์
พันเอก นพดล บัณฑิต
พันเอก นพดล ภาคาผล
พันเอก นพปฎล ปานนวม
พันเอก นพพร ทับทิมอ่อน
พันเอก นพสิทธิ์ ฟักหอม
พันเอก นภดล ทวีไทย
พันเอก นรพล จิตปัญญา
พันเอก นราเทพ ณ พัทลุง
พันเอก นราเทพ พฤกษหิรัญ
พันเอก นราธิป จอง
พันเอก นราธิป จันทะแจ้ง

หน้า ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก นรินทร์ ช่างสลัก
พันเอก นรินทร์ สายกระสินธุ์
พันเอก นริศ เลี้ยงอยู่
พันเอก นริศร เข้มข้น
พันเอก นริศร คงกัน
พันเอก นรุฏฐ์ ทองสอน
พันเอก นรุตม์ ไหลงาม
พันเอก นันทชัย แป้นเจริญ
พันเอก นันทภพ ไชยสงค์
พันเอก นาทกาญจน์ วงศ์ทแกล้ว
พันเอก นาวา เนสุสินธุ์
พันเอก นาพล ผิวผ่อง
พันเอก น้าพลุ เต็งพันธ์
พันเอก นิกร มาตรง
พันเอก นิคม ทองอินทร์แก้ว
พันเอก นิคม พิมพิค่อ
พันเอก นิช นรขุน
พันเอก นิติ โพธิ์อุบล
พันเอก นิติธร เครือครุฑ
พันเอก นิธิ เหง้าพรหมมินทร์
พันเอก นิธิไชย บุญไชย
พันเอก นิยม บทมาตย์
พันเอก นิยม สุนทรประทุม
พันเอก นิรัฐกานต์ ขันต๊ะ
พันเอก นุกูล เมฆสุทัศน์
พันเอก บดินทร์ เดชาเลิศ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔

หน้า ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอก บดินทร์ อุปสาร
พันเอก บรรทม เจริญจิตร์
พันเอก บรรเทิง ขามี
พันเอก บรรหาญ ไกรศรี
พันเอก บวร วรรณกูล
พันเอก บัญชาชิต แสนสุนนท์
พันเอก บัณฑิต ศรีแก้วอ้ม
พันเอก บุญณรงค์ บุญญประภา
พันเอก บุญมี อาทร
พันเอก บุญยิ่ง คงเกตุ
พันเอก บุญอนันต์ อนันต์เสาวภาคย์
พันเอก บุรินทร์ ธีระวัฒนวิศิษฎ์
พันเอก ปกครอง ประจักษ์จิตร
พันเอก ปฏิภาณ พนาพิศาล
พันเอก ปฏิวัติ เฟื่องประภัสสร์
พันเอก ปฏิวัติ มุลาลินน์
พันเอก ประกิจ กองหิน
พันเอก ประกิต ใจเพิ่ม
พันเอก ประกิต ศรีหล้า
พันเอก ประคองเกียรติ อ่องสมบูรณ์
พันเอก ประชา สมิทธ์สมบูรณ์
พันเอก ประเชิญ อยู่ปรางค์
พันเอก ประดิษฐ์ โคตะ
พันเอก ประทีป พลเทียร
พันเอก ประพัฒน์ ลาภภักดี
พันเอก ประพันธ์ โพธิ์ตุ่น

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

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก ประภาส ทิพย์ดี
พันเอก ประภาส อินทร์น้อย
พันเอก ประยงค์ งามเลิศ
พันเอก ประยุทธ ทองเลิศ
พันเอก ประยุธ ท้วมเพ็ง
พันเอก ประยุธ ปัญญาหลัก
พันเอก ประวัติ จันทร์เพ็ญแข
พันเอก ประวิช อิ่มเจริญ
พันเอก ประวิตร ศิริวิทยรัตน์
พันเอก ประวิธ ธรรมชาติ
พันเอก ประเวทย์ กิจจันเศียร
พันเอก ประสิทธิชัย อุทัยรัตน์
พันเอก ประเสริฐ แก้วอ่อน
พันเอก ประเสริฐ บุญเนาว์
พันเอก ประเสริฐ พิศมัย
พันเอก ปรัญชัย ใจประสาท
พันเอก ปรัษฐา ครามะคา
พันเอก ปราโมทย์ ทองวิมลพันธุ์
พันเอก ปรีชา เหล่าศักดิ์ศรี
พันเอก ปรีดี แก้วโพนเพ็ก
พันเอก ปวเรศ วงศ์ขจรสุข
พันเอก ปวิช รัตนะบุญเพ็ชร
พันเอก ปองภพ จงภักดี
พันเอก ปานเทพ โรจนชีวาคม
พันเอก ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์
พันเอก ปิยกาศ บัววิรัตน์

เล่ม 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
๓๙๖

หน้า ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอก ปิยะ นงค์ชะนา
พันเอก ปีติรัตน์ หิรัญรัศมี
พันเอก ปีย์ภัทร มองเพชร
พันเอก เปี่ยมศักดิ์ ภักดีพินิจ
พันเอก เผ่าศิริ พงศ์เหล่าขา
พันเอก ไผ่ บุญศิริ
พันเอก พงศกร แสงกุล
พันเอก พงศ์กรณ์ จานงค์ประโคน
พันเอก พงศธร วงศ์สายัณห์
พันเอก พงศ์ศักดิ์ โสลัดดา
พันเอก พงศ์อิษฎา รัตนพิทยานุกุล
พันเอก พงษ์เทพ เทพคาราม
พันเอก พงษธร กาจัด
พันเอก พงษ์ศักดิ์ จรัสรังสีชล
พันเอก พจน์ เชาว์เพ็ชร์
พันเอก พจน์ สมศรีพลอย
พันเอก พชรพล ปลื้มใจ
พันเอก พณศธร โพธิ์กล่า
พันเอก พนม ธรรมโกวิท
พันเอก พนม ศรีเผือด
พันเอก พนาชัย ไผ่นาค
พันเอก พนาพันธ์ คงพินิจ
พันเอก พรชัย สุตวงษ์
พันเอก พรชัย แสงโห้
พันเอก พรพิสุค์ บุญรอด
พันเอก พรภิรมย์ มั่นฤกษ์

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

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก พรรณศักย์ เพรียวพานิช
พันเอก พฤทธภูมิ บุญพร้อม
พันเอก พลสันต์ รุ่งนิรันดร์
พันเอก พศิน พึ่งอ่า
พันเอก พสุธาร สมิตานนท์
พันเอก พะเยาว์ ใจใหญ่
พันเอก พัชรวัฒน์ นนท์ธีระจรูญ
พันเอก พัฒนวงศ์ เกษตระกูล
พันเอก พันเนตร ทับงาม
พันเอก พิงการ สายจันทร์
พันเอก พิชญุตม์ เงินแถบ
พันเอก พิชัยรัตน์ อ่อนเกตุพล
พันเอก พิชิต แก้วสมเด็จ
พันเอก พิเชษฐ์ กุศลศิลป์
พันเอก พิเชษฐ์ นามสิมมา
พันเอก พิเชียรรัฐ ภารัญนิตย์
พันเอก พิทยา ราชะพริ้ง
พันเอก พิทักษ์พล ชูศรี
พันเอก พินิต สุกแสงศรี
พันเอก พิพัฒน์ บัตรสูงเนิน
พันเอก พิพัฒน์ ศรีทองพิมพ์
พันเอก พิรุฬห์สิระ เอี่ยมมาลา
พันเอก พิษณุ กัลยานิติกุล
พันเอก พิสิฐ จงวัฒนาไพศาล
พันเอก พิสิษฐ์ วรวิทย์วัฒนะ
พันเอก พีรพงศ์ รัตนกุสุมภ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘

พันเอก พีรพงศ์ วัลลภาทิตย์
พันเอก พีรยศ กิตติโสภณ
พันเอก พีรศักดิ์ บุญญานุสิทธิ์
พันเอก พีระพันธ์ กลั่นทอง
พันเอก เพชร เฉลยพจน์
พันเอก ไพฑูรย์ ภูริภัสสรกุล
พันเอก ไพทูลย์ ผ่องพันธ์
พันเอก ไพโรจน์ เชื้อสมุทร
พันเอก ไพโรจน์ วรรธนะปสาสน์
พันเอก ไพวรรณ์ อันทะเดช
พันเอก ไพศาล พฤกษามุก
พันเอก ไพศาล พิศาลยุทนาพงษ์
พันเอก ไพศาล รอดอยู่
พันเอก ภัทร์นัฐพงศ์ อุทัยฉาย
พันเอก ภัทรพล แว่วสอน
พันเอก ภัทรภณ จันทรโรจน์
พันเอก ภัทระ กานยะคามิน
พันเอก ภาคภูมิ ภาษิต
พันเอก ภาณุ ขวัญสุวรรณ
พันเอก ภาณุพงศ์ พินชัย
พันเอก ภาณุพงษ์ เชื้อแถว
พันเอก ภาสกร รักการดี
พันเอก ภาสพงษ์ จันทร์งาม
พันเอก ภิญโญ สุรฤทธิ์โยธิน
พันเอก ภีศเดช รักการดี
พันเอก ภูกิจ อันดารา

หน้า ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก ภูมินทร์ บุญเพ็ง
พันเอก ภูวดล วงศายา
พันเอก มงคล พิมพาแป้น
พันเอก มงคล แสนชารี
พันเอก มงคล เหมพลชม
พันเอก มงคลชัย มะเฟือง
พันเอก มณฑล วิริยากุล
พันเอก มนต์จตุรพิธพร บุญประสม
พันเอก มนต์ชัย กิจฉลอง
พันเอก มนต์ชัย ใจอารีย์
พันเอก มนต์ชัย พรพัฒนะเจริญชัย
พันเอก มนตรี หน่ายคอน
พันเอก มนต์สันต์ เล็กเจริญวงศ์
พันเอก มนูญ พิมหนู
พันเอก มานล สุทธิหอม
พันเอก มานะ เกิดสุทธิ
พันเอก มีชัย ไทรงาม
พันเอก มุนินทร์ งามอุโฆษ
พันเอก ยงยศ คุณอริยะเมธี
พันเอก ยงยุทธ สุขกาย
พันเอก ยรรยงค์ อินนันชัย
พันเอก ยศธศักดิ์ พวงเกษ
พันเอก ยศพล โภชน์ทิม
พันเอก ยิ่งศักดิ์ จันทร์ขา
พันเอก ยุกต์ สุวัฒนางกูร
พันเอก ยุทธกูล คนสอน

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐

พันเอก ยุทธชัย ปิ่นสถาพร
พันเอก ยุทธนา ทูคามี
พันเอก ยุทธนา ธรรมสนอง
พันเอก ยุทธนา เลาคา
พันเอก ยุทธนา วีชะรังสรรค์
พันเอก ยุทธพงษ์ พิพิธภักดี
พันเอก ยุทธพล ศรีหานนท์
พันเอก ยุทธไพร พูนอ้อย
พันเอก ยุทธภูมิ สิทธิกลม
พันเอก รณชัย เปลี่ยนภักดี
พันเอก รณฤทธิ์ โคตะโน
พันเอก รพีพงศ์ ทองฟุก
พันเอก รวิรักษ์ สัตตบุศย์
พันเอก รวี พินิจจันทร์
พันเอก รักษ์ โคกโพธิ์
พันเอก รังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์
พันเอก รังสรรค์ ไตรสังข์
พันเอก รังสรรค์ รังสิมันต์
พันเอก รังสิดลย์ ดามณี
พันเอก รัชกฤต แดงไธสง
พันเอก รัชตะ ท้าวคาลือ
พันเอก รัชพล คุยสี
พันเอก รัฐวุฒิ กระบวนรัตน์
พันเอก รัตน์ บ่อสุวรรณ
พันเอก ราชัญย์ ฤทธิเรืองศักดิ์
พันเอก ราชัน ฟักเจริญ

หน้า ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก ราเชล เชื่องสุวรรณ
พันเอก รุ่ง แย้มผกา
พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์
พันเอก รุ่งสยาม เพิ่มมี
พันเอก โรมรัน สารสมัคร
พันเอก ฤกษ์ฤทธิ์ ภูมิจันทึก
พันเอก ฤทธิ์วิบูลย์ ศิริธนาพิพัฒน์
พันเอก ฤทัย ศรีทอง
พันเอก เล็ก จิตพิศาล
พันเอก เลิศชาย วิเศษฤทธิ์
พันเอก วชิรพงษ์ ธนพรชัยวงษ์
พันเอก วชิรพงษ์ บุญรัตน์
พันเอก วทัญญู ว่องพุฒิพงศ์
พันเอก วรเชษฐ ชื่นจันทน์แดง
พันเอก วรยศ บุญศิริ
พันเอก วรยุทธ อ้นเพียร
พันเอก วรวิทย์ ปัญญาชีวะ
พันเอก วรากร ธนยั่งยืน
พันเอก วสันต์ วุฒิวโรดม
พันเอก วสันต์ เอี่ยมสอาด
พันเอก วสันติ์ กลางมณี
พันเอก วัชรกร อ้นเงิน
พันเอก วัชรกร อันทะคาภู
พันเอก วัชรภ บุรินทร์วัฒนา
พันเอก วัชระ ประสานสิน
พันเอก วัชราวุธ ยมนา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒

พันเอก วัชราวุธ ยิ่งยง
พันเอก วัฒนา พรหมประสิทธิ์
พันเอก วันปรีดี ตันเสนีย์
พันเอก วันปิย แก้วเกษ
พันเอก วันปิยะ ไชยเนตร
พันเอก วัลลภ แตงสาขา
พันเอก วัลลภ ใหม่นาเพียง
พันเอก วานิช ฉอสันเทียะ
พันเอก วิกร อิ่มอารมณ์
พันเอก วิชัย แดงศิริ
พันเอก วิชัย ตรีวุธก้องเดช
พันเอก วิชาญ ยอดประเสริฐ
พันเอก วิชาญ อุสาคู
พันเอก วิชานนท์ ระกาศ
พันเอก วิชิต เดชสองชั้น
พันเอก วิเชษฐ์ จันทร์สิงห์
พันเอก วิเชียร คาอุเทน
พันเอก วิเชียร ใจดี
พันเอก วิณัฐ ทะรักษา
พันเอก วิทยา อินนาคกูล
พันเอก วิทูรพร เดชมงคลวัฒนา
พันเอก วิธาน ชีวะสุวรรณ
พันเอก วินัย ดารงศักดิ์
พันเอก วินัย ทองแจ่ม
พันเอก วินัย อินทรอุดม
พันเอก วิระ นางาม

หน้า ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก วิรัตน์ พึ่งพิง
พันเอก วิรัตน์ ศิลปัญจะ
พันเอก วิโรจน์ ช่างสลัก
พันเอก วิศิษฏ์ ผดุงศัพท์
พันเอก วิศิษฏ์ พรหมธีระวงศ์
พันเอก วิศิษฐ์ ศรีจันทร์ทอง
พันเอก วิสันต์ สิงห์สุข
พันเอก วิหารย์ ไตรรงค์วิจิตร์
พันเอก วีรเดช วรรณศิลป์
พันเอก วีรพงศ์ ไชยวัง
พันเอก วีรยุทธ์ น้อมศิริ
พันเอก วีระ แสงแดง
พันเอก วีระชัย ผองแก้ว
พันเอก วีระชัย มณีวงศ์
พันเอก วีระพงค์ ตั้นเจริญ
พันเอก วีระพล จันทร์ดี
พันเอก วีระยุทธ์ ฤกษ์วิรี
พันเอก วีระวัฒน์ ท้าวพิมพ์
พันเอก วีระศักดิ์ สาระชาติ
พันเอก วุฒิพันธ์ สงวนไพบูลย์
พันเอก วุทธิพงศ์ อรรคคา
พันเอก วุทธิพัฒน์ ปรัชญ์ฐากรณ์
พันเอก ศตายุ จันตาศาลา
พันเอก ศรวัสย์ หนูไฉยา
พันเอก ศราวุธ จินดารัตน์
พันเอก ศราวุธ แสงโชติ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔

หน้า ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอก ศักดา ภุมรินทร์
พันเอก ศักดิ์ชัย ทองสุข
พันเอก ศักดิ์ชัย มั่งคั่งบริบูรณ์
พันเอก ศักดิ์สกุล ปลั่งกลาง
พันเอก ศักดิ์สิทธิ์ รัตนะ
พันเอก ศักดิสิริ ศิริพรม
พันเอก ศักรินทร์ ทองอุ่นเรือน
พันเอก ศานิต วงศ์ชวลิต
พันเอก ศาสน์ ศิริจันโท
พันเอก ศิรพัฒน์ เบื้องบน
พันเอก ศิริ เจี๊ยบนา
พันเอก ศิริพงษ์ เทศนา
พันเอก ศิริศักดิ์ บูรณ์เจริญ
พันเอก ศิวะ ประดุจแก้ว
พันเอก ศุภกร อินทปัทม์
พันเอก ศุภกิตติ ปรางค์ธวัช
พันเอก ศุภชัย แก้วหอมคา
พันเอก ศุภชัย ขจัดภัย
พันเอก ศุภณัฐ ทองธรรมชาติ
พันเอก ศุภยุทธ มาสมบูรณ์
พันเอก ศุภัฑฒวีร์ ประเทืองทินนวัช
พันเอก สกลชัย สกลพัฒนานนท์
พันเอก สถาพร เตี๊ยะเพชรดี
พันเอก สถาพร นกพัฒน์
พันเอก สนธยา แก้วกูล
พันเอก สมเกียรติ เจียดารงค์

๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก สมเกียรติ ชาลาเสนีย์
พันเอก สมเกียรติ วิจารณ์ธนา
พันเอก สมคิด คงแข็ง
พันเอก สมคิด สวยล้า
พันเอก สมจินต์ อินทร์สวา
พันเอก สมใจ กุคาอู่
พันเอก สมชาย บุญเจิม
พันเอก สมชาย บุญเพ็ชร
พันเอก สมทรง ปิ่นทอง
พันเอก สมนึก ธรรมราช
พันเอก สมบัติ กานดา
พันเอก สมบัติ วรรณพราหมณ์
พันเอก สมบัติ หนูรอด
พันเอก สมปอง คาสมหมาย
พันเอก สมพงษ์ ขาคง
พันเอก สมพจน์ แสงขจาย
พันเอก สมพร กอชารี
พันเอก สมพร ยงยศ
พันเอก สมพร สุขประเสริฐศิลป์
พันเอก สมพล ตั้งอารมณ์
พันเอก สมพิศ ดีสวัสดิ์
พันเอก สมภพ เจริญพร
พันเอก สมภพ ภัทรบูชา
พันเอก สมยศ แสนสุข
พันเอก สมรรถชัย สิริสัมพันธ์
พันเอก สมศักดิ์ คงนันทะ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖

พันเอก สมศักดิ์ ใจปลอด
พันเอก สมศักดิ์ บุญชรัตน์
พันเอก สมศักดิ์ สุทธิศักดิ์
พันเอก สมหมาย เศรษฐวารี
พันเอก สมาน แก้วสี
พันเอก สโมสร สงวนดี
พันเอก สรยุทธ คัยนันทน์
พันเอก สรรพชัย สุขียามานนท์
พันเอก สรรัศมิ์ นิลสลับ
พันเอก สรวิศ คงเขียว
พันเอก สฤษดิ์ กัมปนาทยุทธเสนี
พันเอก สลาตัน เริ่มก่อกุล
พันเอก สวรุจน์ สุภเวชย์
พันเอก สหชัจจ์ จิรโชติรังสรรค์
พันเอก สหะภาพ บุตรลา
พันเอก สักกะ รักษาทรัพย์
พันเอก สังวรณ์ ปาวิลัย
พันเอก สัญญา ชาจุหวัน
พันเอก สัณชะวัน ชัยประภา
พันเอก สัณห์ นันทขว้าง
พันเอก สันต์ บุตรบริบูรณ์
พันเอก สันติ เหมศรี
พันเอก สันติพงศ์ นารี
พันเอก สันติพงษ์ ชิงดวง
พันเอก สัมพันธ์ นางาม
พันเอก สัมฤทธิ์ มุ่งพันธ์กลาง

หน้า ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก สัมฤทธิ์ อ่อนชุ่ม
พันเอก สายัณห์ เกียรติบุตร
พันเอก สาเนียง ดุลยสิทธิ์
พันเอก สิทธิกร เรืองจิต
พันเอก สิทธิชัย โกศล
พันเอก สิทธิชัย ชัยวงศ์
พันเอก สิทธิพร สัมฤทธิ์
พันเอก สิทธิศักดิ์ ฉายครื้น
พันเอก สินชัย พระศรี
พันเอก สิรภพ แก้วชนิด
พันเอก สิรภพ จารุหังสิน
พันเอก สิริชัย เอื้อบุณยะนันท์
พันเอก สิโรตม์ ทศานนท์
พันเอก สุกิจ ภิญโญ
พันเอก สุขสันติ์ พลหล้า
พันเอก สุขุม ทัศนชัยกุล
พันเอก สุชาติ ปานถม
พันเอก สุชาติ สมดี
พันเอก สุชินทร์ พรหมดีสาร
พันเอก สุฑีฆา บุญวัง
พันเอก สุดใจ แสงรัตน์
พันเอก สุทธิชัย ไชยเขตต์
พันเอก สุทธิชัย พร้อมเจริญ
พันเอก สุทธิพงศ์ รุ่งงาม
พันเอก สุทธิสัณห์ จันทร์ขจร
พันเอก สุเทพ แก้วงาม

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘

พันเอก สุเทพ ชัชวาลรัตน์
พันเอก สุเทพ โตเจริญ
พันเอก สุเทพ มูลยพิทักษ์พล
พันเอก สุธาวิทย์ บุญยรัตกลิน
พันเอก สุธี พัฒนถาวร
พันเอก สุนทร กาลังมาก
พันเอก สุพจน์ เจิมเกตุ
พันเอก สุพจน์ สวาคฆพรรณ
พันเอก สุพรเทพ ไชยยงค์
พันเอก สุพล ภารัตนวงศ์
พันเอก สุพัฒน์ มังคราช
พันเอก สุภัทร ชูตินันทน์
พันเอก สุเมธ มีบุญมาก
พันเอก สุเมธ สุปินราษฎร์
พันเอก สุรจิตร เสมประวัติ
พันเอก สุรเจตน์ วิจิตรจินดา
พันเอก สุรชัย สังข์แก้ว
พันเอก สุรชาติ ดวงเดือน
พันเอก สุรชาติ ปิยะนาจ
พันเอก สุรชาติ วรสุทธิ์
พันเอก สุรเชษฐ อมาตยกุล
พันเอก สุรเดช จีระพันธุ์
พันเอก สุรพร สุธรานันท์
พันเอก สุรพล การปลูก
พันเอก สุรพล บัวอุไร
พันเอก สุรศักดิ์ ภิรมย์กิจ

หน้า ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก สุรศักดิ์ ศรีอุดม
พันเอก สุรสีห์ บุญก่อน
พันเอก สุระศักดิ์ หอมยก
พันเอก สุรังค์ วิทยาวงศรุจิ
พันเอก สุรัช จริตควร
พันเอก สุราษฎร์ ติรพัฒน์
พันเอก สุริยา ช่วยบารุง
พันเอก สุริยา อามาตสมบัติ
พันเอก สุวรา กาญจนโพธิ์
พันเอก สุวัฒน์ ทองใบ
พันเอก สุวิชา ภุมรินทร์
พันเอก สุวิทย์ วงศ์วาลย์
พันเอก สุวิน ผลกมล
พันเอก สุวิพล อาทร
พันเอก เสกสรรค์ สังข์สัพพันธ์
พันเอก เสกสิทธิ์ ฮวบเจริญ
พันเอก เสถียร ตะพัง
พันเอก เสน่ห์ ไชยมงคล
พันเอก เสรี เทพเทียนชัย
พันเอก โสธร รักษาทรัพย์
พันเอก โสภณ เพชรล้า
พันเอก องค์อาจ แจ่มดี
พันเอก อดิเรก สัมฤทธิ์เปี่ยม
พันเอก อดิศร เรืองรุ่ง
พันเอก อดิศักดิ์ เขียวอ่อน
พันเอก อดิศักดิ์ ใหญ่กลาง

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐

พันเอก อดิสรณ์ กระเป๋าทอง
พันเอก อธิษฐ์ โอวาทกา
พันเอก อนงค์ กองสิน
พันเอก อนันต์ ทองมอญ
พันเอก อนิวรรต เหมนิธิ
พันเอก อนุ รามจันทร์
พันเอก อนุชา พันธุ์กอง
พันเอก อนุรักษ์ ชั้นโรจน์
พันเอก อนุศิษฐ์ ทองประเทือง
พันเอก อภิชัย จูสนิท
พันเอก อภิชาติ กันทะวงศ์
พันเอก อภิชาติ นิตุธร
พันเอก อภิชาติ เอี่ยมปา
พันเอก อภิเชษฐ ชุ่มวารี
พันเอก อภินันท์ พิศนุวรรณเวช
พันเอก อภิภู เพชรเรืองกุล
พันเอก อภิลักษณ์ จุมปา
พันเอก อภิวุฒิ จุลกลับ
พันเอก อมร บุตรชา
พันเอก อมร พิมพ์สี
พันเอก อมรชัย ลือชา
พันเอก อมรชัย เลิศอมรพงษ์
พันเอก อรรฆยุทธ์ แสงสว่าง
พันเอก อรรณพ หนองบัวล่าง
พันเอก อรรตพล พรอนันต์รัตน์
พันเอก อรรถกร ด่านสกุล

หน้า ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอก อรรถพงศ์ ภู่กาญจน์
พันเอก อรรถพล แก้วคาแสน
พันเอก อรรถพล คงสง
พันเอก อรรถสิทธิ์ ประดิษฐ์พรกูล
พันเอก อรุณ แก้วพวง
พันเอก อวยชัย อัมระนันท์
พันเอก อัครเดช เปี่ยมไหวพริบ
พันเอก อัครวัฒน์ เจริญราช
พันเอก อัครวุฒิ ห่วงมาก
พันเอก อัฑต์ ต้นมาลี
พันเอก อัมพุช พัฒน์ทอง
พันเอก อัมรินทร์ ศิริมาลย์
พันเอก อาคม สายแวว
พันเอก อาจชาย บัวทอง
พันเอก อาณัติ มิ่งเมือง
พันเอก อาทมาต เนติ
พันเอก อาทิตย์ งาเจือ
พันเอก อาทิตย์ พิกุลทอง
พันเอก อานนท์ พรหมจินดา
พันเอก อาวุธ มงคลสมัย
พันเอก อาศิส บุณยะประภัศร
พันเอก อานาจ ปลื้มใจ
พันเอก อานาจ เมฆชมภู
พันเอก อานาจ ร่มสายหยุด
พันเอก อานาจ วชิรศักดิ์โสภานะ
พันเอก อานาจ ศรีเดช

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑

หน้า ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอก อานาจ สารันต์
พันเอก อาพล ซังเอียด
พันเอก อิทธิพล กอร่ม
พันเอก อิทธิศักดิ์ เตชสุวรรณกิจ
พันเอก อิสรพงษ์ น้อยจีน
พันเอก อุดม สุขใสเมือง
พันเอก อุรวิศ มนัสประเสริฐ
พันเอก อุไร ศรีม่วงสุข
พันเอก เอกกมล ตั้งบุญสุข
พันเอก เอกชัย เจริญทรัพย์
พันเอก เอกพงศ์ แพ่งกุล
พันเอก เอกพล ถาวรยุติธรรม
พันเอก เอกมงคล ธนะขว้าง
พันเอก เอกลักษณ์ อินทรโฆษิต
พันเอก เอกวริทธิ์ ชอบชูผล
พันเอก เอกวัฒน์ กระจ่างจาย
พันเอก เอนก พรหมทา
พันเอก โอภาส จันทร์อุดม
พันเอกหญิง กนกพร ศรีพิทักษ์
พันเอกหญิง กรรณิการ์ กลีบม่วง
พันเอกหญิง กฤติกา ปัญญโชติรัตน์
พันเอกหญิง กัญญา เกษร
พันเอกหญิง กัญญาภัทร จันทรทิณ
พันเอกหญิง กานต์ชีวันธร วิยาภรณ์
พันเอกหญิง กิ่งกมล สาระภิรมย์

๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอกหญิง กุลชุลี เงินแย้ม
พันเอกหญิง เกศกาญจน์ คล้ายใยทอง
พันเอกหญิง เกษกนก ปทุมราษฎร์
พันเอกหญิง ขจิต ทองอร่าม
พันเอกหญิง คชาภา ธรรมวิวัฒน์
พันเอกหญิง จริญญา เครือวัลย์
พันเอกหญิง จรูญศรี ไชยกลาง
พันเอกหญิง จันทนา ธีรภาพโอฬาร
พันเอกหญิง จันน์กะพ้อ ลักษณะวงษ์
พันเอกหญิง จารุลักษณ์ ประสานเมฆ
พันเอกหญิง จิดาภา เนียมรินทร์
พันเอกหญิง จิดาภา บุญกระพือ
พันเอกหญิง จิตติมา หิรัญรัศมี
พันเอกหญิง จิตฤดี บุญไพจิตร์
พันเอกหญิง จินตนา คาสิงห์นอก
พันเอกหญิง จิรฉัตร ถิ่นไพโรจน์
พันเอกหญิง จิรฐา ภู่ระหงษ์
พันเอกหญิง จิรพร ชั้นประดับ
พันเอกหญิง จิราภรณ์ ชมศรี
พันเอกหญิง จุฑามาศ สุวรรณผ่อง
พันเอกหญิง จุไรพร บุญชะม้อย
พันเอกหญิง จุฬาภรณ์ วัฒนโยธิน
พันเอกหญิง ฉวีวรรณ บัวศรี
พันเอกหญิง ฉัตรสุดา จิตสมจินต์
พันเอกหญิง ชนิดา ประทุมศรี

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หน้า ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘๓๗ พันเอกหญิง ชัชวลัย ธรรมมิตร
๘๓๘ พันเอกหญิง ชัญญาพัทธ์
วิพัฒนานันทกุล
๘๓๙ พันเอกหญิง ชุตินะธร
ลอยอิ่ม จั่นเรือง
๘๔๐ พันเอกหญิง ชุติมา เจ้าประสงค์
๘๔๑ พันเอกหญิง ชุติมา เติมพงศ์พันธ์
๘๔๒ พันเอกหญิง โชติพร มุลาลินน์
๘๔๓ พันเอกหญิง ฐิตารีย์ สวัสดิกุล
๘๔๔ พันเอกหญิง ณชนก พรหมโยธิน
๘๔๕ พันเอกหญิง ณฐวรรณ ไกรฤทธิ์
๘๔๖ พันเอกหญิง ณัชชา เที่ยงงามจรัส
๘๔๗ พันเอกหญิง ณัฏฐ์รดา
ทองธรานิธิโรจน์
๘๔๘ พันเอกหญิง ณัฏฐิมาน เงินพลอย
๘๔๙ พันเอกหญิง ณัฐฐ์จิตน์ วัยวุฒิ
๘๕๐ พันเอกหญิง ณิชนันทน์ ทองพูล
๘๕๑ พันเอกหญิง ณีราวรรณ จิตตรีนิตย์
๘๕๒ พันเอกหญิง ดรุณี อุเทนนาม
๘๕๓ พันเอกหญิง ดลชนก รักแผน
๘๕๔ พันเอกหญิง ดุษฎี ประสานวุฒิ
๘๕๕ พันเอกหญิง ถจิตราทิพย์ สุขะวรรณ
๘๕๖ พันเอกหญิง ทรงสุดา ขวัญประชา
๘๕๗ พันเอกหญิง ทัศนีย์ กิจพานิช
๘๕๘ พันเอกหญิง ทัศนีย์ นนทวาทิต
๘๕๙ พันเอกหญิง ทิพย์วรรณ พานิชอัตรา

๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

พันเอกหญิง ทิพวงศ์ โรจนธรรม
พันเอกหญิง ธนัชพร สามะศิริ
พันเอกหญิง ธนาพรรณ ปานศักดิ์
พันเอกหญิง ธนิตา วงษ์จินดา
พันเอกหญิง ธาริณี สถิตายุธ
พันเอกหญิง ธิรดา เด่นอุดม
พันเอกหญิง นงนภัส พินกลาง
พันเอกหญิง นงนุช วิวัฒนวาณิชย์
พันเอกหญิง นพวรรณ จันทร์พิทักษ์
พันเอกหญิง นภชา บุณยรักษ์
พันเอกหญิง นภัสภรณ์ วงษ์จาด
พันเอกหญิง นฤมล ทองโต
พันเอกหญิง นฤมล สนิทจันทร์
พันเอกหญิง นวลสมร จรวงษ์
พันเอกหญิง นันทรีย์ รอดสวาสดิ์
พันเอกหญิง นาตยา ฐิตะฐาน
พันเอกหญิง น้าค้าง จัดพล
พันเอกหญิง นิภากร ศิริรัตน์
พันเอกหญิง นิลวรรณ ไวกาสี
พันเอกหญิง นิศากร บุญชรัตน์
พันเอกหญิง นุชนาฎ เพ็ญเขตกรณ์
พันเอกหญิง บงกชรัตน์
ทองเพิ่มสมสิทธิ์
๘๘๒ พันเอกหญิง บุศริน สุทธิโยธิน
๘๘๓ พันเอกหญิง เบญจมาศ ขาวสบาย
๘๘๔ พันเอกหญิง เบญญาภา ต้นสงวน

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐

หน้า ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอกหญิง ประภัสสร สุขสมอรรถ
พันเอกหญิง ประภาศรี ตัณศิลา
พันเอกหญิง ปราณี อ่อนศรี
พันเอกหญิง ปริยา ควรพันธ์
พันเอกหญิง ปริยา อินทรองพล
พันเอกหญิง ปฤษณา นะวะมวัฒน์
พันเอกหญิง ปองรัก บุญญานุรักษ์
พันเอกหญิง ปัทมา สมสนั่น
พันเอกหญิง ปาริฉัตร ศรีรัตน์
พันเอกหญิง ปาริชาติ ยิ่งประเสริฐ
พันเอกหญิง ปิยาภรณ์ ผลหาญ
พันเอกหญิง เปาวลี วิมูลชาติ
พันเอกหญิง ผกามาศ แก้วกันจร
พันเอกหญิง ผานิต รุ่งเรือง
พันเอกหญิง ผุสดี ก๋งอุบล
พันเอกหญิง ผุสดี แสงอากาศ
พันเอกหญิง พงษ์จันทร์ แม่นปืน
พันเอกหญิง พรญาณี เฉลิมสีมา
พันเอกหญิง พรปวีณ์ รัตโนบล
พันเอกหญิง พรพรรณ เกิดผล
พันเอกหญิง พรพรรณ ทัศนศร
พันเอกหญิง พรรณภา พันธุ์วิภาค
พันเอกหญิง พรรษนันท์ ชานิยันต์
พันเอกหญิง พรรัตน ภู่พิทยา
พันเอกหญิง พรสุดา ขวัญดา
พันเอกหญิง พร้อมศิริ โรจนวิศวกรรม

๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอกหญิง พัชราภรณ์ อุ่นเตจ๊ะ
พันเอกหญิง พัชรินทร์ ขาละม้าย
พันเอกหญิง พัชรี ธวัชพีระชัย
พันเอกหญิง พัดชา บุณยรักษ์
พันเอกหญิง พิมวรรณ รมยะสมิต
พันเอกหญิง เพียงราไพ ทองบัว
พันเอกหญิง เฟื่องเพ็ชร์ เพ็ชร์ไทย
พันเอกหญิง ภัทรกันย์ สุขพอดี
พันเอกหญิง ภัทรวรรณ รุ่งศรีทอง
พันเอกหญิง ภัทริดา เอกบรรณสิงห์
พันเอกหญิง ภาราดา แม่นศรแผลง
พันเอกหญิง มธุราพัณณ์ สุรกิจพิพัฒน์
พันเอกหญิง มนทิรา ยิ้มสมบุญ
พันเอกหญิง มนัสนันท์ เกาะสูงเนิน
พันเอกหญิง มาริกา
ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
พันเอกหญิง มาริษา รังคดิลก
พันเอกหญิง ยศวดี สินธุวงศานนท์
พันเอกหญิง เยาวเรศ ศรีมณฑา
พันเอกหญิง รจนา กล่อมใจเย็น
พันเอกหญิง รฐา มณฑลผลิน
พันเอกหญิง รวีวรรณ วีระโชติ
พันเอกหญิง รัชนีกร บุณยโชติมา
พันเอกหญิง รัชนีวรรณ สิงห์โห
พันเอกหญิง รัตนา ตรีรัตน์ตระกูล
พันเอกหญิง รัศมี ผ่องศรีสุข

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
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๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
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๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑

หน้า ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอกหญิง รุ่งรัศมี สุวรรณวัฒนา
พันเอกหญิง รุ่งอรุณ วัฒยากร
พันเอกหญิง รุจินี ปดิฐพร
พันเอกหญิง รุจิเรข สว่างศรี
พันเอกหญิง ฤทัย พิบูลศิลป์
พันเอกหญิง ฤทัย สาระวงษ์
พันเอกหญิง ลลิตา ล้าเลิศ
พันเอกหญิง วชิราภรณ์ ริยาพันธ์
พันเอกหญิง วรรณกร คาเดช
พันเอกหญิง วรรณภา เมธาจิตติพันธ์
พันเอกหญิง วรรณา ภูศรี
พันเอกหญิง วรรดี พรหมหิตาธร
พันเอกหญิง วรางคณา บุญโพธิ์แก้ว
พันเอกหญิง วรางคนิต นันทนาสิทธิ์
พันเอกหญิง วราภรณ์ เกษร
พันเอกหญิง วราลี สิทธิเดชะ
พันเอกหญิง วัชราภรณ์ เพ็ญศิริ
พันเอกหญิง วันธณีย์ บุญเอียด
พันเอกหญิง วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ
พันเอกหญิง วัลภา พรหมพล
พันเอกหญิง วาริศา สิงห์ทน
พันเอกหญิง วาสนา รุจิเสนีย์
พันเอกหญิง วาสิฏฐี พุทธานนท์
พันเอกหญิง วิยะดา บุญญรัตน์
พันเอกหญิง วิไล ยะภักดี
พันเอกหญิง วิไลวรรณ เจริญจันทร์

๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอกหญิง วิไลวรรณ วงษ์ประเสริฐ
พันเอกหญิง วิวรรณ ศันสนยุทธ
พันเอกหญิง วิสุทธินันท์ สุนทรารักษ์
พันเอกหญิง วีรพร ปิ่นพานิชการ
พันเอกหญิง ศรัญญา พันธ์ลิมา
พันเอกหญิง ศรันยา กิจพาณิชย์
พันเอกหญิง ศลิษา จันทรเนตร
พันเอกหญิง ศิรินทิพย์ ทรงวุฒิวิชัย
พันเอกหญิง ศิริพร มีเสือทอง
พันเอกหญิง ศิริวรรณ สถิตย์กุลรัตน์
พันเอกหญิง ศุจิรัตน์ ปุยะกุล
พันเอกหญิง สถาพร มั่นมา
พันเอกหญิง สมใจ คงศิลป์
พันเอกหญิง สมเฉลา รัตนคา
พันเอกหญิง สมบูรณ์ ปวัฒนกุล
พันเอกหญิง สมลักษณ์ สุระวิญญู
พันเอกหญิง สมสมร มงคละสิริ
พันเอกหญิง สรวงโสมนัส นาควัชระ
พันเอกหญิง สันทนีย์ องคนิกูล
พันเอกหญิง สายพิณ หมื่นวิเศษ
พันเอกหญิง สายพิศ ประชากิตติกุล
พันเอกหญิง สาริณี ไกรสังเกตุ
พันเอกหญิง สาวิตรี รอดเกิด
พันเอกหญิง สาราญ จันต๊ะสุข
พันเอกหญิง สิรารมย์ ยอดสวัสดิ์
พันเอกหญิง สิริมา เฉลิมทรัพย์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๘๘
๙๘๙
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๙๙๑
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๙๙๙
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๑๐๐๔
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๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙

หน้า ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอกหญิง สุขภินุช สังฆสุวรรณ
พันเอกหญิง สุดนารี สุนทรเมือง
พันเอกหญิง สุดาทิพย์ ศรีโสภา
พันเอกหญิง สุถิรา สุขถิรเดช
พันเอกหญิง สุทธิดา ไถ้เงิน
พันเอกหญิง สุธาทิพย์ พนมชัยสว่าง
พันเอกหญิง สุธาสินี โอวาทวงษ์
พันเอกหญิง สุธีรา กัลยาบาล
พันเอกหญิง สุนี เสริมศรี
พันเอกหญิง สุพรรณนิการ์
ไตรนภากุล
พันเอกหญิง สุภัค ทิพย์พิทักษ์
พันเอกหญิง สุภัทรา อิ่มแสงจันทร์
พันเอกหญิง สุภาพร ชุ่มใจ
พันเอกหญิง สุภาภรณ์ กาเนิดรักษ์
พันเอกหญิง สุลัดดา
สิริทรัพย์ไพบูลย์
พันเอกหญิง หทัยชนก สิงหเทศ
พันเอกหญิง หทัยรัตน์ กุลธนพานิช
พันเอกหญิง หรรษา รอดสน
พันเอกหญิง อติกานต์ แก้วศรี
พันเอกหญิง อนันทิตา สนธิ
พันเอกหญิง อโนชา คงสุวรรณ
พันเอกหญิง อภิญญา อินทรรัตน์
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๑๐๑๘
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๑๐๒๑
๑๐๒๒
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๑๐๒๔
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๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันเอกหญิง อภิรดี มีกลิ่นหอม
พันเอกหญิง อมิตรา จิตรานุกิจ
พันเอกหญิง อรทัย บุญชื่น
พันเอกหญิง อรไท จันทรปดา
พันเอกหญิง อรนุช ปสังคมาน
พันเอกหญิง อรสา สบายสูงเนิน
พันเอกหญิง อรอุษา สถิตยุทธการ
พันเอกหญิง อรุณี นิวาศะบุตร
พันเอกหญิง อรุษา สายัณห์นิโครธ
พันเอกหญิง ออมณี โรจนาปิยาวงศ์
พันเอกหญิง อัจฉรา แดงสุวรรณ์
พันเอกหญิง อัจฉรา ทองอู๋
พันเอกหญิง อัจฉรา บูรณรัช
พันเอกหญิง อัจฉรา เปาอินทร์
พันเอกหญิง อัญชลีพร วรรธนะพงษ์
พันเอกหญิง อัญเชิญ ไกรคงจิตต์
พันเอกหญิง อารีย์รัตน์ สุทธิรัตน์
พันเอกหญิง อารีย์วรรณ
สุทธิพงศ์พันธ์
พันเอกหญิง อุดมลักขณ์ สุขดี
พันเอกหญิง อุไรพร แม้นชล
พันเอกหญิง อุษณีย์ อรรคบุตร
พันเอกหญิง อุษา หอมธูป
พันเอกหญิง เอื้อมพร แตงมีแสง

