เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๖๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย ชั้ น ต่ํ า กว า สายสะพาย เนื่ อ งในโอกาส
พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมทั้ ง สิ้ น ๗๗๑,๗๓๐ ราย
ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

กระทรวงกลาโหม
กองทัพอากาศ
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๓๒๗ ราย)
๑ นาวาอากาศเอก กมล แขมทิพย

๒๒ นาวาอากาศเอก จารุวัฒน วัดละเอียด

๒ นาวาอากาศเอก กฤตธี รุงรางแสง

๒๓ นาวาอากาศเอก จํานงค แข็งขัน

๓ นาวาอากาศเอก กฤษณ เกตุรักษ

๒๔ นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ วันทนา

๔ นาวาอากาศเอก กฤษณัส กาญจนกุล

๒๕ นาวาอากาศเอก จิรวัฒน ชูวงศ

๕ นาวาอากาศเอก กวินทัต แสงสุระ

๒๖ นาวาอากาศเอก จิรวัฒน มโนสารกิจ

๖ นาวาอากาศเอก กสิณ หฤทัยถาวร

๒๗ นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา

๗ นาวาอากาศเอก กอเกียรติ ทองนพคุณ

๒๘ นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล

๘ นาวาอากาศเอก กําธร เกียรติมานะกุล

๒๙ นาวาอากาศเอก เจริญชัย สารมานิตย

๙ นาวาอากาศเอก กิตติ เรืองกลิ่น

๓๐ นาวาอากาศเอก ฉกาจ ทองตะโก

๑๐ นาวาอากาศเอก กิตติกร บูรณพานิช

๓๑ นาวาอากาศเอก เฉลิมชนช นานุช

๑๑ นาวาอากาศเอก กิตติกรณ กรีธาพล

๓๒ นาวาอากาศเอก เฉลิมชัย ชูชาติพงษ

๑๒ นาวาอากาศเอก เกษม จิตตสุพร

๓๓ นาวาอากาศเอก เฉลิมชัย หวังศิริวัฒนา

๑๓ นาวาอากาศเอก เกษม ทองอินทร

๓๔ นาวาอากาศเอก เฉลียว คําทา

๑๔ นาวาอากาศเอก คชพน กุฎอินทร

๓๕ นาวาอากาศเอก ชณัฐ วงศตลาดขวัญ

๑๕ นาวาอากาศเอก คมกฤช เพชรสุข

๓๖ นาวาอากาศเอก ชน กาฬภักดี

๑๖ นาวาอากาศเอก ครรชิต ทองเจริญสุข

๓๗ นาวาอากาศเอก ชนวุฒิ เบญจานุวัตร

๑๗ นาวาอากาศเอก จณัตว ภัทรดิลก

๓๘ นาวาอากาศเอก ชนะรัฐ จันทรุเบกษา

๑๘ นาวาอากาศเอก จตุพล ขันธุปตน

๓๙ นาวาอากาศเอก ชนาถ วงศตลาดขวัญ

๑๙ นาวาอากาศเอก จตุรงค ทัศนศร

๔๐ นาวาอากาศเอก ชนาวีร กลิ่นมาลี

๒๐ นาวาอากาศเอก จรินทร ปราบศรีภูมิ

๔๑ นาวาอากาศเอก ชยศว สวรรคสรรค

๒๑ นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ กลิ่นสาหราย

๔๒ นาวาอากาศเอก ชอบ ลายทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๔๓ นาวาอากาศเอก ชัชพล ลายประดิษฐ

๖๗ นาวาอากาศเอก เดชา ธงกิ่ง

๔๔ นาวาอากาศเอก ชัยยงค สุขศรีสมบูรณ

๖๘ นาวาอากาศเอก ตรีพล คงมั่น

๔๕ นาวาอากาศเอก ชัยวัฒน พันธุไพโรจน

๖๙ นาวาอากาศเอก ตรีรัช ปราบศรีภูมิพงศ

๔๖ นาวาอากาศเอก ชัยศาสตร นิวาศะบุตร

๗๐ นาวาอากาศเอก ไตรรัตน

๔๗ นาวาอากาศเอก ชัยสม รมโพธิ์ทอง

เกียรติภัทราภรณ

๔๘ นาวาอากาศเอก ชาคริต เอี่ยมโวทาน

๗๑ นาวาอากาศเอก ทวินพัฒก จบกลศึก

๔๙ นาวาอากาศเอก ชายนอย สังขพิชัย

๗๒ นาวาอากาศเอก ทวีวัฒน วุฒิกุล

๕๐ นาวาอากาศเอก ชํานาญ สุขทัศน

๗๓ นาวาอากาศเอก ทศกร กายเพชร

๕๑ นาวาอากาศเอก ชุมวิทย ถีระแกว

๗๔ นาวาอากาศเอก ทศพร วงษสวรรค

๕๒ นาวาอากาศเอก ชูชาติ ตะวันเย็น

๗๕ นาวาอากาศเอก เทอดศักดิ์ ยืนยง

๕๓ นาวาอากาศเอก ชูชาติ ทาวประยูร

๗๖ นาวาอากาศเอก ธ.ธง ธรรมชูโชติ

๕๔ นาวาอากาศเอก เชษฐ เหมทานนท

๗๗ นาวาอากาศเอก ธนกร ถาวรเกษตร

๕๕ นาวาอากาศเอก เชษฐา รางนอย

๗๘ นาวาอากาศเอก ธนะพัฒน ถึงสุข

๕๖ นาวาอากาศเอก ไชยบูรณ สุขประเสริฐ

๗๙ นาวาอากาศเอก ธนา นรินทรสรศักดิ์

๕๗ นาวาอากาศเอก ฐกร กิตติปรีชาวุฒิ

๘๐ นาวาอากาศเอก ธนากร พีระพันธุ

๕๘ นาวาอากาศเอก ณพรรษ ปาลี

๘๑ นาวาอากาศเอก ธนาวัตร วัฒนธํารงค

๕๙ นาวาอากาศเอก ณพล ไทยประคอง

๘๒ นาวาอากาศเอก ธนินรัฐ ภูพงศพยัคฆ

๖๐ นาวาอากาศเอก ณรงค คําเนตร

๘๓ นาวาอากาศเอก ธรรมนูญ วงศสวรรค

๖๑ นาวาอากาศเอก ณรงค อินทรพลอย

๘๔ นาวาอากาศเอก ธัชพงษ นิลอุบล

๖๒ นาวาอากาศเอก ณรงคชัย คงแกว

๘๕ นาวาอากาศเอก ธีทัต นิตยสุทธิ์

๖๓ นาวาอากาศเอก ณรัฐ บุญประเสริฐ

๘๖ นาวาอากาศเอก ธีรภัทร ปลองทอง

๖๔ นาวาอากาศเอก ณัฎฐ คําอินทร

๘๗ นาวาอากาศเอก ธีรภาพ พูนผล

๖๕ นาวาอากาศเอก ณัฐพงค สุขขี

๘๘ นาวาอากาศเอก ธีระ สุขวารี

๖๖ นาวาอากาศเอก ณัฐวุฒิ อจลบุญ

๘๙ นาวาอากาศเอก ธีระพงษ ปตนา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙๐ นาวาอากาศเอก ธีระวัฒน
อินทรไพโรจน

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๑๒ นาวาอากาศเอก ปภัณศัก สายแจง
๑๑๓ นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน

๙๑ นาวาอากาศเอก เธียร เทพานนท

๑๑๔ นาวาอากาศเอก ปรเมศวร ปรมาพร

๙๒ นาวาอากาศเอก นคร บุญมี

๑๑๕ นาวาอากาศเอก ประการ พรมโสภา

๙๓ นาวาอากาศเอก นที ปนทอง

๑๑๖ นาวาอากาศเอก ประจง ศรีสุข

๙๔ นาวาอากาศเอก นภ ศรีปลั่ง

๑๑๗ นาวาอากาศเอก ประชากร เพงผล

๙๕ นาวาอากาศเอก นภดร คงเสถียร

๑๑๘ นาวาอากาศเอก ประดิษฐ กอนจันทึก

๙๖ นาวาอากาศเอก นภรักษ แสงเงิน

๑๑๙ นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี

๙๗ นาวาอากาศเอก นภัทร แกวนาค

๑๒๐ นาวาอากาศเอก ประมวล คตเข็ม

๙๘ นาวาอากาศเอก นรชัย ณ วิเชียร

๑๒๑ นาวาอากาศเอก ประยูร ประสงคกูล

๙๙ นาวาอากาศเอก นรินทร กิ่งเงิน

๑๒๒ นาวาอากาศเอก ประสงค

๑๐๐ นาวาอากาศเอก นรุธ กําเนิดนักตะ

ปราณีตพลกรัง

๑๐๑ นาวาอากาศเอก นัฐพล สาครเย็น

๑๒๓ นาวาอากาศเอก ประเสริฐ เกิดมี

๑๐๒ นาวาอากาศเอก นิธิโรจน ลายทิพย

๑๒๔ นาวาอากาศเอก ปราโมทย เคามงคลกิจ

๑๐๓ นาวาอากาศเอก นิพนธ โพธิ์เจริญ

๑๒๕ นาวาอากาศเอก ปรารภ อิ่มแสง

๑๐๔ นาวาอากาศเอก นิวัติ เนียมพลอย

๑๒๖ นาวาอากาศเอก ปริญญา ธานี

๑๐๕ นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน

๑๒๗ นาวาอากาศเอก ปรีชา มลิวัลย

ประพัฒนทอง

๑๒๘ นาวาอากาศเอก ปรีดา งามเจริญ

๑๐๖ นาวาอากาศเอก บัญชา ปานเชียงวงษ

๑๒๙ นาวาอากาศเอก พงษภูเมศ หนูนิล

๑๐๗ นาวาอากาศเอก บุญยืน ยอดอุบล

๑๓๐ นาวาอากาศเอก พจนาถ ชูพันธ

๑๐๘ นาวาอากาศเอก บุญเลิศ ปกขุนทด

๑๓๑ นาวาอากาศเอก พฐา แกนทับทิม

๑๐๙ นาวาอากาศเอก บุญเลิศ รัตนสําลี

๑๓๒ นาวาอากาศเอก พนม อินทรัศมี

๑๑๐ นาวาอากาศเอก ปฏิยุทธ พุมเกาะ

๑๓๓ นาวาอากาศเอก พรชัย ประสงคยืนยง

๑๑๑ นาวาอากาศเอก ปณต ยิ้มเจริญ

๑๓๔ นาวาอากาศเอก พรเดชน คงปน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓๕ นาวาอากาศเอก พรางเพชร
สุวรรณรัตน
๑๓๖ นาวาอากาศเอก พฤทธิพงษ คลายเกตุ
๑๓๗ นาวาอากาศเอก พัทธกร ลลิตาวชิรา
๑๓๘ นาวาอากาศเอก พานิช โพธิ์นอก
๑๓๙ นาวาอากาศเอก พิภพ มีทองคํา
๑๔๐ นาวาอากาศเอก พิสิฏฐพศ พูนเสมอ
๑๔๑ นาวาอากาศเอก พิสุทธิพงศ ศรีชูรส
๑๔๒ นาวาอากาศเอก พีรพัฒน ชาวนาฟาง
๑๔๓ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ ผลชีวิน
๑๔๔ นาวาอากาศเอก เพชร ธรรมวิญญา
๑๔๕ นาวาอากาศเอก ไพรัตน สุขเหลือง
๑๔๖ นาวาอากาศเอก ไพรินทร พวงทอง
๑๔๗ นาวาอากาศเอก ภคินท เพชรรัตน
๑๔๘ นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร
๑๔๙ นาวาอากาศเอก ภานุ แกวอําไพ
๑๕๐ นาวาอากาศเอก ภิญญาวัธน
เสียงเจริญ
๑๕๑ นาวาอากาศเอก ภูวไนย บุญวรรณ
๑๕๒ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ ทิมเกิด
๑๕๓ นาวาอากาศเอก ภูษิต ดนตรี
๑๕๔ นาวาอากาศเอก มณเฑียร หมีโชติ
๑๕๕ นาวาอากาศเอก มนู ศิริวัฒน
๑๕๖ นาวาอากาศเอก มานพ มัสสุ
๑๕๗ นาวาอากาศเอก มาโนช อารีพงษ

๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศเอก เมธาสิทธิ์ สุขสวาง
นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ
นาวาอากาศเอก ยุคนธร พึ่งทองหลอ
นาวาอากาศเอก ยุทธ นวลพลอย
นาวาอากาศเอก ยุทธนา ประชุมชน
นาวาอากาศเอก รณชิต วิจิตร
นาวาอากาศเอก รัชตภาคย ธรรมธีรศรี
นาวาอากาศเอก เรืองศักดิ์ จงเรืองศรี
นาวาอากาศเอก วงศวิวัติ วัฒนวรางกูร
นาวาอากาศเอก วรภาส
โสรัจจตานนท
นาวาอากาศเอก วรันต สุวรรณพาหุ
นาวาอากาศเอก วสันต
บัณฑิตศักดิ์สกุล
นาวาอากาศเอก วัชรพงษ นาคสิงห
นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเปนใย
นาวาอากาศเอก วัชระ สกุลรัตน
นาวาอากาศเอก วัชรินทร โกมุทผล
นาวาอากาศเอก วัฒนชัย
เพิ่มกําลังเมือง
นาวาอากาศเอก วัฒนศักดิ์ เพิ่มทรัพย
นาวาอากาศเอก วิมล ทูลพุทธา
นาวาอากาศเอก วิษณุ คุมพะเนียด
นาวาอากาศเอก วิสูตร งิ้วแหลม
นาวาอากาศเอก วีระ บกกระโทก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศเอก วีระ เพชรอตุโล
นาวาอากาศเอก วุฒิ นอยเชี่ยวกาญจน
นาวาอากาศเอก วุฒิกร สุวารี
นาวาอากาศเอก วุฒิภัทร จันทรสาร
นาวาอากาศเอก ศมกฤต ธานีรัตน
นาวาอากาศเอก ศรัณย จันทรผล
นาวาอากาศเอก ศราวุฒิ สุวรรณ
นาวาอากาศเอก ศักดิธัช กุลวุฒิภาคย
นาวาอากาศเอก ศักดิ์สิทธิ์ เจริญพจน
นาวาอากาศเอก ศิรวิช ผสมกุศลศีล
นาวาอากาศเอก ศุภกร มณีฉาย
นาวาอากาศเอก ศุภศักดิ์ วานกระ
นาวาอากาศเอก ไศล จันทรเสนีย
นาวาอากาศเอก สถาพร เชษฐพันธ
นาวาอากาศเอก สนธยา คงกัลป
นาวาอากาศเอก สนุก จําปาเปา
นาวาอากาศเอก สมเกียรติ สุกางโฮง
นาวาอากาศเอก สมเกียรติ
แสงสิริวัฒนานนท
นาวาอากาศเอก สมชาย อนชนะ
นาวาอากาศเอก สมโชค เสงแกว
นาวาอากาศเอก สมบัติ วงศาโรจน
นาวาอากาศเอก สมพงษ มนนามอญ
นาวาอากาศเอก สมภูมิ มูลทองจาด
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ เสนกรรหา

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศเอก สมาน จันทรทะธรรม
นาวาอากาศเอก สันติ ชื่นอารมย
นาวาอากาศเอก สัมภาษ เที่ยงนิมิตร
นาวาอากาศเอก สาธิต ภูนิ่ม
นาวาอากาศเอก สาธิต สุทธิเวช
นาวาอากาศเอก สําราญ ชั้วถอน
นาวาอากาศเอก สิทธิพล ปอมตรี
นาวาอากาศเอก สิทธิศักดิ์ ชาญตระกูล
นาวาอากาศเอก สิรวีร มณีวงษ
นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ
นาวาอากาศเอก สิริพงษ แกวอยู
นาวาอากาศเอก สีฆโชค ชาญนําสิน
นาวาอากาศเอก สืบพงศ ศาตะมาน
นาวาอากาศเอก สุจิชัย สินคีรี
นาวาอากาศเอก สุชาติ วีรกุลวัฒนา
นาวาอากาศเอก สุชีพ จันทอง
นาวาอากาศเอก สุทธิ์ ศรีบูรพา
นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ วงษสวัสดิ์
นาวาอากาศเอก สุนทร ผองอําไพ
นาวาอากาศเอก สุพจน จันทรสิทธิ์
นาวาอากาศเอก สุภาพ เพิงมาก
นาวาอากาศเอก สุรงกานต ทาวสัน
นาวาอากาศเอก สุรชัย พรามเจริญ
นาวาอากาศเอก สุรพงษ ศรีวนิชย
นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ เสสะเวช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒๙ นาวาอากาศเอก สุรัตน มณีวงศวิจิตร
๒๓๐ นาวาอากาศเอก สุราษฎร แชมวงษ
๒๓๑ นาวาอากาศเอก สุวัฒน
จตุรงคพลาธิปต
๒๓๒ นาวาอากาศเอก เสริมสกุล โทณะวณิก
๒๓๓ นาวาอากาศเอก โสรัฐจะ จันทรขํา
๒๓๔ นาวาอากาศเอก อดิศร สมนิยามรัฐ
๒๓๕ นาวาอากาศเอก อดิศักดิ์
อุตตมธนินทร
๒๓๖ นาวาอากาศเอก อธิษฐ สงวนศักดิ์
๒๓๗ นาวาอากาศเอก อนันต รัตนสําเนียง
๒๓๘ นาวาอากาศเอก อนุชา เพชรแสงใส
๒๓๙ นาวาอากาศเอก อนุรักษ ศิริวงศ
๒๔๐ นาวาอากาศเอก อนุสรณ
ศรีเพ็ญแสงพงษ
๒๔๑ นาวาอากาศเอก อนุสิษฐ สุรันนา
๒๔๒ นาวาอากาศเอก อภิชาติ บุตรสาทร
๒๔๓ นาวาอากาศเอก อภิรัตน รังสิมาการ
๒๔๔ นาวาอากาศเอก อมร ชมเชย
๒๔๕ นาวาอากาศเอก อรรถพร ทับทิมออน
๒๔๖ นาวาอากาศเอก อรุโณทัย เสนหา
๒๔๗ นาวาอากาศเอก อลงกต แตมประเสริฐ
๒๔๘ นาวาอากาศเอก อัชฌา แยมเกษร
๒๔๙ นาวาอากาศเอก อัมพร เพ็ชราช
๒๕๐ นาวาอากาศเอก อัศวิน คนชม

๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศเอก อาทิตย พัวสุวรรณ
นาวาอากาศเอก อานนท จารุสมบัติ
นาวาอากาศเอก อาภัสร เพชรผุด
นาวาอากาศเอก อํานวย ถิ่นวงษแย
นาวาอากาศเอก อิทธิพงษ สวางศรี
นาวาอากาศเอก อุกฤษฏ รอดสุทธิ
นาวาอากาศเอก อุดมศักดิ์ ดีชัย
นาวาอากาศเอก อุทัย เนื่องฤทธิ์
นาวาอากาศเอก อุทัย แสงพิทักษ
นาวาอากาศเอก เอกชัย นอยพันธุ
นาวาอากาศเอก เอกณัฐ
ขวนขวายทรัพย
นาวาอากาศเอก เอนก สุขวิลัย
นาวาอากาศเอกหญิง กรรณิกา
ศรีปญญา
นาวาอากาศเอกหญิง กรรณิการ
บัวเผื่อน
นาวาอากาศเอกหญิง กัญจนณิชา
ประเสริฐศรี
นาวาอากาศเอกหญิง กันทวัญ
จํารูญพงศ
นาวาอากาศเอกหญิง กานตรวี
พานแกวปญญากร
นาวาอากาศเอกหญิง กุศยา
สุวรรณวิหค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖๙ นาวาอากาศเอกหญิง จันทนา
เที่ยงสุรินทร
๒๗๐ นาวาอากาศเอกหญิง จันทรพิมพ
เพ็ชรแยม
๒๗๑ นาวาอากาศเอกหญิง จันทราภร
ไตลังคะ
๒๗๒ นาวาอากาศเอกหญิง จุฑารัตน
เมฆมัลลิกา
๒๗๓ นาวาอากาศเอกหญิง เจียงคํา กังวล
๒๗๔ นาวาอากาศเอกหญิง ฉวีวรรณ
แสนสน
๒๗๕ นาวาอากาศเอกหญิง ชมพูนุท
พูลสนอง
๒๗๖ นาวาอากาศเอกหญิง ชมพูนุท
อิสสระยั่งยืน
๒๗๗ นาวาอากาศเอกหญิง ชุติมา
โพธิ์ปานพันธุ
๒๗๘ นาวาอากาศเอกหญิง ฑิตยา นิลทคช
๒๗๙ นาวาอากาศเอกหญิง ณยดา พงษวสิษฐ
๒๘๐ นาวาอากาศเอกหญิง ณัฐธนา
ชาญสํารวจ
๒๘๑ นาวาอากาศเอกหญิง ดวงกมล
มาลารัตน
๒๘๒ นาวาอากาศเอกหญิง ทิพยวรรณ
ภานุเวศ

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๘๓ นาวาอากาศเอกหญิง ธนธร ศิลาเขตต
๒๘๔ นาวาอากาศเอกหญิง นนทิกาญจน
เทพลิบ
๒๘๕ นาวาอากาศเอกหญิง นภาวรรณ
สงคะดี
๒๘๖ นาวาอากาศเอกหญิง นวภรณ
ออรุงโรจน
๒๘๗ นาวาอากาศเอกหญิง นัทธมน
พักตรพันธานนท
๒๘๘ นาวาอากาศเอกหญิง นันทนา
กวียานันท
๒๘๙ นาวาอากาศเอกหญิง นิศานาถ เสาวมล
๒๙๐ นาวาอากาศเอกหญิง บาจรีย นวลเพ็ชร
๒๙๑ นาวาอากาศเอกหญิง บุญธิดา
โชติชนาภิบาล
๒๙๒ นาวาอากาศเอกหญิง เบญจา วิไล
๒๙๓ นาวาอากาศเอกหญิง เบญญาภา
เจริญรัมย
๒๙๔ นาวาอากาศเอกหญิง ปราณี มุขลาย
๒๙๕ นาวาอากาศเอกหญิง ปญจฉัตร
รัตนมงคล
๒๙๖ นาวาอากาศเอกหญิง ปยธิดา
เนียมประดิษฐ
๒๙๗ นาวาอากาศเอกหญิง ผองพักตร ปดภัย
๒๙๘ นาวาอากาศเอกหญิง พาณี มังสิงห

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙๙ นาวาอากาศเอกหญิง ภักดีจิต
คีรีรัฐนิคม
๓๐๐ นาวาอากาศเอกหญิง ภัทรี กิจจาทร
๓๐๑ นาวาอากาศเอกหญิง ภิชฌามล
เพชรบุตร
๓๐๒ นาวาอากาศเอกหญิง มนตภัทร
นาคมงคลวัฒน
๓๐๓ นาวาอากาศเอกหญิง โมทนา
นิลกําแหง
๓๐๔ นาวาอากาศเอกหญิง ยิ่งวรรณ
ธรรมธรานนท
๓๐๕ นาวาอากาศเอกหญิง เรวดี
บําเพ็ญวัฒนา
๓๐๖ นาวาอากาศเอกหญิง วงศลดา วรธงไชย
๓๐๗ นาวาอากาศเอกหญิง วรรณสุนา
เลิศประดิษฐ
๓๐๘ นาวาอากาศเอกหญิง วรัญญา ญาณสาร
๓๐๙ นาวาอากาศเอกหญิง วัชราภรณ
เปาโรหิตย
๓๑๐ นาวาอากาศเอกหญิง วันทิตา คงสมพงษ
๓๑๑ นาวาอากาศเอกหญิง วิชชุดา ลอมวงศ
๓๑๒ นาวาอากาศเอกหญิง วิไลภรณ
อิศรางกูร ณ อยุธยา
๓๑๓ นาวาอากาศเอกหญิง สุกัญญา
สิงหโตทอง

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓๑๔ นาวาอากาศเอกหญิง สุชาดา
วัฒนวันยู
๓๑๕ นาวาอากาศเอกหญิง สุภาภรณ
กฤษณีไพบูลย
๓๑๖ นาวาอากาศเอกหญิง สุภารดี
สวัสดิมงคล
๓๑๗ นาวาอากาศเอกหญิง สุภาวดี
ไกรสรทองศรี
๓๑๘ นาวาอากาศเอกหญิง แสงเดือน
มโยทาร
๓๑๙ นาวาอากาศเอกหญิง หมอมหลวงจริยา
รุจวิชัย
๓๒๐ นาวาอากาศเอกหญิง อนงค เพ็ญกิตติ
๓๒๑ นาวาอากาศเอกหญิง อนงคนาฏ
ระหงษ
๓๒๒ นาวาอากาศเอกหญิง อโนทัย
มุณีกานนท
๓๒๓ นาวาอากาศเอกหญิง อรุณลักษณ
ไสยวรรณ
๓๒๔ นาวาอากาศเอกหญิง อัชรี เอกโทชุน
๓๒๕ นาวาอากาศเอกหญิง อัญชลี อนันตศิริ
๓๒๖ นาวาอากาศเอกหญิง อิสริยา
พินพรหมราช
๓๒๗ นาวาอากาศเอกหญิง อุบลรัตน
หรายเจริญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
นาวาอากาศเอก หมอมหลวงกนกศิลา
ทองใหญ
นาวาอากาศเอก กมล สามปรุ
นาวาอากาศเอก กร อเนกสุข
นาวาอากาศเอก กริษณะ วัลลิภากร
นาวาอากาศเอก กฤติยา ทิมสุข
นาวาอากาศเอก กฤษฎา เขียวเจริญ
นาวาอากาศเอก กฤษฎา สุขจันทร
นาวาอากาศเอก กฤษฎิ์พิเดช
สิริกาญจนวรกุล
นาวาอากาศเอก หมอมหลวงกฤษณพงษ
ศุขสวัสดิ
นาวาอากาศเอก กฤษณพล ปราบพาล
นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี
นาวาอากาศเอก กฤษพล ภาคนิกร
นาวาอากาศเอก กษิดิ์เดช แมนสงวน
นาวาอากาศเอก กอบจิตต โรจนสโรช
นาวาอากาศเอก กําพลศักดิ์ เปรมใจ
นาวาอากาศเอก กิจจาพจน สุกเพชร
นาวาอากาศเอก กิตติ ธนบวรยศ
นาวาอากาศเอก กิตติชัย ใจบาล
นาวาอากาศเอก กิตติ์ธเนศ
ภานุพัฒนศศิกุล
นาวาอากาศเอก กิตติพงศ เต็มดวง

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(รวม ๕๘๖ ราย)
๒๑ นาวาอากาศเอก กิตติพงษ บัวเสถียร
๒๒ นาวาอากาศเอก กิตติพงษ ศรีรินยา
๒๓ นาวาอากาศเอก กิตติศักดิ์ บรรเลง
๒๔ นาวาอากาศเอก กิตติศักดิ์ สุวรรณรักษ
๒๕ นาวาอากาศเอก กิติศักดิ์ นานิล
๒๖ นาวาอากาศเอก เกรียงไกร เกษร
๒๗ นาวาอากาศเอก เกษม มณีมูล
๒๘ นาวาอากาศเอก เกียรติกุลไชย จิตตเอื้อ
๒๙ นาวาอากาศเอก คงเดช หมื่นไกร
๓๐ นาวาอากาศเอก คมกริช แกวฉาย
๓๑ นาวาอากาศเอก ครุศักดิ์ วงษปน
๓๒ นาวาอากาศเอก คําปน มาสขาว
๓๓ นาวาอากาศเอก คุณากร มั่นคง
๓๔ นาวาอากาศเอก จตุรงค พาศรี
๓๕ นาวาอากาศเอก จักรพรรดิ ประเสริฐศรี
๓๖ นาวาอากาศเอก จักรวุธ สีแพนบาล
๓๗ นาวาอากาศเอก จักราวุธ ศรีสุวรรณ
๓๘ นาวาอากาศเอก จํารัส กองแกว
๓๙ นาวาอากาศเอก จําลอง ปนงาม
๔๐ นาวาอากาศเอก จินตวัฒน ทัพพะวัฒนะ
๔๑ นาวาอากาศเอก จิรทีปต บัวภา
๔๒ นาวาอากาศเอก จิรพัฒน มังคละคีรี
๔๓ นาวาอากาศเอก จิรวัฒน พลมณี
๔๔ นาวาอากาศเอก จีระศักดิ์ นามวงศศรี

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

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศเอก จุฬากรณ กลอมแฟง
นาวาอากาศเอก เจนณรงค มุสิกพันธ
นาวาอากาศเอก เจนวิทย คําพูล
นาวาอากาศเอก เจษฎา เปรี่ยมปยานุสรณ
นาวาอากาศเอก เจษฎา พุทธพงศวิไล
นาวาอากาศเอก ฉลองชัย ใยไหม
นาวาอากาศเอก ฉลาด อนันตา
นาวาอากาศเอก ฉัตรเฉลิม พิทักษสรยุทธ
นาวาอากาศเอก ฉัตรรัตน นันทะศิริ
นาวาอากาศเอก ฉัตฤกษ ปองกันภัย
นาวาอากาศเอก ชนินทร อายุเจริญ
นาวาอากาศเอก ชวลิต วงคแหวน
นาวาอากาศเอก ชวลิต ไวยบุรี
นาวาอากาศเอก ชวินทร ศรีวิริยเลิศกุล
นาวาอากาศเอก ชั้น ดอนสุวรรณ
นาวาอากาศเอก ชัพนันท บุญชื่น
นาวาอากาศเอก ชัยพิสิษฐ วงศพรหม
นาวาอากาศเอก ชัยรัตน ทองประไพ
นาวาอากาศเอก ชัยวัฒน คงเทียม
นาวาอากาศเอก ชัยวัฒน วัชรคีรี
นาวาอากาศเอก ชาคร สุวรรณสมบัติ
นาวาอากาศเอก ชาญชัช คูหิรัญ
นาวาอากาศเอก ชาญชัย ตั้งประเสริฐ
นาวาอากาศเอก ชาญชัย ทรงแสงจันทร
นาวาอากาศเอก ชาญยุทธ พรหมมณี

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศเอก ชาตรี อินทรปรุง
นาวาอากาศเอก ชานิธิสุก สระทองหน
นาวาอากาศเอก ชํานาญ เพชรโชติ
นาวาอากาศเอก ชุมพล นิ่มนวล
นาวาอากาศเอก ชูเกียรติ เกาะแกว
นาวาอากาศเอก ชูเกียรติ นัยจรัญ
นาวาอากาศเอก ชูชาติ วรขะจี
นาวาอากาศเอก เชี่ยวชาญ มะลิวัลย
นาวาอากาศเอก ไชยกาล ขวัญขาว
นาวาอากาศเอก ฐากร อุนญาติ
นาวาอากาศเอก ฐิติกร ดวงสีบวง
นาวาอากาศเอก ณฐกร จันทรสุข
นาวาอากาศเอก ณรงคเดช หอเย็น
นาวาอากาศเอก ณรงคฤทธิ์ สุรกุล
นาวาอากาศเอก ณรัช โปรงสละ
นาวาอากาศเอก ณวรุณ ดีมา
นาวาอากาศเอก ณัฎฐ อุภัยภักตร
นาวาอากาศเอก ณัฏฐภัทร สอนสืบ
นาวาอากาศเอก ณัฐจักร
ชํานาญศรีสินเพชร
นาวาอากาศเอก ณัฐพงศ วังเมือง
นาวาอากาศเอก ณัฐพล สําริด
นาวาอากาศเอก ณัฐพัชร หนองแสง
นาวาอากาศเอก ณัทเอก ใหมจันทร
นาวาอากาศเอก ดนุพนธ ละมายขํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศเอก ดอนนอย พรมมาส
นาวาอากาศเอก เดชา ทุมมา
นาวาอากาศเอก แดนไชย ใจตั้ง
นาวาอากาศเอก ไตรสิทธิ์
ธรรมภาสุวรรณ
นาวาอากาศเอก ถนอมศักดิ์ ศรีหรั่ง
นาวาอากาศเอก ทนงศักดิ์ ชะวณิชย
นาวาอากาศเอก ทนงศักดิ์ เอนกทรัพย
นาวาอากาศเอก ทรงศักดิ์ ธรรมสาร
นาวาอากาศเอก ทวีเดช พรมไทย
นาวาอากาศเอก ทองใบ บุญมา
นาวาอากาศเอก ทองรี สุพรรณชาติ
นาวาอากาศเอก ทักษิณ จันทรศร
นาวาอากาศเอก ทัศยุทธ ทองอยู
นาวาอากาศเอก ทิฆัมพร
อิศรางกูร ณ อยุธยา
นาวาอากาศเอก ทินกร รักสะอาด
นาวาอากาศเอก ทีฆายุวรรณ ศาลิคุปต
นาวาอากาศเอก เทวา สมฤทธิ์
นาวาอากาศเอก เทอดศักดิ์ รอดรี
นาวาอากาศเอก ธนพล ณ ถลาง
นาวาอากาศเอก ธนพัต โชติบัญชา
นาวาอากาศเอก ธนรัฐ รัตนพล
นาวาอากาศเอก ธนวัชร ชูเมือง
นาวาอากาศเอก ธนวัฒน ชังอิน

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๑๗ นาวาอากาศเอก ธนศรุต ธงไชยธนเกตุ
๑๑๘ นาวาอากาศเอก ธนารักษ ธูปมงคล
๑๑๙ นาวาอากาศเอก ธนินทรัฐ
สิทธิเวชธนาศิริ
๑๒๐ นาวาอากาศเอก ธรรมนูญ คําสุข
๑๒๑ นาวาอากาศเอก ธวัช คุณสามารถ
๑๒๒ นาวาอากาศเอก ธวัชชัย วิบูลยพันธุ
๑๒๓ นาวาอากาศเอก ธัชชัย จงรักษ
๑๒๔ นาวาอากาศเอก ธาตรี ทองประดับ
๑๒๕ นาวาอากาศเอก ธิปไตย วรินทร
๑๒๖ นาวาอากาศเอก ธิปภาเดช สมเคราะห
๑๒๗ นาวาอากาศเอก ธีรวุฒิ ทับทิมทอง
๑๒๘ นาวาอากาศเอก ธีระชัย สายแกว
๑๒๙ นาวาอากาศเอก ธีระยุทธ เกื้อสกุล
๑๓๐ นาวาอากาศเอก ธีระวัฒน จินดา
๑๓๑ นาวาอากาศเอก นคร บรรจงจัด
๑๓๒ นาวาอากาศเอก นคร พรพรหม
๑๓๓ นาวาอากาศเอก นนท หิญชีระนันทน
๑๓๔ นาวาอากาศเอก นพดล แกวบริสุทธิ์
๑๓๕ นาวาอากาศเอก นพดล บุญดวยลาน
๑๓๖ นาวาอากาศเอก นพดล โมออน
๑๓๗ นาวาอากาศเอก นพนันท เมืองมีศรี
๑๓๘ นาวาอากาศเอก นพวรรธน
แสงสุวรรณโกเศส
๑๓๙ นาวาอากาศเอก นภฤทธิ์ ศรีโพธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศเอก นภาพล อัคนิทัต
นาวาอากาศเอก นรพล เชี่ยวสมุทร
นาวาอากาศเอก นรเศรษฐ บุญเรือง
นาวาอากาศเอก นราเดช พฤกษมาศ
นาวาอากาศเอก นราวัต แกวมุกดา
นาวาอากาศเอก นรินทร ระวาดชัย
นาวาอากาศเอก นริส คลองศิลป
นาวาอากาศเอก นเรศวร เครือเพ็ชร
นาวาอากาศเอก นัฐวุฒิ ทัดประดิษฐ
นาวาอากาศเอก นัฐวุธ พุกประยูร
นาวาอากาศเอก นาวิน วุฒิรณฤทธิ์
นาวาอากาศเอก นิคม เต็มแกว
นาวาอากาศเอก นิพล ขุนทอง
นาวาอากาศเอก นิพิท วิชัยดิษฐ
นาวาอากาศเอก นิมิตร บุญปลูก
นาวาอากาศเอก นิรัชร ธีรอําพน
นาวาอากาศเอก นิรันดร ชาติครบุรี
นาวาอากาศเอก นิรุทธ ศุภสาร
นาวาอากาศเอก นิวัฒน นาเอก
นาวาอากาศเอก นุกูล สุขุประการ
นาวาอากาศเอก บวรศักดิ์ มานิจสิน
นาวาอากาศเอก บัณฑิต อักโข
นาวาอากาศเอก บัลลังก รมเย็น
นาวาอากาศเอก บํารุง มีแจง
นาวาอากาศเอก บุญชวย คงทวี

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศเอก บุญชัย สุธีสุนทรธรรม
นาวาอากาศเอก บุญรัตน ฤทธิประภาส
นาวาอากาศเอก บุญฤทธิ์ พรพุทธษา
นาวาอากาศเอก บุญเลิศ กีหงษ
นาวาอากาศเอก บุญเลิศ เรืองหิรัญวนิช
นาวาอากาศเอก บุญเลิศ อรรคฮาตสี
นาวาอากาศเอก บุญสง นวลยอง
นาวาอากาศเอก บุญเหลือ
โพธิเพ็ชรเล็บ
นาวาอากาศเอก ปกภณ ฉัตรภัทรไชย
นาวาอากาศเอก ปฏิญญา ประเทืองสุข
นาวาอากาศเอก ปธิกร อุไรวร
นาวาอากาศเอก ปรกฤษฏ สุดสัตย
นาวาอากาศเอก ปรเมษฐ ศิริตานนท
นาวาอากาศเอก ประกิจ หงษวิเศษ
นาวาอากาศเอก ประจวบ รัตนเจียรนัย
นาวาอากาศเอก ประดิษฐ ปชชา
นาวาอากาศเอก ประมุข อุราวรรณ
นาวาอากาศเอก ประเมิน กาฬภักดี
นาวาอากาศเอก ประยงค ศรีสมุทร
นาวาอากาศเอก ประยุทธ ไชยงาม
นาวาอากาศเอก ประยูร กันอยู
นาวาอากาศเอก ประวิทย ภูสมบัติ
นาวาอากาศเอก ประสงค พลายละหาร
นาวาอากาศเอก ประสบโชค พูลสง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘๙ นาวาอากาศเอก ประสาทพร
วงษคําชาง
๑๙๐ นาวาอากาศเอก ประสาร มวนทอง
๑๙๑ นาวาอากาศเอก ประสิทธิ์ กานนท
๑๙๒ นาวาอากาศเอก ประเสริฐ ศรีออนดี
๑๙๓ นาวาอากาศเอก ปรัชญา ทิพยรัตน
๑๙๔ นาวาอากาศเอก ปราโมทย
ประเสริฐศิลป
๑๙๕ นาวาอากาศเอก ปริชาติ จงมุม
๑๙๖ นาวาอากาศเอก ปริญญา จันทนา
๑๙๗ นาวาอากาศเอก ปริญญา ปญญามี
๑๙๘ นาวาอากาศเอก ปริญญา ศรีผาวงศ
๑๙๙ นาวาอากาศเอก ปรีชา มีนยี
๒๐๐ นาวาอากาศเอก ปรีชา อุปพงษ
๒๐๑ นาวาอากาศเอก ปลอดภัย จันโภคา
๒๐๒ นาวาอากาศเอก ปวีณ
โกสียรัตนาภิบาล
๒๐๓ นาวาอากาศเอก ปญญาพล ไชยพฤกษ
๒๐๔ นาวาอากาศเอก ปยะ พลนาวี
๒๐๕ นาวาอากาศเอก ปยะฉัตร เสือมวง
๒๐๖ นาวาอากาศเอก ปุณณรัตน ศรีหาราช
๒๐๗ นาวาอากาศเอก พงคเทพ จันทนเสนะ
๒๐๘ นาวาอากาศเอก พงศนรินทร
กั่นเปยมแจม
๒๐๙ นาวาอากาศเอก พงษพร มณเฑียร

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศเอก พร ธัญญาดี
นาวาอากาศเอก พรชัย ภัควันต
นาวาอากาศเอก พรชัย ฤทธิ์มาก
นาวาอากาศเอก พรรษพล จันทะโก
นาวาอากาศเอก พรรษา มังคลาดุง
นาวาอากาศเอก พรอมรบ จันทรโฉม
นาวาอากาศเอก พลกฤษณ ทวีวัฒน
นาวาอากาศเอก พลภัทร ปาลมงคล
นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ
นาวาอากาศเอก พศิน สมบัติทวี
นาวาอากาศเอก พัฒนสันต โพธิแพทย
นาวาอากาศเอก พัฒนา เทพชโลธร
นาวาอากาศเอก พัทธชัย แจมผล
นาวาอากาศเอก พิชุตม เข็มมา
นาวาอากาศเอก พิชิตพล พรหมเมือง
นาวาอากาศเอก พิเชษฐ บวนหลี
นาวาอากาศเอก พิทักษ กลาเกิดผล
นาวาอากาศเอก พินิต วงศจอม
นาวาอากาศเอก พิรุณ ภาคบุตร
นาวาอากาศเอก พิศณุ ผลากรกุล
นาวาอากาศเอก พิสิฐ เทพสุวรรณ
นาวาอากาศเอก พีรพล เชิดชัยภูมิ
นาวาอากาศเอก พีรภัทร เกศวยุธ
นาวาอากาศเอก พีรวัส ใจหวัง
นาวาอากาศเอก พีรศักดิ์ เรืองสุขสุด

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

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศเอก พีระพงษ เปรินกุล
นาวาอากาศเอก พืชมงคล ชาติสัมพันธ
นาวาอากาศเอก พุทธพร ศรีทองพิมพ
นาวาอากาศเอก พูลสินธุ แจมใส
นาวาอากาศเอก เพชรเดช เพชรชวย
นาวาอากาศเอก ไพฑูรย บุญศรี
นาวาอากาศเอก ไพรัช ใจดี
นาวาอากาศเอก ไพศาล บุษบรรณ
นาวาอากาศเอก ภควัต ชนะสิทธิ์
นาวาอากาศเอก ภวัต โพธิ์เอม
นาวาอากาศเอก ภัทรพล กรเกษม
นาวาอากาศเอก ภัทรยา ไตรวาสน
นาวาอากาศเอก ภาคภูมิ สุขเสวตร
นาวาอากาศเอก ภาคิณ นันทวิศาล
นาวาอากาศเอก ภาณุมาศ ศรีฉ่ํา
นาวาอากาศเอก ภาสกร ไชยกําเนิด
นาวาอากาศเอก ภิพัฒน กรปองกัน
นาวาอากาศเอก ภิรมย สงวนสัตย
นาวาอากาศเอก ภูเบศร ภูระยา
นาวาอากาศเอก ภูพิชญ เฟองวรวงศ
นาวาอากาศเอก ภูมินทร เกตุคํา
นาวาอากาศเอก มนชิต จันทรเปลง
นาวาอากาศเอก มนธร เดนดวง
นาวาอากาศเอก มนัส ทามี
นาวาอากาศเอก มหิทธิพงศ วรฉัตร

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศเอก มานพ บุญพิทักษนุกูล
นาวาอากาศเอก มานะ พระภักดี
นาวาอากาศเอก มานะ สีชาพุด
นาวาอากาศเอก มานิตร คําอวน
นาวาอากาศเอก มาโนช งามเนตร
นาวาอากาศเอก ยศวัฒน พินิจวงศบวร
นาวาอากาศเอก ยอด แยมยืนยงค
นาวาอากาศเอก ยุทธนัย เกิดสนอง
นาวาอากาศเอก ยุทธพงษ
ชินพงสานนท
นาวาอากาศเอก ยุทธศาสตร ทองดวง
นาวาอากาศเอก รชา เสือปา
นาวาอากาศเอก รณยศ สมิตะมุกสิก
นาวาอากาศเอก รัมย ไชยชิต
นาวาอากาศเอก ราเชนทร มีผองศรี
นาวาอากาศเอก ราเมศร ศรีจันทร
นาวาอากาศเอก เรืองฤทธิ์ คําขาว
นาวาอากาศเอก ฤทธิชัย อิ่มใจ
นาวาอากาศเอก ลองศักดิ์
ไชยศิริวงศสุข
นาวาอากาศเอก ลิขิต สุขปาน
นาวาอากาศเอก ลือชา แกวโบราณ
นาวาอากาศเอก เลิศ พรประดับ
นาวาอากาศเอก วรชาติ พูลทอง
นาวาอากาศเอก วรทัต ฉายศิริ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศเอก วรบุตร รพิพันธุ
นาวาอากาศเอก วรพจน ศิริถาวร
นาวาอากาศเอก วรภทร ดอนตุมไพร
นาวาอากาศเอก วรรณะ ซอสูงเนิน
นาวาอากาศเอก วรวุฒิ บัณฑิต
นาวาอากาศเอก วรินทร ตันสงวน
นาวาอากาศเอก วัชรพงษ กลีบมวง
นาวาอากาศเอก วัชรพงษ เข็มเพ็ชร
นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม
นาวาอากาศเอก วัฒนา วีระธรรมวิวฒ
ั น
นาวาอากาศเอก วันลาภ ชูจันทร
นาวาอากาศเอก วาริท รามโกมุท
นาวาอากาศเอก วิจารณ มีนาค
นาวาอากาศเอก วิฑูรย วรสุวรรณรักษ
นาวาอากาศเอก วิทวัส ครองธานินทร
นาวาอากาศเอก วิบูลย คูบูรณ
นาวาอากาศเอก วิภาษวิทย โพธิ์มณี
นาวาอากาศเอก วิมล ปะโคทัง
นาวาอากาศเอก วิรัช จันทรกระจาง
นาวาอากาศเอก วิรัช โลจายะ
นาวาอากาศเอก วิรุฬ มานักฆอง
นาวาอากาศเอก วิโรจน บุญหนุน
นาวาอากาศเอก วิวัฒน วรรณรัตน
นาวาอากาศเอก วิสิน เทียนแพรนิมิตร
นาวาอากาศเอก วีรพงศ ทองนํา

๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศเอก วีระชน เพ็ญศรี
นาวาอากาศเอก วีระชัย เสมาทอง
นาวาอากาศเอก วีระพล วิลามาศ
นาวาอากาศเอก วุฒิกร วรมนูชัย
นาวาอากาศเอก วุฒิชัย สุทธิเลิศ
นาวาอากาศเอก วุฒิพงศ นิยมกูล
นาวาอากาศเอก วุฒิพงษ สุขงาม
นาวาอากาศเอก วุธากาส สุทธิกุล
นาวาอากาศเอก เวนิช ทองโสม
นาวาอากาศเอก ศรกัญจน
หมื่นประเสริฐ
นาวาอากาศเอก ศรันยวิทย โรจนวิภาต
นาวาอากาศเอก ศรีปยะ ศรีสําโรง
นาวาอากาศเอก ศักดิ์ชาย นุนสิงห
นาวาอากาศเอก ศักดิ์ดา บุญเรือง
นาวาอากาศเอก ศัลยชัย เกลียวเงิน
นาวาอากาศเอก ศิระ ตวนกระโทก
นาวาอากาศเอก ศิริชัย กระหนาย
นาวาอากาศเอก ศิริชัย รุงสาง
นาวาอากาศเอก ศิริเดช อินทรโทโล
นาวาอากาศเอก ศิริวัฒน ราษฎรลือ
นาวาอากาศเอก ศิลา ชมเชย
นาวาอากาศเอก ศุฏฐกรณ เสาวพันธ
นาวาอากาศเอก ศุภชัย ฟกเปยม
นาวาอากาศเอก ศุภฤกษ เปยมสัมฤทธิ์

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

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศเอก ศุภวัจน จิตรมนตรี
นาวาอากาศเอก เศรษฐชัย ศรีทอง
นาวาอากาศเอก สงกรานต เชียงทอง
นาวาอากาศเอก สงวน บุญสิทธิ์
นาวาอากาศเอก สถาพร แกวประสม
นาวาอากาศเอก สนอง สังขทอง
นาวาอากาศเอก สมเกียรติ จันทวงษ
นาวาอากาศเอก สมชาย กระจางพันธุ
นาวาอากาศเอก สมชาย คําแผนไชย
นาวาอากาศเอก สมชาย จรรยาศิริ
นาวาอากาศเอก สมชาย วันกลิ่น
นาวาอากาศเอก สมชาย ศิริจันทร
นาวาอากาศเอก สมบูรณ ศรีสอาด
นาวาอากาศเอก สมพงษ เสนภักดี
นาวาอากาศเอก สมพร ดวงแข
นาวาอากาศเอก สมพล ศรีบริบาล
นาวาอากาศเอก สมภพ จันทรชูชื่น
นาวาอากาศเอก สมภพ อยูนุช
นาวาอากาศเอก สมภูมิ มีชาวนา
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ชื่นนิ่ม
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ฟกหอมเกร็ด
นาวาอากาศเอก สมหมาย วงษสมบูรณ
นาวาอากาศเอก สมัญญา
รังสิเสนา ณ อยุธยา
๓๕๕ นาวาอากาศเอก สรชัย รัตนไชยเชษฐ

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศเอก สรพงษ บูรณะบุตร
นาวาอากาศเอก สรรเสริญ สุทธิพันธุ
นาวาอากาศเอก สรรเสริญ หมายสุข
นาวาอากาศเอก สรวัชร สุชาติ
นาวาอากาศเอก สรวิช ออนทวม
นาวาอากาศเอก สราวุธ ปุริสังฆ
นาวาอากาศเอก สราวุธ สุนันทราภรณ
นาวาอากาศเอก สฤษฎ พรมมา
นาวาอากาศเอก สลักเกียรติ บุษปะเกศ
นาวาอากาศเอก สวัสดิ์ ปานกลาง
นาวาอากาศเอก สวัสดี สุดสอาด
นาวาอากาศเอก สหรัฐ ศรีบุญเกิด
นาวาอากาศเอก สัจจวัฒน
วรุณวัชรินทร
นาวาอากาศเอก สันต สมตน
นาวาอากาศเอก สันติ นุพาสันต
นาวาอากาศเอก สันติ วงศวิวัฒน
นาวาอากาศเอก สาคร สานสงศักดิ์
นาวาอากาศเอก สานิตย ประวิตรวงศ
นาวาอากาศเอก สานิตย สิทธินันท
นาวาอากาศเอก สามารถ ราษฏรภูธร
นาวาอากาศเอก สามารถ ลิ้มปอุดม
นาวาอากาศเอก สามารถ วองทรงเจริญ
นาวาอากาศเอก สําเนา นาคประเสริฐ
นาวาอากาศเอก สิงหชัย สกุณา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศเอก สิทธิโชค กันทะบุตร
นาวาอากาศเอก สิทธิพร นิลโพธิ์
นาวาอากาศเอก สิวะ สุริยฉาย
นาวาอากาศเอก สุขุม จันทรอรุณ
นาวาอากาศเอก สุขุม ธรรมวัฒนา
นาวาอากาศเอก สุดใจ แผงฤทธิ์
นาวาอากาศเอก สุทธิวณิก โทณะวณิก
นาวาอากาศเอก สุทัศน เขียวแกว
นาวาอากาศเอก สุเทพ บํารุงยุติ
นาวาอากาศเอก สุเทพ ปราบริปู
นาวาอากาศเอก สุเทพ ศรีวิเชียร
นาวาอากาศเอก สุเทพ สงวนศรี
นาวาอากาศเอก สุนทร เทียมณรงค
นาวาอากาศเอก สุพจน พรหมหาญ
นาวาอากาศเอก สุพจน พลานุสิตเทพา
นาวาอากาศเอก สุภพัชร โนนทอง
นาวาอากาศเอก สุภาพ รอดจิตต
นาวาอากาศเอก สุรจิตร เจริญศรี
นาวาอากาศเอก สุรชัย เกียรติพันธุ
นาวาอากาศเอก สุรพงษ มหาโล
นาวาอากาศเอก สุรรัตน จันทะนาขา
นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์
เรืองประจวบกุล
๔๐๒ นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ แสงวิรุณ
๔๐๓ นาวาอากาศเอก สุรสิทธิ์ นิสาย

๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศเอก สุรสิทธิ์ อิ่มฤทธา
นาวาอากาศเอก สุรัชต เดชศิริ
นาวาอากาศเอก สุริยา เนตรสุวรรณ
นาวาอากาศเอก สุริยา รัตนเดช
นาวาอากาศเอก สุริยา ราชขันธ
นาวาอากาศเอก สุวิจักขณ
พงศวิเศษกร
นาวาอากาศเอก สุวิทย จาตุรนตกุล
นาวาอากาศเอก สุวิทย ไททอง
นาวาอากาศเอก สุวิทย ศรีวิกรม
นาวาอากาศเอก สุวิทย สงขาว
นาวาอากาศเอก เสถียร ทองทวี
นาวาอากาศเอก เสริมศักดิ์ ทั่งมั่งมี
นาวาอากาศเอก เสือ ลือนาม
นาวาอากาศเอก โสภณ สวางเนตร
นาวาอากาศเอก หัทยา ยวงบุบผา
นาวาอากาศเอก หาญศึก เงินบํารุง
นาวาอากาศเอก อดิศักดิ์ สิงหเสนี
นาวาอากาศเอก อดุลยรัตน เสารอน
นาวาอากาศเอก อติโรจน สุขบาง
นาวาอากาศเอก อทิต พลจันทึก
นาวาอากาศเอก อธิพัฒน ศรีศุภพงษ
นาวาอากาศเอก อนิรุทธ ซันเหมือน
นาวาอากาศเอก อนิรุทธิ์ เอี่ยมบุญ
นาวาอากาศเอก อนุชา คําสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศเอก อนุพงษ เมธะพันธุ
นาวาอากาศเอก อภิชาติ จิณแพทย
นาวาอากาศเอก อภิรัตน อนาวรญาณ
นาวาอากาศเอก อภิวัฒน
อํานวยวัฒนกุล
นาวาอากาศเอก อมรศักดิ์ อยูโพธิ์
นาวาอากาศเอก อรสรรค ศรีผุย
นาวาอากาศเอก อักโข นรสุนทร
นาวาอากาศเอก อัคคการ สวัสดิบุญญา
นาวาอากาศเอก อัคคพร อวมสําอางค
นาวาอากาศเอก อัครเดช บัวประดิษฐ
นาวาอากาศเอก อัฐกร โพธิสุวรรณ
นาวาอากาศเอก อาจหาญ
จิรทันตศิลป
นาวาอากาศเอก อาดุลย กันศรีเวียง
นาวาอากาศเอก อานนท สิริปริญญา
นาวาอากาศเอก อํานาจ กฤษณะเศรณี
นาวาอากาศเอก อิทธิพัทธ ภาสพันธุ
นาวาอากาศเอก อุเกริก กอวัฒนา
นาวาอากาศเอก อุดม ทับประมูล
นาวาอากาศเอก อุทัย เจริญเชาว
นาวาอากาศเอก อุระพงค ทิมออน
นาวาอากาศเอก โอภาส คําภิระแปง
นาวาอากาศเอกหญิง กชพรรณ
มนนามอญ

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๔๕๐ นาวาอากาศเอกหญิง กมลชนก
รักขิตตธรรม
๔๕๑ นาวาอากาศเอกหญิง กรรณิกา
พรหมวงศ
๔๕๒ นาวาอากาศเอกหญิง กรองกาญจน
วองคงคากุล
๔๕๓ นาวาอากาศเอกหญิง กอรปแกว
คุณสุทธิ์
๔๕๔ นาวาอากาศเอกหญิง กัญญานาฏ
ทองอยู
๔๕๕ นาวาอากาศเอกหญิง กันตนา
ชุณหกสิการ
๔๕๖ นาวาอากาศเอกหญิง กันยารัตน
เหลือลน
๔๕๗ นาวาอากาศเอกหญิง กานตสุดา
พิเชฐสินธุ
๔๕๘ นาวาอากาศเอกหญิง เกษร เกษมสุข
๔๕๙ นาวาอากาศเอกหญิง เกษิณี เคียนงาม
๔๖๐ นาวาอากาศเอกหญิง เกสินี อารีย
๔๖๑ นาวาอากาศเอกหญิง ขนิษฐา
ชํานาญคา
๔๖๒ นาวาอากาศเอกหญิง ขนิษฐา
เสมอภักดิ์
๔๖๓ นาวาอากาศเอกหญิง เข็มเพชร ไววิทย
๔๖๔ นาวาอากาศเอกหญิง คมคาย กรีพานิช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔๖๕ นาวาอากาศเอกหญิง คัชรินทร สายฟา
๔๖๖ นาวาอากาศเอกหญิง จงกลณี
พิมพทนต
๔๖๗ นาวาอากาศเอกหญิง จริยา มณีโรจน
๔๖๘ นาวาอากาศเอกหญิง จันทรจะรา ใจซื่อ
๔๖๙ นาวาอากาศเอกหญิง จันทิมา ไชยปะ
๔๗๐ นาวาอากาศเอกหญิง จํารูญ ฉลาดคิด
๔๗๑ นาวาอากาศเอกหญิง จิตรา มะกรูดทอง
๔๗๒ นาวาอากาศเอกหญิง จินตณา
ดุลยพัชร
๔๗๓ นาวาอากาศเอกหญิง จิรพร เกตุแกว
๔๗๔ นาวาอากาศเอกหญิง จิรวัฒน แกวทอง
๔๗๕ นาวาอากาศเอกหญิง จิราภรณ
ธเนศพงศธรรม
๔๗๖ นาวาอากาศเอกหญิง จุฑามาศ บุญมา
๔๗๗ นาวาอากาศเอกหญิง ชนิตรานันท
ไวทยกุล
๔๗๘ นาวาอากาศเอกหญิง ชื่นจิตร สุริยะ
๔๗๙ นาวาอากาศเอกหญิง ชุติมา กุลวัฒน
๔๘๐ นาวาอากาศเอกหญิง ชุติมา สายทอง
๔๘๑ นาวาอากาศเอกหญิง ชูพงษ ปวงนิยม
๔๘๒ นาวาอากาศเอกหญิง ณัฐพรทิรา
ผลากรกุล
๔๘๓ นาวาอากาศเอกหญิง ดวงกมล
วงษสวรรค

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๔๘๔ นาวาอากาศเอกหญิง ดวงขวัญ
ชูชาติพงษ
๔๘๕ นาวาอากาศเอกหญิง ดวงใจ
โทณะวณิก
๔๘๖ นาวาอากาศเอกหญิง ดุลยการณ
กรณฑแสง
๔๘๗ นาวาอากาศเอกหญิง ดุษณี อ่ําแสง
๔๘๘ นาวาอากาศเอกหญิง ทรายทอง
ลิ่วเฉลิมวงศ
๔๘๙ นาวาอากาศเอกหญิง ทศพร พรหมวา
๔๙๐ นาวาอากาศเอกหญิง ทิพยวรรณ
นิ่มรัตน
๔๙๑ นาวาอากาศเอกหญิง ธตรฐ อวนสิงห
๔๙๒ นาวาอากาศเอกหญิง ธวชินี แสนเสนา
๔๙๓ นาวาอากาศเอกหญิง นพคุณ ภูมณี
๔๙๔ นาวาอากาศเอกหญิง นพวรรณ
บุนนาค
๔๙๕ นาวาอากาศเอกหญิง นัฐกานต
ไชยเศรษฐ
๔๙๖ นาวาอากาศเอกหญิง นันทวรรณ
พุทธวรรณ
๔๙๗ นาวาอากาศเอกหญิง นิดา
ประเสริฐประศาสน
๔๙๘ นาวาอากาศเอกหญิง บังอร ฤทธิ์อุดม
๔๙๙ นาวาอากาศเอกหญิง บัวเขียว ขําสนิท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕๐๐ นาวาอากาศเอกหญิง บุศรา กล่ํารัศมี
๕๐๑ นาวาอากาศเอกหญิง ประภา
ฟกเฟองบุญ
๕๐๒ นาวาอากาศเอกหญิง ปราณีต เชิงฉลาด
๕๐๓ นาวาอากาศเอกหญิง ปริญญาภรณ
มหรรณพ
๕๐๔ นาวาอากาศเอกหญิง ผุสราณี
สุรกุลอนันต
๕๐๕ นาวาอากาศเอกหญิง พจนีย ศรีสุวรรณ
๕๐๖ นาวาอากาศเอกหญิง พจมาลย
โพธิ์สุวรรณ
๕๐๗ นาวาอากาศเอกหญิง พรทิพย
เกิดโภคทรัพย
๕๐๘ นาวาอากาศเอกหญิง พรทิพย ศรีริเกตุ
๕๐๙ นาวาอากาศเอกหญิง พลับพลึง
ปรีดาพันธุ
๕๑๐ นาวาอากาศเอกหญิง พัชราพร ขวัญบุญ
๕๑๑ นาวาอากาศเอกหญิง พัชรี สิงหเจริญ
๕๑๒ นาวาอากาศเอกหญิง พันธวิรา
พิษณุพจน
๕๑๓ นาวาอากาศเอกหญิง ภัทรภรณ
ภัทรโยธิน
๕๑๔ นาวาอากาศเอกหญิง ภัทรวรรณ เกิดมี
๕๑๕ นาวาอากาศเอกหญิง ภัทราภรณ
จันทนวงษ

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๕๑๖ นาวาอากาศเอกหญิง ภาวนา เกิดสวัสดิ์
๕๑๗ นาวาอากาศเอกหญิง ภาวนา
จงทักษิณาวัตร
๕๑๘ นาวาอากาศเอกหญิง มนญาดา
เปลี่ยนคง
๕๑๙ นาวาอากาศเอกหญิง มัลลิกา
มาลยานนท
๕๒๐ นาวาอากาศเอกหญิง เยาวมาลย เสถา
๕๒๑ นาวาอากาศเอกหญิง เยาวลักษณ
สุขสดมภ
๕๒๒ นาวาอากาศเอกหญิง รวิภา บุญชูชวย
๕๒๓ นาวาอากาศเอกหญิง รสพร ขลิบเงิน
๕๒๔ นาวาอากาศเอกหญิง รสรินฑ
จันทรวังพรหม
๕๒๕ นาวาอากาศเอกหญิง รัชตา
กิตตินนทฤทธิ์
๕๒๖ นาวาอากาศเอกหญิง รัตนา เจตนเสน
๕๒๗ นาวาอากาศเอกหญิง รัตนา สุทธิทรัพย
๕๒๘ นาวาอากาศเอกหญิง รุงรัศม จักรกลม
๕๒๙ นาวาอากาศเอกหญิง เรืองศรี
ศรีอินทรคํา
๕๓๐ นาวาอากาศเอกหญิง ละเอียด ชนิดนอก
๕๓๑ นาวาอากาศเอกหญิง ลัคนาพร
มณีวงศวิจิตร
๕๓๒ นาวาอากาศเอกหญิง ลัลธริมา ธํารงโชติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕๓๓ นาวาอากาศเอกหญิง วนิดา สังวราภรณ
๕๓๔ นาวาอากาศเอกหญิง วนิดา แสงฤทธิ์
๕๓๕ นาวาอากาศเอกหญิง วรรณพร
นิติธรรมวุฒิ
๕๓๖ นาวาอากาศเอกหญิง วรรณี แสงจินดา
๕๓๗ นาวาอากาศเอกหญิง วรวรรณ
ชัยลิมปมนตรี
๕๓๘ นาวาอากาศเอกหญิง วราภรณ
เกิดโพธิ์กะตน
๕๓๙ นาวาอากาศเอกหญิง วราภรณ
บัวประเสริฐ
๕๔๐ นาวาอากาศเอกหญิง วรีย
ธีรเศรษฐธํารง
๕๔๑ นาวาอากาศเอกหญิง วัชรวัณณ
เจริญโชคกิตติ
๕๔๒ นาวาอากาศเอกหญิง วันดี เสาจู
๕๔๓ นาวาอากาศเอกหญิง วันเพ็ญ ชูเกษร
๕๔๔ นาวาอากาศเอกหญิง วาสนา ทองอราม
๕๔๕ นาวาอากาศเอกหญิง วิภา พูนสวัสดิ์
๕๔๖ นาวาอากาศเอกหญิง วิภาดา
จารุสมบัติ
๕๔๗ นาวาอากาศเอกหญิง วิภาวรรณ
สิงหแชม
๕๔๘ นาวาอากาศเอกหญิง วิไลวรรณ
ใสวรรณ

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๕๔๙ นาวาอากาศเอกหญิง วิวิช
ปญญาจงเจริญ
๕๕๐ นาวาอากาศเอกหญิง วีรวรรณ
พุทธวรรณ
๕๕๑ นาวาอากาศเอกหญิง เวณิกา บุญมาคลี่
๕๕๒ นาวาอากาศเอกหญิง แววตา
คงสมแสวง
๕๕๓ นาวาอากาศเอกหญิง ศรีนภา คําภู
๕๕๔ นาวาอากาศเอกหญิง ศรีพนา ศรีเชื้อ
๕๕๕ นาวาอากาศเอกหญิง ศศิประภา บุญศรี
๕๕๖ นาวาอากาศเอกหญิง ศศิรดา มณีนาค
๕๕๗ นาวาอากาศเอกหญิง โศรยา
เอี่ยมสมุทร
๕๕๘ นาวาอากาศเอกหญิง ษิริขนขันทอง
อุนใจ
๕๕๙ นาวาอากาศเอกหญิง สมโชดก
ชาครียรัตน
๕๖๐ นาวาอากาศเอกหญิง สมหมาย
ตราทอง
๕๖๑ นาวาอากาศเอกหญิง สาธุพร พุฒขาว
๕๖๒ นาวาอากาศเอกหญิง สายชล
เรียนศรีวิไล
๕๖๓ นาวาอากาศเอกหญิง สายฝน นิลจุลกะ
๕๖๔ นาวาอากาศเอกหญิง สินีนารถ
เลี้ยววัฒนาสกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕๖๕ นาวาอากาศเอกหญิง สิริลักษณ
ปาละนันทน
๕๖๖ นาวาอากาศเอกหญิง สิริวรรณ
เอี่ยมจินดา
๕๖๗ นาวาอากาศเอกหญิง สุกาญจนดา
บรรเทากุล
๕๖๘ นาวาอากาศเอกหญิง สุดดวงใจ
พฤติกุล
๕๖๙ นาวาอากาศเอกหญิง สุดาวดี นุชนารถ
๕๗๐ นาวาอากาศเอกหญิง สุพัชรี
ดานวรพงศ
๕๗๑ นาวาอากาศเอกหญิง สุมนลักษม
แจมดวง
๕๗๒ นาวาอากาศเอกหญิง สุมาวดี ฤทธิ์สงา
๕๗๓ นาวาอากาศเอกหญิง สุวรรณา พูลผล
๕๗๔ นาวาอากาศเอกหญิง อนงคภัทร
สมุทรเพรียวการ
๕๗๕ นาวาอากาศเอกหญิง อรนุช จุลชาต
๑
๒
๓
๔
๕
๖

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๕๗๖ นาวาอากาศเอกหญิง อรพิชญ ขยันกิจ
๕๗๗ นาวาอากาศเอกหญิง อรษา เพ็งปรีชา
๕๗๘ นาวาอากาศเอกหญิง อรัญญา
ประเสริฐสม
๕๗๙ นาวาอากาศเอกหญิง อรุณลักษณ
ลัทธิธนธรรม
๕๘๐ นาวาอากาศเอกหญิง อัครินทร พึ่งฉิ่ง
๕๘๑ นาวาอากาศเอกหญิง อัญชลี
สินธุวรรณะ
๕๘๒ นาวาอากาศเอกหญิง อัยยญดา
คําประกอบ
๕๘๓ นาวาอากาศเอกหญิง อารุณี จิตประจง
๕๘๔ นาวาอากาศเอกหญิง อาลิสา สายศร
๕๘๕ นาวาอากาศเอกหญิง อุบลมาศ
โทณะวณิก
๕๘๖ นาวาอากาศเอกหญิง อุษณีย
อังทองกําเนิด

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๗๑๘ ราย)
นาวาอากาศโท กนกพล สุทธิพงษ
๗ นาวาอากาศโท กฤษฎา นพพรบวร
นาวาอากาศโท กนกศักดิ์ พึ่งลาภ
๘ นาวาอากาศโท กฤษฎา โยธาภักดี
นาวาอากาศโท กมล กิมพิทักษ
๙ นาวาอากาศโท กฤษฎา ศรีฟองคํา
นาวาอากาศโท กมล รอดยอด
๑๐ นาวาอากาศโท กฤษฎิ์หริ ัญ
นาวาอากาศโท กฤติเดช ศรีภิรมย
พงศภัคอภิปภา
นาวาอากาศโท กฤษฎ อรพินทร
๑๑ นาวาอากาศโท กอง กระดังงา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศโท กัณฑอเนก เปรมบํารุง
นาวาอากาศโท กัมพล เกษตรภิบาล
นาวาอากาศโท กัมพล พิชิตชัยปกรณ
นาวาอากาศโท กานต คงสุวรรณ
นาวาอากาศโท กานนท โกษารักษ
นาวาอากาศโท การุญ สุวรรณสินธุ
นาวาอากาศโท กําพล สุประพันธ
นาวาอากาศโท กิจจา หนูนันท
นาวาอากาศโท กิจชัย วัฒนกิจเจริญ
นาวาอากาศโท กิตติชัย รมโพธิ์แกว
นาวาอากาศโท กิตติบดี ทรัพยเจริญ
นาวาอากาศโท กิตติพงศ ตัณฑเศรษฐี
นาวาอากาศโท กีรติ ลิ้มพงษา
นาวาอากาศโท กุลชาติ เทพกุญชร
นาวาอากาศโท เกรียงไกร แกวใส
นาวาอากาศโท เกรียงศักดิ์ ชื่นอารมย
นาวาอากาศโท เกรียงศักดิ์ สุวรรณสิงห
นาวาอากาศโท เกษม สาหรายทอง
นาวาอากาศโท เกษมสุข วงษวรรณ
นาวาอากาศโท เกียรติยศ เผือกพวง
นาวาอากาศโท เกียรติศักดิ์ บุตรตาสี
นาวาอากาศโท โกสินทร มาศมูล
นาวาอากาศโท ไกรพล ทักษประดิษฐ
นาวาอากาศโท ไกรสมุทร เมฆลอย
นาวาอากาศโท ขจร อินทรศักดิ์

๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศโท เขมชาติ ทองมา
นาวาอากาศโท คทายุทธ ชวนสําราญ
นาวาอากาศโท คมกฤช จันทรโอภาส
นาวาอากาศโท คมกฤษ ทับแกว
นาวาอากาศโท คมนพิสิฐ เชื้อบัวหลวง
นาวาอากาศโท คมสันต เหลืองแดง
นาวาอากาศโท คมเสก คงสวาง
นาวาอากาศโท ครรชนะ พึ่งเปนสุข
นาวาอากาศโท คํารณ รองกาศ
นาวาอากาศโท จตุจักร ไชยงค
นาวาอากาศโท จตุรงค รักสุภาพ
นาวาอากาศโท จรัญ พระคุมครอง
นาวาอากาศโท จรุญ รามอน
นาวาอากาศโท จเร พันธุมาก
นาวาอากาศโท จเร ศรีสังข
นาวาอากาศโท จอมพล นาคออน
นาวาอากาศโท จักร สาระลุก
นาวาอากาศโท จักรชัย ตรีจิตรวัฒนากูล
นาวาอากาศโท จักรพงศ ใยระยา
นาวาอากาศโท จักรพงศ อธิโรจน
นาวาอากาศโท จักรพงษ ขินหนองจอก
นาวาอากาศโท จักรี ฝายเทศ
นาวาอากาศโท จารุพัฒน ทวีพัฒนะพงศ
นาวาอากาศโท จิรพงศ ดีชัย
นาวาอากาศโท จิโรจ สายสวิง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศโท จีรพงศ ทองโคตร
นาวาอากาศโท จีรศักดิ์ ธนาบูรณ
นาวาอากาศโท เจมส ชัยชะนะ
นาวาอากาศโท เจษฎา ตุลาสืบ
นาวาอากาศโท เจษฎา ทองนอก
นาวาอากาศโท ฉกรรจ คันธชมภู
นาวาอากาศโท ฉลาด สารทอง
นาวาอากาศโท ฉัตรชัย บุญมี
นาวาอากาศโท ฉัตรชัย ละอองโชค
นาวาอากาศโท เฉลิมชัย ชํานาญยนต
นาวาอากาศโท เฉลิมชาติ ฝนถึงภูมิ
นาวาอากาศโท เฉลิมพร สวัสดิมงคล
นาวาอากาศโท เฉลิมพล วิจบ
นาวาอากาศโท เฉลิมรัฐ ไพรเถื่อน
นาวาอากาศโท เฉลียว คลังมนตรี
นาวาอากาศโท ชญานิน หินเธาว
นาวาอากาศโท ชนรพ ทดดอน
นาวาอากาศโท ชย เอี่ยมบํารุง
นาวาอากาศโท ชยพล เกตุกราย
นาวาอากาศโท ชยันต จิตตประพัฒน
นาวาอากาศโท ชลกฤษฏิ์ บุญธรรม
นาวาอากาศโท ชวลิต นาคประเสริฐ
นาวาอากาศโท ชัชชัย บุตรสอน
นาวาอากาศโท ชัชนันท กันภัย
นาวาอากาศโท ชัยณรงค พุทธบูชา

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๘๗ นาวาอากาศโท ชัยภัสร เตียตระกูล
๘๘ นาวาอากาศโท ชัยมงคล
จันทรสารโสภณ
๘๙ นาวาอากาศโท ชัยยุทธ เกตุมาลา
๙๐ นาวาอากาศโท ชัยโรจน ไชยสมบูรณ
๙๑ นาวาอากาศโท ชัยวัฒน กุญชร
๙๒ นาวาอากาศโท ชัยวัฒน เสมียนรัมย
๙๓ นาวาอากาศโท ชาญ อูศิลา
๙๔ นาวาอากาศโท ชาญชัย เปลื้องสุวรรณ
๙๕ นาวาอากาศโท ชาญชัย สิงหทองคํา
๙๖ นาวาอากาศโท ชาญชัย สุขสงวน
๙๗ นาวาอากาศโท ชาญณรงค ศรีอินทสุทธิ์
๙๘ นาวาอากาศโท ชาญวิท เครือกุมุท
๙๙ นาวาอากาศโท ชาตรี ยอดยิ่ง
๑๐๐ นาวาอากาศโท ชาติณรงค รุงเรือง
๑๐๑ นาวาอากาศโท ชานนท กลัดพยุง
๑๐๒ นาวาอากาศโท ชาย ทาเอื้อ
๑๐๓ นาวาอากาศโท ชิดพล อุไรพงษ
๑๐๔ นาวาอากาศโท ชิติสรรค เหมือดตะคุ
๑๐๕ นาวาอากาศโท ชุดชนะ ธนพงศพิพัฒน
๑๐๖ นาวาอากาศโท ชุมพล สวยเนตรทอง
๑๐๗ นาวาอากาศโท เชาวลิต พานกาญจน
๑๐๘ นาวาอากาศโท ไชยศ ศรีแสง
๑๐๙ นาวาอากาศโท ไชโย ชูหมื่นไวย
๑๑๐ นาวาอากาศโท ญาณวุฒิ ศรีนุน

เลม 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

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศโท ฐานวัฒน พุฒวิบูลยวุฒิ
นาวาอากาศโท ฐิติกร เกิดเจริญ
นาวาอากาศโท ณพล ตายวัลย
นาวาอากาศโท ณรงค ศรีอาจ
นาวาอากาศโท ณรงค สนอวม
นาวาอากาศโท ณรงค เสนยิ้ม
นาวาอากาศโท ณรงคชัย ผองแผว
นาวาอากาศโท ณรงคฤทธิ์ สงทับ
นาวาอากาศโท ณรงคศักดิ์ เชื้อโชติ
นาวาอากาศโท ณัฏฐ ธีระกุล
นาวาอากาศโท ณัฏฐ สุริยกาญจน
นาวาอากาศโท ณัฐชนน ชนะศุภนนท
นาวาอากาศโท ณัฐชานนท วงศเวไนย
นาวาอากาศโท ณัฐนันท ยืนยง
นาวาอากาศโท ณัฐพงศ เสนานันท
นาวาอากาศโท ณัฐพนธ สามล
นาวาอากาศโท ณัฐพล ขันคํากาศ
นาวาอากาศโท ณัฐพล มวงเรือง
นาวาอากาศโท ณัฐภูมิ รอดทองคํา
นาวาอากาศโท ณัฐวุฒิ จันทรจิต
นาวาอากาศโท ณัฐวุฒิ เอมหฤทัย
นาวาอากาศโท ดนัย หามะลิ
นาวาอากาศโท ดนุสรณ ดวงประทุม
นาวาอากาศโท ดาวุฒ เอี่ยมเด
นาวาอากาศโท ดํารงค สรอยพวงนาค

๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศโท ดํารงคศักดิ์ ฟกขํา
นาวาอากาศโท ดิเรก ศิริมุสิกะ
นาวาอากาศโท ดิลก เปรมดิลก
นาวาอากาศโท ดุษฎี โคตรสมบัติ
นาวาอากาศโท ดุสิต พิศสอาด
นาวาอากาศโท เดช นวลตา
นาวาอากาศโท เดช ศิริคุปต
นาวาอากาศโท ตนัย ไมตรีเวช
นาวาอากาศโท ตปธน แสงเรืองเอก
นาวาอากาศโท ตรัยเทพ เกษศิลป
นาวาอากาศโท ตอศักดิ์ สุทธิสารากร
นาวาอากาศโท เตชน เตชะสุรังกูล
นาวาอากาศโท ไตรเทพ ทองจันทร
นาวาอากาศโท ไตรรงค ชัยสวัสดิ์
นาวาอากาศโท ถาวร เที่ยงธรรม
นาวาอากาศโท ถาวร อรัญญะ
นาวาอากาศโท ถิระโรจน สกุลราศรีสวย
นาวาอากาศโท ทรงกรด จิตตชุม
นาวาอากาศโท ทรงชัย สามบุญเรือง
นาวาอากาศโท ทรงพล ใจยงค
นาวาอากาศโท ทวนเพชร ธรรมเจริญ
นาวาอากาศโท ทวี ศรีมุงคุณ
นาวาอากาศโท ทวีศักดิ์ ไชยธงรัตน
นาวาอากาศโท ทศพล กวักทรัพย
นาวาอากาศโท ทส ธรรมรักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศโท ทองสุข บัวแยม
นาวาอากาศโท ทิฆัมพร ตันไสว
นาวาอากาศโท ทินกร ไขศรีทศ
นาวาอากาศโท ทินกร บุญยเลขา
นาวาอากาศโท เทพชัช แยมพงษ
นาวาอากาศโท เทพสุรินทร เทียนสวาง
นาวาอากาศโท เทวินทร มานะยิ่ง
นาวาอากาศโท เทอดศักดิ์ สากูต
นาวาอากาศโท เทียนสิริ เหลืองวิไล
นาวาอากาศโท ธงไชย สุวรรณสินธุ
นาวาอากาศโท ธนกฤต แกวประจุ
นาวาอากาศโท ธนงคชัย โสกัณทัต
นาวาอากาศโท ธนญชัย เพ็ชรนอย
นาวาอากาศโท ธนพล คลองดี
นาวาอากาศโท ธนพล จันทรหอม
นาวาอากาศโท ธนพล เทพยสุวรรณ
นาวาอากาศโท ธนพัฒน โพธิ์ทองคํา
นาวาอากาศโท ธนภัทร สุนทรนนท
นาวาอากาศโท ธนรัช อัคราช
นาวาอากาศโท ธนู จันทรแกว
นาวาอากาศโท ธเนศ บุตรี
นาวาอากาศโท ธวัช อาจหาญ
นาวาอากาศโท ธวัชชัย กุลละวณิชย
นาวาอากาศโท ธวัชชัย รอดโฉม
นาวาอากาศโท ธวัชชัย ศรีสังวาลย

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศโท ธวัชชัย สุริหาร
นาวาอากาศโท ธัชพงษ คําตัน
นาวาอากาศโท ธารา นันลังค
นาวาอากาศโท ธารา เนียมศรี
นาวาอากาศโท ธีร ธนัตถศรุต
นาวาอากาศโท ธีรนารถ ณ บางชาง
นาวาอากาศโท ธีรพงษ ปราณีตพลกรัง
นาวาอากาศโท ธีรวัฒน วรรณภาส
นาวาอากาศโท ธีรวิทย ชิดเชื้อ
นาวาอากาศโท ธีระพล ศรีฉ่ํา
นาวาอากาศโท ธีระพันธ ทองบาล
นาวาอากาศโท ธีรัชย ชื่นใจ
นาวาอากาศโท นครินทร กองสัมฤทธิ์
นาวาอากาศโท นครินทร
พัชรตระกูลพงศ
นาวาอากาศโท นที ทองลิ่ม
นาวาอากาศโท นที ศรีตัมภวา
นาวาอากาศโท นพกรณ หอมเนียม
นาวาอากาศโท นพดล ธนภิรมณ
นาวาอากาศโท นพดล ศรีประเสริฐ
นาวาอากาศโท นพดล หนิ้วอินปน
นาวาอากาศโท นพดล เหลากอ
นาวาอากาศโท นรกิตติ์ ผลพิบูลย
นาวาอากาศโท นรรัตน ทวีศักดิ์
นาวาอากาศโท นรากร นอยสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศโท นราธิป วงษสงา
นาวาอากาศโท นรินทร รัตนวงษ
นาวาอากาศโท นฤพล รัตนสิงหา
นาวาอากาศโท นิทพล ศรีสุข
นาวาอากาศโท นิธินัย รัตนพาณิชย
นาวาอากาศโท นิพนธ กายพันธุ
นาวาอากาศโท นิพนธ พั่นเที้ย
นาวาอากาศโท นิรันดร รมพุดตาล
นาวาอากาศโท นิรันดร ศึกษา
นาวาอากาศโท นิรันดร อุดมมะดัน
นาวาอากาศโท นิวัฒน นุชเสียงเพราะ
นาวาอากาศโท เนติพร นิยมทอง
นาวาอากาศโท บรรเจิด เปรมจิตต
นาวาอากาศโท บรรชา เปลี่ยนทันผล
นาวาอากาศโท บรรหาร เพชรสูงเนิน
นาวาอากาศโท บวรรัตน วงศอาจ
นาวาอากาศโท บัญชร เทียนเงิน
นาวาอากาศโท บัณฑิต บุรุษานนท
นาวาอากาศโท บัณฑิต โหมกจันทึก
นาวาอากาศโท บันเทิง ศิริโชติ
นาวาอากาศโท บารเมษฐ งามสงา
นาวาอากาศโท บํารุง ปนแกว
นาวาอากาศโท บุญกลา อาบัน
นาวาอากาศโท บุญงาม แบงเพ็ชร
นาวาอากาศโท บุญธรรม สินปรุ

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศโท บุญธรัฐ พยัคฆวิเชียร
นาวาอากาศโท บุญยอด ไวธัญญะกรรม
นาวาอากาศโท บุญเลิศ เชื้อชาติ
นาวาอากาศโท บุญเลิศ มารศรี
นาวาอากาศโท บุญสวย สุพวาล
นาวาอากาศโท บุรานนท นนคลัง
นาวาอากาศโท เบญจพล เขียวชอุม
นาวาอากาศโท ปฏิวัติ ปองลม
นาวาอากาศโท ปณิธาน วะนะสุข
นาวาอากาศโท ปรพงศ เรืองสุวรรณ
นาวาอากาศโท ปรมัตถ กัลปารี
นาวาอากาศโท ประกอบ สมานทอง
นาวาอากาศโท ประจวบ เปยมเต็ม
นาวาอากาศโท ประชวนชม ธิมา
นาวาอากาศโท ประดับ เข็มเพ็ชร
นาวาอากาศโท ประดิษฐ แกวตัน
นาวาอากาศโท ประดิษฐ งามนิล
นาวาอากาศโท ประดิษฐ บุญชุม
นาวาอากาศโท ประดิษฐ วงษนอย
นาวาอากาศโท ประพาฬ
บุตรเจริญไพศาล
นาวาอากาศโท ประภาส บุณยกิจ
นาวาอากาศโท ประยูร สุขสะอาด
นาวาอากาศโท ประวิทย แกวบํารุง
นาวาอากาศโท ประวิทย ปลั่งสอน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศโท ประเวท ศักดิ์สม
นาวาอากาศโท ประเวศ โรจนกุล
นาวาอากาศโท ประสงค โสมขันเงิน
นาวาอากาศโท ประสพโชค ไชยชาติ
นาวาอากาศโท ประสาร บุตรอ่ํา
นาวาอากาศโท ประสาร ปูชารัตน
นาวาอากาศโท ประสิทธิ์ สะระวงษ
นาวาอากาศโท ประเสริฐ กันศรีเวียง
นาวาอากาศโท ประเสริฐ ออเขายอย
นาวาอากาศโท ปรัชญ ลับไพรี
นาวาอากาศโท ปรัชญา กิตติศักดิ์กุล
นาวาอากาศโท ปรัชญา พลายเวช
นาวาอากาศโท ปริญญา ไชยา
นาวาอากาศโท ปรีชา ทิมสุข
นาวาอากาศโท ปวริศร นิลรัตน
นาวาอากาศโท ปองพล เพ็ชรคํา
นาวาอากาศโท ปญญภัณ วังนาค
นาวาอากาศโท ปญญารักษ ฤทธิรงค
นาวาอากาศโท ปฐวัฒน สุทธินวล
นาวาอากาศโท ปารมี นิมาลา
นาวาอากาศโท เผด็จศักดิ์ ภูพานใบ
นาวาอากาศโท เผด็จศึก วรรณโชติ
นาวาอากาศโท พงศเทพ พุกะนัดด
นาวาอากาศโท พงศธร สุวรรณประทีป
นาวาอากาศโท พงศธร ออนสําลี

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศโท พงษศักดิ์ ทองสุข
นาวาอากาศโท พงษศักดิ์ นุตประพันธ
นาวาอากาศโท พชร รัตนวงศ
นาวาอากาศโท พนิต ทองวิจิตร
นาวาอากาศโท พยุงศักดิ์ สยมพร
นาวาอากาศโท พรชลิต แกวนุย
นาวาอากาศโท พรชัย คงขวัญเมือง
นาวาอากาศโท พรชัย วารีดี
นาวาอากาศโท พรอมศักดิ์ ไวเดชา
นาวาอากาศโท พศิน สาริกา
นาวาอากาศโท พัชระ ทองประมูล
นาวาอากาศโท พัฒนชัย ศุขเจริญ
นาวาอากาศโท พัฒนพงศ
ไชยาพงศพิพัฒน
นาวาอากาศโท พาคินทร วาทิน
นาวาอากาศโท พิชญะ บํารุงราชหิรัณย
นาวาอากาศโท พิชิต วิเชียรสรรค
นาวาอากาศโท พิเชษฐ จาดใจดี
นาวาอากาศโท พิเชษฐ พูลสวัสดิ์
นาวาอากาศโท พิทักษ ประสมทรัพย
นาวาอากาศโท พินิจ มณีศิลป
นาวาอากาศโท พินิศ รัตนปรมากุล
นาวาอากาศโท พิพัฒน สถิตยกุล
นาวาอากาศโท พิภพ ตะเภาพงษ
นาวาอากาศโท พิศิษฐ ดาสะอาด

เลม 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

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศโท พิสิฏฐ หาญวิเศษ
นาวาอากาศโท พิสิทธิ์ สวาทะสุข
นาวาอากาศโท พิสิษฐ จันทรทิวา
นาวาอากาศโท พีรยุทธ พวงบุบผา
นาวาอากาศโท พุฒิพงษ คงเจริญ
นาวาอากาศโท เพ็ชร กอสิงห
นาวาอากาศโท เพ็ญ นันทสิงห
นาวาอากาศโท เพทาย ศรีปราชญ
นาวาอากาศโท เพิ่มพล ประสพศิลป
นาวาอากาศโท ไพชยนต กาวิละเวส
นาวาอากาศโท ไพรัช แกวพรอมฤกษ
นาวาอากาศโท ไพโรจน พวงจันทร
นาวาอากาศโท ไพโรจน ภิโสรมย
นาวาอากาศโท ไพศาล ทองละมูล
นาวาอากาศโท ไพศาล ฟองสมุทร
นาวาอากาศโท ภพธรรม ศรีแปะบัว
นาวาอากาศโท ภพรัตน สุวรรณรัตน
นาวาอากาศโท ภราดร ผดุงใจ
นาวาอากาศโท ภานุมาศ พรหมมาศ
นาวาอากาศโท ภิญโญ ออนศรี
นาวาอากาศโท ภิรมย วงษเวียงจันทร
นาวาอากาศโท ภูดิส ศรศรี
นาวาอากาศโท ภูเบศ โรจนกุล
นาวาอากาศโท ภูวนัย มะโนปา
นาวาอากาศโท มงคลสรรพ บุนนาค

๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศโท มนตรา เดชดง
นาวาอากาศโท มนตรี ขําวงษ
นาวาอากาศโท มนตรี ประมวลความดี
นาวาอากาศโท มนตรี แสงฉาย
นาวาอากาศโท มนัส บุญกวาง
นาวาอากาศโท มานพ แยมขยาย
นาวาอากาศโท มานะ วิชัย
นาวาอากาศโท มานัส หอเย็น
นาวาอากาศโท มาโนช กุลเถื่อน
นาวาอากาศโท มาโนช เจริญเปลี่ยน
นาวาอากาศโท มีลาภ หวยหงษทอง
นาวาอากาศโท เมธาสิทธิ์
เสถียรพัฒนภักดี
นาวาอากาศโท เมธี เวทไธสง
นาวาอากาศโท เมธี ศิริโสภณา
นาวาอากาศโท ไมตรี เมืองทอง
นาวาอากาศโท ยงยุทธ แมนจิต
นาวาอากาศโท ยรรยง โทนหงษา
นาวาอากาศโท ยศพนธ การะภักดี
นาวาอากาศโท ยศพัทธ กุลคงคุณ
นาวาอากาศโท ยอดทนง แสงจรรยา
นาวาอากาศโท ยินดี ทองแผน
นาวาอากาศโท ยุทธนา คําบุตร
นาวาอากาศโท โยธิน หมัดละ
นาวาอากาศโท รณกร อยูวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศโท รณชัย วุฒิวิทยารักษ
นาวาอากาศโท รักพงศ เถื่อนนาดี
นาวาอากาศโท รังสันต สรรคสวาสดิ์
นาวาอากาศโท รัชชาพงษ นุชโพธิ์พันธุ
นาวาอากาศโท รัชพล นาคพวง
นาวาอากาศโท รัชยธเนศ
เกตุหิรัญภิรมย
นาวาอากาศโท รัฐธีร นอยนิตย
นาวาอากาศโท รัตนสุทธิ สุทธิแยม
นาวาอากาศโท รุง นาโพธิ์
นาวาอากาศโท เรวัตร กฤษแกว
นาวาอากาศโท โรจน ชลานันต
นาวาอากาศโท ฤทธิรงค บุญมา
นาวาอากาศโท ลิขิต บุญญา
นาวาอากาศโท เลอพงศ
น.พ.จัดกระบวนพล
นาวาอากาศโท วงศวริศ บุญชวยเหลือ
นาวาอากาศโท วจิระ ทองดาษ
นาวาอากาศโท วชิรพันธุ ประดับนิล
นาวาอากาศโท วชิรา สุพรมมา
นาวาอากาศโท วรัศชภรณ
พลอยประสิทธิ์
นาวาอากาศโท วรากรณ พูลจันทร
นาวาอากาศโท วสันต เชวงเศรษฐกุล
นาวาอากาศโท วสันต ญาติเสมอ

๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศโท วสันต นันทสกุล
นาวาอากาศโท วสุวัตน วรรณเมธี
นาวาอากาศโท วัชรศักดิ์ รัตนา
นาวาอากาศโท วัฏฐกรณ ศรีดอนทราย
นาวาอากาศโท วัฒนชัย ยมรัตน
นาวาอากาศโท วันเฉลิม เจริญรื่น
นาวาอากาศโท วันชัย เจียจันทร
นาวาอากาศโท วัลลภ จิตรกุล
นาวาอากาศโท วิชาญ ขันอาษา
นาวาอากาศโท วิชิต วงศสายตา
นาวาอากาศโท วิเชียร ชอมะปราง
นาวาอากาศโท วิทยา กาเงิน
นาวาอากาศโท วิทยา จักรเพ็ชร
นาวาอากาศโท วิทยา จันทนดี
นาวาอากาศโท วิทวัช ภูมิพงศบริรักษ
นาวาอากาศโท วิทวัส ปวัฒพันธ
นาวาอากาศโท วินัตย คูชัย
นาวาอากาศโท วินัย บุญมี
นาวาอากาศโท วินัย สุขศรีอินทร
นาวาอากาศโท วิบูลย ไมเนียม
นาวาอากาศโท วิพุธ อนันทนุพงศ
นาวาอากาศโท วิรัช บัวผัน
นาวาอากาศโท วิรุฬ กิจวัทวรเวทย
นาวาอากาศโท วิโรจน มหิธิธรรมธร
นาวาอากาศโท วิวรรธน สุคนธะชาติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศโท วิศวัส คันธา
นาวาอากาศโท วิษณุ ยอดเมือง
นาวาอากาศโท วิษณุ โสภานิช
นาวาอากาศโท วีรวัฒน เทพรินทร
นาวาอากาศโท วีรวิทย ดิษฐกรกุลโรจน
นาวาอากาศโท วีระ ขําละมัย
นาวาอากาศโท วีระ เรืองศุภกิตติ์
นาวาอากาศโท วีระพันธุ โตสวัสดิ์
นาวาอากาศโท วีระวงศ วีระธรรมวิวัฒน
นาวาอากาศโท วีระวัตร เขงเงิน
นาวาอากาศโท วีรัณศักดิ์ แกวเทศ
นาวาอากาศโท วุฒิชัย ยักทะวงษ
นาวาอากาศโท วุฒินันธ ชํานาญยนต
นาวาอากาศโท วุฒิพงศ คุมจั่น
นาวาอากาศโท วุฒิศักดิ์ งาสงา
นาวาอากาศโท วุฒิศักดิ์ สะอาด
นาวาอากาศโท เวชยันต ไทยพร
นาวาอากาศโท ศรีศักดิ์ พุมสุข
นาวาอากาศโท ศิริ โรจนกูล
นาวาอากาศโท ศิริพงษ สุทธิพร
นาวาอากาศโท ศิวภูมิ ทรัพยศรีศุภชัย
นาวาอากาศโท ศุภวิช เหลืองภัทรวงศ
นาวาอากาศโท ษมา นิลสุวรรณ
นาวาอากาศโท สงัด ดวงจันทร
นาวาอากาศโท สนธยา ทองรักษ

๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศโท สนอง สังขสุทธิ์
นาวาอากาศโท สนั่น อิสินันท
นาวาอากาศโท สมเกียรติ ตนเนียม
นาวาอากาศโท สมเกียรติ นาคกระแสร
นาวาอากาศโท สมเกียรติ อาจละกะ
นาวาอากาศโท สมควร ปานลอยวงศ
นาวาอากาศโท สมจิตร แสงสวาง
นาวาอากาศโท สมเจษ โพธิ์นุช
นาวาอากาศโท สมชาติ บุญมาวงค
นาวาอากาศโท สมชาย เชี่ยวชาญ
นาวาอากาศโท สมบูรณ พัฒนสกุลลอย
นาวาอากาศโท สมประสงค
หยกพิริยกุล
นาวาอากาศโท สมพงษ ศรีประเสริฐ
นาวาอากาศโท สมพร สาลีทอง
นาวาอากาศโท สมพล อัมพวา
นาวาอากาศโท สมภูมิ สุนทรา
นาวาอากาศโท สมรภูมิ ขันธชัย
นาวาอากาศโท สมฤกษ ธรรมเสฐียร
นาวาอากาศโท สมศักดิ์ บุญดารา
นาวาอากาศโท สมศักดิ์ ศรีประทุม
นาวาอากาศโท สมศักดิ์ อัศวราพานิช
นาวาอากาศโท สมาน ดวงโต
นาวาอากาศโท สรชัช บุญมา
นาวาอากาศโท สรรคชัย เรืองเดช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศโท สรวิชญ พงษเพ็ง
นาวาอากาศโท สรสิช สืบวัน
นาวาอากาศโท สลักชัย จามรธัญญวาท
นาวาอากาศโท สหรัฐ รวยรื่น
นาวาอากาศโท สัญญา แยมศรี
นาวาอากาศโท สัน แสนสุข
นาวาอากาศโท สันติ ขันติสุข
นาวาอากาศโท สาธิต พรมพันธใจ
นาวาอากาศโท สามารถ เครือแกว
นาวาอากาศโท สายชล พิชิต
นาวาอากาศโท สายัณห แตมคุณ
นาวาอากาศโท สํารวย บุญมี
นาวาอากาศโท สิโรตม บัวแกว
นาวาอากาศโท สืบศักดิ์ กฤษทวี
นาวาอากาศโท สุขุม ชูเอียด
นาวาอากาศโท สุโขทัย สมศรีใส
นาวาอากาศโท สุจริต ผองสวาง
นาวาอากาศโท สุชาติ จันทรแดง
นาวาอากาศโท สุชาติ ทวีลาภ
นาวาอากาศโท สุชิน ปานทอง
นาวาอากาศโท สุดทวี เทพสุภรณกุล
นาวาอากาศโท สุทธิ ทรงดาวเรือง
นาวาอากาศโท สุทธิเกียรติ เรืองเพ็ชร
นาวาอากาศโท สุทธิพร ตรีเพชร
นาวาอากาศโท สุทธิพร ปนสุวรรณ

๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศโท สุทธิวัฒน บุญชู
นาวาอากาศโท สุเทพ อางแกว
นาวาอากาศโท สุนทร จินดายู
นาวาอากาศโท สุนทร มาสันเทียะ
นาวาอากาศโท สุนัน กลิ่นหอม
นาวาอากาศโท สุนันท กองตาพันธุ
นาวาอากาศโท สุพจน หมอสุวรรณ
นาวาอากาศโท สุพบ พาพิมาย
นาวาอากาศโท สุเมธ สุทธารักษ
นาวาอากาศโท สุรเกียรติ เกตานนท
นาวาอากาศโท สุรชัย ขําสุวรรณ
นาวาอากาศโท สุรชัย ชื่นอารมย
นาวาอากาศโท สุรชัย สัตยซื่อ
นาวาอากาศโท สุรเชษฐ กําปนทอง
นาวาอากาศโท สุรเนตร มานิตย
นาวาอากาศโท สุรพงษ จุลานุพันธ
นาวาอากาศโท สุรพงษ สาระกูล
นาวาอากาศโท สุรพงษ หาญสันเทียะ
นาวาอากาศโท สุรพล ชาลีวร
นาวาอากาศโท สุรศักดิ์ วงศคํา
นาวาอากาศโท สุรสิทธิ์ อาษานอก
นาวาอากาศโท สุรัตน ขันทอง
นาวาอากาศโท สุรินทนาท เจริญจิตต
นาวาอากาศโท เสนาะ พรหมประพันธ
นาวาอากาศโท เสรษฐสิริ พันธุธนากุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศโท เสรี กลับศรี
นาวาอากาศโท เสรี ตุมเรืองศรี
นาวาอากาศโท องอาจ พระยาลอ
นาวาอากาศโท อดิศักดิ์ กานลําภู
นาวาอากาศโท อดุลย ออนศรี
นาวาอากาศโท อดุลยกิต
ประยูรโภคราช
นาวาอากาศโท อนันต ไกรบํารุง
นาวาอากาศโท อนันต เชื้อสุวรรณ
นาวาอากาศโท อนันต ทองเกล็ด
นาวาอากาศโท อนันต ทองออน
นาวาอากาศโท อนันต วงศชาลี
นาวาอากาศโท อนุรักษ ชวงดี
นาวาอากาศโท อนุสรณ ถาวรศักดิ์
นาวาอากาศโท อนุสรณ เสมเสริมบุญ
นาวาอากาศโท อภิชัย นพวรรณ
นาวาอากาศโท อภิชาติ ธิพิมพา
นาวาอากาศโท อภิเชษฐ ทาดี
นาวาอากาศโท อภินันท ทันตาหะ
นาวาอากาศโท อภินันท อวัยวานนท
นาวาอากาศโท อภิรัตน ศรีอนันต
นาวาอากาศโท อมร ภาวศุทธิกุล
นาวาอากาศโท อมรชัย กลิ่นจันทร
นาวาอากาศโท อรรถวีร โมกขมุล
นาวาอากาศโท อัคนี ศรีสุนทรศิริ

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศโท อัครพล จันทะรัง
นาวาอากาศโท อัครพล อาญารักษ
นาวาอากาศโท อัครา ขาววิเศษ
นาวาอากาศโท อัชนศักดิ์ ระวังกิ่ง
นาวาอากาศโท อัฐกร จักรกรณ
นาวาอากาศโท อัมรินทร ดายรินรัมย
นาวาอากาศโท อาคม ภักดีณรงค
นาวาอากาศโท อาจิณ พันธธรรม
นาวาอากาศโท อาณัติ ไชยชมภู
นาวาอากาศโท อาณัติ สิงหเมืองพล
นาวาอากาศโท อาทิตย กรแกว
นาวาอากาศโท อาทิตย นวะมะวัฒน
นาวาอากาศโท อาทิตย พราหมอน
นาวาอากาศโท อาทิตย มณีศิลป
นาวาอากาศโท อานนท ตันติวรวัฒนา
นาวาอากาศโท อานนท ธรรมานุรักษกิจ
นาวาอากาศโท อารักษ เจียมวิจิตรกร
นาวาอากาศโท อารุญ พรมอินทร
นาวาอากาศโท อํานาจ คํานับภา
นาวาอากาศโท อิทธิ ยุทธยานนท
นาวาอากาศโท อิศรพงศ วิบูลยนัฏ
นาวาอากาศโท เอกฉัตร มุงดี
นาวาอากาศโท เอกลักษณ เอกฐิน
นาวาอากาศโท เอกสิทธิ์ ศรีตระกูลชาง
นาวาอากาศโท โอภาส รัตนสิงห

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศโท ไอยรัฐ วิพุธานุพงษ
นาวาอากาศโทหญิง กตษกร โสดาศรี
นาวาอากาศโทหญิง กนกลักษณ อยูคง
นาวาอากาศโทหญิง กมลกานต
ปรปกษขาม
นาวาอากาศโทหญิง กมลรัตน
กิมเกถนอม
นาวาอากาศโทหญิง กมลรัตน ศรศรี
นาวาอากาศโทหญิง กมลวรรณ
ออนละมัย
นาวาอากาศโทหญิง กรชิชา ดําเกิด
นาวาอากาศโทหญิง กรรณิการ
กันธิยะ
นาวาอากาศโทหญิง กรุณา วิชาพูล
นาวาอากาศโทหญิง กัญจนา มั่นพรรษา
นาวาอากาศโทหญิง กัญญลักษณ
เกตุบํารุง
นาวาอากาศโทหญิง กัญญาภัทร
บัวเอี่ยม
นาวาอากาศโทหญิง กันยา สุภา
นาวาอากาศโทหญิง กาญจนา
ซิ้วสําราญ
นาวาอากาศโทหญิง กิติยาภรณ
พรมมูล
นาวาอากาศโทหญิง กุลทิพย เหมราช

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๕๖๙ นาวาอากาศโทหญิง กุลริศา เรืองศรี
๕๗๐ นาวาอากาศโทหญิง กุลวรรณ อาจกลา
๕๗๑ นาวาอากาศโทหญิง เกตุนภา
ลี้วิบูลยศิลป
๕๗๒ นาวาอากาศโทหญิง ขนิษฐา
อารียลักขณากุล
๕๗๓ นาวาอากาศโทหญิง คันธมาลย
เทวกุล ณ อยุธยา
๕๗๔ นาวาอากาศโทหญิง คุณากร ลือวรรณ
๕๗๕ นาวาอากาศโทหญิง จาริยา ชมหมวก
๕๗๖ นาวาอากาศโทหญิง จาฤชล พรมบํารุง
๕๗๗ นาวาอากาศโทหญิง จิดาภา อินธิเสน
๕๗๘ นาวาอากาศโทหญิง จินตนา
เทอดวงศวรกุล
๕๗๙ นาวาอากาศโทหญิง จิรภิญญา แกวกา
๕๘๐ นาวาอากาศโทหญิง จีรภา สุขศักดิ์
๕๘๑ นาวาอากาศโทหญิง จุฑามาศ
เกียรติสูงสง
๕๘๒ นาวาอากาศโทหญิง ชญาพัฒน
ทองปากน้ํา
๕๘๓ นาวาอากาศโทหญิง ชนันทา
หงสธนากร
๕๘๔ นาวาอากาศโทหญิง ชวนชื่น ไวเดชา
๕๘๕ นาวาอากาศโทหญิง ชอทิพย ชอบธรรม
๕๘๖ นาวาอากาศโทหญิง ชุติมา อุปชฌาย

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

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศโทหญิง ฐิติพร ฟางสะอาด
นาวาอากาศโทหญิง ฐิติพร รุงนาวา
นาวาอากาศโทหญิง ฐิติมา ขันเงิน
นาวาอากาศโทหญิง ณัฏฐ อมตา
นาวาอากาศโทหญิง ณัฐญา
เอี่ยมธรรมชาติ
นาวาอากาศโทหญิง ณัธฐินีย
วองวัจนะ
นาวาอากาศโทหญิง ณิศา มานิตย
นาวาอากาศโทหญิง ดลใจ สันหกรณ
นาวาอากาศโทหญิง ดวงฤดี สายธนู
นาวาอากาศโทหญิง ดาวนภา เมฆา
นาวาอากาศโทหญิง ตรีสุคนธ
เอกบรรณสิงห
นาวาอากาศโทหญิง ทรงธรรม วาสรับ
นาวาอากาศโทหญิง ทัศนีย เปรมปรีดา
นาวาอากาศโทหญิง ทิพยสิตา
เกตุหิรัญภิรมย
นาวาอากาศโทหญิง ทิพวรรณ
กรรณสดับ
นาวาอากาศโทหญิง ทิพวัลย อินทรฤทธิ์
นาวาอากาศโทหญิง ธนาพร ธนูพันธ
นาวาอากาศโทหญิง ธนารัตน
สุริยะพึ่งพระ
นาวาอากาศโทหญิง ธนิดา วุฒิพงศ

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๖๐๖ นาวาอากาศโทหญิง ธัญญาภรณ
บุญปญญาโรจน
๖๐๗ นาวาอากาศโทหญิง ธัญญารัตน
กําลังหาญ
๖๐๘ นาวาอากาศโทหญิง ธัญรัศม ทองสุข
๖๐๙ นาวาอากาศโทหญิง ธิดา ขุนทอง
๖๑๐ นาวาอากาศโทหญิง ธิติมา ใจดี
๖๑๑ นาวาอากาศโทหญิง นงนุช ขยันทํา
๖๑๒ นาวาอากาศโทหญิง นพคุณ ปนตา
๖๑๓ นาวาอากาศโทหญิง นภัส มณีนัย
๖๑๔ นาวาอากาศโทหญิง นวพร
ภักดีสงคราม
๖๑๕ นาวาอากาศโทหญิง นวลจันทร
ศรีสมบัติ
๖๑๖ นาวาอากาศโทหญิง นัคมน พิริยโนทร
๖๑๗ นาวาอากาศโทหญิง นัทธหทัย
เจริญกุลนวนันท
๖๑๘ นาวาอากาศโทหญิง นาราภัทร
สมศิลป
๖๑๙ นาวาอากาศโทหญิง นารีรัตน นบนอบ
๖๒๐ นาวาอากาศโทหญิง เนตรจันทร
เปยจอย
๖๒๑ นาวาอากาศโทหญิง บุญชู เหลิมทอง
๖๒๒ นาวาอากาศโทหญิง เบญจมาภรณ
อองสกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๖๒๓ นาวาอากาศโทหญิง เบญจรัตน
สุวรรณทัต
๖๒๔ นาวาอากาศโทหญิง เบ็ญจวรรณ
โพธิ์ทอง
๖๒๕ นาวาอากาศโทหญิง ประจงจิตร
แชมสอาด
๖๒๖ นาวาอากาศโทหญิง ประพาฬรัตน
มั่งสุวรรณ
๖๒๗ นาวาอากาศโทหญิง ปญกร สิทธรศิรา
๖๒๘ นาวาอากาศโทหญิง ปาณัสมชนา
อรุณโรจนศิริ
๖๒๙ นาวาอากาศโทหญิง ปยะฉัตร วิเศษศิริ
๖๓๐ นาวาอากาศโทหญิง ปยะธิดา ไชยมงคล
๖๓๑ นาวาอากาศโทหญิง ปยะนุช
ผสมกุศลศีล
๖๓๒ นาวาอากาศโทหญิง ปยะรัตน
ศรีสมาน
๖๓๓ นาวาอากาศโทหญิง ปยะวดี
พรหมประสิทธิ์
๖๓๔ นาวาอากาศโทหญิง ปยะวรรณ
ปริยวาทิกุล
๖๓๕ นาวาอากาศโทหญิง พนา ทองจันทร
๖๓๖ นาวาอากาศโทหญิง พรรณสิริ บรรยงค
๖๓๗ นาวาอากาศโทหญิง พรศิริ
ปริยชาตเกษร

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๖๓๘ นาวาอากาศโทหญิง พัชชราวลัย
กนกจรรยา
๖๓๙ นาวาอากาศโทหญิง พัชรินทร
พงษเผือกธาดา
๖๔๐ นาวาอากาศโทหญิง พิชามญชุ อินแสน
๖๔๑ นาวาอากาศโทหญิง พิทยา ชมพูทอง
๖๔๒ นาวาอากาศโทหญิง พิมพปวีณ
ภูประสงค
๖๔๓ นาวาอากาศโทหญิง เพ็ญนภา
แจมจํารัส
๖๔๔ นาวาอากาศโทหญิง ภคมน รัตนาภรณ
๖๔๕ นาวาอากาศโทหญิง ภัคทิรารัชต
ถาวรีพิธาสุขนิธิ
๖๔๖ นาวาอากาศโทหญิง ภาวนา
ปรัชญาเดชากุล
๖๔๗ นาวาอากาศโทหญิง มลทิรา แสนสืบ
๖๔๘ นาวาอากาศโทหญิง มุตสิตา มาหะศักดิ์
๖๔๙ นาวาอากาศโทหญิง เมธิสา เจริญศิลป
๖๕๐ นาวาอากาศโทหญิง รวงทอง อินเรือง
๖๕๑ นาวาอากาศโทหญิง รัชนก เกิดสุข
๖๕๒ นาวาอากาศโทหญิง รัชรินทร
บูรณเจริญ
๖๕๓ นาวาอากาศโทหญิง รัตตินันท
สิงหประเสริฐ
๖๕๔ นาวาอากาศโทหญิง รัตนา เอมออน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๖๕๕ นาวาอากาศโทหญิง ราตรี
สถิตไชยนนท
๖๕๖ นาวาอากาศโทหญิง รุงนภา อํานวย
๖๕๗ นาวาอากาศโทหญิง ลักษขณา
พานิชสรรค
๖๕๘ นาวาอากาศโทหญิง วณิสรา ขมวิไล
๖๕๙ นาวาอากาศโทหญิง วรกฏ เจนนัดที
๖๖๐ นาวาอากาศโทหญิง วรรณดารา
พุทธพงศวิไล
๖๖๑ นาวาอากาศโทหญิง วรรณรวี
ไทยตระกูล
๖๖๒ นาวาอากาศโทหญิง วรวรรณี ตุลยายน
๖๖๓ นาวาอากาศโทหญิง วราภรณ ตุมทอง
๖๖๔ นาวาอากาศโทหญิง วริศา เธียรธนู
๖๖๕ นาวาอากาศโทหญิง วันดี เสือเอก
๖๖๖ นาวาอากาศโทหญิง วันวิสาข เรืองดํา
๖๖๗ นาวาอากาศโทหญิง วันวิสาข
สุทธิบริบาล
๖๖๘ นาวาอากาศโทหญิง วัลลภา
ไชยปญญา
๖๖๙ นาวาอากาศโทหญิง วีรศิริ สกุลรัตนะ
๖๗๐ นาวาอากาศโทหญิง ศรีวรรณ
อุดมโภชน
๖๗๑ นาวาอากาศโทหญิง ศศิธร อิศระภักดี
๖๗๒ นาวาอากาศโทหญิง ศศิโศภา สวนยิ้ม

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๖๗๓ นาวาอากาศโทหญิง ศิริกันยา ปวงสุข
๖๗๔ นาวาอากาศโทหญิง ศิริพร เองฉวน
๖๗๕ นาวาอากาศโทหญิง ศิริวรรณ
อุตมเพทาย
๖๗๖ นาวาอากาศโทหญิง ศิวัชญา มังคลาดุง
๖๗๗ นาวาอากาศโทหญิง ศีตลา เบ็ญจนิรัตน
๖๗๘ นาวาอากาศโทหญิง ศุภราภรณ รุงกลิ่น
๖๗๙ นาวาอากาศโทหญิง สมปอง เอมพงษ
๖๘๐ นาวาอากาศโทหญิง สราณี ฉัตรดรงค
๖๘๑ นาวาอากาศโทหญิง สาธนี งามสงา
๖๘๒ นาวาอากาศโทหญิง สาลิณีย
ณ บางชาง
๖๘๓ นาวาอากาศโทหญิง สิริพร
บุญเจริญพานิช
๖๘๔ นาวาอากาศโทหญิง สีตลา ผโลปกรณ
๖๘๕ นาวาอากาศโทหญิง สุกัญญา
ครองธานินทร
๖๘๖ นาวาอากาศโทหญิง สุกัญญา
ปนสุวรรณ
๖๘๗ นาวาอากาศโทหญิง สุขภากร
ผดุงพรรค
๖๘๘ นาวาอากาศโทหญิง สุดารัตน
บัณฑิตาโสภณ
๖๘๙ นาวาอากาศโทหญิง สุทธิรักษ
ปนประเสริฐ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๖๙๐ นาวาอากาศโทหญิง สุธัญญา
วัฒนพานิช
๖๙๑ นาวาอากาศโทหญิง สุนันทา แกวสุขศรี
๖๙๒ นาวาอากาศโทหญิง สุนันทา บุญมี
๖๙๓ นาวาอากาศโทหญิง สุปรานี ยิ่งสวัสดิ์
๖๙๔ นาวาอากาศโทหญิง สุพัตรา
ขจรเดชเดชา
๖๙๕ นาวาอากาศโทหญิง สุพาณี พลแสน
๖๙๖ นาวาอากาศโทหญิง สุพิชชา
หอมสงกลิ่น
๖๙๗ นาวาอากาศโทหญิง สุภัทรา นามศิริ
๖๙๘ นาวาอากาศโทหญิง สุภา ศิริสวัสดิ์
๖๙๙ นาวาอากาศโทหญิง สุภาว อยูมั่นคง
๗๐๐ นาวาอากาศโทหญิง สุมนา
ทัศนไตรลักษณ
๗๐๑ นาวาอากาศโทหญิง สุรวดี สิงหนาท
๗๐๒ นาวาอากาศโทหญิง หฤทัยทิพย
ตัณฑเทศ
๗๐๓ นาวาอากาศโทหญิง อนุรดี ชีวางกูล
๗๐๔ นาวาอากาศโทหญิง อมรรัตน บุญลึก
๗๐๕ นาวาอากาศโทหญิง อมรรัตน
ประยูรคํา

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๗๐๖ นาวาอากาศโทหญิง อมรรัตน
เพิ่มสมบัติ
๗๐๗ นาวาอากาศโทหญิง อรวรรณ บุญเดช
๗๐๘ นาวาอากาศโทหญิง อรัญญา
ลออสุวรรณ
๗๐๙ นาวาอากาศโทหญิง อังควรา
กุลศิริวนิชย
๗๑๐ นาวาอากาศโทหญิง อัจฉรา รักษาศีล
๗๑๑ นาวาอากาศโทหญิง อัญชลี ยิ้นซอน
๗๑๒ นาวาอากาศโทหญิง อัญชลี
ศรีประเสริฐ
๗๑๓ นาวาอากาศโทหญิง อาริศรา ศรีศิริ
๗๑๔ นาวาอากาศโทหญิง อิสริยาภรณ
หนุนธรรม
๗๑๕ นาวาอากาศโทหญิง อุบลรัตน สิงหเสนี
๗๑๖ นาวาอากาศโทหญิง อุษณีย
นอยนะวะกุล
๗๑๗ นาวาอากาศโทหญิง อุษณีย
บุญคงบาน
๗๑๘ นาวาอากาศโทหญิง ไอรินทร
วีรภัทรประเสริฐ

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖๙๙ ราย)
๑ นาวาอากาศตรี กนกชาติ แจมแจง
๓ นาวาอากาศตรี กรเอก ชิษณุชาบุญวิภัค
๒ นาวาอากาศตรี กรณรงค สุดโต
๔ นาวาอากาศตรี กฤดิพงศ สมหมาย

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

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศตรี กฤตภาส วงษเพิก
นาวาอากาศตรี กฤตวัฒน กิจวราทร
นาวาอากาศตรี กฤษฎี ชาญปรีชา
นาวาอากาศตรี กฤษณา ชูทรัพย
นาวาอากาศตรี กษิดิฐษ อิสสรารักษ
นาวาอากาศตรี กาญจน อึกทองจอม
นาวาอากาศตรี การุณ เสรีบวรธนศักดิ์
นาวาอากาศตรี กิตติคุณ จันทรขาว
นาวาอากาศตรี กิตติบดี ชูเกตุ
นาวาอากาศตรี กิตติวัฒน แสงสุริโยทัย
นาวาอากาศตรี กิตติศักดิ์ ไชยโชติ
นาวาอากาศตรี กิตติศักดิ์ สุขขวัญ
นาวาอากาศตรี กุลเชฏฐ ถนอมศักดิ์
นาวาอากาศตรี กุลวัฒน รุงเรือง
นาวาอากาศตรี เกง โพนสุวรรณ
นาวาอากาศตรี เกรียงไกร ทานา
นาวาอากาศตรี เกรียงศักดิ์ วัฒนาสวัสดิ์
นาวาอากาศตรี เกียรติภูมิ บูรณวนิช
นาวาอากาศตรี เกื้อรัฐ ดีเพ็ง
นาวาอากาศตรี โกศล มูลผล
นาวาอากาศตรี ไกรสิงห บํารุงศิลป
นาวาอากาศตรี ขจร เกิดสมนึก
นาวาอากาศตรี ขจรศักดิ์ มีนสิริวัฒนา
นาวาอากาศตรี เขมชาติ พรมหมื่นไวย
นาวาอากาศตรี เขมพงศ จิตบุญ

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศตรี คมกริช บินไธสง
นาวาอากาศตรี ครองบุญ สิงหนาท
นาวาอากาศตรี จเด็ด ตัณฑเจริญกิจ
นาวาอากาศตรี จตุพล วงศา
นาวาอากาศตรี จตุรงค วีระธรรมวิวัฒน
นาวาอากาศตรี จรัส ปตวิวัฒนานนท
นาวาอากาศตรี จรูญ บุญทวม
นาวาอากาศตรี จรูญ วิจารัตน
นาวาอากาศตรี จักรกฤษณ สังขตะอําพน
นาวาอากาศตรี จักรรัตน สันติธรรมเมธี
นาวาอากาศตรี จักรี ธัญยนพพร
นาวาอากาศตรี จํานงค วงศชุลี
นาวาอากาศตรี จิรชัย สังขนุช
นาวาอากาศตรี จิรวุฒิ คลองตรวจโรค
นาวาอากาศตรี จิรันดร พีระเมธา
นาวาอากาศตรี จิรานุวัฒน เจริญพุทธคุณ
นาวาอากาศตรี จิรายุส มูลละ
นาวาอากาศตรี จีรศักดิ์ ดาวเชิญ
นาวาอากาศตรี จีรศักดิ์ หมวดโพธิ์กลาง
นาวาอากาศตรี จุลพงศ เหมหอม
นาวาอากาศตรี เจนวิทย แจงจิตร
นาวาอากาศตรี เจษฎา อธิกคุณากร
นาวาอากาศตรี ฉัตรชัย พันธเรือง
นาวาอากาศตรี ฉัตรมงคล ศรีศิลปนันทน
นาวาอากาศตรี ไฉน พุกโพธิ์

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

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศตรี ชยทัต รักสูงเนิน
นาวาอากาศตรี ชยพัทธ โชติการนพพิชญ
นาวาอากาศตรี ชยุต มณีเครือ
นาวาอากาศตรี ชวลิต กันจุล
นาวาอากาศตรี ชัช ชัยชมภู
นาวาอากาศตรี ชัชชนะ พรสันเทียะ
นาวาอากาศตรี ชัชวาล จันทรแสง
นาวาอากาศตรี ชัชวาลย จันทะเพชร
นาวาอากาศตรี ชัยยุทธ จันดาหาร
นาวาอากาศตรี ชัยวัฒน ระนองไทย
นาวาอากาศตรี ชัยวิตย ชูใจ
นาวาอากาศตรี ชาญชัย สุวรรณกิจ
นาวาอากาศตรี ชาญปกรณ เปาทอง
นาวาอากาศตรี ชาญยุทธ วงษสวรรค
นาวาอากาศตรี ชาญวิทย ตรีพรม
นาวาอากาศตรี ชาโณ ทัสสโร
นาวาอากาศตรี ชาตรี รักษศรี
นาวาอากาศตรี ชาตรี ศรีดวง
นาวาอากาศตรี ชานนท สัตยะยุกต
นาวาอากาศตรี ชิดพงษ ศุภสิริวุฒิ
นาวาอากาศตรี ชูจิตร ปะเสระกัง
นาวาอากาศตรี ชูชาติ กิจวราทร
นาวาอากาศตรี ชูศักดิ์ รัตนพานิช
นาวาอากาศตรี เชวงศักดิ์ สุทธิรักษ
นาวาอากาศตรี เชาวลิต บุญประเสริฐ

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศตรี เชิดชัย พึ่งพูลผล
นาวาอากาศตรี โชติชวง เนตรครุธ
นาวาอากาศตรี ไชยนันท จําปานนท
นาวาอากาศตรี ไชยพศ ไพบูลยสุข
นาวาอากาศตรี ญาณพจน คําตั๋น
นาวาอากาศตรี ญาณากร กรอบมุข
นาวาอากาศตรี ฐกร นาคสัมฤทธิ์
นาวาอากาศตรี ฐานิตร สุวรรณมาลี
นาวาอากาศตรี ฐาปนะ พลราษฎร
นาวาอากาศตรี ณพงศ กิจพาณิชย
นาวาอากาศตรี ณรงคชัย รัตนะสุขจิตต
นาวาอากาศตรี ณรงคเดช เกตุศีระ
นาวาอากาศตรี ณรงคศักดิ์ มิใย
นาวาอากาศตรี ณฤพล เลิศกุศล
นาวาอากาศตรี ณัฏฐ บุพพัณหสมัย
นาวาอากาศตรี ณัฐ เกาะมวงหมู
นาวาอากาศตรี ณัฐชัย เสือนาค
นาวาอากาศตรี ณัฐธนัน สุดสงวน
นาวาอากาศตรี ณัฐธวัช ศรีแผว
นาวาอากาศตรี ณัฐนัย จันทรเปลง
นาวาอากาศตรี ณัฐพงษ แจงวงศ
นาวาอากาศตรี ณัฐพล โชติกวัฒนะ
นาวาอากาศตรี ณัฐพล ปทมินทร
นาวาอากาศตรี ณัฐพล รุงเรือง
นาวาอากาศตรี ณัฐพล เรืองเสนา

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

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศตรี ณัฐพล ศรีจันทรเจา
นาวาอากาศตรี ณัฐภูมิ ภูมิประเทศ
นาวาอากาศตรี ณัฐวัชช แสงแกว
นาวาอากาศตรี ณัยสิทธ พันธเตี้ย
นาวาอากาศตรี ดนัย คํายอด
นาวาอากาศตรี ดล ชื้นประไพ
นาวาอากาศตรี ดํารงค พวงทอง
นาวาอากาศตรี เดชาวุฒิ มานะกุล
นาวาอากาศตรี เดวิทย แกวเพียร
นาวาอากาศตรี ตอพงศ
ตระกูลสันติไมตรี
นาวาอากาศตรี ติณณภพ ลลิตโกมล
นาวาอากาศตรี ถนอม สดสาน
นาวาอากาศตรี ถาวร กิมทอง
นาวาอากาศตรี ทรงพล ขอยุน
นาวาอากาศตรี ทรงพล พรศิรินิตย
นาวาอากาศตรี ทรงวุฒิ สุขสุมิตร
นาวาอากาศตรี ทวิช ธรรมปรีชา
นาวาอากาศตรี ทวิช วัดพงพี
นาวาอากาศตรี ทวีเดช บัวใจบุญ
นาวาอากาศตรี ทวีทรัพย สัญจรดี
นาวาอากาศตรี ทวีวัฒน
โสภณอิทธิวัฒน
นาวาอากาศตรี ทวีศักดิ์ ดวงดี
นาวาอากาศตรี ทศธรรม สุทธิวิตต

๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศตรี ทศพล บัววิรัตนเลิศ
นาวาอากาศตรี ทศพล อํานวยผล
นาวาอากาศตรี ทองสิทธิ์ ปายจัตุรัส
นาวาอากาศตรี ทักษิณ จิตตคาม
นาวาอากาศตรี เทพอรุณ โคจรธนากิจ
นาวาอากาศตรี ไทยวัฒน คงประเสริฐ
นาวาอากาศตรี ธงชัย แกวอุทาน
นาวาอากาศตรี ธนดล วงศอักษร
นาวาอากาศตรี ธนเดช สิริธนาสาร
นาวาอากาศตรี ธนากร ชมเกิดสกุล
นาวาอากาศตรี ธนาคร สุขประเสริฐ
นาวาอากาศตรี ธนาศักดิ์ สีขาว
นาวาอากาศตรี ธรรมนูญ สอนดิษฐ
นาวาอากาศตรี ธรรมศักดิ์ ทองสาย
นาวาอากาศตรี ธราธร แกววิรุฬ
นาวาอากาศตรี ธันว พฤกษากิจ
นาวาอากาศตรี ธานินทร จันทรารัก
นาวาอากาศตรี ธานี นิสยันต
นาวาอากาศตรี ธิติ ประจงการ
นาวาอากาศตรี ธิติ สุขยอย
นาวาอากาศตรี ธีรชัย ฤกษเย็น
นาวาอากาศตรี ธีรพัฒน คนไว
นาวาอากาศตรี ธีรสุวัฒน มาศสุวัณณ
นาวาอากาศตรี ธีระยุทธ บํารุงเชื้อ
นาวาอากาศตรี นภนต มณีนัย

เลม 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

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศตรี นภเอกภัค แพรดํา
นาวาอากาศตรี นราพัฒน ชอสอึก
นาวาอากาศตรี นเรศ วงษสมบูรณ
นาวาอากาศตรี นเรศ สิริวราวุธ
นาวาอากาศตรี นฤตยอรรถ ศรีพุมไข
นาวาอากาศตรี นฤนาท จันทรโอทาน
นาวาอากาศตรี นฤบดี บุตรเนตร
นาวาอากาศตรี นัทธวัฒน ยอดทอง
นาวาอากาศตรี นันทภูมิ สุขโข
นาวาอากาศตรี นัยยุนาถ นนทะภาพ
นาวาอากาศตรี นิตินันทน โฉมงาม
นาวาอากาศตรี นิทัสน เจริญกิจ
นาวาอากาศตรี นิมิต แสงสม
นาวาอากาศตรี นุกูล กลิ่นนาคธนกร
นาวาอากาศตรี นุกูล ภูยิ้ม
นาวาอากาศตรี เนรมิต ภูมิสูง
นาวาอากาศตรี บดินทร โสภา
นาวาอากาศตรี บรรณสิน
เปยมพงศสานต
นาวาอากาศตรี บัญชา ลายประดิษฐ
นาวาอากาศตรี บัณฑิต โพธิ์ดี
นาวาอากาศตรี บัณฑูรย สิทธิกรสวัสดิ์
นาวาอากาศตรี บํารุง รุงเรือง
นาวาอากาศตรี บุญญารัตน ขันธบุตร
นาวาอากาศตรี บุญเพ็ง หงษา

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศตรี บุญยฤทธิ์ เกตุลาด
นาวาอากาศตรี บุญเรือง โรจนทอง
นาวาอากาศตรี บุญสง วงคสิทธิ์
นาวาอากาศตรี บุญสืบ ใจเย็น
นาวาอากาศตรี บุญเอื้อ เลียบวัฒนะ
นาวาอากาศตรี บุรีรัตน เข็มทอง
นาวาอากาศตรี ปกรณ ตันติทวีวัฒน
นาวาอากาศตรี ปฎล ปทมเสวี
นาวาอากาศตรี ปรมัตถ
วงศประไพโรจน
นาวาอากาศตรี ประทิพย ชัดชวงโชติ
นาวาอากาศตรี ประทีป หวังอาษา
นาวาอากาศตรี ประเทือง ดีฉนวน
นาวาอากาศตรี ประพันธ คุมพยูร
นาวาอากาศตรี ประพาส คําผอง
นาวาอากาศตรี ประภาส ประสพหมู
นาวาอากาศตรี ประมวลวิทย สุวรรณดี
นาวาอากาศตรี ประยูร พรหมมาณพ
นาวาอากาศตรี ประโยชน ทัศนียะเวช
นาวาอากาศตรี ประสาท รําคําจันทร
นาวาอากาศตรี ประเสริฐ มีสมบัติ
นาวาอากาศตรี ประเสริฐ หาญยิ่ง
นาวาอากาศตรี ปรัชญา โนรีรัตน
นาวาอากาศตรี ปราโมทย พรหมแกว
นาวาอากาศตรี ปราโมทย พวงทอง

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

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศตรี ปริญญา อนันตชัยศิลป
นาวาอากาศตรี ปรีชา ทรัพยแสนดี
นาวาอากาศตรี ปรีชา บุญพันธ
นาวาอากาศตรี ปรีชา มีโต
นาวาอากาศตรี ปวินท รัตนสัมฤทธิ์
นาวาอากาศตรี ปจจัย ระกิติ
นาวาอากาศตรี ปาณินท เขมะประภา
นาวาอากาศตรี ปานจิตต สุภาพงษ
นาวาอากาศตรี ปยชาติ ประพฤติตรง
นาวาอากาศตรี ปยวัฒน นิศาภากร
นาวาอากาศตรี ปยะวุฒิ กล่ําอุไร
นาวาอากาศตรี ปุณยวัฒน พรมจันทร
นาวาอากาศตรี พงศกร คลอวุฒินันท
นาวาอากาศตรี พงศชัย สิทธิรัตน
นาวาอากาศตรี พงศพรเทพ ไสยจิตร
นาวาอากาศตรี พงศภัทร ทาวเนื้อออน
นาวาอากาศตรี พงษจักร กลัดธนัง
นาวาอากาศตรี พงษเทพ ธนโชติฤทธิ
นาวาอากาศตรี พงษเทวา วงศประสิทธิ์
นาวาอากาศตรี พงษศักดิ์ ดอนไพรเลา
นาวาอากาศตรี พงษศักดิ์
ประภัสสรพงษ
๒๒๒ นาวาอากาศตรี พนมไพร โชยดิรส
๒๒๓ นาวาอากาศตรี พรชัย วังสุทธิสมศรี
๒๒๔ นาวาอากาศตรี พรชัย วัฒนปราณี

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศตรี พรประเสริฐ พุมพวง
นาวาอากาศตรี พรรณเชษฐ จําเริญสาร
นาวาอากาศตรี พลเดช ทั่วทิพย
นาวาอากาศตรี พลภัทร สุขวรัตน
นาวาอากาศตรี พันฤทธิ์ เกียรติพันธ
นาวาอากาศตรี พิชยา ศุภจารีรักษ
นาวาอากาศตรี พิชิต หลวงเจริญ
นาวาอากาศตรี พิเชษฐ คําบุตร
นาวาอากาศตรี พิทักษ พัตจุน
นาวาอากาศตรี พิบูลย ทรัพยสงค
นาวาอากาศตรี พิรชัช ภิรัตธานนท
นาวาอากาศตรี พิรุณ เจะวงศ
นาวาอากาศตรี พิศณุ นุมออน
นาวาอากาศตรี พิศิษฐ บุณะสุวรรณ
นาวาอากาศตรี พิษณุ สุนทรบรรพต
นาวาอากาศตรี พีรพงศ อุดมหิรัณยกุล
นาวาอากาศตรี พีระพัฒน ปนกล่ํา
นาวาอากาศตรี พูนลาภ
จารุพงศประภา
นาวาอากาศตรี พูนศักดิ์ ทรัพยภากรณ
นาวาอากาศตรี เพชร อุดมสินคา
นาวาอากาศตรี เพ็ชรรัตน
สําอางคอินทร
นาวาอากาศตรี เพรียว จารยะพันธุ
นาวาอากาศตรี เพรียวพงศ พัฒนวงศ

เลม 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

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศตรี เพิ่มพูน วรรณกิตติ
นาวาอากาศตรี ไพรัตน จําปาศรี
นาวาอากาศตรี ไพรัตน สวัสดิ์นํา
นาวาอากาศตรี ไพศาล ใหมหันลา
นาวาอากาศตรี ภัทรเดช ประชิดครบุรี
นาวาอากาศตรี ภัทรนันท โสมะนันทน
นาวาอากาศตรี ภาณุพงศ
คําวชิรพิทักษ
นาวาอากาศตรี ภาณุพงษ กลิ่นเฟอง
นาวาอากาศตรี ภาณุวัฒน ระวิงทอง
นาวาอากาศตรี ภานุวัฒน เพชรแกวณา
นาวาอากาศตรี ภิญโญ จันทรอยู
นาวาอากาศตรี ภูผา ทิมยองใย
นาวาอากาศตรี ภูภาชัย ดวงงามยิ่ง
นาวาอากาศตรี ภูมิใจ บุญภูมิ
นาวาอากาศตรี มนตรี เตี้ยไธสง
นาวาอากาศตรี มนตรี สุขนิธิ
นาวาอากาศตรี มนูญ วงษเพิก
นาวาอากาศตรี มรกฎ โหบาง
นาวาอากาศตรี มานพ ทิพยรัชตกุล
นาวาอากาศตรี มานพ นุชเจริญผล
นาวาอากาศตรี มานพ สุขราชกิจ
นาวาอากาศตรี มานพ แสเพ็ชร
นาวาอากาศตรี มานะเทพ ประมุทา
นาวาอากาศตรี มีน สุวรรณชัย

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศตรี เมษัณฑ ธรรมวิชัย
นาวาอากาศตรี ไมตรี ตนดี
นาวาอากาศตรี ยงยุทธ ประดุจจักราพล
นาวาอากาศตรี ยอม พรมพิทักษ
นาวาอากาศตรี ยุทธการ ประเสริฐ
นาวาอากาศตรี ยุทธนา แสงทอง
นาวาอากาศตรี รณกร ปญจพงษ
นาวาอากาศตรี รณภพ ถึงอินทร
นาวาอากาศตรี รณรงค ขลิบศรี
นาวาอากาศตรี รวินท พินิจจันทร
นาวาอากาศตรี รังสรรค ดิษฐสันเทียะ
นาวาอากาศตรี รัฐพล ตรีธนะ
นาวาอากาศตรี รัฐวัลลภ โสมะนันทน
นาวาอากาศตรี รัฐวิชญ เปรมปรี
นาวาอากาศตรี รัตนพงศ กุลแพง
นาวาอากาศตรี รําพึง ปลื้มจิต
นาวาอากาศตรี เรวัตร ชุบทอง
นาวาอากาศตรี ฤทธวรรณ
อมรินทรรัตน
นาวาอากาศตรี ฤทธิกรณ กลิ่นถือศิล
นาวาอากาศตรี วนิช เชวงเศรษฐกุล
นาวาอากาศตรี วรกาล กันภัย
นาวาอากาศตรี วรเฉลิม เฉลิมสุข
นาวาอากาศตรี วรธรรม งูพิมาย
นาวาอากาศตรี วรรณรัตน รองรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศตรี วรรณลพ ลําพูลนอย
นาวาอากาศตรี วรัญ วองศิลปวัฒนา
นาวาอากาศตรี วรานนท สุวรรณพรหม
นาวาอากาศตรี วราวุฒิ พุฒแกว
นาวาอากาศตรี วรุจน โสวิชัย
นาวาอากาศตรี วรุต ธรรมวิชัย
นาวาอากาศตรี วโรทัย คเรศตรี
นาวาอากาศตรี วศิน เติมตอวัฒนกุล
นาวาอากาศตรี วัชรชัย เฉลิมวัฒน
นาวาอากาศตรี วัชรพงศ เกตุปาน
นาวาอากาศตรี วัชรพงษ นวมจิตร
นาวาอากาศตรี วัชระพันธุ ชูตระกูล
นาวาอากาศตรี วัฒนา เดชแกว
นาวาอากาศตรี วัฒนา วันเวียง
นาวาอากาศตรี วันชัย พุทธศรี
นาวาอากาศตรี วันชัย สําแดงไชย
นาวาอากาศตรี วิจิตร มงคลชาติ
นาวาอากาศตรี วิชญะ สมสุวรรณชัย
นาวาอากาศตรี วิชัย ศรีเคลือบ
นาวาอากาศตรี วิชาญ จันทรทอง
นาวาอากาศตรี วิชาญ วิมานประดิษฐ
นาวาอากาศตรี วิเชษฐ ชัยนุพันทร
นาวาอากาศตรี วิเชียร สิงหทุม
นาวาอากาศตรี วิทยา วงศยังอยู
นาวาอากาศตรี วิทัศน เหมมหาหงษ

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศตรี วินัย บุตรรักษ
นาวาอากาศตรี วิโรจน สะราคํา
นาวาอากาศตรี วิวัฒน ถาวร
นาวาอากาศตรี วิวิต ชุมศรี
นาวาอากาศตรี วิศิษฏ ภวปญญากุล
นาวาอากาศตรี วีระชัย จันทรเกษม
นาวาอากาศตรี วีระพล โคตรธรรม
นาวาอากาศตรี วีระพันธ มิ่งภู
นาวาอากาศตรี วีระศักดิ์ ชูไทย
นาวาอากาศตรี วุฒิไชย ยอดบุญ
นาวาอากาศตรี วุฒิสาร แกวเวหา
นาวาอากาศตรี ศตพรรษ รัตนะ
นาวาอากาศตรี ศรรวริศร ศรีคํา
นาวาอากาศตรี ศรันย พุมอินทร
นาวาอากาศตรี ศักรินทร แสงงาม
นาวาอากาศตรี ศิชน แสนรักษ
นาวาอากาศตรี ศิรส สมานชาติ
นาวาอากาศตรี ศิรัษฎ เจริญสุข
นาวาอากาศตรี ศุภกร ปยะอิศรากุล
นาวาอากาศตรี ศุภชัย จิระศิริโชติ
นาวาอากาศตรี ศุภชัย นุชิตประสิทธิชัย
นาวาอากาศตรี ศุภชัย อนันตเสถ
นาวาอากาศตรี เศรษฐวัจน เตานวม
นาวาอากาศตรี สด ภูภักดี
นาวาอากาศตรี สถาปน ไชยวัฒนพันธุ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศตรี สถาพร ไววานนท
นาวาอากาศตรี สนอง จันทรหอม
นาวาอากาศตรี สมเกียรติ ริตพวง
นาวาอากาศตรี สมเกียรติ วิเชียรเพชร
นาวาอากาศตรี สมคิด กล้ํากระโทก
นาวาอากาศตรี สมคิด เสนาวงษ
นาวาอากาศตรี สมชาย สุขศรีขาว
นาวาอากาศตรี สมโชค วิจิตร
นาวาอากาศตรี สมนึก จันทรแจมใส
นาวาอากาศตรี สมนึก สวัสดี
นาวาอากาศตรี สมบัติ บุญนาค
นาวาอากาศตรี สมพงษ แกวนิยม
นาวาอากาศตรี สมพงษ ขาวกระจาง
นาวาอากาศตรี สมพร กอนทอง
นาวาอากาศตรี สมพร โปรงปรีชา
นาวาอากาศตรี สมพิศ อินทรกับจันทร
นาวาอากาศตรี สมภพ ทองเฟอง
นาวาอากาศตรี สมศักดิ์ ฟกเขียว
นาวาอากาศตรี สมศักดิ์ วัดสังข
นาวาอากาศตรี สมัคร บัติดอน
นาวาอากาศตรี สรธร โบสุวรรณ
นาวาอากาศตรี สรพงษ มัณยานนท
นาวาอากาศตรี สรรฏภพ กันทะวงศ
นาวาอากาศตรี สรรเสริญ เจริญธรรม
นาวาอากาศตรี สราวุธ กัณหดิลก

๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นาวาอากาศตรี สฤษพล พิทักษากร
นาวาอากาศตรี สหเทพ สอนหลักทรัพย
นาวาอากาศตรี สัณฑัฒ ชาตินันท
นาวาอากาศตรี สันติกิตติ์
อักษรทองสุทธิ
นาวาอากาศตรี สันถนะ ของสาย
นาวาอากาศตรี สัมผัส อินทรขํา
นาวาอากาศตรี สัมพันธ พุมทับทิม
นาวาอากาศตรี สัมภัชน สิทธิโชค
นาวาอากาศตรี สัมฤทธิ์ ขันตี
นาวาอากาศตรี สาคร มาลาสิงห
นาวาอากาศตรี สามารถ ขันธชัย
นาวาอากาศตรี สายชนน ทศพร
นาวาอากาศตรี สายชล ยารังษี
นาวาอากาศตรี สํารวย เพ็งพงศา
นาวาอากาศตรี สําราญ บัวชุม
นาวาอากาศตรี สําราญ วิริยะสหพงษ
นาวาอากาศตรี สิทธิ สมทัศน
นาวาอากาศตรี สิทธิชาติ เมฆกระจาง
นาวาอากาศตรี สิทธิพงศ เรืองสังข
นาวาอากาศตรี สิทธิเลิศ เกิดทรัพย
นาวาอากาศตรี สิทธิศักดิ์ อิ่มทอง
นาวาอากาศตรี สุกฤษฎิ์ ชัยรัตนอุดมกุล
นาวาอากาศตรี สุกฤษฏิ์ นิสยันต
นาวาอากาศตรี สุขสัน สุปะทัง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศตรี สุขสันต ทับชม
นาวาอากาศตรี สุเชาว ไมตะเภา
นาวาอากาศตรี สุเชาว อุดชาชน
นาวาอากาศตรี สุทธิชัย ไชยจิตร
นาวาอากาศตรี สุทธิรักษ ตรีโภคา
นาวาอากาศตรี สุทธิรัตน อุยตระกูล
นาวาอากาศตรี สุทธิวัฒน สุขีนัง
นาวาอากาศตรี สุธน บัวหอม
นาวาอากาศตรี สุธีร เพชรผึ้ง
นาวาอากาศตรี สุนทร คําตัน
นาวาอากาศตรี สุนัย ดํารงคนาวิน
นาวาอากาศตรี สุปญญา คําจีน
นาวาอากาศตรี สุพงษ ออนวงษ
นาวาอากาศตรี สุภวัฒน บุญณราช
นาวาอากาศตรี สุภิต อิ่มสําอางค
นาวาอากาศตรี สุรชัย งอกงาม
นาวาอากาศตรี สุรนารถ มานิตย
นาวาอากาศตรี สุรบถ มีวันดี
นาวาอากาศตรี สุรพล ผลวงษ
นาวาอากาศตรี สุรสิทธิ์ วารี
นาวาอากาศตรี สุรัตน นะระแสน
นาวาอากาศตรี สุวัฒน ประชากูล
นาวาอากาศตรี สุวัฒน อุระวัฒน
นาวาอากาศตรี สุวิทย เสือกลิ่น
นาวาอากาศตรี เสนอ ดินเด็ม

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๔๒๐ นาวาอากาศตรี หมอมหลวงสุประภากร
ศุขสวัสดิ
๔๒๑ นาวาอากาศตรี หิรัญ สังขจุย
๔๒๒ นาวาอากาศตรี อดิศร อยูจรรยา
๔๒๓ นาวาอากาศตรี อธิราช มาสูงเนิน
๔๒๔ นาวาอากาศตรี อนันตศักดิ์ จันทรเรือง
๔๒๕ นาวาอากาศตรี อนุชา จาเกาะ
๔๒๖ นาวาอากาศตรี อนุชา ปยารมย
๔๒๗ นาวาอากาศตรี อนุวัฒน พานิช
๔๒๘ นาวาอากาศตรี อนุสร แผทอง
๔๒๙ นาวาอากาศตรี อภัย ทัศนะเวทิน
๔๓๐ นาวาอากาศตรี อภิชาติ ซังยัง
๔๓๑ นาวาอากาศตรี อภิชาติ ดํากลิ่น
๔๓๒ นาวาอากาศตรี อภิชาติ เมฆสุวรรณ
๔๓๓ นาวาอากาศตรี อภิชาติ ศรีคําแหง
๔๓๔ นาวาอากาศตรี อภินันท ผิวออน
๔๓๕ นาวาอากาศตรี อภิรักษ ศรีสุข
๔๓๖ นาวาอากาศตรี อรรคเดช พนาวาส
๔๓๗ นาวาอากาศตรี อรรคพล คาจะโปะ
๔๓๘ นาวาอากาศตรี อรรถกร สุวัณณปุระ
๔๓๙ นาวาอากาศตรี อรรถพร อุตสาหปน
๔๔๐ นาวาอากาศตรี อรัญ พงษเจริญ
๔๔๑ นาวาอากาศตรี อลงกรณ จันทรสมคอย
๔๔๒ นาวาอากาศตรี อวิรุทธ คงชาตรี
๔๔๓ นาวาอากาศตรี ออม กล่ํากลอมจิตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔๔๔ นาวาอากาศตรี อัครพล เรืองชูเกียรติ
๔๔๕ นาวาอากาศตรี อัครพล
เลิศปฏิภานพงษ
๔๔๖ นาวาอากาศตรี อัครพิมล สังขเทพ
๔๔๗ นาวาอากาศตรี อัครวัต กัลยาณมิตร
๔๔๘ นาวาอากาศตรี อัครินทร บํารุงเขตร
๔๔๙ นาวาอากาศตรี อาคม สุจริต
๔๕๐ นาวาอากาศตรี อาณัติ ไชยวรศิลป
๔๕๑ นาวาอากาศตรี อาทิตย จุมที
๔๕๒ นาวาอากาศตรี อานุภาพ พันธุคงทรัพย
๔๕๓ นาวาอากาศตรี อําพล แจงคต
๔๕๔ นาวาอากาศตรี อําภรณ เจนปรุ
๔๕๕ นาวาอากาศตรี อิสรา ถึงอินทร
๔๕๖ นาวาอากาศตรี อุดม หงษพงษ
๔๕๗ นาวาอากาศตรี เอกนัย ภูวังหมอ
๔๕๘ นาวาอากาศตรี เอกพล ศรีเลิศ
๔๕๙ นาวาอากาศตรี เอกพุฒิ อิทธิระวิวงศ
๔๖๐ นาวาอากาศตรี เอกรัตน กันหมุด
๔๖๑ นาวาอากาศตรีหญิง กมลทิพย
เหมพลชม
๔๖๒ นาวาอากาศตรีหญิง กมลลักษณ
บัวแกว
๔๖๓ นาวาอากาศตรีหญิง กรกมล คําภิระยศ
๔๖๔ นาวาอากาศตรีหญิง กฤตชญา
ทรงบัณฑิตย

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๔๖๕ นาวาอากาศตรีหญิง กฤตยา เรียงจันทร
๔๖๖ นาวาอากาศตรีหญิง กฤษณา วัชรบูล
๔๖๗ นาวาอากาศตรีหญิง กัญตลักษณ
ชุมพล
๔๖๘ นาวาอากาศตรีหญิง กันตา คุมจั่น
๔๖๙ นาวาอากาศตรีหญิง กัลยา อินทะกนก
๔๗๐ นาวาอากาศตรีหญิง กัลยารัตน
เพชรรัตน
๔๗๑ นาวาอากาศตรีหญิง กาญจนา
กลิ่นคลายกัน
๔๗๒ นาวาอากาศตรีหญิง กาญจนา
เคหะนันท
๔๗๓ นาวาอากาศตรีหญิง กานตชนิต
สุบรรณ ณ อยุธยา
๔๗๔ นาวาอากาศตรีหญิง กิตติมาพร
เตียงทอง
๔๗๕ นาวาอากาศตรีหญิง กิตติยา
แดงเกียรติกําจร
๔๗๖ นาวาอากาศตรีหญิง กิติพร คูณทอง
๔๗๗ นาวาอากาศตรีหญิง กุญชรี
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๔๗๘ นาวาอากาศตรีหญิง เกศรา เกตุพันธ
๔๗๙ นาวาอากาศตรีหญิง เกศินี รักชอบ
๔๘๐ นาวาอากาศตรีหญิง เกษรินทร
เหลี่ยมรุงเรืองดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔๘๑ นาวาอากาศตรีหญิง เกษศิรินทร
พุฒิโชติ
๔๘๒ นาวาอากาศตรีหญิง ขวัญชนก นามบุตร
๔๘๓ นาวาอากาศตรีหญิง ขวัญหทัย ชางใหญ
๔๘๔ นาวาอากาศตรีหญิง จรสพร เลิศศิวาพร
๔๘๕ นาวาอากาศตรีหญิง จารุนนท
ศรียศพงศ
๔๘๖ นาวาอากาศตรีหญิง จารุพรรณ บุญสิริ
๔๘๗ นาวาอากาศตรีหญิง จารุวรรณ
พรหมมา
๔๘๘ นาวาอากาศตรีหญิง จําเนียน สะเมาะยิ
๔๘๙ นาวาอากาศตรีหญิง จิรภิญญา คํารัตน
๔๙๐ นาวาอากาศตรีหญิง จิราพร
สัมฤทธิ์นอก
๔๙๑ นาวาอากาศตรีหญิง จีรวรรณ อินชูใจ
๔๙๒ นาวาอากาศตรีหญิง จีระนันท
พิมพาพันธ
๔๙๓ นาวาอากาศตรีหญิง จุฑาทิพย
บุญยฤทธิ์
๔๙๔ นาวาอากาศตรีหญิง จุฑามาศ คูณมา
๔๙๕ นาวาอากาศตรีหญิง จุฑามาศ
ศรีจันทรดี
๔๙๖ นาวาอากาศตรีหญิง จุฑารัตน เทพจิตร
๔๙๗ นาวาอากาศตรีหญิง จุฑารัตน วรามิตร
๔๙๘ นาวาอากาศตรีหญิง จุรีมาศ เสนวิรัช

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๔๙๙ นาวาอากาศตรีหญิง จุฬารัตน เคนศิลา
๕๐๐ นาวาอากาศตรีหญิง ฉัตรธิดา ชื่นแยม
๕๐๑ นาวาอากาศตรีหญิง ฉัตรสุรางค
เกิดแกว
๕๐๒ นาวาอากาศตรีหญิง ฉัตระวี พวงผกา
๕๐๓ นาวาอากาศตรีหญิง ชนกนันท วงศลา
๕๐๔ นาวาอากาศตรีหญิง ชนากานต ทรงภูมิ
๕๐๕ นาวาอากาศตรีหญิง ชยากมล
เผาสังขทอง
๕๐๖ นาวาอากาศตรีหญิง ชลธิรา เจริญเวช
๕๐๗ นาวาอากาศตรีหญิง ชลาลัย คลายทอง
๕๐๘ นาวาอากาศตรีหญิง ชวิศา เขงสมุทร
๕๐๙ นาวาอากาศตรีหญิง ชัชชญา ชุบไธสง
๕๑๐ นาวาอากาศตรีหญิง ชัญญารัตน
เจริญสมบัติอมร
๕๑๑ นาวาอากาศตรีหญิง ชิดชนก จิระสิงห
๕๑๒ นาวาอากาศตรีหญิง ชีวัน บุญสง
๕๑๓ นาวาอากาศตรีหญิง ชุติมน กองสัมฤทธิ์
๕๑๔ นาวาอากาศตรีหญิง ชุติมา
จันทรสมคอย
๕๑๕ นาวาอากาศตรีหญิง ฐิติกานต
จันทรจะนะ
๕๑๖ นาวาอากาศตรีหญิง ณัชชา สุขประเสริฐ
๕๑๗ นาวาอากาศตรีหญิง ณัฏฐา
จุนณศักดิ์ศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศตรีหญิง ณัฏฐา บริสุทธิ์
นาวาอากาศตรีหญิง ณัฐกานต ทําทอง
นาวาอากาศตรีหญิง ณัฐกาล ลายนอก
นาวาอากาศตรีหญิง ณัฐชนก อุบลรัตน
นาวาอากาศตรีหญิง ณัฐธิดา ปญญา
นาวาอากาศตรีหญิง ณัฐวดี สุขไพเราะ
นาวาอากาศตรีหญิง ณาตยา สืบศรี
นาวาอากาศตรีหญิง ณิชาภัทร ชาญชัย
นาวาอากาศตรีหญิง ณีรนุช กลอมดี
นาวาอากาศตรีหญิง ดรุณี วิริยาภรณ
นาวาอากาศตรีหญิง ดวงกมล
อรุณสุทธิกุล
นาวาอากาศตรีหญิง ดวงพร เจริญชนม
นาวาอากาศตรีหญิง ดวงพร ชาศรี
นาวาอากาศตรีหญิง ดวงสมร
ขาวเขียว
นาวาอากาศตรีหญิง ดอกไม โอปน
นาวาอากาศตรีหญิง ดาราภรณ
โคสิริวิวัฒน
นาวาอากาศตรีหญิง ดุจดาว พูลติ้ม
นาวาอากาศตรีหญิง ตีรณา
กฤษณสุวรรณ
นาวาอากาศตรีหญิง ธนนาถ
ธนาพรสังสุทธิ์
นาวาอากาศตรีหญิง ธนพรรณ บุญเต็ม

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๕๓๘ นาวาอากาศตรีหญิง ธมลวรรณ
สุทธิเทศ
๕๓๙ นาวาอากาศตรีหญิง ธัญญนิธิ
ศรุติรัตนวัฒนา
๕๔๐ นาวาอากาศตรีหญิง ธันยนันท มานทอง
๕๔๑ นาวาอากาศตรีหญิง ธันยนิชา บุตรวัง
๕๔๒ นาวาอากาศตรีหญิง ธิติมา ไหชัย
๕๔๓ นาวาอากาศตรีหญิง ธีรดา เชื่อมไธสง
๕๔๔ นาวาอากาศตรีหญิง นพนิต
พัฒนชัยวิทย
๕๔๕ นาวาอากาศตรีหญิง นพวรรณ
บัวประดิษฐ
๕๔๖ นาวาอากาศตรีหญิง นภอร
จันทรพิทักษ
๕๔๗ นาวาอากาศตรีหญิง นฤมล
เสถียรเนตร
๕๔๘ นาวาอากาศตรีหญิง นันทธีรา
วุฒิวิมลรัตน
๕๔๙ นาวาอากาศตรีหญิง นาฏยา เกื้อกูลรัฐ
๕๕๐ นาวาอากาศตรีหญิง นิตยา รักษาพันธ
๕๕๑ นาวาอากาศตรีหญิง นิโลบล
จันทรานุวงศ
๕๕๒ นาวาอากาศตรีหญิง นิศากร จินตแสวง
๕๕๓ นาวาอากาศตรีหญิง นุชนารถ
เมฆจินดา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕๕๔ นาวาอากาศตรีหญิง บงกช
เกษมโกสินทร
๕๕๕ นาวาอากาศตรีหญิง บรภาค
อิศราธรรม
๕๕๖ นาวาอากาศตรีหญิง บัวบาน ผามั่ง
๕๕๗ นาวาอากาศตรีหญิง เบญจพรรณ
ดวงพิม
๕๕๘ นาวาอากาศตรีหญิง เบญจวรรณ
พันธทิมดวง
๕๕๙ นาวาอากาศตรีหญิง ปฐมาวดี พูลทวี
๕๖๐ นาวาอากาศตรีหญิง ปพิชญา รําพึงกิจ
๕๖๑ นาวาอากาศตรีหญิง ประไพ สิงหสงา
๕๖๒ นาวาอากาศตรีหญิง ประไพศรี
ศุภางคภร
๕๖๓ นาวาอากาศตรีหญิง ปรารถนา รักขนาม
๕๖๔ นาวาอากาศตรีหญิง ปริยากร กมุทชาติ
๕๖๕ นาวาอากาศตรีหญิง ปวีณา งามเนตร
๕๖๖ นาวาอากาศตรีหญิง ปวีณา ผาลิวงศ
๕๖๗ นาวาอากาศตรีหญิง ปาลิดา แจมจิตร
๕๖๘ นาวาอากาศตรีหญิง ปนอนงค ปุณขันธุ
๕๖๙ นาวาอากาศตรีหญิง ปยะนุช ภูขน
๕๗๐ นาวาอากาศตรีหญิง ปยะพร
ประมุขสรรค
๕๗๑ นาวาอากาศตรีหญิง ปยะพร พิลึก
๕๗๒ นาวาอากาศตรีหญิง เปนเลิศ ธงทอง

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๕๗๓ นาวาอากาศตรีหญิง พจมาลย
ประทานทอง
๕๗๔ นาวาอากาศตรีหญิง พนัสดา
สวัสดิโยดม
๕๗๕ นาวาอากาศตรีหญิง พรทิพย ลําเซ็น
๕๗๖ นาวาอากาศตรีหญิง พรประภา
จันทรอัมพร
๕๗๗ นาวาอากาศตรีหญิง พรพรรณ ทองมา
๕๗๘ นาวาอากาศตรีหญิง พรพิมล เทศถัน
๕๗๙ นาวาอากาศตรีหญิง พรรณา ดีคําปา
๕๘๐ นาวาอากาศตรีหญิง พัชสริยา
โปรงจันทึก
๕๘๑ นาวาอากาศตรีหญิง พันธวิรา คงเนตร
๕๘๒ นาวาอากาศตรีหญิง พิมพจันทร
จอมเที่ยง
๕๘๓ นาวาอากาศตรีหญิง เพ็ชชรี พลมณี
๕๘๔ นาวาอากาศตรีหญิง เพ็ญประภา
สังขแกว
๕๘๕ นาวาอากาศตรีหญิง ไพรจิตร
จันทรเสถียร
๕๘๖ นาวาอากาศตรีหญิง ไพรินทร
สําราญรัมย
๕๘๗ นาวาอากาศตรีหญิง ภัทรียา สุรเสวี
๕๘๘ นาวาอากาศตรีหญิง ภาณินี ดวงฉ่ํา
๕๘๙ นาวาอากาศตรีหญิง ภารดี เหรียญทอง
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๕๙๐ นาวาอากาศตรีหญิง ภาราดา
อินทะโชติ
๕๙๑ นาวาอากาศตรีหญิง ภูวรินทร พึ่งฉิ่ง
๕๙๒ นาวาอากาศตรีหญิง มนัสนันท
งาวทอง
๕๙๓ นาวาอากาศตรีหญิง มะลิวัลย
เทพกุณหนิมิตต
๕๙๔ นาวาอากาศตรีหญิง มัชฌิมา อุนโพธิ
๕๙๕ นาวาอากาศตรีหญิง มัณฑนา
สาขันธโคตร
๕๙๖ นาวาอากาศตรีหญิง มานิตา มีพรอม
๕๙๗ นาวาอากาศตรีหญิง เมธิรา ผาตินุวัติ
๕๙๘ นาวาอากาศตรีหญิง เมษิยา จอยรุง
๕๙๙ นาวาอากาศตรีหญิง ยุพาพร
กองตาพันธุ
๖๐๐ นาวาอากาศตรีหญิง รจิตรัตน
วุฑฒิกรรมรักษา
๖๐๑ นาวาอากาศตรีหญิง รมัยรัตน แกวโสด
๖๐๒ นาวาอากาศตรีหญิง รวีวรรณ
กิตติศักดิ์กุล
๖๐๓ นาวาอากาศตรีหญิง รวีวรรณ
ดอนสุวรรณ
๖๐๔ นาวาอากาศตรีหญิง รสรินทร สินธุพรม
๖๐๕ นาวาอากาศตรีหญิง รังสิญา
พลอยพิมล

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๖๐๖ นาวาอากาศตรีหญิง รังสิมาภรณ
เกสรทอง
๖๐๗ นาวาอากาศตรีหญิง รัตเกลา
มิติตราพร
๖๐๘ นาวาอากาศตรีหญิง รุงนภา จุงเปง
๖๐๙ นาวาอากาศตรีหญิง ฤทัยวรรณ
นวมพันธ
๖๑๐ นาวาอากาศตรีหญิง ละมัย กาธิกาล
๖๑๑ นาวาอากาศตรีหญิง วชิรากรณ
พรรณประทุม
๖๑๒ นาวาอากาศตรีหญิง วชิราภรณ
ศรีหินกอง
๖๑๓ นาวาอากาศตรีหญิง วรฉัตร เสมาเงิน
๖๑๔ นาวาอากาศตรีหญิง วรเพ็ญ
สันติวราพร
๖๑๕ นาวาอากาศตรีหญิง วรารัตน
วงศสุวรรณ
๖๑๖ นาวาอากาศตรีหญิง วราลี อภินิเวศ
๖๑๗ นาวาอากาศตรีหญิง วาสนา วินาโท
๖๑๘ นาวาอากาศตรีหญิง วิชุนันท คลายทอง
๖๑๙ นาวาอากาศตรีหญิง วิภารัตน
สุวรรณมาศ
๖๒๐ นาวาอากาศตรีหญิง วิรดา สุดใจ
๖๒๑ นาวาอากาศตรีหญิง วิรัชชิณีย
หลวงเรื่อง
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๖๒๒ นาวาอากาศตรีหญิง วีระวรรณ
จําปาเงิน
๖๒๓ นาวาอากาศตรีหญิง แววนภา ภูพลผัน
๖๒๔ นาวาอากาศตรีหญิง ศตภร ศรประดิษฐ
๖๒๕ นาวาอากาศตรีหญิง ศรันยา นุชเหลือบ
๖๒๖ นาวาอากาศตรีหญิง ศรินยา จิตรวาณิช
๖๒๗ นาวาอากาศตรีหญิง ศศิกานต
อนรรฆนันทน
๖๒๘ นาวาอากาศตรีหญิง ศศิธร
ชํานาญชาติ
๖๒๙ นาวาอากาศตรีหญิง ศศิพิมล แมนจิต
๖๓๐ นาวาอากาศตรีหญิง ศิพร ศักดิ์เพ็ชร
๖๓๑ นาวาอากาศตรีหญิง ศิริณา
กมณฑลาภิเษก
๖๓๒ นาวาอากาศตรีหญิง ศิรินารถ
ภุมรินทร
๖๓๓ นาวาอากาศตรีหญิง ศิริพร ผองจิตสิริ
๖๓๔ นาวาอากาศตรีหญิง ศิริพร เรืองสุวรรณ
๖๓๕ นาวาอากาศตรีหญิง ศิริรัตน คําอยู
๖๓๖ นาวาอากาศตรีหญิง ศิริลักษณ
อัศวบํารุงกุล
๖๓๗ นาวาอากาศตรีหญิง ศิริวรรณ
พรเพ็ชรรัตน
๖๓๘ นาวาอากาศตรีหญิง ศิวพร สุขสวัสดิ์
๖๓๙ นาวาอากาศตรีหญิง ศิวากร อ่ําทรัพย
๖๔๐ นาวาอากาศตรีหญิง ศิวิตรา เคหะนันท

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๖๔๑ นาวาอากาศตรีหญิง ศุภธิดา วุฒิเลิศ
๖๔๒ นาวาอากาศตรีหญิง ศุภรรจิต ทับหิรัญ
๖๔๓ นาวาอากาศตรีหญิง สธีรนุช
เชยประทับ
๖๔๔ นาวาอากาศตรีหญิง สใบทิพย
พลายยงค
๖๔๕ นาวาอากาศตรีหญิง สรีรันดร เพ็งปาน
๖๔๖ นาวาอากาศตรีหญิง สวิชญา
จันทรเจริญสุข
๖๔๗ นาวาอากาศตรีหญิง สันนิภา
โลหะสุวรรณ
๖๔๘ นาวาอากาศตรีหญิง สามิตรี ชัยชะนะ
๖๔๙ นาวาอากาศตรีหญิง สาวิตรี
พิทยรังสิยานนท
๖๕๐ นาวาอากาศตรีหญิง สิรินันท ชูเชิด
๖๕๑ นาวาอากาศตรีหญิง สุจิตรา
เจียมวิจิตรกุล
๖๕๒ นาวาอากาศตรีหญิง สุชาดา
ประพฤติธรรม
๖๕๓ นาวาอากาศตรีหญิง สุณีย เอกนุช
๖๕๔ นาวาอากาศตรีหญิง สุดธิดา จุลมาตร
๖๕๕ นาวาอากาศตรีหญิง สุดารัตน พุทธวงศ
๖๕๖ นาวาอากาศตรีหญิง สุดารัตน
ศรีจันทรตรา
๖๕๗ นาวาอากาศตรีหญิง สุธิกานต เยาหะรี
๖๕๘ นาวาอากาศตรีหญิง สุนิศา ออนละออ
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๖๕๙ นาวาอากาศตรีหญิง สุปราณี
สมบึงกลาง
๖๖๐ นาวาอากาศตรีหญิง สุพรรษา แสงอรุณ
๖๖๑ นาวาอากาศตรีหญิง สุภาพร นมัสการ
๖๖๒ นาวาอากาศตรีหญิง สุมล หาเรือนธรรม
๖๖๓ นาวาอากาศตรีหญิง สุรีย เล็มกะเต็ม
๖๖๔ นาวาอากาศตรีหญิง สุรีย อยูวรรณกุล
๖๖๕ นาวาอากาศตรีหญิง สุวิมล ดีเลิศ
๖๖๖ นาวาอากาศตรีหญิง เสาวณีย ตั้งในศีล
๖๖๗ นาวาอากาศตรีหญิง เสาวณีย เถียรทอง
๖๖๘ นาวาอากาศตรีหญิง เสาวนีย เปรมทอง
๖๖๙ นาวาอากาศตรีหญิง แสงเดือน ศิริพร
๖๗๐ นาวาอากาศตรีหญิง แสงรวี คุมสะอาด
๖๗๑ นาวาอากาศตรีหญิง โสภิต เขื่อนคํา
๖๗๒ นาวาอากาศตรีหญิง อนงนาฎ ชางสาร
๖๗๓ นาวาอากาศตรีหญิง อนุกูล บํารุงวงค
๖๗๔ นาวาอากาศตรีหญิง อนุสรา เชื้อแถว
๖๗๕ นาวาอากาศตรีหญิง อภิชฎา จันทรชู
๖๗๖ นาวาอากาศตรีหญิง อภิญญา
ภูมิศิริไพบูลย
๖๗๗ นาวาอากาศตรีหญิง อภิรดี อุลิศ
๖๗๘ นาวาอากาศตรีหญิง อภิลักษณา
กลิ่นสุดใจ
๖๗๙ นาวาอากาศตรีหญิง อรวรีย
สุประดิษฐศักดิ์
๖๘๐ นาวาอากาศตรีหญิง อรวีร ตระกูลฮุน

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๖๘๑ นาวาอากาศตรีหญิง อรอนงค วงศขัติย
๖๘๒ นาวาอากาศตรีหญิง อรัญญา
หมั่นธรรม
๖๘๓ นาวาอากาศตรีหญิง อริสา พีรชยา
๖๘๔ นาวาอากาศตรีหญิง อลิสรา คุมวงษ
๖๘๕ นาวาอากาศตรีหญิง อลิสา รักเสนาะ
๖๘๖ นาวาอากาศตรีหญิง อังคณา คําสอน
๖๘๗ นาวาอากาศตรีหญิง อังคณา จรรยา
๖๘๘ นาวาอากาศตรีหญิง อังคณางค
เผาวิจารณ
๖๘๙ นาวาอากาศตรีหญิง อัญชลี แขพิมาย
๖๙๐ นาวาอากาศตรีหญิง อาจารี
ตันติวรรธณ
๖๙๑ นาวาอากาศตรีหญิง อาภากร บุญโต
๖๙๒ นาวาอากาศตรีหญิง อารยา ดารารัตน
๖๙๓ นาวาอากาศตรีหญิง อารียวรรณ
สิริมิรินทร
๖๙๔ นาวาอากาศตรีหญิง อําไพพรรณ
จิรัตฐิวรุตมกุล
๖๙๕ นาวาอากาศตรีหญิง อิสราภรณ
ณ นคร
๖๙๖ นาวาอากาศตรีหญิง อุไรวรรณ พิจิตร
๖๙๗ นาวาอากาศตรีหญิง เอมอร คําโหยก
๖๙๘ นาวาอากาศตรีหญิง เอื้อมพร มาลารัตน
๖๙๙ นาวาอากาศตรีหญิง เอื้อมพร รัตนสิงห
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๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๙๐๔ ราย)
เรืออากาศเอก กฎหมาย บัวภา
๒๕ เรืออากาศเอก กิตติพงษ ชางมณี
เรืออากาศเอก กมลชัย ไกรธิราช
๒๖ เรืออากาศเอก กิตติพันธุ ชินสรอย
เรืออากาศเอก กรกต สืบศรีชัย
๒๗ เรืออากาศเอก กิตติภณ มาลา
เรืออากาศเอก กรมิษฐ พรหมนิลพันธุ
๒๘ เรืออากาศเอก กิตติวัฒน พรหมณะ
เรืออากาศเอก กรัญพัฒน หมอกรอง
๒๙ เรืออากาศเอก กิตติศักดิ์ สวนสอน
เรืออากาศเอก กฤช คุณวิโรจนพานิช
๓๐ เรืออากาศเอก กุหลาบ เชาวฉลาด
เรืออากาศเอก กฤช บัวเลิศ
๓๑ เรืออากาศเอก เกริก กิจชนม
เรืออากาศเอก กฤช สุวรรณโรจน
๓๒ เรืออากาศเอก เกริกวุฒิ ปลาทอง
เรืออากาศเอก กฤษณ จันทราช
๓๓ เรืออากาศเอก เกรียงไกร เวียงนาค
เรืออากาศเอก กฤษณะ ชางประเสริฐ
๓๔ เรืออากาศเอก เกรียงศักดิ์ ดิษฐาน
เรืออากาศเอก กลยุทธ ฤทัยธรรม
๓๕ เรืออากาศเอก เกรียงศักดิ์ วาสนจิตต
เรืออากาศเอก กลายุทธ เมตตาวิหารี
๓๖ เรืออากาศเอก เกษม ทองศักดิ์
เรืออากาศเอก กอเกียรติ วรรณละเอียด
๓๗ เรืออากาศเอก เกษม ยวดกระโทก
เรืออากาศเอก กองภัค ไพศาลมรกต
๓๘ เรืออากาศเอก เกียรติศักดิ์ ใจมีวงศ
เรืออากาศเอก กอบพงศ พลับจาง
๓๙ เรืออากาศเอก เกียรติศักดิ์ ดินแดง
เรืออากาศเอก กัมปนาท กลิ่นหอม
๔๐ เรืออากาศเอก โกษิก เฉลิมหมู
เรืออากาศเอก กัมปนาท ยอดวัน
๔๑ เรืออากาศเอก ไกร กองเกียรติกูล
เรืออากาศเอก กําจัด สีกล่ํา
๔๒ เรืออากาศเอก ไกรยศ เหยี่ยวประยูร
เรืออากาศเอก กิตติ สุขเกษม
๔๓ เรืออากาศเอก ไกรวุฒิ ชนะนอย
เรืออากาศเอก กิตติคม สิงหมณี
๔๔ เรืออากาศเอก ไกรศร ศรีสาคร
เรืออากาศเอก กิตติชัย เลี้ยงสมบูรณ
๔๕ เรืออากาศเอก ไกรศักดิ์ กัลยะวิมล
เรืออากาศเอก กิตติทัศน สุขทวี
๔๖ เรืออากาศเอก ไกรสร กิ่งทอง
เรืออากาศเอก กิตติธัช รัตนมณีวงศ
๔๗ เรืออากาศเอก ขจรวรรธ พิกุล
เรืออากาศเอก กิตติพงศ ปอมปกษา
๔๘ เรืออากาศเอก คณาธิป สดคมขํา

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

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศเอก คณิศร อิทธิสกุลชร
เรืออากาศเอก คธาวุธ จอมแปง
เรืออากาศเอก คมสันต พรมนิ่ม
เรืออากาศเอก ครรชิต ไชยบุรุษ
เรืออากาศเอก ครรชิต โพธิ์แกว
เรืออากาศเอก คําพันธ เกษเสนา
เรืออากาศเอก จงกล รื่นจิตต
เรืออากาศเอก จงจิตร เดชอุปการ
เรืออากาศเอก จตุพจน ศิลา
เรืออากาศเอก จตุรงค ปบัว
เรืออากาศเอก จตุรงค พระแสง
เรืออากาศเอก จตุรพร เย็นศิริ
เรืออากาศเอก จรรยวรรธน ตรัสใจธรรม
เรืออากาศเอก จรัญ แกวศรี
เรืออากาศเอก จรุงจิตร รัตนรักษ
เรืออากาศเอก จักรกริช ยศวิชัย
เรืออากาศเอก จักรกฤษณ แกวปู
เรืออากาศเอก จักรกฤษณ คงยาง
เรืออากาศเอก จักรกฤษณ คาระวะ
เรืออากาศเอก จักรพงศ พลชัย
เรืออากาศเอก จักรพงษ พะวงษ
เรืออากาศเอก จักรพงษ พันธุเพียร
เรืออากาศเอก จักรพันธ มหิกุล
เรืออากาศเอก จักรพันธุ จันทรทิวา
เรืออากาศเอก จารึก ราชวาณิชย

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศเอก จารุ ถึกสกุล
เรืออากาศเอก จารุสิทธ แจงสวาง
เรืออากาศเอก จิตติ พีระพันธุ
เรืออากาศเอก จินตวิช บัวทอง
เรืออากาศเอก จินตสิทธิ์
ประวิตร ณ อยุธยา
เรืออากาศเอก จิรภัทร ลดาวัลย
เรืออากาศเอก จิรวัฒน ทํานอง
เรืออากาศเอก จีระนันท จันทนา
เรืออากาศเอก จุมพล เฉียบแหลม
เรืออากาศเอก เจตนิพัทธ เจนคิด
เรืออากาศเอก เจริญ วงษสอน
เรืออากาศเอก เจริญชัย หอยระยา
เรืออากาศเอก เจริญพร อนันต
เรืออากาศเอก เฉลิมชาติ ทิมวิราช
เรืออากาศเอก เฉลิมพนธ ภูคํา
เรืออากาศเอก เฉลิมพล ชีอยู
เรืออากาศเอก เฉลิมพล ลิมปกาญจนโกวิท
เรืออากาศเอก เฉลิมศักดิ์ ใยเจริญ
เรืออากาศเอก เฉลียว หาญวิชา
เรืออากาศเอก ชนมะพัฒน ศรีกุลชัยภัทร
เรืออากาศเอก ชนวีร หาญชนะ
เรืออากาศเอก ชนะ กกนาค
เรืออากาศเอก ชนะ อวนสมบูรณ
เรืออากาศเอก ชนะศักดิ์ แสงโปง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศเอก ชนันต ภูไพบูลย
เรืออากาศเอก ชยพัทธ ทวีศรี
เรืออากาศเอก ชลธวัช ผัดผล
เรืออากาศเอก ชวัรวิทย ปานดํา
เรืออากาศเอก ชัชชัย ฤทธิ์เดช
เรืออากาศเอก ชัชรินทร กลัดจําป
เรืออากาศเอก ชัดชัย พิมพแกว
เรืออากาศเอก ชัย สายไพศรี
เรืออากาศเอก ชัยณรงค จันทรพงษ
เรืออากาศเอก ชัยนาท โพธิ์นอย
เรืออากาศเอก ชัยนาม ธรรมพิงค
เรืออากาศเอก ชัยนิรันดร อินทนนท
เรืออากาศเอก ชัยบัญชา มังคละคีรี
เรืออากาศเอก ชัยพล โสภณดิลก
เรืออากาศเอก ชัยภรณ โคตรเวียง
เรืออากาศเอก ชัยยง การชัญกาศ
เรืออากาศเอก ชัยฤทธิ์ โลหะกิจเสถียร
เรืออากาศเอก ชัยวัฒน พึ่งทอง
เรืออากาศเอก ชาคริต บุญประดิษฐ
เรืออากาศเอก ชาญชัย เอี่ยมเอม
เรืออากาศเอก ชาญยุทธ สมชัย
เรืออากาศเอก ชาติชาย บุญมีมีไชย
เรืออากาศเอก ชาติชาย สายะสนธิ
เรืออากาศเอก ชานุวัฒน แสงสุวรรณ
เรืออากาศเอก ชายชาญ จันทรมิตรี

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศเอก ชิตษณุ โพธิ์ยอย
เรืออากาศเอก ชิษณุ พงศหริณ
เรืออากาศเอก ชุมพร ชูตินันท
เรืออากาศเอก ชูชาติ กิสรวงษ
เรืออากาศเอก เชฎฐ จิตตการุณย
เรืออากาศเอก ฑยมงคล ริรัตนพงษ
เรืออากาศเอก ณฐกร บัวประเสริฐ
เรืออากาศเอก ณฐพล ทิพวารี
เรืออากาศเอก ณพล มาตยสรอย
เรืออากาศเอก ณภัทรชนม มีสุขมาก
เรืออากาศเอก ณรงค ไชยชาติ
เรืออากาศเอก ณรงค แตมประเสริฐ
เรืออากาศเอก ณรงค ทายเมือง
เรืออากาศเอก ณรงค ลาภเกิน
เรืออากาศเอก ณรงค สุขเจริญ
เรืออากาศเอก ณรงค เสาเวียง
เรืออากาศเอก ณรงคชัย ศรีพวง
เรืออากาศเอก ณรงคฤทธิ์ บินสอาด
เรืออากาศเอก ณรงศักดิ์ ศรีจันทร
เรืออากาศเอก ณัช ปลัดคุณ
เรืออากาศเอก ณัฎฐพัชร ไอศุริยการ
เรืออากาศเอก ณัฏฐนนท เจิมมงคล
เรืออากาศเอก ณัฏฐพันธ พิมพายน
เรืออากาศเอก ณัฐ ศิริวัฒนกุล
เรืออากาศเอก ณัฐดนัย จันทัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศเอก ณัฐนนท แกวชารี
เรืออากาศเอก ณัฐพงศ ขันธทัต
เรืออากาศเอก ณัฐพนธ สอดสี
เรืออากาศเอก ณัฐพล โควธนพงศ
เรืออากาศเอก ณัฐพล ชัยวงศ
เรืออากาศเอก ณัฐพล ทรัพยแสนดี
เรืออากาศเอก ณัฐพล นามกันหา
เรืออากาศเอก ณัฐพล บํารุงพฤกษ
เรืออากาศเอก ณัฐพล ปสสวาท
เรืออากาศเอก ณัฐพล เลิศการคาสุข
เรืออากาศเอก ณัฐวรุศม อมรเดช
เรืออากาศเอก ณัฐวัฒน ภูภักดี
เรืออากาศเอก ณัฐวุฒิ สุขศิล
เรืออากาศเอก ณัฐสุระ ทับเสือ
เรืออากาศเอก ดนัย ไตรสุวรรณ
เรืออากาศเอก ดํารงค พวงมาลัย
เรืออากาศเอก ดิเรก ชื่นสกุล
เรืออากาศเอก ดุรงคฤทธิ์ นําภา
เรืออากาศเอก เดชศิธร นาเวศภูติกร
เรืออากาศเอก เดชสุข ทับทิมทอง
เรืออากาศเอก เดชา ไชยสวัสดิ์
เรืออากาศเอก เดนชัย สุวรรณดี
เรืออากาศเอก ตอยศ โสมขันเงิน
เรืออากาศเอก เตชนิธิ กลาวสุนทร
เรืออากาศเอก ถาวร ชูกาล

๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศเอก ถิรวิชญ ศิริโยธิพันธุ
เรืออากาศเอก ทนง เทพทอง
เรืออากาศเอก ทนงศักดิ์ นุชนารถ
เรืออากาศเอก ทนงศักดิ์ ปรางแฉง
เรืออากาศเอก ทนงศักดิ์ พิบูลศิลป
เรืออากาศเอก ทนุธรรม หมื่นราช
เรืออากาศเอก ทรงกลด แกวขาว
เรืออากาศเอก ทรงกลด มนตรีโพธิ์
เรืออากาศเอก ทรงชัย พรหมรส
เรืออากาศเอก ทรงศักดิ์ ยอดอยูดี
เรืออากาศเอก ทวีเดช สันติกุล
เรืออากาศเอก ทวีศักดิ์ ศรีนา
เรืออากาศเอก ทศพล เทพเขียว
เรืออากาศเอก ทองสุข จอยศรีทอง
เรืออากาศเอก ทัศพงษ พันธธรรม
เรืออากาศเอก ทิชาชาติ สุขบุญสง
เรืออากาศเอก ทิตเสถียร สงวนบุญ
เรืออากาศเอก ทินวัฒน เมตตะธํารงค
เรืออากาศเอก เทพวิมล จงรักษ
เรืออากาศเอก เทอดภูมิ ภูวิลัย
เรืออากาศเอก เทิดกวี วินิจฉัย
เรืออากาศเอก ธณกร พึ่งพิมาย
เรืออากาศเอก ธนกร สิงหเสนี
เรืออากาศเอก ธนกฤต เกษมสันต
เรืออากาศเอก ธนกฤต จันทรโชติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศเอก ธนการ บุญนะฤธี
เรืออากาศเอก ธนชัย นิสยันต
เรืออากาศเอก ธนธัญ อาจปรุ
เรืออากาศเอก ธนพล ธรรมกุลธาดา
เรืออากาศเอก ธนพล มณีรังษี
เรืออากาศเอก ธนพล สุวรรณรักษ
เรืออากาศเอก ธนพัฒน บุรีรักษ
เรืออากาศเอก ธนพัฒน สมประสงค
เรืออากาศเอก ธนภัทร ฝนมงคล
เรืออากาศเอก ธนวัฒน พงษวานิช
เรืออากาศเอก ธนวิทย เพิ่มสุข
เรืออากาศเอก ธนะศักดิ์ ลิ่มปยะชาติ
เรืออากาศเอก ธนัท วรรณธนโชติ
เรืออากาศเอก ธนัทนนต
พรเจริญพิทักษ
เรืออากาศเอก ธนากร ไพรศรี
เรืออากาศเอก ธนากร มานกาเซ็ม
เรืออากาศเอก ธนากร หอมหวล
เรืออากาศเอก ธนุส ธนะสมบัติ
เรืออากาศเอก ธเนศร รักษาพันธ
เรืออากาศเอก ธภัทร สิงหโตแกว
เรืออากาศเอก ธรรมนูญ นาคเสนีย
เรืออากาศเอก ธรรมนูญ เอ็นดู
เรืออากาศเอก ธฤต สายกลางดี
เรืออากาศเอก ธวัชชัย ทองแสงแกว

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศเอก ธวัชชัย ศรีเนาวรัตน
เรืออากาศเอก ธวิชชัย ดวงสุวรรณ
เรืออากาศเอก ธัชพล โพธาราม
เรืออากาศเอก ธันวา ทุงทอง
เรืออากาศเอก ธันวา พรหมศิลป
เรืออากาศเอก ธันวา ศุภสร
เรืออากาศเอก ธํารงศักดิ์ วิริยะเกษม
เรืออากาศเอก ธิชากร อยูเย็น
เรืออากาศเอก ธีรทัศน พรหมอยู
เรืออากาศเอก ธีรนวัช ไพรวัลย
เรืออากาศเอก ธีรพงศ ทองเพิ่ม
เรืออากาศเอก ธีระพล ทองหลี
เรืออากาศเอก ธีระศักดิ์ นวลนาง
เรืออากาศเอก ธีรายุ ชัชกุล
เรืออากาศเอก นคริน ราชกิจ
เรืออากาศเอก นครินทร กระวนกิจ
เรืออากาศเอก นนทวัชร บุรุษานนท
เรืออากาศเอก นพดล กุลสนาวงค
เรืออากาศเอก นพดล เทศคง
เรืออากาศเอก นพดล เนติโชคหิรัญ
เรืออากาศเอก นพดล ภูทอง
เรืออากาศเอก นพนันท ไชยบัง
เรืออากาศเอก นพนันทน เลี้ยงอยู
เรืออากาศเอก นพปฎล หาญรักษ
เรืออากาศเอก นภนต ใจหอม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศเอก นรพงษ เอกหาญกมล
เรืออากาศเอก นรินทร บัวงาม
เรืออากาศเอก นรินทร สุทธคํา
เรืออากาศเอก นริศ ศักดิ์ศรีชนารักษ
เรืออากาศเอก นฤพนธ พิกุลหอม
เรืออากาศเอก นฤภัทร เกตุเนียม
เรืออากาศเอก นวุฒิ ชอฟา
เรืออากาศเอก นอย พานแกว
เรืออากาศเอก นัฐธี แกวระยา
เรืออากาศเอก นันทวัฒน แกวศรีงาม
เรืออากาศเอก นิกสัน มะโนวงค
เรืออากาศเอก นิตินัย อุตสาหะ
เรืออากาศเอก นิพนธ สุริวงษ
เรืออากาศเอก นิพัทธ นาคพวง
เรืออากาศเอก นิพัทธ สุระกําแหง
เรืออากาศเอก นิรันดร เจริญสุข
เรืออากาศเอก นิรันดร ถิ่นสถาน
เรืออากาศเอก นิเวศน ภูพา
เรืออากาศเอก นิเวศน แสวงดี
เรืออากาศเอก บรรดิษฐ บัวสมบูรณ
เรืออากาศเอก บรรเทา ใจปนตา
เรืออากาศเอก บรรพรต อูวิเชียร
เรืออากาศเอก บรรลัง แสนสุด
เรืออากาศเอก บริพัตร รัชนีพันธ
เรืออากาศเอก บวรธรรม สงาเนตร

๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศเอก บังเอิญ เกษมสวัสดิ์
เรืออากาศเอก บัญชา ชะเอมเทศ
เรืออากาศเอก บัญชา ศรีสวน
เรืออากาศเอก บัณฑิตย ขุนวิเศษ
เรืออากาศเอก บัลลัง อินทะวงค
เรืออากาศเอก บํารุง นิ่มแกว
เรืออากาศเอก บุญชู บุตรทา
เรืออากาศเอก บุญทัน กองแดนไพร
เรืออากาศเอก บุญทัน พรีพรม
เรืออากาศเอก บุญมี ปานนิล
เรืออากาศเอก บุญมี สายสอาด
เรืออากาศเอก บุญมี อินตะราช
เรืออากาศเอก บุญยืน ยูซพ
เรืออากาศเอก บุญเลิศ แพลอย
เรืออากาศเอก บุญเลิศ ระหงษ
เรืออากาศเอก บุญเลิศ ออนไทย
เรืออากาศเอก บุญสง ภูมิทัศน
เรืออากาศเอก บุญสง วิจิตร
เรืออากาศเอก ปณต เกษมสุวรรณ
เรืออากาศเอก ประกอบ เขียวหวาน
เรืออากาศเอก ประกิจพัฒน ทรัพยเมฆ
เรืออากาศเอก ประจบ ดวงเอียด
เรืออากาศเอก ประจวบ เล็กมณี
เรืออากาศเอก ประจักษ เอี่ยมศรี
เรืออากาศเอก ประจักษวุฒ แสงทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศเอก ประดิษฐ เทศพันธุ
เรืออากาศเอก ประทีป จันทรสีดา
เรืออากาศเอก ประพล สุนทรนนท
เรืออากาศเอก ประพันธ พระแกว
เรืออากาศเอก ประพันธ สอดสุข
เรืออากาศเอก ประพันธ หีบจินดา
เรืออากาศเอก ประภูวัฒน
อิสระพัฒนกุล
เรืออากาศเอก ประมวล โคตรพันธ
เรืออากาศเอก ประวิทย แกวประสิทธิ์
เรืออากาศเอก ประวิทย ประสงคเงิน
เรืออากาศเอก ประวิทย ภูสกุลสุข
เรืออากาศเอก ประวุฒิ คําเลิศ
เรืออากาศเอก ประสงค ชัยวาฤทธิ์
เรืออากาศเอก ประเสริฐ ชัยหาญ
เรืออากาศเอก ประเสริฐ สนคงนอก
เรืออากาศเอก ปรัชญา แกวพรรณา
เรืออากาศเอก ปราโมช ตันติบุตร
เรืออากาศเอก ปราโมทย มุณีศรี
เรืออากาศเอก ปราโมทย สุขศิริศักดิ์
เรืออากาศเอก ปริญญา จันทรงาม
เรืออากาศเอก ปรีชา ชื่นพิมล
เรืออากาศเอก ปรีชา เพ็งปรีชา
เรืออากาศเอก ปรีชา เล็กมาก
เรืออากาศเอก ปรีดาวัฒน วงศตะแกว

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศเอก ปญญ เอกะกุล
เรืออากาศเอก ปญญภัทร เจียมโพธิ์
เรืออากาศเอก ปญญา ไวถนอมสัตว
เรืออากาศเอก ปญญา สมพงษ
เรืออากาศเอก ปญญาพจน นิ่มประคอง
เรืออากาศเอก ปยะชัย นาโลม
เรืออากาศเอก ปยะวัฒน เดนดํารงกุล
เรืออากาศเอก ปุญจิณณ แสงเกตุ
เรืออากาศเอก พงศกร นามจิต
เรืออากาศเอก พงศธร แตพานิชเจริญ
เรืออากาศเอก พงศธร อุนนันกาศ
เรืออากาศเอก พงศปณต แหวนแกว
เรืออากาศเอก พงศพิสิษฐ ดวงดาว
เรืออากาศเอก พงศศรัณย หอมพูล
เรืออากาศเอก พงษเดช จริงเพชร
เรืออากาศเอก พงษเดช เหมแดง
เรืออากาศเอก พงษธร ผาสุขมูล
เรืออากาศเอก พงษพัฒน วงศศักดิ์ดี
เรืออากาศเอก พงษศักดิ์ ทีหอคํา
เรืออากาศเอก พงษสงา หงษเผือก
เรืออากาศเอก พจวิน พรเบ็ญจา
เรืออากาศเอก พณพล หินแดง
เรืออากาศเอก พนม ดีมาก
เรืออากาศเอก พนม อูทอง
เรืออากาศเอก พนมพร ภัควันต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศเอก พรชัย นุชผองใส
เรืออากาศเอก พรณรงค ศีลมั่น
เรืออากาศเอก พรต ศิลาคม
เรืออากาศเอก พรเทพ ผาดศรี
เรืออากาศเอก พรหมพยากรณ
พิทักษจันทรเพ็ญ
เรืออากาศเอก พฤกษ บุณยะวรรธนะ
เรืออากาศเอก พฤทธ นวมนิ่ม
เรืออากาศเอก พัชรพันธ สุทธิวรรณ
เรืออากาศเอก พัชรวัฒน
โกสิตงามดีวงศ
เรืออากาศเอก พัธนันท กิจภูษา
เรืออากาศเอก พันธุศักดิ์ เมืองขุนรอง
เรืออากาศเอก พิทรัตน ธนากิจ
เรืออากาศเอก พิทวัส วงศจรัสกุล
เรืออากาศเอก พิพัชร จะเรียมพันธ
เรืออากาศเอก พิพัฒน สุวรรณกาศ
เรืออากาศเอก พิศิษฐ พลอยงาม
เรืออากาศเอก พิษณุ แกวภู
เรืออากาศเอก พิสิษฐ เกิดโภคา
เรืออากาศเอก พีระพล ขัติวงค
เรืออากาศเอก พุฒิพงศ ปูเวสา
เรืออากาศเอก พูลศักดิ์ สินธนาพร
เรืออากาศเอก พูลศิริ ดีมานพ
เรืออากาศเอก เพ็ญพักตร ขําเขียว

๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศเอก เพลิน บุญคู
เรืออากาศเอก ไพฑูรย ศรีเสมอ
เรืออากาศเอก ไพทูรย คําเนียม
เรืออากาศเอก ไพรโรจน คํายอด
เรืออากาศเอก ไพโรจน แพทยเจริญ
เรืออากาศเอก ไพศาล ซื่อสัตย
เรืออากาศเอก ภคพล สุขประเสริฐ
เรืออากาศเอก ภัทรพล พัดชา
เรืออากาศเอก ภากร พานิชยานนท
เรืออากาศเอก ภาณุพงศ ผองใจ
เรืออากาศเอก ภาณุภูวัชร
พรธรรมสิรีกุล
เรืออากาศเอก ภานุวัฒน วัฒนจินดา
เรืออากาศเอก ภาสกร ชายนอย
เรืออากาศเอก ภิรมย ระดาไสย
เรืออากาศเอก ภูดิศ ชวกรวรโชติ
เรืออากาศเอก ภูวดล วงศาโรจน
เรืออากาศเอก ภูวเดช อรามศิลป
เรืออากาศเอก ภูวนาท ละครวงษ
เรืออากาศเอก มกรินทร ฉัตรทอง
เรืออากาศเอก มณฑล ศรีประเสริฐ
เรืออากาศเอก มณเฑียร แปนตุม
เรืออากาศเอก มนตรี ทองคํา
เรืออากาศเอก มนตรี สมัครราช
เรืออากาศเอก มนัสชัย เงินยวง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศเอก มนูญ พิมพาภรณ
เรืออากาศเอก มหิดล เหมบุตร
เรืออากาศเอก มเหศวร สารขันธ
เรืออากาศเอก มานะ ทรงเจริญ
เรืออากาศเอก มานัส วงษพระจันทร
เรืออากาศเอก มานิต แดงวิจิตร
เรืออากาศเอก มานิตย อรุณเลิศ
เรืออากาศเอก มาโนช นอยหัวหาด
เรืออากาศเอก มารุต แสงหิ่งหอย
เรืออากาศเอก เมธา ออนรัศมี
เรืออากาศเอก ยศวัฒน มณีรัตน
เรืออากาศเอก ยุทธนา บุษสาย
เรืออากาศเอก ยุทธภูมิ เผยกลาง
เรืออากาศเอก รณชัย ทองเกษม
เรืออากาศเอก รณภพ ทองเจริญ
เรืออากาศเอก รณภูมิ บริบูรณ
เรืออากาศเอก รณรงค อุนจันทร
เรืออากาศเอก รักษพล ถุงทรัพย
เรืออากาศเอก รัชพล พละโสม
เรืออากาศเอก รัฐพล พลจันทึก
เรืออากาศเอก รัฐวิศว โรจนกูล
เรืออากาศเอก รัฐสรรค นันทวิสิทธิ์
เรืออากาศเอก รัตนชัย ชัยฤกษ
เรืออากาศเอก รัศมี จันทรตอน
เรืออากาศเอก ราชวัตร ผลเอนก

๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศเอก ราเชน คงเนียม
เรืออากาศเอก ราเชนทร เปรมวิชัย
เรืออากาศเอก รุงทิวา ตนดี
เรืออากาศเอก รุงยศ ยศไกร
เรืออากาศเอก รุงโรจน จันทรเรือง
เรืออากาศเอก รุงศักดิ์ ศรีสุนทรศิริ
เรืออากาศเอก เรวัตร เนื่องขันขวา
เรืออากาศเอก โรจนศักดิ์ วรรณชาติ
เรืออากาศเอก ฤตวีร แกวประดิษฐ
เรืออากาศเอก เลิศศักดิ์ แกววิชัย
เรืออากาศเอก วชิรวิชญ ทองคํา
เรืออากาศเอก วชิราวรรณ เขียวแกว
เรืออากาศเอก วรนาท สอาดดี
เรืออากาศเอก วรเนตร คําทองแกว
เรืออากาศเอก วรพจน ชาติมนตรี
เรืออากาศเอก วรพล ตั้งจักรวรานนท
เรืออากาศเอก วรพล สิทธิประเสริฐ
เรืออากาศเอก วรวัตร สีสด
เรืออากาศเอก วรวิทย ทองคํา
เรืออากาศเอก วรวิทย อึ๊งบํารุงพันธุ
เรืออากาศเอก วรากร จาแสนชื่น
เรืออากาศเอก วรินทร ประสิทธิแพทย
เรืออากาศเอก วรุจจ เกิดเสวียด
เรืออากาศเอก วศิน ชางประดับ
เรืออากาศเอก วสวัตติ์ การสมวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศเอก วสะ อนุพันธ
เรืออากาศเอก วสันต จงมโนประเสริฐ
เรืออากาศเอก วสันต สุนทรภักดี
เรืออากาศเอก วัชระพงษ มะโนลัย
เรืออากาศเอก วัชรินทร แดงแจ
เรืออากาศเอก วัชรินทร ถามั่งมี
เรืออากาศเอก วัชรินทร เอกศาสตร
เรืออากาศเอก วันเฉลิม ชุมเกื้อ
เรืออากาศเอก วันชนะ อุดมชัย
เรืออากาศเอก วันชัย ศุขมารถ
เรืออากาศเอก วิกรม ชนะวัฒน
เรืออากาศเอก วิจักษณ สองจันทร
เรืออากาศเอก วิทยา แกวเกิด
เรืออากาศเอก วิทยา โภชนสมบูรณ
เรืออากาศเอก วิทยา สูงทองจริยา
เรืออากาศเอก วิทวัฒน สาลีอรรถ
เรืออากาศเอก วิทูรย บัญชาศึก
เรืออากาศเอก วิร บุญศิริคําชัย
เรืออากาศเอก วิรัช เดชฤทธิ์
เรืออากาศเอก วิรัช ทองประวิทย
เรืออากาศเอก วิรัช วิรชัชติกุล
เรืออากาศเอก วิรัตน คลายเกตุ
เรืออากาศเอก วิรัตน ชัยปญญา
เรืออากาศเอก วิโรจน มากประยูร
เรืออากาศเอก วิศรุต การุญบุญญานันท

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศเอก วิศวชิต อินทสุวรรณ
เรืออากาศเอก วีรชัย วีรปกรณ
เรืออากาศเอก วีรนาถ ปกโคทานัง
เรืออากาศเอก วีรภัทร จรสาย
เรืออากาศเอก วีรวัฒน สุระเทวี
เรืออากาศเอก วีระ จีรรัชต
เรืออากาศเอก วีระ ธรรมพรต
เรืออากาศเอก วีระชาติ ชนะพาล
เรืออากาศเอก วีระชาติ เลิศรัตน
เรืออากาศเอก วีระพงษ โพธิ์ศรี
เรืออากาศเอก วีระวัฒน มุงการดี
เรืออากาศเอก วีระศักดิ์ ตริตรอง
เรืออากาศเอก วีระศักดิ์ นัยจําเนียร
เรืออากาศเอก วีระศักดิ์ รัทนีย
เรืออากาศเอก วุฒิชัย ศรีแสง
เรืออากาศเอก วุฒินันท ทิพยภาลัย
เรืออากาศเอก ไวทยุต ธรรมทัตโต
เรืออากาศเอก ไวพจน กอเกียรติ
เรืออากาศเอก ศตภร ทรัพยทิม
เรืออากาศเอก ศรพล พานิชสมัย
เรืออากาศเอก ศรวิษฐ บุญปลอด
เรืออากาศเอก ศรัณยลาภ ธีรศุทธากร
เรืออากาศเอก ศรายุทธ สาลาด
เรืออากาศเอก ศราวุธ พรานสูงเนิน
เรืออากาศเอก ศราวุธ ศรีออนทอง

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

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศเอก ศักดา บุญเย็น
เรืออากาศเอก ศักดิ์ชัย เมฆพยับ
เรืออากาศเอก ศักดิ์ดา ปลอยทุม
เรืออากาศเอก ศักดิ์สิทธิ์ ขํานิล
เรืออากาศเอก ศักดิ์สิทธิ์ ขําเลิศ
เรืออากาศเอก ศักรินทร ไกรรส
เรืออากาศเอก ศานติ จอยสําเภา
เรืออากาศเอก ศาสวัต วงศธนวสุ
เรืออากาศเอก ศิชารัชย ประเสริฐศรี
เรืออากาศเอก ศิโรจน ชอบชื่น
เรืออากาศเอก ศิลปธร นันตะปน
เรืออากาศเอก ศิวศิษฐ มณีโชติ
เรืออากาศเอก ศิษฏวุฒิ สุรัตพิพิธ
เรืออากาศเอก ศุทธิชัย พจนานุภาพ
เรืออากาศเอก ศุภกร เกษแยม
เรืออากาศเอก ศุภกฤษ จันทรเพชร
เรืออากาศเอก ศุภชัย ชูแชม
เรืออากาศเอก ศุภโชค ปญญวัฒนะ
เรืออากาศเอก ศุภณัฐ จันทรเปลง
เรืออากาศเอก ศุภเลิศ เลิศกาญจนศักดิ์
เรืออากาศเอก ศุภศักดิ์ ปานสรวย
เรืออากาศเอก เศรษฐชัย อาจวิชัย
เรืออากาศเอก เศรษฐรัตน สิริประมงค
เรืออากาศเอก เศรษฐวิทย สุขประเสริฐ
เรืออากาศเอก สกล วงษสนิท

๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศเอก สงกรานต มะมา
เรืออากาศเอก สงัด แกวปน
เรืออากาศเอก สนั่น รักเรือง
เรืออากาศเอก สมเกียรติ มวงประเสริฐ
เรืออากาศเอก สมควร สุขประเสริฐ
เรืออากาศเอก สมคิด กรุดทอง
เรืออากาศเอก สมเจตน วิสาหะชน
เรืออากาศเอก สมเจริญ แสดงฤทธิ์
เรืออากาศเอก สมชาย แจงคํา
เรืออากาศเอก สมชาย นามเกษม
เรืออากาศเอก สมชาย นุชประสพ
เรืออากาศเอก สมชาย บัวแสง
เรืออากาศเอก สมชาย สมปรีดา
เรืออากาศเอก สมชาย สุขสวัสดิ์
เรืออากาศเอก สมเดช อาจละออ
เรืออากาศเอก สมนึก นามกร
เรืออากาศเอก สมนึก ประดับศรี
เรืออากาศเอก สมนึก ผลชมพู
เรืออากาศเอก สมนึก อยูสุข
เรืออากาศเอก สมบัติ จุลมัญลิก
เรืออากาศเอก สมบูรณ ภัทรธัญญา
เรืออากาศเอก สมปอง พูลสวัสดิ์
เรืออากาศเอก สมพงษ ปทมยาภา
เรืออากาศเอก สมพงษ พวงไทยสงค
เรืออากาศเอก สมพงษ ลักขณานุรักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศเอก สมพงษ สมศักดิ์
เรืออากาศเอก สมพร เกตุพอคา
เรืออากาศเอก สมพร คุมเมือง
เรืออากาศเอก สมพร เชาวนะ
เรืออากาศเอก สมภพ สิทธิจํารูญ
เรืออากาศเอก สมมิตร ฤทธิ์ชู
เรืออากาศเอก สมรรถภณ โพธิ์ทอง
เรืออากาศเอก สมศักดิ์ วงษสอาด
เรืออากาศเอก สมหมาย มานพ
เรืออากาศเอก สมัชชา คุณมาศ
เรืออากาศเอก สมัชญ ตั้งชูสกุล
เรืออากาศเอก สมาน จันทรทอง
เรืออากาศเอก สมาน หมัดสอาด
เรืออากาศเอก สยาม เนินดี
เรืออากาศเอก สยาม สีสมยา
เรืออากาศเอก สวโรจน ไชยสิริศุภสิน
เรืออากาศเอก สังวาลย ไกรอนันต
เรืออากาศเอก สัญชัย ขุนณรงค
เรืออากาศเอก สัญชัย พินิจวงษ
เรืออากาศเอก สัญชัย เลี่ยมเพ็ชรรัตน
เรืออากาศเอก สันติ ตั้งจิตต
เรืออากาศเอก สันติพงษ วารีพัฒน
เรืออากาศเอก สันทัด กลันทกพันธ
เรืออากาศเอก สันทัศน
สุทัศน ณ อยุธยา

๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศเอก สานิตร ทางเจริญ
เรืออากาศเอก สามารถ บุมี
เรืออากาศเอก สายัญ บุญชวย
เรืออากาศเอก สายัณห กฤษณสุวรรณ
เรืออากาศเอก สายันต จันทรพันธ
เรืออากาศเอก สายันต ทองสกุล
เรืออากาศเอก สายันต นาคมอญ
เรืออากาศเอก สํารอง บุญพืช
เรืออากาศเอก สําราญ อิบรอฮีม
เรืออากาศเอก สิทธิชัย ชอเลี่ยม
เรืออากาศเอก สิทธิชัย
เทียมหิรัณยโสภิต
เรืออากาศเอก สิทธิชัย เล็กใบ
เรืออากาศเอก สิทธิชัย
สนธิศักดิ์วรรณะ
เรืออากาศเอก สิทธิชัย อนุแสน
เรืออากาศเอก สิทธิพันธ ศรีพันธ
เรืออากาศเอก สินสมุทร แสงสุวรรณ
เรืออากาศเอก สิรภพ เกตุสวัสดิ์
เรืออากาศเอก สิริชัย บัวคลี่
เรืออากาศเอก สิริชัย มะกรูดทอง
เรืออากาศเอก สืบตระกูล คงทน
เรืออากาศเอก สืบศักดิ์ อนามพงษ
เรืออากาศเอก สุกฤษฏิ์
กาญจนานนทกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศเอก สุชล เหลืองรัชพันธุ
เรืออากาศเอก สุชาติ ชาติคมขํา
เรืออากาศเอก สุชาติ สุขวดี
เรืออากาศเอก สุทธิชัย ชิ้นศุภร
เรืออากาศเอก สุทธิรัตน มัณยากาศ
เรืออากาศเอก สุทน ทองรอด
เรืออากาศเอก สุทัศน บุญรอด
เรืออากาศเอก สุทัศน โพธิ์ขี
เรืออากาศเอก สุทิพัฒน พัฒนทรัพย
เรืออากาศเอก สุเทพ เกิดหิรัญ
เรืออากาศเอก สุธีร ตั้งใจ
เรืออากาศเอก สุธีร ลําดับศรี
เรืออากาศเอก สุนทร เนียมปาน
เรืออากาศเอก สุบิณ ทับศรี
เรืออากาศเอก สุพจน ญาญีเนตร
เรืออากาศเอก สุพจน ปญญาแหลม
เรืออากาศเอก สุพจน พงคปวน
เรืออากาศเอก สุภชัย ศรียานนท
เรืออากาศเอก สุภัทร ศรีไสว
เรืออากาศเอก สุรเจตน บัวสูง
เรืออากาศเอก สุรชัย ศิริรัตน
เรืออากาศเอก สุรชัย สุขโชติ
เรืออากาศเอก สุรเชษฐ พิมพเสน
เรืออากาศเอก สุรนาถ สุกุมลจันทร
เรืออากาศเอก สุรพงษ ตอสกุล

๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศเอก สุรพงษ โมกขาว
เรืออากาศเอก สุรพงษ สุดประเสริฐ
เรืออากาศเอก สุรพล โสมระจิตร
เรืออากาศเอก สุรพันธ อุนสนิท
เรืออากาศเอก สุรวิชญ มวงกล่ํา
เรืออากาศเอก สุรศักดิ์ กําเหนิดเกาะ
เรืออากาศเอก สุรศักดิ์ คณะบุตร
เรืออากาศเอก สุรศักดิ์ บัวจะโปะ
เรืออากาศเอก สุรศักดิ์ สาริกา
เรืออากาศเอก สุระพงษ ธูปบูชา
เรืออากาศเอก สุรัตน มงคลสุจริต
เรืออากาศเอก สุริยา ทองรอง
เรืออากาศเอก สุวรรณ เกษรพันธ
เรืออากาศเอก สุวรรณ เผือกออน
เรืออากาศเอก สุวรรณศักดิ์ อินทรบุตร
เรืออากาศเอก สุวัฒน หายโศก
เรืออากาศเอก สุวัสส สุวรรณสิรดิลก
เรืออากาศเอก สุวิทย ใจหาญ
เรืออากาศเอก สุวิทย โรจนนิติ
เรืออากาศเอก สุวิทย ศรีสวัสดิ์
เรืออากาศเอก สุวิน ตราชู
เรืออากาศเอก สุวิน อุไกรหงสา
เรืออากาศเอก เสกสรร ไมเรียง
เรืออากาศเอก เสกสรรค กลั่นจุย
เรืออากาศเอก เสกสรรค เพลินจิต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศเอก เสกสันติ พลอยเจริญ
เรืออากาศเอก เสนห พรมคง
เรืออากาศเอก เสนอ เผือกนาค
เรืออากาศเอก เสนอ ยวนทอง
เรืออากาศเอก แสงทอง บุญเจียม
เรืออากาศเอก แสวงศักดิ์ สดสรอย
เรืออากาศเอก โสภณ โพธิ์จันทร
เรืออากาศเอก หริรักษ วานมวง
เรืออากาศเอก หัทชัย ปรมาราภรกาศ
เรืออากาศเอก อโณทัย บุนนาค
เรืออากาศเอก อดิศักดิ์ เจียมจิต
เรืออากาศเอก อดิศักดิ์ สุทธิชี
เรืออากาศเอก อดิศักดิ์ สุวรรณรักษ
เรืออากาศเอก อติรุจ นารถจัตุรัส
เรืออากาศเอก อนวัช นนทวงษ
เรืออากาศเอก อนันต สวัสดี
เรืออากาศเอก อนุชา วิเศษประสิทธิ์
เรืออากาศเอก อนุรักษ วงษตวน
เรืออากาศเอก อนุวัฒน ปรางคศรี
เรืออากาศเอก อนุศักดิ์ จันทรศรี
เรืออากาศเอก อภิชัย แกวอุบล
เรืออากาศเอก อภิชาติ พรสี่
เรืออากาศเอก อภิชิต พิศพาร
เรืออากาศเอก อภิญญา รุจิเรก
เรืออากาศเอก อภิรักษ ทักษิณ

๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศเอก อมรณุภาคิณ เล็มสีงาม
เรืออากาศเอก อมรวรรณ มิ่งคําเลิศ
เรืออากาศเอก อรรถพล เซ็นพานิช
เรืออากาศเอก อรรถสิทธิ์ ดุลอํานวย
เรืออากาศเอก อริยธัช ชัยวัฒนพงศกร
เรืออากาศเอก อัครเดช ฉิรินัง
เรืออากาศเอก อัครเดช ทิมางกูร
เรืออากาศเอก อัศวิน ศรีเรือน
เรืออากาศเอก อาทร กุลศักดิ์ศิริ
เรืออากาศเอก อาทิตย วาหะรักษ
เรืออากาศเอก อานนท อุณหะสูต
เรืออากาศเอก อํานาจ จรัสเดชารัก
เรืออากาศเอก อํานาจ นิ่มนวล
เรืออากาศเอก อํานาจ อินทรเหมือน
เรืออากาศเอก อําพล สายสิริเวชกุล
เรืออากาศเอก อําพัน จรัสรัตนโชติ
เรืออากาศเอก อิทธิเดช สมบูรณไพศาล
เรืออากาศเอก อิศรายุทธ แสงจันทร
เรืออากาศเอก อิสรพงศ สินวร
เรืออากาศเอก อุทัย สินนอก
เรืออากาศเอก เอกจรัญ หนายมี
เรืออากาศเอก เอกชัย เสถียรอุดร
เรืออากาศเอก เอกภัทร ลีภัทรพงศพันธ
เรืออากาศเอก เอกรัตน พรหมโชติ
เรืออากาศเอก เอกราช แกวปญญา

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

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศเอก เอกสิทธิ์ สัตยพัฒน
เรืออากาศเอก โอสถ บุญแท
เรืออากาศเอกหญิง กฏชกร บุนนาค
เรืออากาศเอกหญิง กนกพร กะมุทา
เรืออากาศเอกหญิง กนกรัตน ปานสกุล
เรืออากาศเอกหญิง กนกวรรณ
พรหมพันธ
เรืออากาศเอกหญิง กนิษฐา ฆะปญญา
เรืออากาศเอกหญิง กมลทิพย
วงศอนันต
เรืออากาศเอกหญิง กมลพรรณ จํารูญ
เรืออากาศเอกหญิง กมลวรรณ
ภูติเกียรติขจร
เรืออากาศเอกหญิง กมลา ชัยภิบาล
เรืออากาศเอกหญิง กัญญาณัฐษ
ขํานอย
เรืออากาศเอกหญิง กัญญาพร สมมีชัย
เรืออากาศเอกหญิง กัณฐริกา บุรีรักษ
เรืออากาศเอกหญิง กัณมน
ไวทยกิจกําจร
เรืออากาศเอกหญิง กัลยกร บุษปวนิช
เรืออากาศเอกหญิง เกศรินทร ยศวิชัย
เรืออากาศเอกหญิง เกศินี บุญปากดี
เรืออากาศเอกหญิง เครือวัลย
เทศสมบูรณ

๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศเอกหญิง จงดี กฤษณา
เรืออากาศเอกหญิง จตุพร นิลคํา
เรืออากาศเอกหญิง จรินทร วีระสิทธิ์
เรืออากาศเอกหญิง จริยา ซําเจริญ
เรืออากาศเอกหญิง จักจิตกอร
สัจจเดว
เรืออากาศเอกหญิง จารุวรรณ
สุทธิแสน
เรืออากาศเอกหญิง จิตตราวรรณ
เกิดสุข
เรืออากาศเอกหญิง จินตนา เนขุนทด
เรืออากาศเอกหญิง จิราวรรณ
จันทรวารี
เรืออากาศเอกหญิง จุฑาธิป มาสันเทียะ
เรืออากาศเอกหญิง จุฑาภรณ
พงษสุรินทร
เรืออากาศเอกหญิง จุฑามาศ ใหมเสน
เรืออากาศเอกหญิง ใจแกว ประทับสิงห
เรืออากาศเอกหญิง ฉัตรนันท ขันทีทาว
เรืออากาศเอกหญิง เฉลิมขวัญ ศิริพันธุ
เรืออากาศเอกหญิง ชฎาวรรณ
โชติวิเชียร
เรืออากาศเอกหญิง ชนันภรณ
ลีกําเนิดไทย
เรืออากาศเอกหญิง ชนิดา เจริญสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศเอกหญิง ชนินาถ เลียงอุดม
เรืออากาศเอกหญิง ชบา โพธิ์มณี
เรืออากาศเอกหญิง ชไมพร ปนมัชยา
เรืออากาศเอกหญิง ชยาภัสร
พิทยานนทกาญจน
เรืออากาศเอกหญิง ชาลิสา
บุญเกียรติพล
เรืออากาศเอกหญิง ชุลีพร จิตรีพิทย
เรืออากาศเอกหญิง ญาดา
มิตรเจริญถาวร
เรืออากาศเอกหญิง ญาดา
เลิศเพ็ญเมธา
เรืออากาศเอกหญิง ณฐริณีย
สระทองพิมพ
เรืออากาศเอกหญิง ณพิชญา
รอดเหตุภัย
เรืออากาศเอกหญิง ณหทัย เนตรบังอร
เรืออากาศเอกหญิง ณัฐฐาภรณ
ตะวันแจง
เรืออากาศเอกหญิง ณัฐวดี ยิ้มแฉลม
เรืออากาศเอกหญิง ณัฐวิมล เสนาคุณ
เรืออากาศเอกหญิง ณิชนันทน สันติกุล
เรืออากาศเอกหญิง ดวงใจ
ผดุงเกียรติสกุล
เรืออากาศเอกหญิง ดวงพร หงสกุล

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๗๔๓ เรืออากาศเอกหญิง เดือนเพ็ญ
แยมเปยม
๗๔๔ เรืออากาศเอกหญิง ตวงทิพย ลดาวัลย
๗๔๕ เรืออากาศเอกหญิง ทัศนีย ศรีบุญเรือง
๗๔๖ เรืออากาศเอกหญิง ทัศนีย หลีใจ
๗๔๗ เรืออากาศเอกหญิง ทิพพาพรรณ
เชื้อชํานาญ
๗๔๘ เรืออากาศเอกหญิง ทิพสุคนธ ฟกเสวก
๗๔๙ เรืออากาศเอกหญิง ธนรรจิต วงศสีนิล
๗๕๐ เรืออากาศเอกหญิง ธัญญลักษณ
วงศพิมล
๗๕๑ เรืออากาศเอกหญิง นงนุช แสนราช
๗๕๒ เรืออากาศเอกหญิง นงลักษณ พัฒนะ
๗๕๓ เรืออากาศเอกหญิง นภมน
จันทรพิทักษ
๗๕๔ เรืออากาศเอกหญิง นภาพร บุตรศิริ
๗๕๕ เรืออากาศเอกหญิง นภาภัทธ
บุญประกอบ
๗๕๖ เรืออากาศเอกหญิง นราวดี สวนสอน
๗๕๗ เรืออากาศเอกหญิง นฤมล แซงรัมย
๗๕๘ เรืออากาศเอกหญิง นฤมล บุญฤทธิ์
๗๕๙ เรืออากาศเอกหญิง นวิกา แกวแกมทอง
๗๖๐ เรืออากาศเอกหญิง นันทนา ศรีสยาม
๗๖๑ เรืออากาศเอกหญิง นันทมนัส
พงศบุรีนนท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๗๖๒ เรืออากาศเอกหญิง นันทวัน เชรษฐศิริ
๗๖๓ เรืออากาศเอกหญิง นันทวัน มีเจริญ
๗๖๔ เรืออากาศเอกหญิง นารินดา
อิสรพงศพันธุ
๗๖๕ เรืออากาศเอกหญิง น้ําทิพย เหนี่ยงจิตต
๗๖๖ เรืออากาศเอกหญิง นิกจรี สงฆสังวรณ
๗๖๗ เรืออากาศเอกหญิง นิธรุวี เริงฤทธิ์
๗๖๘ เรืออากาศเอกหญิง นิธินันท รอดศิริ
๗๖๙ เรืออากาศเอกหญิง นิธิวดี จิตพิภพ
๗๗๐ เรืออากาศเอกหญิง นิรมล
นาคประเสริฐ
๗๗๑ เรืออากาศเอกหญิง นิษา อินทรยา
๗๗๒ เรืออากาศเอกหญิง นุชจิรา ทับจันทร
๗๗๓ เรืออากาศเอกหญิง นุสรา สุวรรณดี
๗๗๔ เรืออากาศเอกหญิง บุณยวีร
อรุณพิพัฒนาชัย
๗๗๕ เรืออากาศเอกหญิง บุษฎี
หาญเจนลักษณ
๗๗๖ เรืออากาศเอกหญิง บุษยฉัตร
ชุตินิมิตกุล
๗๗๗ เรืออากาศเอกหญิง บุษยา
ประจัญฤทธิ์
๗๗๘ เรืออากาศเอกหญิง บุษยา ยงอาหาร
๗๗๙ เรืออากาศเอกหญิง เบญจวรรณ
เกตุละคร

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๗๘๐ เรืออากาศเอกหญิง ปนัดดา ไชยมาลี
๗๘๑ เรืออากาศเอกหญิง ประกายดาว
ปราณีวงศ
๗๘๒ เรืออากาศเอกหญิง ประพัสสร บุญเอก
๗๘๓ เรืออากาศเอกหญิง ปวีณสุดา ภูตีกา
๗๘๔ เรืออากาศเอกหญิง ปาณิสรา ภูวิชิต
๗๘๕ เรืออากาศเอกหญิง ปาริฉัตร อิสสระ
๗๘๖ เรืออากาศเอกหญิง ปยกานต ปรีชากุล
๗๘๗ เรืออากาศเอกหญิง ปยวรรณ เสวนา
๗๘๘ เรืออากาศเอกหญิง ปยะกานต อยูเย็น
๗๘๙ เรืออากาศเอกหญิง ปลันทา
ไตรวิทยานุรักษ
๗๙๐ เรืออากาศเอกหญิง พนิดา คชรัตน
๗๙๑ เรืออากาศเอกหญิง พนิดา เรืองฤทธิ์
๗๙๒ เรืออากาศเอกหญิง พรรณปพร
ศรีพันธุวงศ
๗๙๓ เรืออากาศเอกหญิง พรรณิสา แทนนิล
๗๙๔ เรืออากาศเอกหญิง พรรณี สายคง
๗๙๕ เรืออากาศเอกหญิง พรสวรรค ดีอวม
๗๙๖ เรืออากาศเอกหญิง พัชราภรณ
รัตนสกล
๗๙๗ เรืออากาศเอกหญิง พัฒนนรี จําปาเงิน
๗๙๘ เรืออากาศเอกหญิง พิชญภรณ สิทธิ
๗๙๙ เรืออากาศเอกหญิง เพียงพลอย
เชาวนาพันธุ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๘๐๐ เรืออากาศเอกหญิง เพียงฟา
กองเกียรติกูล
๘๐๑ เรืออากาศเอกหญิง ภคมน สมประสงค
๘๐๒ เรืออากาศเอกหญิง ภัทรา แสนศรี
๘๐๓ เรืออากาศเอกหญิง ภัสสร จักษุนิลกร
๘๐๔ เรืออากาศเอกหญิง มณีรัตน เฮงรัศมี
๘๐๕ เรืออากาศเอกหญิง มนัสวี
อินทรพินทุวัฒน
๘๐๖ เรืออากาศเอกหญิง ยุพเรศ ภิรมยภักดิ์
๘๐๗ เรืออากาศเอกหญิง รณกมล กันหา
๘๐๘ เรืออากาศเอกหญิง รัชนีวรรณ
สมานมิตร
๘๐๙ เรืออากาศเอกหญิง รัตนวดี จั่นเพ็ชร
๘๑๐ เรืออากาศเอกหญิง รานี ดําหริวงศ
๘๑๑ เรืออากาศเอกหญิง เลอลักษณ ธินิศิริ
๘๑๒ เรืออากาศเอกหญิง วรรณวิษา
แกวศรีทัด
๘๑๓ เรืออากาศเอกหญิง วรรษมน ถิระศุภะ
๘๑๔ เรืออากาศเอกหญิง วรวรรณ ศิริชัย
๘๑๕ เรืออากาศเอกหญิง วรสิริ
จันทรกระจาง
๘๑๖ เรืออากาศเอกหญิง วรัมพร ยั่งยืน
๘๑๗ เรืออากาศเอกหญิง วริษฐา สุขพิมาย
๘๑๘ เรืออากาศเอกหญิง วัชรากรณ
ภัทรสุขศิริ

๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศเอกหญิง วัชรี อยูเย็น
เรืออากาศเอกหญิง วารุณี ฤทธิขจร
เรืออากาศเอกหญิง วาสิตา จิรสกุลเดช
เรืออากาศเอกหญิง วิจิตรา ใบยา
เรืออากาศเอกหญิง วิชญวรี ธีรธัญสิริ
เรืออากาศเอกหญิง วิทิตา ตัณฑเศรษฐี
เรืออากาศเอกหญิง วินณีย
ทวีพันธุสานต
เรืออากาศเอกหญิง วิภวานี ทองสถิตย
เรืออากาศเอกหญิง วิภา วันคัน
เรืออากาศเอกหญิง วิภา เส็นบุตร
เรืออากาศเอกหญิง วิมลิน แกวเจริญ
เรืออากาศเอกหญิง วิรารัตน มัสมี
เรืออากาศเอกหญิง วิไลพรรณ บรรเทิง
เรืออากาศเอกหญิง ศศพินทุ
สุทธิบุณยพันธ
เรืออากาศเอกหญิง ศศิธร ขันจอก
เรืออากาศเอกหญิง ศศิธร ธรรมชาติ
เรืออากาศเอกหญิง ศศิภัสสร
เสนะวงษ
เรืออากาศเอกหญิง ศศิวรรณ ชางชุบ
เรืออากาศเอกหญิง ศิระวดี
วิริยะอุดมชาติ
เรืออากาศเอกหญิง ศิรินทิพย นนตรี
เรืออากาศเอกหญิง ศิรินธรา ดอนทวม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๘๔๐ เรืออากาศเอกหญิง ศิริลักษณ
อุดมฤทธิ์
๘๔๑ เรืออากาศเอกหญิง ศุภร จรเทศ
๘๔๒ เรืออากาศเอกหญิง ศุภลักษณ ชัยวงศ
๘๔๓ เรืออากาศเอกหญิง ศุภัชญา เสนากัสป
๘๔๔ เรืออากาศเอกหญิง โศรญา
กาญจนวัฒนาวงศ
๘๔๕ เรืออากาศเอกหญิง ษมาภรณ
โคสูงเนิน
๘๔๖ เรืออากาศเอกหญิง สนธยา ยอดจิตร
๘๔๗ เรืออากาศเอกหญิง สมทรง ชะออนชม
๘๔๘ เรืออากาศเอกหญิง สมพงษ
แกวพรรณา
๘๔๙ เรืออากาศเอกหญิง สมรักษ ชวยกิจ
๘๕๐ เรืออากาศเอกหญิง สมศิริ
จิตรประเสริฐ
๘๕๑ เรืออากาศเอกหญิง สโรชา คําภาแกว
๘๕๒ เรืออากาศเอกหญิง สวิชชา พูนทวีธรรม
๘๕๓ เรืออากาศเอกหญิง สิรวีร ภิรัติไพบูลย
๘๕๔ เรืออากาศเอกหญิง สิริกัญญา
หลอวัฒนพงษา
๘๕๕ เรืออากาศเอกหญิง สิรินทิพย
วิทอนโถง
๘๕๖ เรืออากาศเอกหญิง สิริพรรณ
สิมะเศรษฐ

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๘๕๗ เรืออากาศเอกหญิง สิริลักษณ
สะทอนเกียรติงาม
๘๕๘ เรืออากาศเอกหญิง สุคนธาวดี สุขสวาง
๘๕๙ เรืออากาศเอกหญิง สุจิตรา แคนสิงห
๘๖๐ เรืออากาศเอกหญิง สุชญา สะชาโต
๘๖๑ เรืออากาศเอกหญิง สุชาดา ดีรักษา
๘๖๒ เรืออากาศเอกหญิง สุชาดา สิงหกมล
๘๖๓ เรืออากาศเอกหญิง สุดารัตน ตางใจ
๘๖๔ เรืออากาศเอกหญิง สุทธิดา วงศชุมพิศ
๘๖๕ เรืออากาศเอกหญิง สุปรียา สมบูรณ
๘๖๖ เรืออากาศเอกหญิง สุปญญา
สิงหประเสริฐ
๘๖๗ เรืออากาศเอกหญิง สุพรรณิการ
จันทะนันท
๘๖๘ เรืออากาศเอกหญิง สุพรรณี พิมปรุ
๘๖๙ เรืออากาศเอกหญิง สุพรรณี ลัทธคุณ
๘๗๐ เรืออากาศเอกหญิง สุพิชชา อรามทอง
๘๗๑ เรืออากาศเอกหญิง สุภารัตน
เชาวนเสริมสุข
๘๗๒ เรืออากาศเอกหญิง สุมนมาลย
วิจิตรรุงเรือง
๘๗๓ เรืออากาศเอกหญิง สุวิมล มีทวี
๘๗๔ เรืออากาศเอกหญิง สุวิมล รัตนลัย
๘๗๕ เรืออากาศเอกหญิง หทัยชนก
คูณสันเทียะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘๗๖ เรืออากาศเอกหญิง หทัยชนก สุขปรีดา
๘๗๗ เรืออากาศเอกหญิง หนึ่งฤทัย ทองหนู
๘๗๘ เรืออากาศเอกหญิง หยาดวรุณ
แสงจันทร
๘๗๙ เรืออากาศเอกหญิง เหมือนแพร
นุกูลเอื้ออํารุง
๘๘๐ เรืออากาศเอกหญิง อโณทัย มีสุวรรณ
๘๘๑ เรืออากาศเอกหญิง อธิติยา คําสอน
๘๘๒ เรืออากาศเอกหญิง อนงคนาฏ
ปานพรหมมาศ
๘๘๓ เรืออากาศเอกหญิง อภิญญา ปทมะ
๘๘๔ เรืออากาศเอกหญิง อภิญญา
เอี่ยมสําอางค
๘๘๕ เรืออากาศเอกหญิง อมรรัตน แชมปรุง
๘๘๖ เรืออากาศเอกหญิง อรนุช ศรีชัยศิริเวช
๘๘๗ เรืออากาศเอกหญิง อรพธู ปรีดาพันธ
๘๘๘ เรืออากาศเอกหญิง อรพรรณ
ชางเกวียน
๘๘๙ เรืออากาศเอกหญิง อริสรา วาริชตระกูล
๘๙๐ เรืออากาศเอกหญิง อวิกา
เกียรติยศสกุล

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๘๙๑ เรืออากาศเอกหญิง ออมฤทัย
เองสมบุญ
๘๙๒ เรืออากาศเอกหญิง อังคณาง
เชื้อเจ็ดองค
๘๙๓ เรืออากาศเอกหญิง อัจฉราพร อุดาหน
๘๙๔ เรืออากาศเอกหญิง อัญชนาพร
ทองอินทร
๘๙๕ เรืออากาศเอกหญิง อัญชลิดา
กาญจนาธนเกียรติ
๘๙๖ เรืออากาศเอกหญิง อัญชลี
ปวงประสาท
๘๙๗ เรืออากาศเอกหญิง อาทิกา ศิริสวัสดิ์
๘๙๘ เรืออากาศเอกหญิง อาภา
พรเพชรประชา
๘๙๙ เรืออากาศเอกหญิง อําพรรณ สมดี
๙๐๐ เรืออากาศเอกหญิง อินทิรา ไชยณรงค
๙๐๑ เรืออากาศเอกหญิง อุมาพร ปสิงห
๙๐๒ เรืออากาศเอกหญิง อุษณีย สถิตยพงษ
๙๐๓ เรืออากาศเอกหญิง เอกปวีณ สุรังสี
๙๐๔ เรืออากาศเอกหญิง เอมอรวีร พิศโสระ

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑,๒๙๔ ราย)
๑ เรืออากาศโท กนกเกียรติ กากแกว
๔ เรืออากาศโท กฤตัชญ ลือชา
๒ เรืออากาศโท กมุทชาติ ตระการจันทร
๕ เรืออากาศโท กฤติณัฐ จิตธราพงษ
๓ เรืออากาศโท กรีพล ออนนิ่ม
๖ เรืออากาศโท กฤติน ระรื่นรมย

เลม 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

เรืออากาศโท กฤษฎา แดงมณี
เรืออากาศโท กฤษฎา ยังวิลัย
เรืออากาศโท กฤษณนันทน พึ่งทัศน
เรืออากาศโท กฤษณะ ทับฉ่ํา
เรืออากาศโท กฤษณะ สัทตวานิช
เรืออากาศโท กฤษณะ สุขถาวร
เรืออากาศโท กษิดิศ พิลา
เรืออากาศโท กันต คชพันธ
เรืออากาศโท กัมปนาท นิยมจิตร
เรืออากาศโท กัมปนาท เวียงธรรม
เรืออากาศโท กัมพล แกวเทศ
เรืออากาศโท กัสกร บัวแกว
เรืออากาศโท กานตพงษ คงทรัพย
เรืออากาศโท กาศ ชาติทาคอ
เรืออากาศโท กําธร คําศรี
เรืออากาศโท กิตติชัย เจริญจิตร
เรืออากาศโท กิตติธัช เอี่ยมสอาด
เรืออากาศโท กิตติพงศ นอยกลัด
เรืออากาศโท กิตติพันธ ผลมะไฟ
เรืออากาศโท กิตติภัฏ เจริญสุข
เรืออากาศโท กิตติภัทท อูตะเภา
เรืออากาศโท กิตติศักดิ์ ทํากินดี
เรืออากาศโท กิตติศักดิ์ ศรีสารคาม
เรืออากาศโท กิตติศักดิ์ หอมชื่น
เรืออากาศโท กิตติศักดิ์ อารีสวัสดิ์

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

เรืออากาศโท กิติภูมิ จงกลาง
เรืออากาศโท กุลชัย เอมสอาด
เรืออากาศโท กุลดิลก คลังโชติ
เรืออากาศโท เกริกกฤตย ตรีพรม
เรืออากาศโท เกรียงไกร ณ นาน
เรืออากาศโท เกรียงไกร เย็นเยือก
เรืออากาศโท เกษม บุญเทศนา
เรืออากาศโท เกียรติศักดิ์ โกมล
เรืออากาศโท เกียรติศักดิ์ สวางธรรมขจร
เรืออากาศโท โกเมศ สงคประเสริฐ
เรืออากาศโท ไกรภูมิ ไทยวิชัย
เรืออากาศโท ไกรรัฐ แสงประเสริฐ
เรืออากาศโท ไกรสิน เจริญสุข
เรืออากาศโท ขจร จิตติชุติพร
เรืออากาศโท ขจรกฤด พรหมปลัด
เรืออากาศโท ขวัญชัย พันธุเจริญ
เรืออากาศโท ขัตติยะ พูลเผาดํารงค
เรืออากาศโท คงเดช เหลี่ยมเลิศ
เรืออากาศโท คงศักดิ์ ศรีหรั่ง
เรืออากาศโท คณพล สาระสุข
เรืออากาศโท คณัสทีปต สังขเอี่ยม
เรืออากาศโท คณิศร สุขเจริญ
เรืออากาศโท คมกฤช เย็นตั้ง
เรืออากาศโท คมกฤช รุงหัวไผ
เรืออากาศโท คมกฤษ พัฒนะราม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศโท คมภูดิศ นวลเพ็ชร
เรืออากาศโท คมศร ศรีโยธา
เรืออากาศโท คุณากร เปรมสุวรรณ
เรืออากาศโท คูณใคร สุกัลป
เรืออากาศโท จตุพร เดชรัตน
เรืออากาศโท จตุรงค ทรงรุงเรือง
เรืออากาศโท จตุฤทธิ์ รอดรัตน
เรืออากาศโท จรัญ ฤทธิวงษ
เรืออากาศโท จรัมพร คลองใจ
เรืออากาศโท จักรกฤช สวัสดี
เรืออากาศโท จักรกฤษณ ชีวะวัฒนา
เรืออากาศโท จักรพันธ วิมลไตรรัตน
เรืออากาศโท จักรภัทรณ วรรณภาสชัยยง
เรืออากาศโท จักรี เดยังรัมย
เรืออากาศโท จํารัส ถิ่นเมาลี
เรืออากาศโท จําลอง ขุมพยงค
เรืออากาศโท จิรทีปต สุขมณี
เรืออากาศโท จิรภัทร โกมลกุญชร
เรืออากาศโท จิรภัทร แสงมีอานุภาพ
เรืออากาศโท จิรวัฒน สุขพินิจ
เรืออากาศโท จิรวัฒน สุทธิภาค
เรืออากาศโท จิรวัฒน อามาตยทัศน
เรืออากาศโท จิระชัย พุมพิกุล
เรืออากาศโท จิรัฎฐ ประไพศิลป
เรืออากาศโท จิรัฏฐ สายสุวรรณ

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศโท จิรายุทธ กอมณี
เรืออากาศโท จีรวัฒน วงษมอญ
เรืออากาศโท จีระ ชมอินทร
เรืออากาศโท จุมพล มาแจง
เรืออากาศโท จุลทิพ สัชฌุกร
เรืออากาศโท เจตน อินทะรังษี
เรืออากาศโท เจน เทียนหลอ
เรืออากาศโท เจนวิทย เอี้ยวสุวรรณ
เรืออากาศโท เจนวุฒิ พิพัฒนพันธ
เรืออากาศโท เจริญ ทุงกลาง
เรืออากาศโท เจษฎา เพ็งสลุด
เรืออากาศโท เจษฎา เส็งจีน
เรืออากาศโท เจษฎากร วัดสงา
เรืออากาศโท ฉัตรชัย เดชอุดม
เรืออากาศโท ฉัตรชัย มีชูเสพ
เรืออากาศโท ฉัตรชัย สุขนิยม
เรืออากาศโท เฉลิมเกียรติ ศรแกว
เรืออากาศโท เฉลิมชัย นาครอง
เรืออากาศโท เฉลิมพล โกมะลานนท
เรืออากาศโท เฉลิมพล พันธุไม
เรืออากาศโท เฉลิมพล ลับแล
เรืออากาศโท ชนกานต รัตนแกวกาญจน
เรืออากาศโท ชนะศักดิ์ ดียิ่ง
เรืออากาศโท ชลธิศ มณีวงษ
เรืออากาศโท ชลวิช ศิริสนธิ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศโท ชวลิต ทองเสริมสุข
เรืออากาศโท ชอบ ทําดี
เรืออากาศโท ชัช เชิดรัตนะสกุล
เรืออากาศโท ชัชชัย หลวงกระเจา
เรืออากาศโท ชัญญาวัจน
สถิตภัทรสมบัติ
เรืออากาศโท ชัยณรงค เขียวขํา
เรืออากาศโท ชัยพร จันทรบัวลา
เรืออากาศโท ชัยยุทธ เฉลิมชัย
เรืออากาศโท ชัยวัฒน เมฆฉาย
เรืออากาศโท ชัยวัฒน แสนไชย
เรืออากาศโท ชัยวุฒิ มวงทอง
เรืออากาศโท ชาญชัย คงกิจมั่น
เรืออากาศโท ชาญณรงค โนราช
เรืออากาศโท ชาญณรงค พลมณี
เรืออากาศโท ชาญศักดิ์ รัตนเนนย
เรืออากาศโท ชาญากรณ กําเนิดหิน
เรืออากาศโท ชาตรี นาคเกตุ
เรืออากาศโท ชาติกลา นกเอี้ยงทอง
เรืออากาศโท ชาวิศ สมจิตต
เรืออากาศโท ชํานาญ ทรัพยมาก
เรืออากาศโท ชิตร หงิมดี
เรืออากาศโท ชิตวรณ รายพิมาย
เรืออากาศโท ชินรัตน มารุงเรือง
เรืออากาศโท ชินาธิป พันธุวัง

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศโท ชิษณุ เพียรดวงศรี
เรืออากาศโท ชิษณุพงศ งามพรอมพร
เรืออากาศโท ชุมพล จาพิชม
เรืออากาศโท ชูเกียรติ เดชดาษ
เรืออากาศโท ชูชัย ทองสุข
เรืออากาศโท ชูชาติ พิสัย
เรืออากาศโท ชูยศ แกวพนม
เรืออากาศโท ชูศักดิ์ กรุดลอยมา
เรืออากาศโท ชูศักดิ์ วิบูลยศิลป
เรืออากาศโท เชษฐสกุล ยศพลสิทธิ์
เรืออากาศโท โชติพัฒน คงมั่น
เรืออากาศโท ไชยพร วันรักชาติ
เรืออากาศโท ฐิติรัชต จันทนวงษ
เรืออากาศโท ณฐกร ถาวิกุล
เรืออากาศโท ณฐนันทน โตแฉง
เรืออากาศโท ณฐพล ทองศรี
เรืออากาศโท ณฐพล ฟูใจ
เรืออากาศโท ณปภัช พัฒนงาม
เรืออากาศโท ณพกร ชุมเย็น
เรืออากาศโท ณพัชพงษ คงเจริญศรีศิริ
เรืออากาศโท ณภัทร บุญญานุสนธิ์
เรืออากาศโท ณภัทร ภัทรศีลสุนทร
เรืออากาศโท ณภัทร มัศยาอานนท
เรืออากาศโท ณรงค ทาวโยธา
เรืออากาศโท ณรงค ปาระชาติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศโท ณรงค สุวรรณนอย
เรืออากาศโท ณรงคศักดิ์ เปรมปรีดา
เรืออากาศโท ณรงคศักดิ์ เพียรทํา
เรืออากาศโท ณรงคสิทธิ์ ผานสันเทียะ
เรืออากาศโท ณัฐกฤษ นิ่มตระกูล
เรืออากาศโท ณัฐชพงษ ศรียะพันธ
เรืออากาศโท ณัฐดนัย บัวมณี
เรืออากาศโท ณัฐดนัย วิศิษฏโยธิน
เรืออากาศโท ณัฐดนัย สิทธิพงศวรกุล
เรืออากาศโท ณัฐพงศ หินลายเลิศ
เรืออากาศโท ณัฐพงศ เหลาเจริญสุข
เรืออากาศโท ณัฐพร สี่พร
เรืออากาศโท ณัฐพล เขมนเกตกิจ
เรืออากาศโท ณัฐพล สอนลือ
เรืออากาศโท ณัฐวรรธน หุณฑสาร
เรืออากาศโท ณัฐวัฒน ไชยวินิจ
เรืออากาศโท ณัฐวัฒน บุญสนธิ
เรืออากาศโท ณัฐวุฒิ แกวพรมมา
เรืออากาศโท ณัฐวุฒิ รัตนพล
เรืออากาศโท ณัฐวุฒิ สุวรรณเนตร
เรืออากาศโท ณัฐวุฒิ อนอินทร
เรืออากาศโท ดํารงค มวงมั่น
เรืออากาศโท ดิเรก จิตรบุตร
เรืออากาศโท ดิเรก พานพ
เรืออากาศโท ดิเรก แสงมะลิ

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศโท เดชา กองทอง
เรืออากาศโท เดชาพล บุนนาค
เรืออากาศโท เดชาวุธ มนทิม
เรืออากาศโท ตน สวางพรม
เรืออากาศโท ตระกูล กิ่งเพชร
เรืออากาศโท ตรัยพิพัฒน ศัพทเสวี
เรืออากาศโท ตรัยภพ ศัพทเสวี
เรืออากาศโท ตอพงษ ระหัสทอง
เรืออากาศโท ตะวัน รักสลาม
เรืออากาศโท ไตรภพ เจือจันอัด
เรืออากาศโท ไตรฤกษ เรืองภักดี
เรืออากาศโท ถนอม กางแกว
เรืออากาศโท ถนอม พัดเพิ่ม
เรืออากาศโท ถาวร ดอนทอง
เรืออากาศโท ถิรคุณ สุชาตตระกูล
เรืออากาศโท ทรงวุฒิ ภวภูตานนท
เรืออากาศโท ทรัพยา เจียรตระกูล
เรืออากาศโท ทวี พันธประสิทธิเวช
เรืออากาศโท ทวีวัฒน รูปแกว
เรืออากาศโท ทวีศักดิ์ เกิดเจริญ
เรืออากาศโท ทวีศักดิ์ สุขวาสุนะ
เรืออากาศโท ทศกัณฐ ศรีงาม
เรืออากาศโท ทศพล ถิ่นพนม
เรืออากาศโท ทศพล แสงสีดา
เรืออากาศโท ทองใบ ปตตายะโส

เลม 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
๒๒๙
๒๓๐

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศโท ทัศนัย พานทอง
เรืออากาศโท ทินกร ชาประเสริฐ
เรืออากาศโท เทพอนันต อินทสะอาด
เรืออากาศโท เทอดไทย บองาม
เรืออากาศโท เทิดศักดิ์ จันทวาสน
เรืออากาศโท เทียนชัย นาคโดด
เรืออากาศโท ไทเทพ ประชุมทอง
เรืออากาศโท ธงชัย ทองขวัญ
เรืออากาศโท ธนกร เชื่อมมะรัง
เรืออากาศโท ธนกร สุวรรณโชติ
เรืออากาศโท ธนกฤต ฉินนะโสต
เรืออากาศโท ธนกฤต โตสกุลพูนลาภ
เรืออากาศโท ธนกฤติ์ มณีนอย
เรืออากาศโท ธนดฬ สุขสองหอง
เรืออากาศโท ธนนท ภูมิรัตนไพศาล
เรืออากาศโท ธนบดี มีประเทศ
เรืออากาศโท ธนบัตร ปลัดศรี
เรืออากาศโท ธนพัฒน ไพบูลย
เรืออากาศโท ธนพัทธ พรหมพิงค
เรืออากาศโท ธนภัทร สุขโต
เรืออากาศโท ธนโรจน แกวมณี
เรืออากาศโท ธนวรรษ ภาคาหาญ
เรืออากาศโท ธนศักดิ์ เหงาพรหมมินทร
เรืออากาศโท ธนสาร คํารักษ
เรืออากาศโท ธนะภัทร ลอยทวินันท

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศโท ธนัช อัฑฒพงษ
เรืออากาศโท ธนัญชัย ทศพรไพบูลย
เรืออากาศโท ธนัท พานแกว
เรืออากาศโท ธนากร นิธิภัทรวุฒิ
เรืออากาศโท ธนาธิปตย ซื่อประเสริฐ
เรืออากาศโท ธนารัตน ศรีสวัสดิ์
เรืออากาศโท ธนาศักดิ์ ภูมิชัย
เรืออากาศโท ธนินทร ธรรมรักษ
เรืออากาศโท ธนูศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
เรืออากาศโท ธเนศ ศิลปะรายะ
เรืออากาศโท ธรณินทร เมตะนันท
เรืออากาศโท ธรรมนูญ พวงนอย
เรืออากาศโท ธรรมนูญ พุมพวง
เรืออากาศโท ธรรมนูญ ยงอาหาร
เรืออากาศโท ธรรมรงค เฮาตระกูล
เรืออากาศโท ธรรมรัตน ศุขไพบูลย
เรืออากาศโท ธราวัชร วรรณวัตร
เรืออากาศโท ธวัช กระจกทอง
เรืออากาศโท ธวัชชัย ชางปลูก
เรืออากาศโท ธวัชชัย พึ่งพูลผล
เรืออากาศโท ธวุฒ แกวสุจริต
เรืออากาศโท ธัชชัย แกนนอย
เรืออากาศโท ธัชชัย อําไพ
เรืออากาศโท ธัญชลิต สุดชูเกียรติ
เรืออากาศโท ธาดา เหมือนใบ

เลม 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

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศโท ธานี ทองยอย
เรืออากาศโท ธานี ลาภพาณิชยกุล
เรืออากาศโท ธานี อยูสุข
เรืออากาศโท ธิติพงษ มณีวรรณ
เรืออากาศโท ธีธัช ชนะศึก
เรืออากาศโท ธีรเดช สุวรรณภพ
เรืออากาศโท ธีรทัศน ปกขุนทด
เรืออากาศโท ธีรธรรม ศรีสุข
เรืออากาศโท ธีรธัช พลสอนดา
เรืออากาศโท ธีรพงศ เสนทรัพย
เรืออากาศโท ธีรพล กระแสร
เรืออากาศโท ธีรพล อิศรนาเวศ
เรืออากาศโท ธีรภัทรธาวิน จุมพลนอย
เรืออากาศโท ธีรยุทธ บุญธรรม
เรืออากาศโท ธีรยุทธ เสมอศรี
เรืออากาศโท ธีรวัฒน จันทรโกมุท
เรืออากาศโท ธีรวัฒน บาริศรี
เรืออากาศโท ธีรวุฒิ สกุลสุวรรณ
เรืออากาศโท ธีรศักดิ์ ทองศิริ
เรืออากาศโท ธีรศักดิ์ สมใจ
เรืออากาศโท ธีระพงค ไชยสถาน
เรืออากาศโท ธีระพร ชีชะนะ
เรืออากาศโท ธีระพล ประสมทรัพย
เรืออากาศโท ธีระยุทธ หลักทอง
เรืออากาศโท ธีระวัฒน ใจอารีย

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศโท ธีระวัฒน สวางเนตร
เรืออากาศโท ธีระศักดิ์ รักษากุล
เรืออากาศโท นคร ฉิมงาม
เรืออากาศโท นคร สวนบุญ
เรืออากาศโท นครินทร อรรถีโสตร
เรืออากาศโท นที ทองแขก
เรืออากาศโท นนทวิทย สินอุดม
เรืออากาศโท นพดล กรุดเที่ยง
เรืออากาศโท นพดล จูหอง
เรืออากาศโท นพดล ถนอมสินธุ
เรืออากาศโท นพดล ศุนะยุกติ
เรืออากาศโท นพพร โพธิ
เรืออากาศโท นพรัตน สุจินดา
เรืออากาศโท นพรัตน แสงสุข
เรืออากาศโท นพวัตติ์ ชนาพรจิรสิทธิ์
เรืออากาศโท นพวิทย โยธากิตติวัฒน
เรืออากาศโท นพิน วรรณศุภ
เรืออากาศโท นภดล ชลประทาน
เรืออากาศโท นภพล อรัญพูล
เรืออากาศโท นภัสดล เล็กขาว
เรืออากาศโท นรวันทย โหมาศวิน
เรืออากาศโท นรเศรษฐ ขวัญเพ็ง
เรืออากาศโท นราชัย ชเยมะ
เรืออากาศโท นราศักดิ์ จิตรมา
เรืออากาศโท นรินทร อินทหอม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศโท นเรศ พรหมจารีย
เรืออากาศโท นัฐฉัตร วันมี
เรืออากาศโท นัฐชัย ศุภสวัสดิ์
เรืออากาศโท นัฐฐพล พลรักษา
เรืออากาศโท นัฐติกร จันทรตะ
เรืออากาศโท นัฐพงษ พูลทวี
เรืออากาศโท นันทศักดิ์
บุญพลอยสมบัติ
เรืออากาศโท นิติ แสงสุระ
เรืออากาศโท นิพนธ พลหิรัญ
เรืออากาศโท นิพนธ ศรีเสงี่ยม
เรืออากาศโท นิวัฒน เปลี่ยนมะณี
เรืออากาศโท นิวัต ปรางทับทิม
เรืออากาศโท นุกูล ปลั่งกลาง
เรืออากาศโท บรรจง พูลสวัสดิ์
เรืออากาศโท บรรจบ จิตจินดา
เรืออากาศโท บรรณวัจน ขามไชโยโรจน
เรืออากาศโท บัญชา ลาชมภู
เรืออากาศโท บัญชา สรอยสลับ
เรืออากาศโท บัณฑิต คิดหงัน
เรืออากาศโท บัณฑูร สิงหพงษ
เรืออากาศโท บํารุง นวมมะสิงห
เรืออากาศโท บุญชวง จันทรหางหวา
เรืออากาศโท บุญญฤทธิ์ กลั่นมีผล
เรืออากาศโท บุญธรรม ศรีสุทธะ

๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศโท บุญรอด จันทรโต
เรืออากาศโท บุญฤทธิ์ พึ่งหลา
เรืออากาศโท บุญเลิศ เจิมขุนทด
เรืออากาศโท บุญเลิศ สีนวนสกุนณี
เรืออากาศโท บุญเสริม อดิสุวรรณ
เรืออากาศโท ปกรณ พิสิฐศาสตร
เรืออากาศโท ปกรณ เสนาะกรรณ
เรืออากาศโท ปกาสิต
รังสิเสนา ณ อยุธยา
เรืออากาศโท ปกิจ ทัพเจริญ
เรืออากาศโท ปฏิภาณ นวลสุวรรณ
เรืออากาศโท ปฏิวัติ ลวรรณา
เรืออากาศโท ปฐวี แปนรินทร
เรืออากาศโท ปรมะ จินดาเลิศ
เรืออากาศโท ปรมะ สุวรรณดี
เรืออากาศโท ประจบ ทรัพยสิน
เรืออากาศโท ประจิญ ราชิวงศ
เรืออากาศโท ประจิม สอนสลับ
เรืออากาศโท ประทิว เทพสวัสดิ์
เรืออากาศโท ประทิว ราคา
เรืออากาศโท ประทีป เมฆสุวรรณ
เรืออากาศโท ประเทือง กุลประเสริฐ
เรืออากาศโท ประเทือง สุวรรณภักดี
เรืออากาศโท ประพันธ เจริญจิตต
เรืออากาศโท ประพันธ พรมมีเดช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๕๔ เรืออากาศโท ประพันธ สุนันทะ
๓๕๕ เรืออากาศโท ประพันธศักดิ์ พวงทวี
๓๕๖ เรืออากาศโท ประพันธุ
สิงหตระกูลฉัตร
๓๕๗ เรืออากาศโท ประภาส เภาออน
๓๕๘ เรืออากาศโท ประภาส อยูนัด
๓๕๙ เรืออากาศโท ประยูร แจมจํารัส
๓๖๐ เรืออากาศโท ประเวช อัมฤทธิ์
๓๖๑ เรืออากาศโท ประเวทย เทียมสุวรรณ
๓๖๒ เรืออากาศโท ประสาท เนาวไสศรี
๓๖๓ เรืออากาศโท ประสิทธิ์ ชายัณห
๓๖๔ เรืออากาศโท ประสิทธิ์ สินสังข
๓๖๕ เรืออากาศโท ประสิทธิชัย โฉมเฉิด
๓๖๖ เรืออากาศโท ประสิทธิ์ศักดิ์ ภูวรารักษ
๓๖๗ เรืออากาศโท ประเสริฐ บัวคลี่
๓๖๘ เรืออากาศโท ประเสริฐ พลสมบัติ
๓๖๙ เรืออากาศโท ประเสริฐ โพธิ
๓๗๐ เรืออากาศโท ประเสริฐศักดิ์ สมบูรณผล
๓๗๑ เรืออากาศโท ประหยัด ประชากูล
๓๗๒ เรืออากาศโท ปรัชญา คุมลวนลอม
๓๗๓ เรืออากาศโท ปรัชญา นิรามัยธาดา
๓๗๔ เรืออากาศโท ปรัชญา พงษปยะรัตน
๓๗๕ เรืออากาศโท ปรัชญา สุวรรณะ
๓๗๖ เรืออากาศโท ปราโมทย ศิริมิรินทร
๓๗๗ เรืออากาศโท ปริญญา นิธิเมธาวีระกุล

๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศโท ปริญญา มารศรี
เรืออากาศโท ปริวัฒณ อารีชาติ
เรืออากาศโท ปรีชา บัวบุตร
เรืออากาศโท ปรีชา ศรีบุญเรือง
เรืออากาศโท ปรีติวงษ บุรัสการ
เรืออากาศโท ปวันต จั่นตอง
เรืออากาศโท ปวีร บุญเกตุ
เรืออากาศโท ปญจพล พรมเกตุ
เรืออากาศโท ปญญวัศ วัฒนจินดา
เรืออากาศโท ปญญา กอนนาค
เรืออากาศโท ปญญา กิจอารีวรรณ
เรืออากาศโท ปญญา พิลึก
เรืออากาศโท ปญญา พุมโพธิ์
เรืออากาศโท ปญญา ยิ้มเอียด
เรืออากาศโท ปญญา รัตนประเสริฐ
เรืออากาศโท ปญญา สกาวนภากาศ
เรืออากาศโท ปญณุวัธน
อัจฉริยะปญญา
เรืออากาศโท ปยเทพ ชูทรัพย
เรืออากาศโท ปยะชาติ ศิริบูลย
เรืออากาศโท ปยะวัฒน สุขสันติ์
เรืออากาศโท ปโยรส ลมลอย
เรืออากาศโท ปุณณวิช ธรรมาธร
เรืออากาศโท เปรื่องปรัชญ
นวลรัตนตระกูล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศโท เผด็จ เดือนแจม
เรืออากาศโท เผาพัชร ออนอุระ
เรืออากาศโท ฝนทิพย มวงลาย
เรืออากาศโท พงคฤทธิ์ มีประเทศ
เรืออากาศโท พงศกร มโนนอม
เรืออากาศโท พงศพัฒน เพียสมณา
เรืออากาศโท พงศพันธุ สืบศรี
เรืออากาศโท พงศวิจักขณ กุดั่นนิล
เรืออากาศโท พงษ ตรีโสภณกุล
เรืออากาศโท พงษพัฒน เผาพงษคลาย
เรืออากาศโท พงษพัฒน อํานวยทรัพย
เรืออากาศโท พงษศักดิ์ เกิดคลาย
เรืออากาศโท พงษศักดิ์ ชํานาญกิจ
เรืออากาศโท พงษศักดิ์ ไวยากรณ
เรืออากาศโท พชร แจมสวาง
เรืออากาศโท พชรพล ทองหยอด
เรืออากาศโท พยัพ ฉิมเพชร
เรืออากาศโท พยัพ ทองมา
เรืออากาศโท พรเจษฎ จันทวานิช
เรืออากาศโท พรเทพ เทพประสิทธิ์
เรืออากาศโท พรเทพ รุงเรือง
เรืออากาศโท พรพงษ ปกครอง
เรืออากาศโท พรพล กลิ่นผกา
เรืออากาศโท พรภวิษย กลับไชย
เรืออากาศโท พรเลิศ สุนทรามระ

๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศโท พรวิษณุ รุมรวย
เรืออากาศโท พรศักดิ์ ขอยายกลาง
เรืออากาศโท พรศักดิ์ อาจแสน
เรืออากาศโท พรสิงห เภาออน
เรืออากาศโท พรหมเมศร
สุนทรเดชาวัฒน
เรืออากาศโท พริษฐ ชูกิจคุณ
เรืออากาศโท พลกฤต ธนะสังข
เรืออากาศโท พศพงศ นาคํา
เรืออากาศโท พะคะพงษ
ชาติสอนศีลทอง
เรืออากาศโท พัชระ มกรครรภ
เรืออากาศโท พัฒนพงษ พรหมพันธ
เรืออากาศโท พัฒนะ เหล็กเพชร
เรืออากาศโท พัฒนะชัย คําตา
เรืออากาศโท พัทธพล ณ นคร
เรืออากาศโท พันธชนก สิริกรรณะ
เรืออากาศโท พัศพงษ เนื้อเย็น
เรืออากาศโท พาสนสุพล หริตกุล
เรืออากาศโท พิจิตร จินชัย
เรืออากาศโท พิชัย เกตุตรีกร
เรืออากาศโท พิชิต มูลมา
เรืออากาศโท พิเชต กลั่นกลาย
เรืออากาศโท พิเชษฐ เที่ยงทวี
เรืออากาศโท พิทวัส สอนดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศโท พิทักษ ชาญชางเหล็ก
เรืออากาศโท พิทักษ วิจิตต
เรืออากาศโท พิพัฒน ติรจรัสวุฒิ
เรืออากาศโท พิริยะ รุงเรือง
เรืออากาศโท พิษณุ สวางเนตร
เรืออากาศโท พิสัณฑ ขุมทรัพย
เรืออากาศโท พิสุทธิ์ ทิพยเสม
เรืออากาศโท พีรภัทร ชูชื่น
เรืออากาศโท พีรมล แขมทิพย
เรืออากาศโท พีระดนย ปาปะขํา
เรืออากาศโท พีรัช ลับไพรี
เรืออากาศโท พุฒนันท ตั้งใจ
เรืออากาศโท พุฒิพงศ ไพรเจริญ
เรืออากาศโท พูลศักดิ์ พงษนาค
เรืออากาศโท พูลสวัสดิ์ อยูยง
เรืออากาศโท ไพฑูรย ชูราษี
เรืออากาศโท ไพรวุฒิ อชินีทองคํา
เรืออากาศโท ไพรัตน ดวงนอย
เรืออากาศโท ไพสิฐ เนียมสิน
เรืออากาศโท ภรต อุณหรัตน
เรืออากาศโท ภัทรชนัน ทองออน
เรืออากาศโท ภัทรพล ยุวคต
เรืออากาศโท ภัทรพล อองไพฑูรย
เรืออากาศโท ภัทระ อภิสุข
เรืออากาศโท ภัสภูมิ เพ็งดวง

๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศโท ภาคภูมิ ลิปยสกุล
เรืออากาศโท ภาคภูมิ ศักดิ์พรม
เรืออากาศโท ภาณุพงศ รัตยา
เรืออากาศโท ภาณุพงษ นันทชัย
เรืออากาศโท ภาณุพงษ มีนุชนาถ
เรืออากาศโท ภาณุวัฒน กอคุณพิพัฒน
เรืออากาศโท ภาณุวัฒน วงศปยะบวร
เรืออากาศโท ภาณุวิชญ มาลัยกุล
เรืออากาศโท ภาณุวุฒิ โสธรชัย
เรืออากาศโท ภานุพงษ เกษตรสิน
เรืออากาศโท ภานุวัฒน ศิริกิจ
เรืออากาศโท ภานุวัฒน สายประเสริฐ
เรืออากาศโท ภานุสรณ พุทไทย
เรืออากาศโท ภาสกร ศิริวราวาท
เรืออากาศโท ภาสวัตน ปดตะคุ
เรืออากาศโท ภาสุวัฒน ใจชื้น
เรืออากาศโท ภิชาติ ชิณวัฒน
เรืออากาศโท ภุชงค กลากลางชน
เรืออากาศโท ภุชงค คําวงศษา
เรืออากาศโท ภุชงค ชัยภูมิ
เรืออากาศโท ภุชพงศ นวลศรี
เรืออากาศโท ภูดิท เหลืองพวงทอง
เรืออากาศโท ภูดิศ ทองสัมฤทธิ์
เรืออากาศโท ภูมิรพี คายาดี
เรืออากาศโท ภูมิวัฒน จรัสศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศโท ภูมิสันต ธงไชย
เรืออากาศโท ภูเมศวร เมืองแกว
เรืออากาศโท ภูริ จุลพัลลภ
เรืออากาศโท ภูริต พันธุวงษ
เรืออากาศโท ภูริพงศ อนันตสินชัย
เรืออากาศโท ภูริวัฒ อาศิรวาท
เรืออากาศโท มฆวัน ปกขาว
เรืออากาศโท มงคล ดวงชาง
เรืออากาศโท มนชัย เจริญภัทราวุฒิ
เรืออากาศโท มนตเทียน สุวรรณโรจน
เรืออากาศโท มนตรี ขัติกุล
เรืออากาศโท มนตรี บอวารี
เรืออากาศโท มนตรี พึ่งเกษ
เรืออากาศโท มนตรี ศรีฟก
เรืออากาศโท มนัส ฉ่ําชื่น
เรืออากาศโท มนัส ปานพรหม
เรืออากาศโท มานพ สุวรรณนาบูรณ
เรืออากาศโท มานะ ชํานาญวาด
เรืออากาศโท มานะ พวงเจริญ
เรืออากาศโท มานะ รอดสุวรรณ
เรืออากาศโท มานัส เทพกิจ
เรืออากาศโท มาโนด ชูศรี
เรืออากาศโท มาไว ระหงษ
เรืออากาศโท เมตต วงษจันทร
เรืออากาศโท เมธี จิตตชุม

๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศโท เมธี มีขันทอง
เรืออากาศโท ยงยุทธ กบิลสิงห
เรืออากาศโท ยงยุทธ แตงจันทร
เรืออากาศโท ยงยุทธ ยิ้มอิ่ม
เรืออากาศโท ยงยุทธ อมรดิษฐ
เรืออากาศโท ยศพร เชิดโฉม
เรืออากาศโท ยิ่งยง เครือใจ
เรืออากาศโท ยิ่งยศ พุกอนันต
เรืออากาศโท ยิ่งศักดิ์ นิลจาด
เรืออากาศโท ยุทธนา การกลจักร
เรืออากาศโท ยุทธนา สุตนพัฒน
เรืออากาศโท ยุทธพงศ ชาวโคราช
เรืออากาศโท ยุทธพร นพคุณ
เรืออากาศโท ยุทธภูมิ บรรเทากุล
เรืออากาศโท ยุทธศักดิ์ ยิ้มเจริญ
เรืออากาศโท ยุรนันท
นวรัตน ณ อยุธยา
เรืออากาศโท โยธินภานุวัช โตพังเทียม
เรืออากาศโท รชต จูประเสริฐ
เรืออากาศโท รณกร เฝาหาผล
เรืออากาศโท รณกฤต สิมลา
เรืออากาศโท รณชัย วิลาสตระกูล
เรืออากาศโท รณภูมิ แตงฤทธิ์
เรืออากาศโท รวินท เย็นเปรม
เรืออากาศโท ระพี ศิรินันท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศโท รักเกียรติ สรรพยานุวัฒน
เรืออากาศโท รักพงศ ภักดี
เรืออากาศโท รัชศักดิ์ พิมพะ
เรืออากาศโท รัฐศาสตร เศรษฐกุลวดี
เรืออากาศโท ราเชนทร ชลหาญ
เรืออากาศโท รุงเพชร สมบูรณ
เรืออากาศโท รุงโรจน ระยับศรี
เรืออากาศโท เรืองยศ ชิงชัย
เรืออากาศโท ลัทธพล ขจรกิจโกศล
เรืออากาศโท เลิศชาย ศรีภู
เรืออากาศโท วชิระ ชํานาญคา
เรืออากาศโท วชิระ อาษานอก
เรืออากาศโท วชิรา โสแพทย
เรืออากาศโท วรฉัตร นาอุบล
เรืออากาศโท วรชาติ เดชเจริญ
เรืออากาศโท วรเชษฐ เอี่ยมอิ่ม
เรืออากาศโท วรท โกสุมวัชราภรณ
เรืออากาศโท วรพงศ วัณณรถ
เรืออากาศโท วรพล จอมมูล
เรืออากาศโท วรพล จุสนั่น
เรืออากาศโท วรภพ ศศิรธา
เรืออากาศโท วรวัฒน เทศขํา
เรืออากาศโท วรวิชญ ตรีสุนทรรัตน
เรืออากาศโท วรวิทย ยิ่งยวด
เรืออากาศโท วราวุฒิ วิสุทธิชาติ

๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศโท วรินทร ภูศิวิกานนท
เรืออากาศโท วสวัตติ์ บัวเผือก
เรืออากาศโท วสันต พรรณศรี
เรืออากาศโท วัชรพงษ สอนจันทร
เรืออากาศโท วัชรพล ธรรมบุญญา
เรืออากาศโท วัชระ ตันเกษม
เรืออากาศโท วัชรินทร นกทอง
เรืออากาศโท วัชรินทร สายอินทร
เรืออากาศโท วัฒชิระ สุวรรณศรี
เรืออากาศโท วัฒนา มีแสงนิล
เรืออากาศโท วัฒนา ศรีศาล
เรืออากาศโท วันชัย อุทัยชาติ
เรืออากาศโท วันชาติ สุพะศิริ
เรืออากาศโท วันทชัย พฤกษปติ
เรืออากาศโท วัลลภ จําแนกรส
เรืออากาศโท วาทิศ ทวิชศรี
เรืออากาศโท วายุกร ทองอราม
เรืออากาศโท วิชัย โพธิ์ลังกา
เรืออากาศโท วิชัย วงกลม
เรืออากาศโท วิชัย เสมาทอง
เรืออากาศโท วิชาญ ธิพุทธา
เรืออากาศโท วิเชียร ประพันธพัฒ
เรืออากาศโท วิเชียร ปานประดิษฐ
เรืออากาศโท วิเชียร เสงี่ยมงาม
เรืออากาศโท วิเชียร อสิพงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศโท วิทวัส ภูเกิด
เรืออากาศโท วิทวัส อนันตเดโชชัย
เรืออากาศโท วินัย ฉันทผอง
เรืออากาศโท วินัย ตุลาคุปต
เรืออากาศโท วินัย วรธงไชย
เรืออากาศโท วิรชาติ เมฆลอย
เรืออากาศโท วิรัช มากโฉม
เรืออากาศโท วิศาล ขันธวิเศษ
เรืออากาศโท วิศิษฏ เลิศปญญางาม
เรืออากาศโท วิษณุ พิทักษมงคล
เรืออากาศโท วิสัย เขียนสาร
เรืออากาศโท วิสุทธิ์ ไชยเนตร
เรืออากาศโท วีนัส บุญเจริญ
เรืออากาศโท วีรสิทธิ์ สุทธิสารากร
เรืออากาศโท วีระ คงสมบูรณ
เรืออากาศโท วีระ ชาวปลายนา
เรืออากาศโท วีระ ทรงพันธุคชสาร
เรืออากาศโท วีระ สวางจิตร
เรืออากาศโท วีระ สิทธิเวช
เรืออากาศโท วีระชัย ชาญชัยวีระพันธุ
เรืออากาศโท วีระชัย เนตรกลิ่น
เรืออากาศโท วีระพงษ อํานวย
เรืออากาศโท วีระพันธ จุลประสิทธิ์พงษ
เรืออากาศโท วีระศักดิ์ วงศภูดร
เรืออากาศโท วุฒิกร ขันธวิชัย

๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศโท วุฒิชัย บูรณะ
เรืออากาศโท วุฒิชัย โพยนอก
เรืออากาศโท วุฒิชัย มาสุข
เรืออากาศโท ไวชยันต ขันตี
เรืออากาศโท ไวยวุฒิ อุดชาชน
เรืออากาศโท ศรรกฏิยพงศ คําภิรมย
เรืออากาศโท ศรศักดิ์ ศรีนอย
เรืออากาศโท ศรันย พันธอุน
เรืออากาศโท ศราวุธ ไทยประกอบ
เรืออากาศโท ศราวุธ รัศมี
เรืออากาศโท ศศิน จําปาวงศ
เรืออากาศโท ศักชัย บุญประสิทธิ์
เรืออากาศโท ศักดา จันทรขจร
เรืออากาศโท ศักดิ์ชัย เทียนชัยทัศน
เรืออากาศโท ศักดิ์ชัย วิจิตรกิ่ง
เรืออากาศโท ศักดินนท กตะศิลา
เรืออากาศโท ศักดิ์โสภณ สงชัย
เรืออากาศโท ศานิตย ชัยวงศ
เรืออากาศโท ศิรชัช โอวาสิทธิ์
เรืออากาศโท ศิรชัฎ บุญสิทธิ์
เรืออากาศโท ศิรภัสร เทียนพันธุ
เรืออากาศโท ศิระ พิมานทิพย
เรืออากาศโท ศิระ ศิระสวัสดิ์
เรืออากาศโท ศิระ สุขกรี
เรืออากาศโท ศิริชัย บุญศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศโท ศิริพงษ ไกรนิตย
เรืออากาศโท ศิริวัฒน สาขา
เรืออากาศโท ศิวกร วรวิบูลยสวัสดิ์
เรืออากาศโท ศิววิศว หาญหาว
เรืออากาศโท ศุภกร วงษศรี
เรืออากาศโท ศุภกิจ จันทรตะ
เรืออากาศโท ศุภกิจ อินทะชัย
เรืออากาศโท ศุภโชค วิจาระธรรม
เรืออากาศโท ศุภณัฐ นอยโสภา
เรืออากาศโท ศุภวัฒน ตะวงครัตน
เรืออากาศโท ศุภวิชญ อินทรกําแหง
เรืออากาศโท ศุภศิษฎ เฮงสวัสดิ์
เรืออากาศโท ศุภัช สินชาติ
เรืออากาศโท เศรษฐศิลป ลิ้มฉุน
เรืออากาศโท สกนธ โกศัลวัฒน
เรืออากาศโท สกนธ วงษพยอม
เรืออากาศโท สกล จิระธนเมธี
เรืออากาศโท สกล ประศาสนธรรม
เรืออากาศโท สกล มีบุญ
เรืออากาศโท สงบ บุญทับถม
เรืออากาศโท สถาพร วิเชียร
เรืออากาศโท สถิตย สัตยสม
เรืออากาศโท สนธยา ประสงคเงิน
เรืออากาศโท สนธยา ศรีโสภณ
เรืออากาศโท สนิท ธรรมสิทธิ์

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศโท สมเกียรติ อินทรเกิด
เรืออากาศโท สมควร มั่นคง
เรืออากาศโท สมคิด อยูพวง
เรืออากาศโท สมจินต สมบุญ
เรืออากาศโท สมชาติ ไชยเขตต
เรืออากาศโท สมชาย สอนสืบ
เรืออากาศโท สมเดช นีมะเริง
เรืออากาศโท สมเดช สวาสนอก
เรืออากาศโท สมนึก ชุมชูจันทร
เรืออากาศโท สมนึก ดอกไมงาม
เรืออากาศโท สมบัติ รอดนอย
เรืออากาศโท สมบูรณ ดาวสุข
เรืออากาศโท สมบูรณ ไวยศิลา
เรืออากาศโท สมพงษ รากแกน
เรืออากาศโท สมพงษ สะใบบาง
เรืออากาศโท สมพร พลอยพิมล
เรืออากาศโท สมโภชน ลมลอย
เรืออากาศโท สมฤทธิ์ สมเพชร
เรืออากาศโท สมศักดิ์ แกวกมล
เรืออากาศโท สมศักดิ์ จันทรสิงห
เรืออากาศโท สมศักดิ์ ชุริวัน
เรืออากาศโท สมศักดิ์ สิงหคูณ
เรืออากาศโท สมศักดิ์ สุขพันธ
เรืออากาศโท สมศักดิ์ สุวรรณบุตร
เรืออากาศโท สมศักดิ์ หมอกออน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศโท สมหมาย ผิวพิมพดี
เรืออากาศโท สมัชญพล วสุประเสริฐ
เรืออากาศโท สมิทธ แรงทน
เรืออากาศโท สรรเสริญ ปนสุวรรณ
เรืออากาศโท สรวิศ ตุมทรัพย
เรืออากาศโท สรายุทธ บูรณบุณย
เรืออากาศโท สราวุฒิ ผลาชีวะ
เรืออากาศโท สราวุธ ยังวิลัย
เรืออากาศโท สวัส ฉัตรบุบผา
เรืออากาศโท สวัสดิ์ สิงหโตเผือก
เรืออากาศโท สวัสดิ์ อุนสุข
เรืออากาศโท สองศึก คําตะเพ็ชร
เรืออากาศโท สเอิบ ศรีสมัย
เรืออากาศโท สังเวียน เตจะวัน
เรืออากาศโท สัญชัย จําปากะนันท
เรืออากาศโท สัญชาย สงวนดี
เรืออากาศโท สัญญา พันธเพ็ง
เรืออากาศโท สัญญา ระฆัง
เรืออากาศโท สันติ ปูนทอง
เรืออากาศโท สันติ อนุพันธ
เรืออากาศโท สันธาร พันธสงา
เรืออากาศโท สาธิต ภูประสงค
เรืออากาศโท สายชล ใจหลอ
เรืออากาศโท สํารวม ประครอง
เรืออากาศโท สําราญ ผลมะกรูด

๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศโท สําเรียง พูลเนียม
เรืออากาศโท สิทธิชัย ณ บางชาง
เรืออากาศโท สิทธิชัย นามแปน
เรืออากาศโท สิทธิชัย บุญประสิทธิ์
เรืออากาศโท สิทธิโชค ชวยชนะ
เรืออากาศโท สิทธิเดช ศุภกูล
เรืออากาศโท สิทธิพงศ แสนแมน
เรืออากาศโท สิทธิพร โพธิ์สิงห
เรืออากาศโท สินชัย สมพงษ
เรืออากาศโท สิรภพ ศิลปวิโรจน
เรืออากาศโท สืบสมบัติ ตกตน
เรืออากาศโท สุกิจ มโนภินิเวศ
เรืออากาศโท สุขสันต อวนแกว
เรืออากาศโท สุชาติ เกิดเมฆ
เรืออากาศโท สุชาติ พวงเจริญ
เรืออากาศโท สุทธินันท เหรียญทอง
เรืออากาศโท สุทธิพงศ บุญเลิศ
เรืออากาศโท สุทธิพงษ โตษยานนท
เรืออากาศโท สุทธิพงษ แทนมาก
เรืออากาศโท สุทธิพงษ นุนอย
เรืออากาศโท สุทธิวุธ สุขคง
เรืออากาศโท สุทธิสาร ธัญญกิจ
เรืออากาศโท สุทัศน จันทรา
เรืออากาศโท สุทิน พุกเจริญ
เรืออากาศโท สุเทพ ออนทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศโท สุธนัย ดาผา
เรืออากาศโท สุธา ธรรมสุวรรณ
เรืออากาศโท สุธี ทองเพิ่ม
เรืออากาศโท สุนทร สุนทรประทม
เรืออากาศโท สุนันท ตระหงาน
เรืออากาศโท สุประเสริฐ ยมโพธิ์กลาง
เรืออากาศโท สุปรัชญา คารวานนท
เรืออากาศโท สุปรีย เส็งพานิช
เรืออากาศโท สุพจน ชูศิริ
เรืออากาศโท สุพจน เยาวฤทธิ์
เรืออากาศโท สุพรรณ บุญแจม
เรืออากาศโท สุพิพัฒน ราชแพทยาคม
เรืออากาศโท สุภกิจ จําปานอย
เรืออากาศโท สุภชัย แกวคะตา
เรืออากาศโท สุเมธ จั่นตอง
เรืออากาศโท สุรกริช ภูประกร
เรืออากาศโท สุรชัย รักประยูร
เรืออากาศโท สุรชัย อนุกูล
เรืออากาศโท สุรเดช กิตติวรรณโชติ
เรืออากาศโท สุรพล ภูชาญ
เรืออากาศโท สุรพล สุริวงษ
เรืออากาศโท สุรพันธ อินทรสถาพร
เรืออากาศโท สุรศักดิ์ สุริยะ
เรืออากาศโท สุรศักดิ์ อุนติ๊บ
เรืออากาศโท สุรสินธ พูลเพิ่ม

๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศโท สุรินทร เพ็ชรอินทร
เรืออากาศโท สุริยพงษ ขาวสําลี
เรืออากาศโท สุริยะ ธรรมลังกา
เรืออากาศโท สุวัฒน ขาวพันธ
เรืออากาศโท สุวัตร แสนสุข
เรืออากาศโท สุวิชา ธรรมโชติ
เรืออากาศโท สุวินท รักสลาม
เรืออากาศโท เสรี ใหมเกื้อ
เรืออากาศโท เสวก ไลเลิศ
เรืออากาศโท เหมรัศมิ์ หงษทอง
เรืออากาศโท อณุชา สิงหสังข
เรืออากาศโท อดิศักดิ์ กุลจิตติจรรยา
เรืออากาศโท อดิศักดิ์ นพวงศ
เรืออากาศโท อดิศักดิ์ ศรีดารอด
เรืออากาศโท อดิศักดิ์ สาลีโนศักดิ์
เรืออากาศโท อดิศักดิ์ หองสุวรรณ
เรืออากาศโท อดุลย ตระกูลวงศ
เรืออากาศโท อทิมาศ อํานวยชัย
เรืออากาศโท อธิราช เปรมกาศ
เรืออากาศโท อนนท สุขมหันต
เรืออากาศโท อนันตชัย ตั้งสินทวีวัฒน
เรืออากาศโท อนันตชัย ธูปเมฆ
เรืออากาศโท อนุกูล ฤกษตระกูล
เรืออากาศโท อนุชา ปุณณะเวส
เรืออากาศโท อนุชา เพ็ชรอุไร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศโท อนุชิต ทําจะดี
เรืออากาศโท อนุพงศ ไชยตา
เรืออากาศโท อนุพงษ นาคสะโร
เรืออากาศโท อนุมาน สุวรรณกูฏ
เรืออากาศโท อนุรักษ บุญรุง
เรืออากาศโท อนุรักษ พรหมพูล
เรืออากาศโท อนุสรณ ณ ปตตานี
เรืออากาศโท อโนชา แกวเลิศ
เรืออากาศโท อภิชาติ ทับนาง
เรืออากาศโท อภินันท รุงเรืองศรี
เรืออากาศโท อภิรักษ ทองจันทร
เรืออากาศโท อภิรักษ อารีพันธุ
เรืออากาศโท อภิวัฒน เตชธรรมนาถ
เรืออากาศโท อภิศักดิ์ เกิดประดิษฐ
เรืออากาศโท อภิศักดิ์ วุฑฒวิภาต
เรืออากาศโท อมรศักดิ์ กลางคาร
เรืออากาศโท อรรณพ ไชยบุตร
เรืออากาศโท อรรถพนธ หาญสุข
เรืออากาศโท อรุณวัฒน รุงสวาง
เรืออากาศโท อัครเดช สนามพล
เรืออากาศโท อัครพงษ โนรีเวช
เรืออากาศโท อัครวัฒน ปทุมสูตร
เรืออากาศโท อัครินทร พูนทวีรวินนท
เรืออากาศโท อัฎฮา บัวเชย
เรืออากาศโท อัศวิน ไตรพิศ

๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศโท อัศวิน พัวปวโรภาส
เรืออากาศโท อัษฎางค แสงดี
เรืออากาศโท อาคเนย พรอมจิตร
เรืออากาศโท อาคม ศรีทองแท
เรืออากาศโท อาคม ศิริพิน
เรืออากาศโท อาคม เหลื่อมเจริญ
เรืออากาศโท อาทิตย ทุมบาล
เรืออากาศโท อาทิตย นิ่มวัฒนา
เรืออากาศโท อานนท มีอุสาห
เรืออากาศโท อานุภาพ ปาลา
เรืออากาศโท อายุทธ นาคทิพย
เรืออากาศโท อํานาจ ชาญตะกั่ว
เรืออากาศโท อําพล นอยประเสริฐ
เรืออากาศโท อิทธิพล ทวีศรี
เรืออากาศโท อิทธิพล พลอยกระจาง
เรืออากาศโท อิทธิพล ศรีษร
เรืออากาศโท อิทธิพล อุนนิ่ม
เรืออากาศโท อิมพัลส อัสโย
เรืออากาศโท อิศรากร กลอมเกลี้ยง
เรืออากาศโท อิศเรศ ทองนพคุณ
เรืออากาศโท อิสเรศ ยะกะกุล
เรืออากาศโท อุทัยวุฒิ แจงแสงทอง
เรืออากาศโท เอกชัย เย็นตา
เรืออากาศโท เอกชัย โสพันธุ
เรืออากาศโท เอกโชค ออนนวล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศโท เอกนรินทร ไทรยอย
เรืออากาศโท เอกพงค รอดภัย
เรืออากาศโท เอกรัฐ ตรีอุโภชน
เรืออากาศโท เอกรัตน เมืองดวง
เรืออากาศโท เอกรินทร สมณา
เรืออากาศโท เอกลักษณ จําปามวง
เรืออากาศโท เอนก สาระพงษ
เรืออากาศตรี กรีฑา จันทรานุสรณ
เรืออากาศตรี กันตภณ ทองจาด
เรืออากาศตรี กิตติพงศ ภาแจม
เรืออากาศตรี กิตติพิชญ สุขสังข
เรืออากาศตรี ชัยรัตน สิทธิเวช
เรืออากาศตรี ชูชัย อุนที
เรืออากาศตรี ชูชาติ สวางเมฆ
เรืออากาศตรี ไชยยงค แกวลี
เรืออากาศตรี ไตรรัตน เกียรติกลาหาญ
เรืออากาศตรี ถาวร จอกลอย
เรืออากาศตรี ทวีป กลอมสุข
เรืออากาศตรี ทวีป ออนเปรี้ยว
เรืออากาศตรี ธนาเดชร ชาคริตะกุล
เรืออากาศตรี บัณฑิต ขวัญเมือง
เรืออากาศตรี บุญธรรม ตุมไทยสาคร
เรืออากาศตรี บุญสง ทรัพยหนุน
เรืออากาศตรี บุญสืบ ปานนอย
เรืออากาศตรี ประดิษฐ ปุนอุดม

๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี
เรืออากาศตรี
เรืออากาศตรี
เรืออากาศตรี
เรืออากาศตรี
เรืออากาศตรี
เรืออากาศตรี
เรืออากาศตรี
เรืออากาศตรี
เรืออากาศตรี
เรืออากาศตรี
เรืออากาศตรี
เรืออากาศตรี
เรืออากาศตรี
เรืออากาศตรี
เรืออากาศตรี
เรืออากาศตรี
เรืออากาศตรี
เรืออากาศตรี
เรืออากาศตรี
เรืออากาศตรี
เรืออากาศตรี
เรืออากาศตรี
เรืออากาศตรี
เรืออากาศตรี

ประทีป ยังสนอง
ปราโมทย ไพฑูรย
ปญญา กมลสินธุ
พจน แสงรักษวงศ
พีระ กลิ่นกลั่น
เพชรรัตน แจงสูงเนิน
มนตรี วันอุน
มนู นมสาตร
ยอดชาย นวมพันธ
ลอน ดอกแสง
ลัพธลาภ เหมือนเผา
วัชระ เพ็ชรสวาง
วันชัย หาญชนบท
วินัย ทองหลอ
วีระ กรีถาวร
วุฒิพงษ มาลัยเปย
สมควร บัวออน
สมใจ โถแกว
สมชาย ปรีชล
สิริ ชาติทรัพยสิน
สุดใจ ฟกออน
สุธี แกวยศ
สุนทร สิงหไชย
สุพจน องอาจ
อรุณศักดิ์ ยิ้มไทย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี เอกชัย วรเวช
พันจาอากาศเอก ทศพร ยิ้มนอย
พันจาอากาศเอก ไมตรี มนัสชัย
เรืออากาศโทหญิง กชพร ชัยเมือง
เรืออากาศโทหญิง กชพร วองสกุล
เรืออากาศโทหญิง กนกวรรณ คงเทพ
เรืออากาศโทหญิง กมลชนก จันทรเกตุ
เรืออากาศโทหญิง กมลชนก ชื่นชมคุณ
เรืออากาศโทหญิง กมลชนก พุมดอกไม
เรืออากาศโทหญิง กมลรัตน เรือนมา
เรืออากาศโทหญิง กรกนก
กาญจนสุทธิศิลป
เรืออากาศโทหญิง กรรณิการ บุญเทียน
เรืออากาศโทหญิง กฤษณา ฟูเต็ม
เรืออากาศโทหญิง กฤษณี กลิ่นโพธิ์
เรืออากาศโทหญิง กวิตา ทองดี
เรืออากาศโทหญิง กษิรา นวรัตนากร
เรืออากาศโทหญิง กัญญาพัชร
เขตสระนอย
เรืออากาศโทหญิง กัณฐิกา
สุจริยานุรักษ
เรืออากาศโทหญิง กัลยา วงศแกว
เรืออากาศโทหญิง กาญจนพัศ
เพงชยนิษฐ
เรืออากาศโทหญิง กาญจนา เกิดสุข

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๙๑๙ เรืออากาศโทหญิง กานตชนก
จรรยารักษ
๙๒๐ เรืออากาศโทหญิง กานตชนก ไชยมงคล
๙๒๑ เรืออากาศโทหญิง กานตพิชชา คํารักษ
๙๒๒ เรืออากาศโทหญิง กานตพิชชา เชาวลิต
๙๒๓ เรืออากาศโทหญิง กานตรวี รวมกิ่ง
๙๒๔ เรืออากาศโทหญิง กานตวลัย
อินพรหม
๙๒๕ เรืออากาศโทหญิง กิตติยา จันทนะ
๙๒๖ เรืออากาศโทหญิง กีรติ กีรานนท
๙๒๗ เรืออากาศโทหญิง กุลยนิตย เหลาคํา
๙๒๘ เรืออากาศโทหญิง กุลยา แกวใจปา
๙๒๙ เรืออากาศโทหญิง กุลอุมา อั้นจุกฉุน
๙๓๐ เรืออากาศโทหญิง เกวลิน เพ็งสลุด
๙๓๑ เรืออากาศโทหญิง เกศกัญญา ไทยกลั่น
๙๓๒ เรืออากาศโทหญิง เกศนีย สุยะนา
๙๓๓ เรืออากาศโทหญิง เกศสุดา ชางตอ
๙๓๔ เรืออากาศโทหญิง เกศสุดา
อุมบางตลาด
๙๓๕ เรืออากาศโทหญิง ขนิษฐา บุญจูง
๙๓๖ เรืออากาศโทหญิง ขวัญใจ หมีแรต
๙๓๗ เรืออากาศโทหญิง ขวัญชนก
พวงนาคพันธุ
๙๓๘ เรืออากาศโทหญิง ขวัญฟา
วัฒนาสิทธิกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศโทหญิง คณางค ทองแยม
เรืออากาศโทหญิง จตุพร เฉลิมเรืองรอง
เรืออากาศโทหญิง จตุพร สุระอารีย
เรืออากาศโทหญิง จริยาพร เกลียวเงิน
เรืออากาศโทหญิง จันจิรา หนูสลุง
เรืออากาศโทหญิง จันทนา แทงทอง
เรืออากาศโทหญิง จันทรทิพย แกวปาน
เรืออากาศโทหญิง จันทิมา อมรศิริกุล
เรืออากาศโทหญิง จารุณี กลยนี
เรืออากาศโทหญิง จารุเนตร เคาแคน
เรืออากาศโทหญิง จิณณณิชา
หมื่นจี้หิรัญ
เรืออากาศโทหญิง จิตติมา เพ็งปาน
เรืออากาศโทหญิง จิตรภากร
ดํารัสการ
เรืออากาศโทหญิง จินตจุฑา ตวนเพ็ชร
เรืออากาศโทหญิง จินตนา พงษาธรณ
เรืออากาศโทหญิง จินัตดา เหมาะสมาน
เรืออากาศโทหญิง จิรภิญญา เชาวชาญ
เรืออากาศโทหญิง จิราภรณ สิงหะนัด
เรืออากาศโทหญิง จีระกาญจน
จิตรกลา
เรืออากาศโทหญิง จุฑาทิพย กิ้มจอง
เรืออากาศโทหญิง จุฑามณี
เพชรประดับ

๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศโทหญิง จุฑามาศ ทองบาง
เรืออากาศโทหญิง จุฑารัตน รื่นบรรเทิง
เรืออากาศโทหญิง จุฑารัตน สุดเลิศสิน
เรืออากาศโทหญิง ฉัตรแกว ขาวสระคู
เรืออากาศโทหญิง ชญาดา โชคอภินันท
เรืออากาศโทหญิง ชญานิน ซุนเสียง
เรืออากาศโทหญิง ชนกนันท จรรยา
เรืออากาศโทหญิง ชนัญภัค หลักมวง
เรืออากาศโทหญิง ชนากานต สอนจาน
เรืออากาศโทหญิง ชนิกา เสนางคนารถ
เรืออากาศโทหญิง ชมจันทร สุขงาม
เรืออากาศโทหญิง ชยาภรณ
กาญจนะโภคิน
เรืออากาศโทหญิง ชลธิชา โพชนิกร
เรืออากาศโทหญิง ชลภัทรธา แกวสากล
เรืออากาศโทหญิง ชวนพิศ โภคทรัพย
เรืออากาศโทหญิง ชอทิพย มุกงาม
เรืออากาศโทหญิง ชุติกานต ทองสงแสง
เรืออากาศโทหญิง เชนิสา พระมาลา
เรืออากาศโทหญิง โชติระวี พิลาโสภา
เรืออากาศโทหญิง โชษิตา สังขสะอาด
เรืออากาศโทหญิง ญาณิกา กิจพอคา
เรืออากาศโทหญิง ฎาฏิณี เพ็ชรสม
เรืออากาศโทหญิง ฐภัสทนัน อุไรงาม
เรืออากาศโทหญิง ฐานิสรา นิสยันต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๙๘๔ เรืออากาศโทหญิง ฐาปนี ปะจันระ
๙๘๕ เรืออากาศโทหญิง ฐิวดี ปานแกว
๙๘๖ เรืออากาศโทหญิง ฑิฆัมพร
ทรัพยชาวนา
๙๘๗ เรืออากาศโทหญิง ณฐชนน
เกตุกลัดอยู
๙๘๘ เรืออากาศโทหญิง ณัชณภัทร ใจอดทน
๙๘๙ เรืออากาศโทหญิง ณัชสิปางค
ชัชชญาธร
๙๙๐ เรืออากาศโทหญิง ณัฏฐภัสสา
แจมจันทร
๙๙๑ เรืออากาศโทหญิง ณัฐกานต บุณยกิจ
๙๙๒ เรืออากาศโทหญิง ณัฐฐาวีรนุช
ธรรมรักษกุล
๙๙๓ เรืออากาศโทหญิง ณัฐณิชา
ชมพะนันทน
๙๙๔ เรืออากาศโทหญิง ณัฐธิดา พรหมภักดี
๙๙๕ เรืออากาศโทหญิง ณัฐนันท
เมตตานนท
๙๙๖ เรืออากาศโทหญิง ณัฐปภัศร
อธิบดิ์ตระกูล
๙๙๗ เรืออากาศโทหญิง ณัฐพร คําพวง
๙๙๘ เรืออากาศโทหญิง ณัฐพร มั่งสุข
๙๙๙ เรืออากาศโทหญิง ณัฐรดา
จันทรฝาก

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๐๐๐ เรืออากาศโทหญิง ณัฐรดา
ประคองคํา
๑๐๐๑ เรืออากาศโทหญิง ณัฐวลัย
ปยะอิศรากุล
๑๐๐๒ เรืออากาศโทหญิง ณัติยา ไทยตรง
๑๐๐๓ เรืออากาศโทหญิง ณิชกานต แสงอน
๑๐๐๔ เรืออากาศโทหญิง ณิชพัณณ
จิระวุฒิไพศาล
๑๐๐๕ เรืออากาศโทหญิง ณิชพัทร ชนะรบ
๑๐๐๖ เรืออากาศโทหญิง ณิชาภัทร มุงการ
๑๐๐๗ เรืออากาศโทหญิง ณิยวรรณ สีนิล
๑๐๐๘ เรืออากาศโทหญิง ดรุณี ดอกไมทอง
๑๐๐๙ เรืออากาศโทหญิง ดวงกมล
ธรศิริรัตน
๑๐๑๐ เรืออากาศโทหญิง ดวงพร ใหมมาก
๑๐๑๑ เรืออากาศโทหญิง ดวงหทัย พุมเกิด
๑๐๑๒ เรืออากาศโทหญิง ดวงอนงค
อรุณเกษร
๑๐๑๓ เรืออากาศโทหญิง ดารัตน เห็มศรี
๑๐๑๔ เรืออากาศโทหญิง เดือนฉาย ชางยอม
๑๐๑๕ เรืออากาศโทหญิง ตระการตา
มหาสุคนธ
๑๐๑๖ เรืออากาศโทหญิง ถุงทอง เต็มเปยม
๑๐๑๗ เรืออากาศโทหญิง ทัชชญา
ภัทรธรวราดล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐๑๘ เรืออากาศโทหญิง ทัดดาว พรวัฒนา
๑๐๑๙ เรืออากาศโทหญิง ทิพพิชา มาทิพย
๑๐๒๐ เรืออากาศโทหญิง ทิพยเกษร
วรรณภักตร
๑๐๒๑ เรืออากาศโทหญิง ทิพยสุดา
จันทรปาน
๑๐๒๒ เรืออากาศโทหญิง ทิพวรรณ ฤกษดี
๑๐๒๓ เรืออากาศโทหญิง ทิพวรรณ
แสงพระอินทร
๑๐๒๔ เรืออากาศโทหญิง ธนวรรณ เพราแกว
๑๐๒๕ เรืออากาศโทหญิง ธนัฏฐา สายหัสดี
๑๐๒๖ เรืออากาศโทหญิง ธมลวรรณ ศรีกลั่น
๑๐๒๗ เรืออากาศโทหญิง ธัญญฐิตา
วงศชัยกิตติโชค
๑๐๒๘ เรืออากาศโทหญิง ธัญญารัตน
เพ็ชรวุฒ
๑๐๒๙ เรืออากาศโทหญิง ธัญสิริ จันทะหิน
๑๐๓๐ เรืออากาศโทหญิง ธาชินี ศรีบุญ
๑๐๓๑ เรืออากาศโทหญิง ธิดารัตน
เนียมนาภา
๑๐๓๒ เรืออากาศโทหญิง ธิดารัตน มูลเขา
๑๐๓๓ เรืออากาศโทหญิง ธิดาวรรณ
หวลอาวรณ
๑๐๓๔ เรืออากาศโทหญิง ธีมาวริน
แสงแจมจันทร

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๐๓๕ เรืออากาศโทหญิง ธีรารัตน
นามมูลนอย
๑๐๓๖ เรืออากาศโทหญิง นงคราญรัตน
ภิรมยหวาด
๑๐๓๗ เรืออากาศโทหญิง นงนุช ธนาบูรณ
๑๐๓๘ เรืออากาศโทหญิง นงลักษณ กุลสูตร
๑๐๓๙ เรืออากาศโทหญิง นงลักษณ
แทนบุญ
๑๐๔๐ เรืออากาศโทหญิง นภสร
ตันอาวัชนการ
๑๐๔๑ เรืออากาศโทหญิง นภัชชา อูเพชร
๑๐๔๒ เรืออากาศโทหญิง นภาวัลย ยิ้มอิ่ม
๑๐๔๓ เรืออากาศโทหญิง นริศรา แกวสวัสดิ์
๑๐๔๔ เรืออากาศโทหญิง นริศรา งามบานผือ
๑๐๔๕ เรืออากาศโทหญิง นริศรา ไสยวรรณ
๑๐๔๖ เรืออากาศโทหญิง นฤมล ตราชู
๑๐๔๗ เรืออากาศโทหญิง นวพร ไวยอนันต
๑๐๔๘ เรืออากาศโทหญิง นววรรณ
จารุทรรศน
๑๐๔๙ เรืออากาศโทหญิง นัชชา นาวาวิเศษ
๑๐๕๐ เรืออากาศโทหญิง นัทยา บิลฮําซา
๑๐๕๑ เรืออากาศโทหญิง นันทภัทร ศรีนวล
๑๐๕๒ เรืออากาศโทหญิง นันทิชา ชาติไทย
๑๐๕๓ เรืออากาศโทหญิง นันทิตา
เหมือนฤทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐๕๔ เรืออากาศโทหญิง นันทิยา เกตุราม
๑๐๕๕ เรืออากาศโทหญิง นันทิยา อุมพิมาย
๑๐๕๖ เรืออากาศโทหญิง นัยนปพร
งามพรอมพร
๑๐๕๗ เรืออากาศโทหญิง นาถตยา ขุนทอง
๑๐๕๘ เรืออากาศโทหญิง นิดา สุราสา
๑๐๕๙ เรืออากาศโทหญิง นิภาพร คนเชี่ยว
๑๐๖๐ เรืออากาศโทหญิง นิภาพร ภูศรี
๑๐๖๑ เรืออากาศโทหญิง นิภาวรรณ
คงคชวรรณ
๑๐๖๒ เรืออากาศโทหญิง นิรัชพร วงษสงา
๑๐๖๓ เรืออากาศโทหญิง นิศากร การเดช
๑๐๖๔ เรืออากาศโทหญิง นุชนาถ มุขพรหม
๑๐๖๕ เรืออากาศโทหญิง นุชนาถ อุบล
๑๐๖๖ เรืออากาศโทหญิง นุชนารถ
เกิดพรอม
๑๐๖๗ เรืออากาศโทหญิง บุญธิตา ไสยจิตร
๑๐๖๘ เรืออากาศโทหญิง บุษยากร บึงมุม
๑๐๖๙ เรืออากาศโทหญิง เบญจมาภรณ
ทองใบ
๑๐๗๐ เรืออากาศโทหญิง เบญจมาศ คํางาม
๑๐๗๑ เรืออากาศโทหญิง เบญจวรรณ
สุขหอม
๑๐๗๒ เรืออากาศโทหญิง เบญญาภา
แจมจํารัส

๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศโทหญิง ปดิวรัดา คูหาทอง
เรืออากาศโทหญิง ปนัดดา ภิรมยกุล
เรืออากาศโทหญิง ปนัดดา เอียดทอง
เรืออากาศโทหญิง ปภาวรินทร
เชี่ยวชาญ
เรืออากาศโทหญิง ปภาวิกร วัฒนกุล
เรืออากาศโทหญิง ประกอบศรี
ชูฤกษ
เรืออากาศโทหญิง ประกายแกว
คําประดิษฐ
เรืออากาศโทหญิง ประกายดาว
ชนะนนท
เรืออากาศโทหญิง ประภัสสร
ตุนชัยภูมิ
เรืออากาศโทหญิง ประภาไพ ศรีสุข
เรืออากาศโทหญิง ประภาลักษณ
แสนลอม
เรืออากาศโทหญิง ปริย มงคลชาติ
เรืออากาศโทหญิง ปทมวรรณ
แกวพรหม
เรืออากาศโทหญิง ปทมา ทิพรักษ
เรืออากาศโทหญิง ปทมาวดี
แกวสุขสมบัติ
เรืออากาศโทหญิง ปานกมล
สุวรรณคูหา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐๘๙ เรืออากาศโทหญิง ปานรัชต
พุฒิพิสิฐเชฐ
๑๐๙๐ เรืออากาศโทหญิง ปารัชญา
มะโนธรรม
๑๐๙๑ เรืออากาศโทหญิง ปาริชาต มาลาสิน
๑๐๙๒ เรืออากาศโทหญิง ปยนุช ภักตรเขียว
๑๐๙๓ เรืออากาศโทหญิง ปยพร โตวิระ
๑๐๙๔ เรืออากาศโทหญิง ปยภา
จิระเพชรอําไพ
๑๐๙๕ เรืออากาศโทหญิง ปยะภัทร
สุวรรณเมศ
๑๐๙๖ เรืออากาศโทหญิง ปุณฑริก ดีเจริญ
๑๐๙๗ เรืออากาศโทหญิง ปุณยาพร
สุปรียชาติ
๑๐๙๘ เรืออากาศโทหญิง ปุณิกา กบรัตน
๑๐๙๙ เรืออากาศโทหญิง ผกามาศ สุขสวัสดิ์
๑๑๐๐ เรืออากาศโทหญิง ผกาวรรณ วังสาร
๑๑๐๑ เรืออากาศโทหญิง ผองศรี จิตรสมสุข
๑๑๐๒ เรืออากาศโทหญิง ผุสดี ลําดวน
๑๑๐๓ เรืออากาศโทหญิง พรทิพย สุขนอย
๑๑๐๔ เรืออากาศโทหญิง พรธิดา ทรัพยปาน
๑๑๐๕ เรืออากาศโทหญิง พรนภา สามัคคี
๑๑๐๖ เรืออากาศโทหญิง พรรณทิพย
หอมหวน
๑๑๐๗ เรืออากาศโทหญิง พรรณราย พูนออย

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๑๐๘ เรืออากาศโทหญิง พรสวรรค
นาควิสุทธิ์
๑๑๐๙ เรืออากาศโทหญิง พลิศร
วุฒาพาณิชย
๑๑๑๐ เรืออากาศโทหญิง พัชราวรรณ
จําปาเงิน
๑๑๑๑ เรืออากาศโทหญิง พัชรินทร ศรีหิรัญ
๑๑๑๒ เรืออากาศโทหญิง พัชรี
ปลื้มสงวนวงศ
๑๑๑๓ เรืออากาศโทหญิง พัชรี รมสายหยุด
๑๑๑๔ เรืออากาศโทหญิง พัชรี ระนาดแกว
๑๑๑๕ เรืออากาศโทหญิง พัชลี เขตกระโทก
๑๑๑๖ เรืออากาศโทหญิง พัณณิตา
แกวนพรัตน
๑๑๑๗ เรืออากาศโทหญิง พัณณิน โอภาโส
๑๑๑๘ เรืออากาศโทหญิง พิจิตรา บุตรสิมมา
๑๑๑๙ เรืออากาศโทหญิง พิชชากร
วุฒิวัฒนาพิพัฒน
๑๑๒๐ เรืออากาศโทหญิง พิมพชนก
ทิมบรรเจิด
๑๑๒๑ เรืออากาศโทหญิง พิมพผกา
ศิริจันทร
๑๑๒๒ เรืออากาศโทหญิง พิมพศุภัชณ
อินทรเอม
๑๑๒๓ เรืออากาศโทหญิง พิมพา โพธิ์แกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑๒๔ เรืออากาศโทหญิง พิไลพร
สังวรปทานสกุล
๑๑๒๕ เรืออากาศโทหญิง พีรญา
เขียมทรัพย
๑๑๒๖ เรืออากาศโทหญิง พีรศรี จักรไพศาล
๑๑๒๗ เรืออากาศโทหญิง พุฒิมา ตระกูลศรี
๑๑๒๘ เรืออากาศโทหญิง เพชรรัตน
พุทธิมูล
๑๑๒๙ เรืออากาศโทหญิง เพ็ญจันทร
เพ็งไพบูลย
๑๑๓๐ เรืออากาศโทหญิง เพ็ญฌุพรรณ
เมืองวงศ
๑๑๓๑ เรืออากาศโทหญิง เพ็ญธวี ประสาน
๑๑๓๒ เรืออากาศโทหญิง ฟองฟา
พลประจักษ
๑๑๓๓ เรืออากาศโทหญิง ภวินทรา
แกวเจริญ
๑๑๓๔ เรืออากาศโทหญิง ภศิชา สุขสําอางค
๑๑๓๕ เรืออากาศโทหญิง ภัควรัญชญ
บุญชัย
๑๑๓๖ เรืออากาศโทหญิง ภัทรฤทัย สุนทร
๑๑๓๗ เรืออากาศโทหญิง ภัทรวัลลิ์
บํารุงศักดิ์ศิลป
๑๑๓๘ เรืออากาศโทหญิง ภัสรชนกพร
ชนมกมลจรัส

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๑๓๙ เรืออากาศโทหญิง ภิญญานิษฐ
สิทธาหิรัญเกษม
๑๑๔๐ เรืออากาศโทหญิง มณีวรรณ
ขันทกาศ
๑๑๔๑ เรืออากาศโทหญิง มนทิรา
ชาญธนเวทย
๑๑๔๒ เรืออากาศโทหญิง มยุรา ดายงค
๑๑๔๓ เรืออากาศโทหญิง มยุรี มีธรณี
๑๑๔๔ เรืออากาศโทหญิง มริษฎา ภาอิ่น
๑๑๔๕ เรืออากาศโทหญิง มาศศุภา
จุลบุรมย
๑๑๔๖ เรืออากาศโทหญิง มิ่งขวัญ
เปลี่ยนที่พึ่ง
๑๑๔๗ เรืออากาศโทหญิง มินตรา สมจิตต
๑๑๔๘ เรืออากาศโทหญิง มินตรา อํานวยสิน
๑๑๔๙ เรืออากาศโทหญิง เมตติยา เรืองราย
๑๑๕๐ เรืออากาศโทหญิง เมลดา
ดาราพาณิชย
๑๑๕๑ เรืออากาศโทหญิง ยิ่งลักษณ
หาบุบผา
๑๑๕๒ เรืออากาศโทหญิง ยุรวรรณ นาคมี
๑๑๕๓ เรืออากาศโทหญิง ยุวดี สายมะณี
๑๑๕๔ เรืออากาศโทหญิง รดาณัฐ เกตุเขียว
๑๑๕๕ เรืออากาศโทหญิง รติยา พาจิตร
๑๑๕๖ เรืออากาศโทหญิง รภัสศา ราชวัตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑๕๗ เรืออากาศโทหญิง รวมพร
สุนทรพฤกษ
๑๑๕๘ เรืออากาศโทหญิง รวิวรรณ
จินตสุวรรณ
๑๑๕๙ เรืออากาศโทหญิง รักชนก
ตระกูลพัว
๑๑๖๐ เรืออากาศโทหญิง รัฐธินี
สุทธิผลไพบูลย
๑๑๖๑ เรืออากาศโทหญิง รัตติกาล
เปรมทอง
๑๑๖๒ เรืออากาศโทหญิง รัตนสุดา
แดนสูงเนิน
๑๑๖๓ เรืออากาศโทหญิง รําไพ
สงวนศักดิ์ถาวร
๑๑๖๔ เรืออากาศโทหญิง ริญญาภัทร
ธารีแสนจันทร
๑๑๖๕ เรืออากาศโทหญิง รินดา ปอสี
๑๑๖๖ เรืออากาศโทหญิง รุงกานต
บํารุงแขวง
๑๑๖๗ เรืออากาศโทหญิง ลฎาภา ชัยรักษา
๑๑๖๘ เรืออากาศโทหญิง ละอองดาว
นนทพันธ
๑๑๖๙ เรืออากาศโทหญิง ลักขณา ทองปลิว
๑๑๗๐ เรืออากาศโทหญิง ลักขณา พุมมาลา
๑๑๗๑ เรืออากาศโทหญิง ลัดดา วังคีรี

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๑๗๒ เรืออากาศโทหญิง วณิชยา
สมัครแกว
๑๑๗๓ เรืออากาศโทหญิง วรพร จันทรเปลง
๑๑๗๔ เรืออากาศโทหญิง วรพร ปราคํา
๑๑๗๕ เรืออากาศโทหญิง วรรณวิสา อัมพร
๑๑๗๖ เรืออากาศโทหญิง วรวลัญช
งามวงศวัฒน
๑๑๗๗ เรืออากาศโทหญิง วรัญญา จันทรวัต
๑๑๗๘ เรืออากาศโทหญิง วราภรณ เทศทอง
๑๑๗๙ เรืออากาศโทหญิง วราภรณ
เปยมญาติ แพนเทน
๑๑๘๐ เรืออากาศโทหญิง วริศพร กากแกว
๑๑๘๑ เรืออากาศโทหญิง วริศรา ถนอมวงศ
๑๑๘๒ เรืออากาศโทหญิง วลัยมาศ ขุนคงมี
๑๑๘๓ เรืออากาศโทหญิง วัชราภรณ บุญเกตุ
๑๑๘๔ เรืออากาศโทหญิง วัชราภรณ
มีจันทร
๑๑๘๕ เรืออากาศโทหญิง วันนิสา มีชัย
๑๑๘๖ เรืออากาศโทหญิง วันเพ็ญ
กือสันเทียะ
๑๑๘๗ เรืออากาศโทหญิง วันเพ็ญ อินทรสา
๑๑๘๘ เรืออากาศโทหญิง วารุณี ฉัตรเท
๑๑๘๙ เรืออากาศโทหญิง วารุณี อยูจําเนียร
๑๑๙๐ เรืออากาศโทหญิง วิภาณี พิมพทนต
๑๑๙๑ เรืออากาศโทหญิง วิภาพร สุพล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑๙๒ เรืออากาศโทหญิง วิมล นาคทอง
๑๑๙๓ เรืออากาศโทหญิง วิรวรรณ
อรรถอารุณ
๑๑๙๔ เรืออากาศโทหญิง วิลาสินี
สุวรรณไตรย
๑๑๙๕ เรืออากาศโทหญิง วิไลวรรณ ฤทธิสร
๑๑๙๖ เรืออากาศโทหญิง วิวัสวัน
เปลงวิทยา
๑๑๙๗ เรืออากาศโทหญิง ศดกชุบ
เปรมมานะ
๑๑๙๘ เรืออากาศโทหญิง ศนิศรี ชมทอง
๑๑๙๙ เรืออากาศโทหญิง ศรสวรรค
สาราลักษณ
๑๒๐๐ เรืออากาศโทหญิง ศศิธร ฟองคํา
๑๒๐๑ เรืออากาศโทหญิง ศศิธร ศิริยันต
๑๒๐๒ เรืออากาศโทหญิง ศศิธร
สรอยสําราญ
๑๒๐๓ เรืออากาศโทหญิง ศศินีย เย็นตั้ง
๑๒๐๔ เรืออากาศโทหญิง ศศิประภา
สอนเกตุ
๑๒๐๕ เรืออากาศโทหญิง ศศิผกา สินธุเสน
๑๒๐๖ เรืออากาศโทหญิง ศศิภา แกวสุวรรณ
๑๒๐๗ เรืออากาศโทหญิง ศันสนีย กินนารี
๑๒๐๘ เรืออากาศโทหญิง ศันสนีย
จรัสโชติอําไพ

๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศโทหญิง ศิรินญา ดาบทอง
เรืออากาศโทหญิง ศิรินภา ฉัตรเงิน
เรืออากาศโทหญิง ศิริพร สุขกุล
เรืออากาศโทหญิง ศิริเพ็ญ
สกุลเดชนาวา
เรืออากาศโทหญิง ศิริลักษณ
กิจพิทักษ
เรืออากาศโทหญิง ศิริลักษณ เกิดแลว
เรืออากาศโทหญิง ศิริวรรณ วิจิตร
เรืออากาศโทหญิง ศิริวัลย สมใจ
เรืออากาศโทหญิง ศิลปดารา
ภัควันต
เรืออากาศโทหญิง ศุจินธร
ซาบําเหน็จ
เรืออากาศโทหญิง ศุภิศา มาลาฝอย
เรืออากาศโทหญิง สมศรี เกตุไหม
เรืออากาศโทหญิง สรัลรัตน ศุภนคร
เรืออากาศโทหญิง สายฤดี ปกวงศ
เรืออากาศโทหญิง สิชล ศรีพลอย
เรืออากาศโทหญิง สินีนาถ วนัสบดี
เรืออากาศโทหญิง สิมารัตน
ภวะจันทรสถิต
เรืออากาศโทหญิง สิริกาญจน
สุวรรณสุข
เรืออากาศโทหญิง สิริพร จันทรคง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒๒๘ เรืออากาศโทหญิง สิริมา จันทรสอน
๑๒๒๙ เรืออากาศโทหญิง สิริศุภางค
เชี่ยวอากาศยาน
๑๒๓๐ เรืออากาศโทหญิง สุกัญญา
แจมอรุณ
๑๒๓๑ เรืออากาศโทหญิง สุขุมาล
จันทรทอง
๑๒๓๒ เรืออากาศโทหญิง สุจิตรา
พันธประดิษฐ
๑๒๓๓ เรืออากาศโทหญิง สุชัญญญา
ไตรอุดม
๑๒๓๔ เรืออากาศโทหญิง สุชาดา เต็มสังข
๑๒๓๕ เรืออากาศโทหญิง สุดาพร พึ่งภักดี
๑๒๓๖ เรืออากาศโทหญิง สุทธิพร
อาศิรพจน
๑๒๓๗ เรืออากาศโทหญิง สุธาทิพย
ปญญาแกว
๑๒๓๘ เรืออากาศโทหญิง สุธิสา สอนอินตะ
๑๒๓๙ เรืออากาศโทหญิง สุนิษา
ประคองทรัพย
๑๒๔๐ เรืออากาศโทหญิง สุปรียา พิลาลี
๑๒๔๑ เรืออากาศโทหญิง สุพรรณี เฮาชุน
๑๒๔๒ เรืออากาศโทหญิง สุพัตตรา แกววิชิต
๑๒๔๓ เรืออากาศโทหญิง สุพัตรา ไมจันทร
๑๒๔๔ เรืออากาศโทหญิง สุพิชญา เพชรนิล

๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศโทหญิง สุภัทรา สุวรักษร
เรืออากาศโทหญิง สุภาพร ใจตรง
เรืออากาศโทหญิง สุภามาศ บํารุงชาติ
เรืออากาศโทหญิง สุภาวดี สีตะเถร
เรืออากาศโทหญิง สุมาลัย พัวสุวรรณ
เรืออากาศโทหญิง สุมาลี มณีอินทร
เรืออากาศโทหญิง สุรัสวดี สุวะสาร
เรืออากาศโทหญิง สุรีพร จัดของ
เรืออากาศโทหญิง สุลักขณา
อยูสถาพร
เรืออากาศโทหญิง สุลัดดา มาจันตะ
เรืออากาศโทหญิง สุวรรณี จั่นตอง
เรืออากาศโทหญิง สุวรรณี
รัตนานนท
เรืออากาศโทหญิง สุวิตรา หวลระลึก
เรืออากาศโทหญิง สุวิมล เก็งวินิจ
เรืออากาศโทหญิง หนึ่งฤทัย ลาที
เรืออากาศโทหญิง อนุสรา ฤทธิ์อราม
เรืออากาศโทหญิง อภันตรี ออนสําลี
เรืออากาศโทหญิง อภิชญา แกวคํา
เรืออากาศโทหญิง อภิษฐา ปตตพัฒน
เรืออากาศโทหญิง อมรรัตน ทําคาม
เรืออากาศโทหญิง อมราวรรณ
ลอมวงษ
เรืออากาศโทหญิง อรณี จันทะโคตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๐๔
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๑๒๖๗ เรืออากาศโทหญิง อรพรรณ
เทพประสิทธิ์
๑๒๖๘ เรืออากาศโทหญิง อรพิน นินทรา
๑๒๖๙ เรืออากาศโทหญิง อรวรรณ
สุจริตธรรม
๑๒๗๐ เรืออากาศโทหญิง อริสา เวชมณี
๑๒๗๑ เรืออากาศโทหญิง อรุณณี ศรีโกศล
๑๒๗๒ เรืออากาศโทหญิง อรุณตรี เครือแกว
๑๒๗๓ เรืออากาศโทหญิง อรุณรัตน
แฉลมวารี
๑๒๗๔ เรืออากาศโทหญิง อังคณา แสงสุระ
๑๒๗๕ เรืออากาศโทหญิง อัจฉราพร พันธุดี
๑๒๗๖ เรืออากาศโทหญิง อัจฉรี อินทรัตนพล
๑๒๗๗ เรืออากาศโทหญิง อัญพัชญ
สุริยวุฒิโยธิน
๑๒๗๘ เรืออากาศโทหญิง อัมพร ทิมแปน
๑๒๗๙ เรืออากาศโทหญิง อาจรีย
นีรนาทธนา
๑๒๘๐ เรืออากาศโทหญิง อาทิตยา
อินตะตาน
๑
๒
๓
๔

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๒๘๑ เรืออากาศโทหญิง อาทิตรา
สิงหาบุตร
๑๒๘๒ เรืออากาศโทหญิง อาภรณ
เลือดกุมภา
๑๒๘๓ เรืออากาศโทหญิง อารียรัตน
เกิดแสง
๑๒๘๔ เรืออากาศโทหญิง อําไพ อินทวงค
๑๒๘๕ เรืออากาศโทหญิง อําภารัตน
ออนเปรี้ยว
๑๒๘๖ เรืออากาศโทหญิง อิสราภรณ
อยางอิ่น
๑๒๘๗ เรืออากาศโทหญิง อิสริยา รักเสนาะ
๑๒๘๘ เรืออากาศโทหญิง อุษณีย บุญบรรจบ
๑๒๘๙ เรืออากาศโทหญิง อุษา หิตายะโส
๑๒๙๐ เรืออากาศโทหญิง เอมมิกา กตะศิลา
๑๒๙๑ เรืออากาศโทหญิง เอมอร เสารออน
๑๒๙๒ เรืออากาศโทหญิง เอมิกา เจนการศึก
๑๒๙๓ เรืออากาศโทหญิง เอวา ตายทอง
๑๒๙๔ เรืออากาศโทหญิง เอวิกา กรินพงศ

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒,๐๔๓ ราย)
เรืออากาศตรี กนก สุระกูล
๕ เรืออากาศตรี กมลเดช สงวนรัตน
เรืออากาศตรี กมล บุญรังษี
๖ เรืออากาศตรี กรกฤต สมสีสัย
เรืออากาศตรี กมล ยอดเกตุ
๗ เรืออากาศตรี กรกฤตย กลิ่นขจร
เรืออากาศตรี กมลชัย ชัยภูมิ
๘ เรืออากาศตรี กรภัชฑ ศัยกุลฎ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี กรวิก มั่นสิน
เรืออากาศตรี กรันย แผงดานกลาง
เรืออากาศตรี กริชกําพล อยูจรรยา
เรืออากาศตรี กฤตติพัฒน ดินมวง
เรืออากาศตรี กฤตธน ฤกษวิชา
เรืออากาศตรี กฤตยา ชัยนันทนาพร
เรืออากาศตรี กฤติเดช กองนภาไทย
เรืออากาศตรี กฤษฎา เจือจันทึก
เรืออากาศตรี กฤษฎา ปทมโรจน
เรืออากาศตรี กฤษฎา เปรมปรีดิ์
เรืออากาศตรี กฤษณ ดิษฐสกุล
เรืออากาศตรี กฤษณ สุภาสาสน
เรืออากาศตรี กฤษณ อินทรสา
เรืออากาศตรี กฤษณะ เกิดโพธิ์กะตน
เรืออากาศตรี กฤษณะ มิ่งสันเทียะ
เรืออากาศตรี กฤษณะ ศรีสอาด
เรืออากาศตรี กฤษณะ อินทรคํา
เรืออากาศตรี กฤษณะพงศ แดงกรัด
เรืออากาศตรี กฤษพิทักษ มาเฉย
เรืออากาศตรี กลยุทธ สมมิตร
เรืออากาศตรี กวิศ จันทรินทร
เรืออากาศตรี กองเกียรติ กุมภะ
เรืออากาศตรี กองเกียรติ แสงเงิน
เรืออากาศตรี กองเกียรติ แสงศิริอนันต
เรืออากาศตรี กองเกื้อ เมืองอยู

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี กองเมือง เกียรติภูมิพันธุ
เรืออากาศตรี กองหลา วัฒนอมรเกียรติ
เรืออากาศตรี กอบชัย พลายเพ็ชร
เรืออากาศตรี กัณวีร ทองชิว
เรืออากาศตรี กันตภณ สุขกระบิล
เรืออากาศตรี กัมปนาท สอนงาย
เรืออากาศตรี กัมพล จันทระ
เรืออากาศตรี กัมพล เหมือนเงิน
เรืออากาศตรี กาณตณศักดิ์ ดิษพงษา
เรืออากาศตรี กานต ศักดิ์ชนะลายา
เรืออากาศตรี กานต สวนอภัย
เรืออากาศตรี กานตนิธิ เกาเอี้ยน
เรืออากาศตรี กานตศักดิ์ พิบูลยกองเดช
เรืออากาศตรี กําพล กระตาย
เรืออากาศตรี กําพล แกวมาลา
เรืออากาศตรี กิ่ง ทองนุม
เรืออากาศตรี กิจจา ศุภศฤงคาร
เรืออากาศตรี กิตติ ทองสุข
เรืออากาศตรี กิตติ เปรมสุข
เรืออากาศตรี กิตติ ศิริมณฑา
เรืออากาศตรี กิตติ แสงตาล
เรืออากาศตรี กิตติ โสระโร
เรืออากาศตรี กิตติคม ศรีภูมิ
เรืออากาศตรี กิตติคุณ ธนะศักดินันท
เรืออากาศตรี กิตติชัย พัฒนจันทร

เลม 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

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี กิตติธัช วงศวาสน
เรืออากาศตรี กิตติพงค ภักดีเหลา
เรืออากาศตรี กิตติพงษ มูลสาร
เรืออากาศตรี กิตติพงษ ลวนสละ
เรืออากาศตรี กิตติพงษ อันจันทึก
เรืออากาศตรี กิตติพล โพธิ
เรืออากาศตรี กิตติพันธุ คงฤทธิ์
เรืออากาศตรี กิตติเมศร อินทรประพันธ
เรืออากาศตรี กิตติวุฒิ ถ้ําพุทรา
เรืออากาศตรี กิตติศักดิ์ ชวาลา
เรืออากาศตรี กิตติศักดิ์ ศรีปาน
เรืออากาศตรี กิตติศักดิ์ สุจันทรศรี
เรืออากาศตรี กิตติศักดิ์ หุนดี
เรืออากาศตรี กิตติศักดิ์ อังกาบ
เรืออากาศตรี กิตติศักดิ์ อินทรกองแกว
เรืออากาศตรี กิติพร วงศกาดทอง
เรืออากาศตรี กิติพัฒน ปรีชาเรืองพงศ
เรืออากาศตรี กิติศักดิ์ ทับหิรัญ
เรืออากาศตรี กิรติ ออนนิ่ม
เรืออากาศตรี กิรัฐ ภูทองเงิน
เรืออากาศตรี กิศฏิพจน กัณฑภัย
เรืออากาศตรี กุมภี อินทรบุตร
เรืออากาศตรี กุลชัย เพชรบอทอง
เรืออากาศตรี กุลธร ขวัญหวัง
เรืออากาศตรี กุศล เชยรัมย

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี เกรียงไกร เกิงฝาก
เรืออากาศตรี เกรียงไกร อินทะรังษี
เรืออากาศตรี เกรียงศักดิ์ มีวงศสม
เรืออากาศตรี เกรียงศักดิ์ วุฒิโต
เรืออากาศตรี เกษตรสม ลาภาอุตม
เรืออากาศตรี เกษม จินตกสิกรรม
เรืออากาศตรี เกษม เจริญไพฑูรย
เรืออากาศตรี เกษม สีหา
เรืออากาศตรี เกษม เสมสามารถ
เรืออากาศตรี เกียรติ์กมล ศรีสุข
เรืออากาศตรี เกียรติกอง มีขันทอง
เรืออากาศตรี เกียรติจรูญ สีมันตร
เรืออากาศตรี เกียรติชัย ไกยเดช
เรืออากาศตรี เกียรตินัย อยูยืน
เรืออากาศตรี เกียรติภูมิ สุบงกช
เรืออากาศตรี เกียรติยศ ปนยอย
เรืออากาศตรี เกียรติศักดิ์ แดงงาม
เรืออากาศตรี เกียรติศักดิ์ ปนเคลือบ
เรืออากาศตรี เกียรติศักดิ์ เหลาเขตรกิจ
เรืออากาศตรี เกียรติศักดิ์ อ่ําทอง
เรืออากาศตรี เกื้อกูล แสงนอย
เรืออากาศตรี โกญจนาจ ยิ่งนอก
เรืออากาศตรี โกวิทย จานโอ
เรืออากาศตรี โกวิทย วงษกิ่งศรี
เรืออากาศตรี โกศล เทศหริ่ง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี ไกรทอง สีดาคํา
เรืออากาศตรี ไกรเลิศ จันทรแกว
เรืออากาศตรี ไกรวัลย วิทยเจริญ
เรืออากาศตรี ขจร ภิรมยวงษ
เรืออากาศตรี ขจรศักดิ์ มะวงศษา
เรืออากาศตรี ขจิตพงศ พันธุเขียน
เรืออากาศตรี ขวัญ แสนรัก
เรืออากาศตรี ขวัญชัย โชมขุนทด
เรืออากาศตรี ขวัญชัย เทพสังข
เรืออากาศตรี ขวัญชัย สมรูป
เรืออากาศตรี ขวัญชัย สาดแว
เรืออากาศตรี ขวัญชัย แสงหิรัญ
เรืออากาศตรี เขษมศักดิ์ หลาสุดตา
เรืออากาศตรี คงเดช โคตรหลง
เรืออากาศตรี คงฤทธิ์ สงคุณธรรม
เรืออากาศตรี คณาชาบดี เสนาสนิท
เรืออากาศตรี คณิต ศรีทะวงษ
เรืออากาศตรี คมกฤช รักษาคม
เรืออากาศตรี คมชาญ นุมอุปถัมภ
เรืออากาศตรี คมรวัส บับพาน
เรืออากาศตรี คมศร ธีวราชัย
เรืออากาศตรี คมสร เชษขุนทด
เรืออากาศตรี คมสัน คงมีทรัพย
เรืออากาศตรี คมสันต แตงงาม
เรืออากาศตรี คมสันต มูลหลวง

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี คมสันต โลมะบุตร
เรืออากาศตรี คมสันต เหมือนเงิน
เรืออากาศตรี คมหาญ นุมอุปถัมภ
เรืออากาศตรี ครรชิต งามภัก
เรืออากาศตรี ครรชิต มีแกว
เรืออากาศตรี ครรชิต หงษทอง
เรืออากาศตรี ครรชิตพล คงทน
เรืออากาศตรี ครองยุทธ บองาม
เรืออากาศตรี คะนอง ตะกรุมวงค
เรืออากาศตรี คาวี ผาหยาด
เรืออากาศตรี คํานวณ สกุลสุวรรณ
เรืออากาศตรี คํานวน ยางาม
เรืออากาศตรี คําพันธ พระธรรม
เรืออากาศตรี คํารณ แยมพินิจ
เรืออากาศตรี จงกล ชั่งกริส
เรืออากาศตรี จงรัก อิ่มใจ
เรืออากาศตรี จงรักษ นาเมือง
เรืออากาศตรี จตุพร แสงศาสตร
เรืออากาศตรี จตุรงค กุณฑีรนันท
เรืออากาศตรี จตุรงค ปรางคแกว
เรืออากาศตรี จตุรงค แพทอง
เรืออากาศตรี จตุรพัฒษ รัตนาไชยวรรณ
เรืออากาศตรี จรัญ บุญใบ
เรืออากาศตรี จรัญ พรหมเจริญ
เรืออากาศตรี จรัส อุนบาง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี จริน เครือสมบัติ
เรืออากาศตรี จรินทร เข็มกลัด
เรืออากาศตรี จรินทร ทองนะ
เรืออากาศตรี จรินทร เอี่ยมประเสริฐ
เรืออากาศตรี จเรวุฒิ บุญเรือง
เรืออากาศตรี จักรกฤช โยธินนันท
เรืออากาศตรี จักรพงศ อาจคําพันธ
เรืออากาศตรี จักรพงษ ตรีชัยพันธุ
เรืออากาศตรี จักรพรรดิ์ เณรานนท
เรืออากาศตรี จักรพันธ กองคิด
เรืออากาศตรี จักรพันธ อยูจันทร
เรืออากาศตรี จักริน ปทมโรจน
เรืออากาศตรี จักรินทร เกตุแกว
เรืออากาศตรี จักรินทร ปานศรี
เรืออากาศตรี จักรินทร รัตนมณี
เรืออากาศตรี จักรินทร ลาหนองแคน
เรืออากาศตรี จันทโรจน กลัดกนก
เรืออากาศตรี จารุพันธุ จอดนอก
เรืออากาศตรี จํานงค ศรีโพธิ์
เรืออากาศตรี จํารบ เครือรัตน
เรืออากาศตรี จําเริญ กันฉุน
เรืออากาศตรี จําลอง โกสีนาม
เรืออากาศตรี จิณณฉัตร เกิดกิจ
เรืออากาศตรี จิตรกร เพียโบราณ
เรืออากาศตรี จิรพันธ โนนทะคําจันทร

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี จิรพันธ แสนสุข
เรืออากาศตรี จิรยุทธิ์ ยิ้มมี
เรืออากาศตรี จิรวัฒน กอกเชียงแสน
เรืออากาศตรี จิรวัฒน งามวงศวัฒน
เรืออากาศตรี จิรวัฒน ดํารงพานิชชัย
เรืออากาศตรี จิรวุฒิ กลยนีย
เรืออากาศตรี จิระ เจริญพฤกษา
เรืออากาศตรี จิระพล พจนสุภาพ
เรืออากาศตรี จิระศักดิ์ จันทรประเสริฐ
เรืออากาศตรี จิระศักดิ์ พิทักษพล
เรืออากาศตรี จิระศักดิ์ วัฒนานนท
เรืออากาศตรี จิรัฐ วินิจ
เรืออากาศตรี จีรพงษ ยี่สุนทอง
เรืออากาศตรี จีรวัตร เสมาเพ็ชร
เรืออากาศตรี จีระเดช ไชยเมือง
เรืออากาศตรี จีระพงษ บุตตะนิตย
เรืออากาศตรี จีระศักดิ์ แสงวิรุฬห
เรืออากาศตรี จุฑา ไกรเทพ
เรืออากาศตรี จุณาพิพัฒน อัฏฐากมล
เรืออากาศตรี จุมพล เจริญภักดี
เรืออากาศตรี จุลชาติ โนนทอง
เรืออากาศตรี เจตนกวิน ชมกลิ่น
เรืออากาศตรี เจตนิพัทธ เฉลยไตร
เรืออากาศตรี เจตพล สุทธิรุงเรือง
เรืออากาศตรี เจนศึก บัลลังก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี เจริญ มณีวงษ
เรืออากาศตรี เจริญพร หวงรักษ
เรืออากาศตรี เจริญลาภ อุดมอํานวย
เรืออากาศตรี เจษฎา คิดดี
เรืออากาศตรี เจษฎา แพทยปรีชา
เรืออากาศตรี เจษฎา แสนคํา
เรืออากาศตรี เจษฎา อิทธิสัทธากุล
เรืออากาศตรี เจิดศักดิ์ สุขสวาง
เรืออากาศตรี เจียม ชูเดช
เรืออากาศตรี ฉลวย กลิ่นผกา
เรืออากาศตรี ฉัตรกลา นิดกระโทก
เรืออากาศตรี ฉัตรชัย กลิ่นจงกล
เรืออากาศตรี ฉัตรชัย ครุทธกะ
เรืออากาศตรี ฉัตรชัย ธรรมนาม
เรืออากาศตรี ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช
เรืออากาศตรี ฉัตรชัย สุขคุม
เรืออากาศตรี ฉัตรพล คงสิทธิ์
เรืออากาศตรี เฉลา รมโพธิ์ภักดิ์
เรืออากาศตรี เฉลา ระเบียบแหวน
เรืออากาศตรี เฉลิมเกียรติ เมืองพันธ
เรืออากาศตรี เฉลิมเกียรติ สุขรุงเรือง
เรืออากาศตรี เฉลิมเกียรติ อินทรลักษณ
เรืออากาศตรี เฉลิมชัย ไชยเจริญ
เรืออากาศตรี เฉลิมพล จารุสาร
เรืออากาศตรี เฉลิมพล เฉตไธสง

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี เฉลิมพล เล็กกิม
เรืออากาศตรี เฉลิมศักดิ์ คําเกง
เรืออากาศตรี เฉลิมสุข เผยกลาง
เรืออากาศตรี เฉลียว ละออเหลา
เรืออากาศตรี ชนะ เกตุดวง
เรืออากาศตรี ชนะเกียรติ
รัตนะธํารงพรรณ
เรืออากาศตรี ชนาธิป ปานรอด
เรืออากาศตรี ชนาธิป พันธโตดี
เรืออากาศตรี ชนุวัจน ถนอมจิตร
เรืออากาศตรี ชยันตภัทร พิสุทธิรัตน
เรืออากาศตรี ชยากร เพ็ชรสวาง
เรืออากาศตรี ชรินทร จันทรสูงเนิน
เรืออากาศตรี ชลชน ชัยภูมิ
เรืออากาศตรี ชลธี เจริญธรรม
เรืออากาศตรี ชลยุทธ พงษเผา
เรืออากาศตรี ชลอ มั่นพรม
เรืออากาศตรี ชลอ แสงมั่งมี
เรืออากาศตรี ชโลม บุญเทียม
เรืออากาศตรี ชวลิต ดานกลาง
เรืออากาศตรี ชวลิต วงษพลบ
เรืออากาศตรี ชวาลศักดิ์ แสนคํามูล
เรืออากาศตรี ชัชธพัฒน อินทอง
เรืออากาศตรี ชัชวาล คงสัญญา
เรืออากาศตรี ชัชวาล ดวงประชา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี ชัชวาลย กําเหนิดรัตน
เรืออากาศตรี ชัชวาลย ตนเอี่ยม
เรืออากาศตรี ชัชวาลย ภูพลผัน
เรืออากาศตรี ชัชวาลย เมืองยม
เรืออากาศตรี ชัชวาลย ยศเรืองศักดิ์
เรืออากาศตรี ชัชวาลย วสยางกูร
เรืออากาศตรี ชัยณรงค ยงเสมอ
เรืออากาศตรี ชัยนาท ชมจอหอ
เรืออากาศตรี ชัยนาท บทกระโทก
เรืออากาศตรี ชัยภัทร แกวบุญเรือง
เรืออากาศตรี ชัยภิวัฒน บุญเกิด
เรืออากาศตรี ชัยภูมิ พันธุไพโรจน
เรืออากาศตรี ชัยยพล จันทรสีนิติ
เรืออากาศตรี ชัยยศ นาคแกว
เรืออากาศตรี ชัยยุทธ แกนสม
เรืออากาศตรี ชัยยุทธ เจริญนุม
เรืออากาศตรี ชัยยุทธ ศรีจันทรโฉม
เรืออากาศตรี ชัยรัตน บุญสม
เรืออากาศตรี ชัยรัตน แพงขะ
เรืออากาศตรี ชัยรัตน ฟกแฟง
เรืออากาศตรี ชัยฤกษ นันทโกมล
เรืออากาศตรี ชัยวัฒน ชัยหา
เรืออากาศตรี ชัยวัฒน นามนุช
เรืออากาศตรี ชัยวัฒน พยัคฆเจริญสุข
เรืออากาศตรี ชัยวัฒน วชิระพิทักษ

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี ชัยวัฒน สมเงิน
เรืออากาศตรี ชัยวัธน บุญแลบ
เรืออากาศตรี ชัยวุฒิ เปยมปฐม
เรืออากาศตรี ชาคริต ศรีเจริญ
เรืออากาศตรี ชาญฉลาด ทองคํา
เรืออากาศตรี ชาญชัย จันทรแจม
เรืออากาศตรี ชาญชัย รัตนพรชัย
เรืออากาศตรี ชาญชัย วัฒนสุภานนท
เรืออากาศตรี ชาญชัย สิงหเปรม
เรืออากาศตรี ชาญวิทย ศรีสวาง
เรืออากาศตรี ชาญวุฒิ ศุขผล
เรืออากาศตรี ชาติ มามาตร
เรืออากาศตรี ชาติวุฒิ ขอแกว
เรืออากาศตรี ชายแดน เกียรติชัชวาล
เรืออากาศตรี ชายแดน พรมนิล
เรืออากาศตรี ชาลี ทองคํา
เรืออากาศตรี ชาลี ทิพยหลวง
เรืออากาศตรี ชํานาญ นุชนารถ
เรืออากาศตรี ชํานาญ รักอยู
เรืออากาศตรี ชํานิ คําตรี
เรืออากาศตรี ชิณาธิป เอี่ยมสวัสดิ์
เรืออากาศตรี ชิน จงปน
เรืออากาศตรี ชินวุฒิ หิรัญวรรณ
เรืออากาศตรี ชิษณุพงศ แจมจันฑร
เรืออากาศตรี ชีวินวัฒน ทองเสริม

เลม 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

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี ชุติเดช สุขฤทธิ์
เรืออากาศตรี ชุมพล แคนติ
เรืออากาศตรี ชุมพล ศรีละมูล
เรืออากาศตรี ชูเกียรติ ชัยศรี
เรืออากาศตรี ชูชาติ พิมสวัสดิ์
เรืออากาศตรี ชูชาติ ฤกษประสูต
เรืออากาศตรี ชูยศ ชินวงศ
เรืออากาศตรี ชูศักดิ์ สิงหเสนี
เรืออากาศตรี ชูสิทธิ์ มีคํา
เรืออากาศตรี เชฐ มวงชุม
เรืออากาศตรี เชาว แกวเขียว
เรืออากาศตรี เชาวฤทธิ์ คะเลรัมย
เรืออากาศตรี เชาวลิต จัตุเนตร
เรืออากาศตรี เชาวลิต นามเชื้อ
เรืออากาศตรี เชาววัต ดีโนนโพธิ์
เรืออากาศตรี เชิญจารึก แกวมณี
เรืออากาศตรี เชิดชัย กรี่เงิน
เรืออากาศตรี เชิดชาย ทองตันไตรย
เรืออากาศตรี โชคชัย จันทะบุรี
เรืออากาศตรี โชคชัย อยูนัด
เรืออากาศตรี ไชยันต บรรณศาสนพร
เรืออากาศตรี ไชยา สุขงาม
เรืออากาศตรี ฌาณวิศิษฐ แกวเวหา
เรืออากาศตรี ญาณวรุฒน ทับโพธิ์
เรืออากาศตรี ฐณภัทร ทาวงศ

๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี ฐนบดี เลขนอก
เรืออากาศตรี ฐปนพัทธพงษ กลิ่นศรีสุข
เรืออากาศตรี ฐานวัฒน พวงเพิ่มชาญสิริ
เรืออากาศตรี ฐานวัฒน ลีพุด
เรืออากาศตรี ฐานันดร จํารัสศรี
เรืออากาศตรี ฐิติพล ศรีลากุล
เรืออากาศตรี ฐิติศักดิ์ ใจเสารดี
เรืออากาศตรี ณฐพงศ สุธงษา
เรืออากาศตรี ณธกฤษ กิติไชยกร
เรืออากาศตรี ณธเดช สิงหสกุล
เรืออากาศตรี ณนนท พิลาชัย
เรืออากาศตรี ณพรรณพงศ ดวงเนตร
เรืออากาศตรี ณรงค การะศักดิ์
เรืออากาศตรี ณรงค คลายบาง
เรืออากาศตรี ณรงค คําสาลี
เรืออากาศตรี ณรงค ทนันชัย
เรืออากาศตรี ณรงค บุญสมพงศ
เรืออากาศตรี ณรงค พยอมแยม
เรืออากาศตรี ณรงค พูนบางยุง
เรืออากาศตรี ณรงค มีสมวิทย
เรืออากาศตรี ณรงค วรรณโสกเชือก
เรืออากาศตรี ณรงค ศรีสังวรณ
เรืออากาศตรี ณรงค สาลี
เรืออากาศตรี ณรงค สิงหดวง
เรืออากาศตรี ณรงค สิงหแหลม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี ณรงค เสมอภักดิ์
เรืออากาศตรี ณรงค ออนสมจิตร
เรืออากาศตรี ณรงค อ่ําศรี
เรืออากาศตรี ณรงคฤทธิ์ มารุพงษ
เรืออากาศตรี ณรงคฤทธิ์ ศรีแกว
เรืออากาศตรี ณรงคศักดิ์ รินไธสง
เรืออากาศตรี ณัฎฐพล รอดแกว
เรืออากาศตรี ณัฏฐ นามศิริ
เรืออากาศตรี ณัฏฐ ปญญา
เรืออากาศตรี ณัฏฐพล ณีตระกุล
เรืออากาศตรี ณัฏฐวัฒน ชูสกุล
เรืออากาศตรี ณัฏฐวัฒน ภัชสิงหสูง
เรืออากาศตรี ณัฐกานต พุมใบศรี
เรืออากาศตรี ณัฐกิตติ์ ฤทธิพัฒนวงศ
เรืออากาศตรี ณัฐเชษฐ สิตังนันท
เรืออากาศตรี ณัฐธีร พิมพทนต
เรืออากาศตรี ณัฐนันท จันทรอนันต
เรืออากาศตรี ณัฐพงษ ปลื้มพันธ
เรืออากาศตรี ณัฐพร ถือแกว
เรืออากาศตรี ณัฐภัทร วิโรทัย
เรืออากาศตรี ณัฐรินทร เนติมงคลโรจน
เรืออากาศตรี ณัฐวรรธน กําแนน
เรืออากาศตรี ณัฐวรรธน สิริโชติแดงดี
เรืออากาศตรี ณัฐวัฒน พนมฐิราพัชร
เรืออากาศตรี ณัฐวัฒน โพธิแพทย

๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี ณัฐวัฒน อาจปรุ
เรืออากาศตรี ณัฐวุฒิ เจริญชัย
เรืออากาศตรี ณัฐศักดิ์ เข็มนอย
เรืออากาศตรี ณัทพงศ คิดการ
เรืออากาศตรี ณัศรุจน แสงปาก
เรืออากาศตรี ดนัย ปานหอย
เรืออากาศตรี ดนัย พัดเพิ่ม
เรืออากาศตรี ดนัย พันธเสน
เรืออากาศตรี ดรงคศักดิ์ วงษเดิม
เรืออากาศตรี ดวง ปรางเทศ
เรืออากาศตรี ดวงดี แมนพรม
เรืออากาศตรี ดัสกร ลาภลน
เรืออากาศตรี ดําเนิน กระโจมทอง
เรืออากาศตรี ดําเนิน ตระกูลทา
เรืออากาศตรี ดําเนิน เตาะกะโทก
เรืออากาศตรี ดํารง สุขยืน
เรืออากาศตรี ดํารงค บุญทัตร
เรืออากาศตรี ดํารงค เปรมปราคิน
เรืออากาศตรี ดํารงคเดช คุมวงศ
เรืออากาศตรี ดํารงคเดช ศิลายศ
เรืออากาศตรี ดํารงคศักดิ์ หลีกทุกข
เรืออากาศตรี ดํารงชัย รสชุม
เรืออากาศตรี ดํารงเดช ออนคํา
เรืออากาศตรี ดํารงฤทธิ์ พึ่งแยม
เรืออากาศตรี ดุจเทพ ทิพยภิบาล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี ดุสิต เจะวงศ
เรืออากาศตรี ดุสิต ฉิมทิน
เรืออากาศตรี เดช บุญธรรม
เรืออากาศตรี เดช เมืองมูล
เรืออากาศตรี เดชพิทักษ กูพิมาย
เรืออากาศตรี เดชา คลองอักขระ
เรืออากาศตรี เดชา ปนทรัพย
เรืออากาศตรี เดนชาย รัตนสมัย
เรืออากาศตรี โดม ดวงทิพย
เรืออากาศตรี ติณณ ถิรพงษโยธิน
เรืออากาศตรี ถเกิงชัย เจริญจิตต
เรืออากาศตรี ถาวร เกิดแกว
เรืออากาศตรี ถาวร แกวกาหลง
เรืออากาศตรี ถาวร ดินมวง
เรืออากาศตรี ถาวร เที้ยเจริญ
เรืออากาศตรี ถิน พิมพงาม
เรืออากาศตรี เถลิงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
เรืออากาศตรี ทชาเดช วรรณพฤกษ
เรืออากาศตรี ทนงชัย จินตรัตน
เรืออากาศตรี ทนงศักดิ์ เกษม
เรืออากาศตรี ทนงศักดิ์ ไชยมงคล
เรืออากาศตรี ทนุพันธ นาวาพิทักษ
เรืออากาศตรี ทรงเดช ทองรอด
เรืออากาศตรี ทรงธรรม สุขสวัสดิ์
เรืออากาศตรี ทรงพล กุลสูตร

๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี ทรงพล จุนเจือวงค
เรืออากาศตรี ทรงพล สนเข็ม
เรืออากาศตรี ทรงยศ บุญออน
เรืออากาศตรี ทรงวิทย จรรยาสวัสดิ์
เรืออากาศตรี ทรงวุฒิ ตาสําโรง
เรืออากาศตรี ทรงศักดิ์ ผลเกิด
เรืออากาศตรี ทรงศักดิ์ หาญสันเทียะ
เรืออากาศตรี ทรงสิทธิ์ ศรีมงคล
เรืออากาศตรี ทรงสิทธิ์ สีทา
เรืออากาศตรี ทวิช วอหลา
เรืออากาศตรี ทวีเกียรติ ตันสงวน
เรืออากาศตรี ทวีพงษ ออนบรรจง
เรืออากาศตรี ทวีวัชร กอบัว
เรืออากาศตรี ทวีวิทย ทองเกิด
เรืออากาศตรี ทวีศักดิ์ คํากิ่ง
เรืออากาศตรี ทวีศักดิ์ จันทรเปลง
เรืออากาศตรี ทวีศักดิ์ เรืองเดช
เรืออากาศตรี ทศพร พวงพันธ
เรืออากาศตรี ทศพร โมพันดุง
เรืออากาศตรี ทศพล พลอยประดิษฐ
เรืออากาศตรี ทศพล มั่งคั่ง
เรืออากาศตรี ทศพล วิบูลยพานิช
เรืออากาศตรี ทศภพ นอยมณี
เรืออากาศตรี ทองดวง สุดไธสง
เรืออากาศตรี ทองสุข จันทรเพ็ญแข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี ทองหลอ คงสิทธิ์
เรืออากาศตรี ทักษิณ แควสยอง
เรืออากาศตรี ทักษิณ ถนอมสัตย
เรืออากาศตรี ทัศนะ แถววงษ
เรืออากาศตรี ทากรี วงศกองแสง
เรืออากาศตรี ทาญาติ เข็มทิศ
เรืออากาศตรี ทํานบ เยี่ยมฉวี
เรืออากาศตรี ทีปกร บุญโว
เรืออากาศตรี เทพประทาน ชวงบุญนะ
เรืออากาศตรี เทพประทาน พรหมจาริน
เรืออากาศตรี เทพอุดม แกวกลิ่น
เรืออากาศตรี เทวัญ จันทรมาก
เรืออากาศตรี เทวา โหมดประดิษฐ
เรืออากาศตรี เทวินทร นาคมงคล
เรืออากาศตรี เทอดเกียรติ เปรมใจ
เรืออากาศตรี เทอดศักดิ์ นอยกอ
เรืออากาศตรี เทอดศักดิ์ นึกดี
เรืออากาศตรี เทิดทูลชัย จินดาทา
เรืออากาศตรี เทิดศักดิ์ แสงสีนิล
เรืออากาศตรี เทียนชม รอดสําอางค
เรืออากาศตรี ธงเจิม ชางทอง
เรืออากาศตรี ธงชัย แกวรัตน
เรืออากาศตรี ธงชัย จันทร
เรืออากาศตรี ธงชัย สายสิงห
เรืออากาศตรี ธนกร จอมงาม

๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี ธนกร วิชัยสุวรรณ
เรืออากาศตรี ธนกร หวงศรี
เรืออากาศตรี ธนกฤต เข็มเพ็ชร
เรืออากาศตรี ธนกิจ องคษา
เรืออากาศตรี ธนชัย คําประกอบ
เรืออากาศตรี ธนชาติ ศรีบุญเรือง
เรืออากาศตรี ธนเดช เกยูรวรรณ
เรืออากาศตรี ธนบดี สายรัตนทองคํา
เรืออากาศตรี ธนพงษ นามวงษา
เรืออากาศตรี ธนพล เชาวดี
เรืออากาศตรี ธนพล วงษปู
เรืออากาศตรี ธนภัทร สุวรรณมณี
เรืออากาศตรี ธนภูมิ ปานรักษา
เรืออากาศตรี ธนรัตน
การุณทรัพยเจริญ
เรืออากาศตรี ธนวรรธน ธนวัฒนรวีโชค
เรืออากาศตรี ธนวัฒน ดุลยสุวรรณ
เรืออากาศตรี ธนวันต ชัยยะศิริสุวรรณ
เรืออากาศตรี ธนสิทธิ์ เพศประเสริฐ
เรืออากาศตรี ธนะชัย รักษาสุวรรณ
เรืออากาศตรี ธนะรัตน คลายเปรม
เรืออากาศตรี ธนัสชัย คํามา
เรืออากาศตรี ธนา บุญแจม
เรืออากาศตรี ธนา อาภัสสร
เรืออากาศตรี ธนากร ไกรสิทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี ธนาคม เทศแกน
เรืออากาศตรี ธนาชัย ไชยศร
เรืออากาศตรี ธนาพัทธ เหลืออรุณ
เรืออากาศตรี ธนาพิพัฒน สายบุญเคียง
เรืออากาศตรี ธนารัตน นาคแกว
เรืออากาศตรี ธนาวัฒน พันธแนน
เรืออากาศตรี ธนิต อรสุนทร
เรืออากาศตรี ธนิตศักดิ์ พรหิรัญฐานนท
เรืออากาศตรี ธนินดลย บุญกล่ํา
เรืออากาศตรี ธนิษฐพงษ พุทธินันทน
เรืออากาศตรี ธนิสรณ โพธิ์มัจฉา
เรืออากาศตรี ธเนศ เกตุแยม
เรืออากาศตรี ธเนศ สุมประเสริฐ
เรืออากาศตรี ธเนศพลร วิจิตรศิริโชต
เรืออากาศตรี ธรรมจักร เจียมสัน
เรืออากาศตรี ธรรมนูญ กองเพชร
เรืออากาศตรี ธรรมนูญ พวงทอง
เรืออากาศตรี ธรรมนูญ ลิ้มทุติเนตร
เรืออากาศตรี ธรรมพิทักษ ปาระมี
เรืออากาศตรี ธรรศกร กิจกลา
เรืออากาศตรี ธรากร มีนันท
เรืออากาศตรี ธรารุจ ศรีศวร
เรืออากาศตรี ธวัช ทองมณี
เรืออากาศตรี ธวัชชัย ฉวีวัฒน
เรืออากาศตรี ธวัชชัย บางตาย

๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี ธวัชชัย ปาเบา
เรืออากาศตรี ธวัชชัย ภารประเสริฐ
เรืออากาศตรี ธวัชชัย หัสดํา
เรืออากาศตรี ธวัชชัย อนสิงหมา
เรืออากาศตรี ธวัชชัย แอดํา
เรืออากาศตรี ธวิทย กล่ํากลัด
เรืออากาศตรี ธะนะ เจริญพร
เรืออากาศตรี ธานินทร ศรีภา
เรืออากาศตรี ธานินทร สมิสสุตานนท
เรืออากาศตรี ธํารงชีพ บุญเรือง
เรืออากาศตรี ธีรเดช ชวนใช
เรืออากาศตรี ธีรธวัช ภูผาน
เรืออากาศตรี ธีรนาท จิตพลี
เรืออากาศตรี ธีรพงษ จําปานาค
เรืออากาศตรี ธีรพงษ พรหมราช
เรืออากาศตรี ธีรพร เกษตรสิน
เรืออากาศตรี ธีรพล พรรณประทุม
เรืออากาศตรี ธีรพล เพิ่มผล
เรืออากาศตรี ธีรภัทร อาษาวิเศษ
เรืออากาศตรี ธีรเมธ ชมภูนิมิตร
เรืออากาศตรี ธีรศักดิ์ มณีโชติ
เรืออากาศตรี ธีระ ขาวเมืองนอย
เรืออากาศตรี ธีระ คงชาติ
เรืออากาศตรี ธีระ มีณรงค
เรืออากาศตรี ธีระ สตารัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี ธีระชัย โสภาเจริญ
เรืออากาศตรี ธีระพงษ กลาหาญ
เรืออากาศตรี ธีระพงษ เทียมเมฆา
เรืออากาศตรี ธีระพล ประสิทธิ์วิเศษ
เรืออากาศตรี ธีระพันธ นองสงค
เรืออากาศตรี นคร ชาวงษ
เรืออากาศตรี นครินทร เรืองหิรัญ
เรืออากาศตรี นครินทร เลาศรี
เรืออากาศตรี นที อนสิงห
เรืออากาศตรี นธี ฤทธิ์เดช
เรืออากาศตรี นพดล ขําโพธิ์
เรืออากาศตรี นพดล จิตคงสง
เรืออากาศตรี นพดล เดชอุดม
เรืออากาศตรี นพดล พุมนุม
เรืออากาศตรี นพดล เยสูงเนิน
เรืออากาศตรี นพดล สมบัติ
เรืออากาศตรี นพดล อนปรางค
เรืออากาศตรี นพดล อภัยวงศ
เรืออากาศตรี นพดุลย จันทรเที่ยง
เรืออากาศตรี นพพร โพธิ์ทอง
เรืออากาศตรี นพพร ภานุมาตย
เรืออากาศตรี นพพร อยูสําราญ
เรืออากาศตรี นพพร อัญฤาชัย
เรืออากาศตรี นพรัตน ปาพรหม
เรืออากาศตรี นพรัตน ผลจริต

๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี นภกร ไตรสุวรรณ
เรืออากาศตรี นภภัทร อรัญศรี
เรืออากาศตรี นภาพล ลบสูงเนิน
เรืออากาศตรี นรชาติ ศรีพันธบุตร
เรืออากาศตรี นรังสันต ผานสันเทียะ
เรืออากาศตรี นรากร อ่ําสอน
เรืออากาศตรี นรินทร ปองพาล
เรืออากาศตรี นรินทร สุริยผัส
เรืออากาศตรี นริศ เอี่ยมนอย
เรืออากาศตรี นเรศ เกิดมงคล
เรืออากาศตรี นเรศ โตสินธุ
เรืออากาศตรี นเรศ นกแกว
เรืออากาศตรี นเรศ บุญสันต
เรืออากาศตรี นฤชัย ปานกุล
เรืออากาศตรี นฤนาท ชิณรักษ
เรืออากาศตรี นฤพนธ แสงหิรัญ
เรืออากาศตรี นวน รุงเรือง
เรืออากาศตรี นวพล ฟกทอง
เรืออากาศตรี นัฐพนธ กิจภูษา
เรืออากาศตรี นัฐวี รักษามั่น
เรืออากาศตรี นัฐวุฒิ ขันติวงษ
เรืออากาศตรี นัฐวุฒิ ชะนะสิน
เรืออากาศตรี นันทนาถ กองตาพันธุ
เรืออากาศตรี นันทพัทธ มาสา
เรืออากาศตรี นันธเดช เล็กใบ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี นัสเซอร เหล็มสา
เรืออากาศตรี นาคิน หนูมานอย
เรืออากาศตรี นาวา สีหานาม
เรืออากาศตรี นาวิน ศรีสวัสดิ์
เรืออากาศตรี นิกรณ สิทธิบุน
เรืออากาศตรี นิคม รุงสวัสดิ์
เรืออากาศตรี นิคม สีสอง
เรืออากาศตรี นิคม อิ่นแกว
เรืออากาศตรี นิคม อิ่มสิน
เรืออากาศตรี นิติกร อักษรนิติ
เรืออากาศตรี นิติศาสตร ทองปรอน
เรืออากาศตรี นิทัศน จันทรประสาท
เรืออากาศตรี นิทัศน เทียมสุวรรณ
เรืออากาศตรี นิพนธ นิลเขตร
เรืออากาศตรี นิพนธ เบี้ยวทุงนอย
เรืออากาศตรี นิพนธ โพชนิกร
เรืออากาศตรี นิพนธ ศรีภิรมย
เรืออากาศตรี นิมนต บุญสกุล
เรืออากาศตรี นิมิตรชัย สกุลงาม
เรืออากาศตรี นิยม ศรีบริบูรณ
เรืออากาศตรี นิรัญ ยาเขียว
เรืออากาศตรี นิรันดร กมลกลาง
เรืออากาศตรี นิรันดร ชมโลก
เรืออากาศตรี นิรันดร ชูตินันท
เรืออากาศตรี นิรันดร หนูทอง

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี นิรุต มะนะเปรม
เรืออากาศตรี นิรุตติ์ ออนระยับ
เรืออากาศตรี นิรุตร ประทุมมา
เรืออากาศตรี นิวัฒน จันทะเบา
เรืออากาศตรี นิวัตร สินธุโคตร
เรืออากาศตรี นิวัติ พงษประยูร
เรืออากาศตรี นิวัติ พันธไชย
เรืออากาศตรี นิสสรณ สุพิชญสิปปภาส
เรืออากาศตรี นุกูล บัวแกว
เรืออากาศตรี นุพงษ บุญศรีวงษ
เรืออากาศตรี บดินทร กั้นเกตุ
เรืออากาศตรี บดินทร แสนชมภู
เรืออากาศตรี บพิตร ชูจิต
เรืออากาศตรี บรรจง กันชู
เรืออากาศตรี บรรจง จันทรคํา
เรืออากาศตรี บรรจง นุชอยู
เรืออากาศตรี บรรจง อยูในวงศ
เรืออากาศตรี บรรเจิด กลั่นเรืองแสง
เรืออากาศตรี บรรเจิด ไชยคํา
เรืออากาศตรี บรรเจิด พูลพันธ
เรืออากาศตรี บรรเจิด ศิริรังษี
เรืออากาศตรี บรรเจิด อองเอิบ
เรืออากาศตรี บรรชัย มูลอาย
เรืออากาศตรี บรรดิษฐ กล่ําอุไร
เรืออากาศตรี บรรลือศักดิ์ นันทะเส

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

เรืออากาศตรี บรรลือศักดิ์ วงศา
เรืออากาศตรี บริสุทธิ์ ฉางตา
เรืออากาศตรี บวร บุญสุทธิ์
เรืออากาศตรี บัญชา จรุณศรี
เรืออากาศตรี บัญชา ฉัตรอภิวันท
เรืออากาศตรี บัญชา ทองคํา
เรืออากาศตรี บัญชา ศิริรัตน
เรืออากาศตรี บัณฑิต คณะธรรม
เรืออากาศตรี บัณฑิต ศรีนิลพันธุ
เรืออากาศตรี บัณฑิตย วรศิริ
เรืออากาศตรี บํารุง จันทรราษฎร
เรืออากาศตรี บํารุง วงษบัณฑิตย
เรืออากาศตรี บํารุง อุนเรือน
เรืออากาศตรี บุญเกิด แกวเขียว
เรืออากาศตรี บุญคุม พัชราภา
เรืออากาศตรี บุญฉัน สังขทอง
เรืออากาศตรี บุญชัย ทิออน
เรืออากาศตรี บุญเชิญ เริ่มนอย
เรืออากาศตรี บุญโชติ จันทรศรี
เรืออากาศตรี บุญญัง ปทมดิษฐ
เรืออากาศตรี บุญณะ มุขดารา
เรืออากาศตรี บุญทวี ดีประสิทธิ์
เรืออากาศตรี บุญทัน สมบานใจ
เรืออากาศตรี บุญธรรม ตันทา
เรืออากาศตรี บุญนาค ทองเสน

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี บุญมา รักษาภักดี
เรืออากาศตรี บุญมา อุปรีพรอม
เรืออากาศตรี บุญยัง คําทา
เรืออากาศตรี บุญรวม แววดี
เรืออากาศตรี บุญเรือง ปชชา
เรืออากาศตรี บุญเลิศ จิตสกุลชัย
เรืออากาศตรี บุญเลิศ ฉ่ําศิริ
เรืออากาศตรี บุญสง ดุงสูงเนิน
เรืออากาศตรี บุญสง วงษพันธ
เรืออากาศตรี บุญสงค หอมจันทร
เรืออากาศตรี บุญสม ฉิมคลาย
เรืออากาศตรี บุญเอก นอยนาม
เรืออากาศตรี เบญจวุฒิ จันทรแจม
เรืออากาศตรี ปฏิ เลี้ยงชีพสุข
เรืออากาศตรี ปฏิพงษ ศรีสงคราม
เรืออากาศตรี ปฏิพล ทองพูล
เรืออากาศตรี ปฏิพัทธ พัฒนปยสิทธิ์
เรืออากาศตรี ปฏิภาณ ศรีสําราญ
เรืออากาศตรี ปฏิยุทธ จาวิสูตร
เรืออากาศตรี ปฐมพงศ แกนวงษ
เรืออากาศตรี ปฐมพงศ อบเชย
เรืออากาศตรี ปณิธาน ปทมเมธิน
เรืออากาศตรี ปถม ปนเพชร
เรืออากาศตรี ปมณฑน อิ่มใจ
เรืออากาศตรี ประกอบ ไกลทุกขลาง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี ประการ นิลแกว
เรืออากาศตรี ประกาศิต เคามูล
เรืออากาศตรี ประจบ บัวตูม
เรืออากาศตรี ประจักษ ไปลจาด
เรืออากาศตรี ประจิต เคาคํา
เรืออากาศตรี ประจิม มงคลประภัสร
เรืออากาศตรี ประชัน อดทน
เรืออากาศตรี ประชา สังขสวัสดิ์
เรืออากาศตรี ประดิษฐ ใจกระสันต
เรืออากาศตรี ประดิษฐ สุริวงษ
เรืออากาศตรี ประทานพร ณ สูงเนิน
เรืออากาศตรี ประทีป คลายสินธุ
เรืออากาศตรี ประทีป สมมาก
เรืออากาศตรี ประทีป สุนันทะ
เรืออากาศตรี ประเทือง บัวออนยศ
เรืออากาศตรี ประพนธ คําเรือน
เรืออากาศตรี ประพนธ ชัยธัชวาณิชย
เรืออากาศตรี ประพัฒน พัฒราช
เรืออากาศตรี ประพัดสรณ ทุมลา
เรืออากาศตรี ประพันธ เผยกลาง
เรืออากาศตรี ประไพร แสงทอง
เรืออากาศตรี ประภพ ปรีกราน
เรืออากาศตรี ประภัทร เขียวรัตน
เรืออากาศตรี ประภาส ดวงรัตน
เรืออากาศตรี ประภาส รุขะจี

๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี ประมวล สิมบุตร
เรืออากาศตรี ประมวล สุริยานนท
เรืออากาศตรี ประมาณ อินสวาง
เรืออากาศตรี ประมุข ทองนาค
เรืออากาศตรี ประยูร ไชโย
เรืออากาศตรี ประวัติ สันติกูล
เรืออากาศตรี ประวิง ตามแบบ
เรืออากาศตรี ประวิตร สุกรมคีรี
เรืออากาศตรี ประวิทย ตาคํา
เรืออากาศตรี ประวิทย บุริวรรณ
เรืออากาศตรี ประวิทย อวนเจริญ
เรืออากาศตรี ประเวศ เพ็ชรเพ็ง
เรืออากาศตรี ประสงค พงษภมร
เรืออากาศตรี ประสงค สุขใจ
เรืออากาศตรี ประสาท ดําทองสุก
เรืออากาศตรี ประสาร เกตุบํารุง
เรืออากาศตรี ประสาร สรอยแสง
เรืออากาศตรี ประสาร อยูสิงหโต
เรืออากาศตรี ประสิทธิ์ นาเสงี่ยม
เรืออากาศตรี ประสิทธิ์ บุญประเสริฐ
เรืออากาศตรี ประสิทธิ์ ประสานศิลป
เรืออากาศตรี ประสิทธิ์ พันธวงษ
เรืออากาศตรี ประสิทธิ์ มารูปหมอก
เรืออากาศตรี ประสิทธิ์ ลอมไทสง
เรืออากาศตรี ประสิทธิ์ ศิริโภคา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี ประสิทธิ์ อุบัติ
เรืออากาศตรี ประสิทธิ์ชัย ปจจา
เรืออากาศตรี ประสูตร อัมพร
เรืออากาศตรี ประเสริฐ ดําทองสุก
เรืออากาศตรี ประเสริฐ ทิพรัตน
เรืออากาศตรี ประเสริฐ วาสินธ
เรืออากาศตรี ประเสริฐศักดิ์ แจมนิยม
เรืออากาศตรี ปราการ โซะมณี
เรืออากาศตรี ปราโมท อินทรสะอาด
เรืออากาศตรี ปราโมทย จรพิศ
เรืออากาศตรี ปราโมทย จิตตฤกษ
เรืออากาศตรี ปราโมทย พัฒนาอนุสกุล
เรืออากาศตรี ปราโมทย พันทูม
เรืออากาศตรี ปราโมทย พุทธมาตย
เรืออากาศตรี ปราโมทย แยมศิริ
เรืออากาศตรี ปราโมทย อังศุสิงห
เรืออากาศตรี ปริน วงษชู
เรืออากาศตรี ปรีชา ชูชอบ
เรืออากาศตรี ปรีชา ปลั่งศรี
เรืออากาศตรี ปรีชา ผลแสงสี
เรืออากาศตรี ปรีชา ฝกกาย
เรืออากาศตรี ปรีชา มวงกลาง
เรืออากาศตรี ปรีชา แมนสิน
เรืออากาศตรี ปรีชา รอดนุช
เรืออากาศตรี ปรีชา วิถี

๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี ปรีชา หงษทอง
เรืออากาศตรี ปรีชา ออนนวล
เรืออากาศตรี ปรีดา จันทรนิยม
เรืออากาศตรี ปรีดาพล ตติยาวนิชกุล
เรืออากาศตรี ปวเรศวร หลิบนุกูล
เรืออากาศตรี ปวารุต นนธิจันทร
เรืออากาศตรี ปวาฤทธิ์ สิทธิวงค
เรืออากาศตรี ปญจะ เจ็กแสง
เรืออากาศตรี ปญญา เกษณียบุตร
เรืออากาศตรี ปญญา ธูปเมฆ
เรืออากาศตรี ปญญา ปรีดาศักดิ์
เรืออากาศตรี ปญญา รอดชีพ
เรืออากาศตรี ปญญา อุประ
เรืออากาศตรี ปณณพัฒน พีระวรานนท
เรืออากาศตรี ปยพงษ เฉลิมวงศ
เรืออากาศตรี ปยวัฒน จารึกพูนผล
เรืออากาศตรี ปยะพนธ สุคนธนัต
เรืออากาศตรี ปุมสักก ตั้งสมบูรณ
เรืออากาศตรี เปรม เกษจํารัส
เรืออากาศตรี เปรมเกียรติ จูสิน
เรืออากาศตรี โปรง อินทรสมบูรณ
เรืออากาศตรี ผดุงกิจ ตรงเมธี
เรืออากาศตรี เผด็จ แผนสมบูรณ
เรืออากาศตรี ฝนชัย โสมนัส
เรืออากาศตรี พงศกร ศิริพัฒนานันท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี พงศกรณ ฐากุลจรัลรัตน
เรืออากาศตรี พงศธร สาลีผล
เรืออากาศตรี พงศพัศ วงศสุวัฒน
เรืออากาศตรี พงษพันธ สันติอาภรณ
เรืออากาศตรี พงษพันธ สันทัด
เรืออากาศตรี พงษพันธุ พวงทะเล
เรืออากาศตรี พงษศักดิ์ ทองวุฒิศักดิ์
เรืออากาศตรี พงษศักดิ์ อยูพุม
เรืออากาศตรี พงษศักดิ์ อินแสงจันทร
เรืออากาศตรี พงษศิริ ประสานศักดิ์
เรืออากาศตรี พงษสันต แกวรัตน
เรืออากาศตรี พชร ศิลางกูร
เรืออากาศตรี พนม เต็งกิ่ง
เรืออากาศตรี พนม พาจิตร
เรืออากาศตรี พนมพันธ ตนทัพไทย
เรืออากาศตรี พยุง อินทรแกว
เรืออากาศตรี พรกิตติ์ เดชขุนทด
เรืออากาศตรี พรชัย คํารังษี
เรืออากาศตรี พรชัย จันทรแพทยรักษ
เรืออากาศตรี พรชัย ตั้งวิบูลยธรรม
เรืออากาศตรี พรชัย ทาคําอนุสรณ
เรืออากาศตรี พรชัย ยศกลาง
เรืออากาศตรี พรเทพ บุญถนอม
เรืออากาศตรี พรเทพ เผื่อนประไพ
เรืออากาศตรี พรเทพ พลังสุข

๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี พรเทพ พันธเขียน
เรืออากาศตรี พรนรินทร เครือแตง
เรืออากาศตรี พรพิทักษ ถนอมบุญ
เรืออากาศตรี พรรณทวี แกวทองคํา
เรืออากาศตรี พรศักดิ์ การศัพท
เรืออากาศตรี พรศักดิ์ แกวนาเคียน
เรืออากาศตรี พรอมพร แสนสอาด
เรืออากาศตรี พลกฤต จันทะภา
เรืออากาศตรี พลกฤษณ ศรีขันซาย
เรืออากาศตรี พลพงษ ยิ่งไพฑูรย
เรืออากาศตรี พลวัฒน เจริญตา
เรืออากาศตรี พลศักดิ์ มหิทธิ
เรืออากาศตรี พสิษฐ ดํารงกุลแทน
เรืออากาศตรี พอภัทร สดสรอย
เรืออากาศตรี พัฒนชาติ จุดาศรี
เรืออากาศตรี พัฒนพงศ ศรีพนม
เรืออากาศตรี พัฒนพงษ สารโท
เรืออากาศตรี พัฒนะพงค สําเนียงแจม
เรืออากาศตรี พัฒนา ปะติโก
เรืออากาศตรี พัฒนา วัฒนธงชัย
เรืออากาศตรี พันธเพชร พันธุพินิจ
เรืออากาศตรี พันธุเทพ ธีระโรจนโกมล
เรืออากาศตรี พัลลภ คงดี
เรืออากาศตรี พัสกร นิยมญาติ
เรืออากาศตรี พิชิต ผลาหาญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี พิชิต มณีกุล
เรืออากาศตรี พิชิต วงศสุวรรณ
เรืออากาศตรี พิเชฏฐ พุมพวง
เรืออากาศตรี พิเชฏษ นามขาล
เรืออากาศตรี พิเชฐ อุประ
เรืออากาศตรี พิเชต กระถิน
เรืออากาศตรี พิเชษฐ ขวัญดี
เรืออากาศตรี พิเชษฐ เทียนทอง
เรืออากาศตรี พิเชษฐ ยอดแกว
เรืออากาศตรี พิเชษฐ สามเรืองศรี
เรืออากาศตรี พิณเทพ ธรรมผุย
เรืออากาศตรี พิทตินันท พุมหนุน
เรืออากาศตรี พิทยชยา โตยิ่ง
เรืออากาศตรี พิทยา สุภากุล
เรืออากาศตรี พิทักษ จินดา
เรืออากาศตรี พิทักษชัย เภาตะคุ
เรืออากาศตรี พิทูร ขํามา
เรืออากาศตรี พิบูลย ศึกษา
เรืออากาศตรี พิพัฒน คชศิลา
เรืออากาศตรี พิพัฒน ผาแดง
เรืออากาศตรี พิพัฒน มุขดารา
เรืออากาศตรี พิพัฒน สืบนุสรณ
เรืออากาศตรี พิพัฒนชัย เพิ่มงาม
เรืออากาศตรี พิพัฒนพล พูลเรืองเผา
เรืออากาศตรี พิภพ ปราโมทย

๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี พิวัฒน บัวทอง
เรืออากาศตรี พิศิษฐ มั่งมี
เรืออากาศตรี พิศิษฐ ยิ้มแยม
เรืออากาศตรี พิษณุ เกตุสิงหสรอย
เรืออากาศตรี พิษณุ นาคเถื่อน
เรืออากาศตรี พิษณุ พันธเจริญ
เรืออากาศตรี พิษณุ เพงชัด
เรืออากาศตรี พิษณุ อินทะ
เรืออากาศตรี พิษณุพงษ ศรีประเสริฐ
เรืออากาศตรี พิสิษฐ สุทธิพันธ
เรืออากาศตรี พิสิษฐศักดิ์ ทองขาวขํา
เรืออากาศตรี พีรเดช ไชยพันธุ
เรืออากาศตรี พีรพงษ มธุพจน
เรืออากาศตรี พีระพัน ไพบูลยวิริยะวิช
เรืออากาศตรี พีระวงศ อุทุมเทวา
เรืออากาศตรี พีระวิทย ศิริเพ็ง
เรืออากาศตรี พีระศักดิ์ ยิ้มเล็ก
เรืออากาศตรี พูล ประทุมทอง
เรืออากาศตรี พูลศักดิ์ ปกเขมายัง
เรืออากาศตรี เพ็ง เพลาะกระโทก
เรืออากาศตรี เพชร ศรีจันทร
เรืออากาศตรี เพนียง แพงวงษ
เรืออากาศตรี เพลิงยุทธ เข็มพงษ
เรืออากาศตรี ไพฑูรย ตุมจิบ
เรืออากาศตรี ไพฑูรย พงษปลัด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี ไพฑูรย พูลผล
เรืออากาศตรี ไพฑูรย มะณีเรือง
เรืออากาศตรี ไพฑูรย ฤกษวิรี
เรืออากาศตรี ไพฑูรย โหมดสกุล
เรืออากาศตรี ไพรวัลย เพ็งใย
เรืออากาศตรี ไพรศาล กันยาประสิทธิ์
เรืออากาศตรี ไพรัตน เจริญสมบัติ
เรืออากาศตรี ไพรัตน พวงสุวรรณ
เรืออากาศตรี ไพรัตน เลือดกระโทก
เรืออากาศตรี ไพรัตน แสงอนงค
เรืออากาศตรี ไพรัตน เหล็กกลา
เรืออากาศตรี ไพรินทร แจมสุริยา
เรืออากาศตรี ไพโรจน คงเจริญ
เรืออากาศตรี ไพโรจน คุณประสาท
เรืออากาศตรี ไพโรจน ชัยยางบาล
เรืออากาศตรี ไพโรจน วีระสิทธิ์
เรืออากาศตรี ไพโรจน สุตราม
เรืออากาศตรี ไพโรจน เสริมสุข
เรืออากาศตรี ไพโรจน อ่ําศรี
เรืออากาศตรี ไพศาล กลิ่นหอม
เรืออากาศตรี ไพศาล กันทะวงศ
เรืออากาศตรี ไพศาล แสงวิรุฬห
เรืออากาศตรี ไพศาล อัมพวา
เรืออากาศตรี ไพสิฐ พลอยเทศ
เรืออากาศตรี ภควรรธน เหมือนโพธิ์

๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี ภพวิชาชัย หมวดคงสีหธร
เรืออากาศตรี ภราดร เคหะเจริญ
เรืออากาศตรี ภัทธาวุธ โคระทัต
เรืออากาศตรี ภัทรดร แยมโอวาท
เรืออากาศตรี ภัทรนนท ดินดํา
เรืออากาศตรี ภัทรวิทย พงษตระกูล
เรืออากาศตรี ภาคภูมิ ทรัพยสําราญ
เรืออากาศตรี ภาคภูมิ ไทยแขก
เรืออากาศตรี ภาคภูมิ ปุนปอง
เรืออากาศตรี ภาณุพงค เทียมทะนง
เรืออากาศตรี ภาณุพันธ มีมา
เรืออากาศตรี ภาณุมาศ นาคสุข
เรืออากาศตรี ภาณุวัฒน คํามา
เรืออากาศตรี ภานุพล ทับหิรัญ
เรืออากาศตรี ภิทักษ หมูเพชร
เรืออากาศตรี ภิรมณ คณาฤทธิ์
เรืออากาศตรี ภุชพงศ สุวรรณศรี
เรืออากาศตรี ภูเบศ เสนคราม
เรืออากาศตรี ภูมินทร หิรัญภัควัฒน
เรืออากาศตรี ภูมินันท ทนันชัย
เรืออากาศตรี ภูมิรินทร จันปุม
เรืออากาศตรี ภูมิศักดิ์ เอี่ยมบํารุง
เรืออากาศตรี ภูริทัต บุญกอง
เรืออากาศตรี ภูริวัช ปรึกษา
เรืออากาศตรี ภูวนาถ มาตรา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี ภูวนาท ดินมวง
เรืออากาศตรี ภูวไนย ปรีชาชัยพานิช
เรืออากาศตรี มงกุฎ ขุมดวง
เรืออากาศตรี มงคล เกตุอินทร
เรืออากาศตรี มงคล โพธิ์ประภาพันธุ
เรืออากาศตรี มงคล แยมผกา
เรืออากาศตรี มงคล สาสังข
เรืออากาศตรี มณฑล สุริยาบุตร
เรืออากาศตรี มณเฑียร ทาสี
เรืออากาศตรี มนตรี เกตจันทร
เรืออากาศตรี มนตรี คชาโชติ
เรืออากาศตรี มนตรี จีนสอน
เรืออากาศตรี มนตรี ดํานงค
เรืออากาศตรี มนตรี บุญเปยม
เรืออากาศตรี มนตรี ปนเงิน
เรืออากาศตรี มนตรี พุกมาก
เรืออากาศตรี มนตรี แพรพันธ
เรืออากาศตรี มนตรี โพธิ์มณี
เรืออากาศตรี มนตรี ภูมิสถาน
เรืออากาศตรี มนตรี มณีอินทร
เรืออากาศตรี มนตรี มวงหลวงแพง
เรืออากาศตรี มนตรี วิจิตรนาวิน
เรืออากาศตรี มนตรี ศรีสวัสดิ์
เรืออากาศตรี มนตรี หลําบุตร
เรืออากาศตรี มนัส ทองนุม

๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี มนัส นารีโภชน
เรืออากาศตรี มนัส สดพุด
เรืออากาศตรี มนูญ แกนสุวรรณ
เรืออากาศตรี มนูญ สถิตไชยนนท
เรืออากาศตรี มรกต กุลดิลก
เรืออากาศตรี มลรัตน สิโนทก
เรืออากาศตรี มหมูด หีมโตะเตะ
เรืออากาศตรี มัทนะ บุญยะเนติ
เรืออากาศตรี มานพ ขันดํา
เรืออากาศตรี มานพ จังพานิช
เรืออากาศตรี มานพ นาคนก
เรืออากาศตรี มานพ บุญมาก
เรืออากาศตรี มานะ ธรรมโหรา
เรืออากาศตรี มานะ พงศศักดิ์
เรืออากาศตรี มานะ พรหมชะออน
เรืออากาศตรี มานะชัย สรอยพลอย
เรืออากาศตรี มานัด จันทรลาด
เรืออากาศตรี มานิตย จันทรเติบ
เรืออากาศตรี มานิตย เถามุย
เรืออากาศตรี มาโนช บทกระโทก
เรืออากาศตรี มาโนช ปานเฟอง
เรืออากาศตรี มาโนช พุทธิเมธากุล
เรืออากาศตรี มาโนช ศิลประสพ
เรืออากาศตรี มาโนช เหรนิล
เรืออากาศตรี มาโนชญ กันภัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี มาโนชญ ลอมทรัพย
เรืออากาศตรี มาโนชย ไวยโภคา
เรืออากาศตรี มารุต ชุมชวง
เรืออากาศตรี มารุต สวัสดิรักษ
เรืออากาศตรี มีศักดิ์ คุมลาภ
เรืออากาศตรี มุสา หมัดเหล็ม
เรืออากาศตรี เมธา โสวัต
เรืออากาศตรี เมธี สืบฤกษ
เรืออากาศตรี เมธีภูริวัฒน
กระโจมทอง
เรืออากาศตรี ยงยศ ทองเกิด
เรืออากาศตรี ยงยศ พินิจจันทร
เรืออากาศตรี ยงยุทธ จันทรจับเมฆ
เรืออากาศตรี ยงยุทธ ทับทอง
เรืออากาศตรี ยงยุทธ ยอดระบํา
เรืออากาศตรี ยงยุทธ อุปนนา
เรืออากาศตรี ยศพงษ นุชพวง
เรืออากาศตรี ยอดรัก ขําเนตร
เรืออากาศตรี ยอดรัก เซงหอง
เรืออากาศตรี ยุทธทนง หยิบสูงเนิน
เรืออากาศตรี ยุทธนา บุญรอด
เรืออากาศตรี ยุทธนา แมนเหมือน
เรืออากาศตรี ยุทธนา รวดเรียว
เรืออากาศตรี ยุทธนา เลิศอนันต
เรืออากาศตรี ยุทธนา สีแตง

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี ยุทธนา สุคนธ
เรืออากาศตรี ยุทธพงษ มีแดนไผ
เรืออากาศตรี ยุทธพล พิการัตน
เรืออากาศตรี ยุทธพล หอมทวนลม
เรืออากาศตรี ยุทธภูมิ เชื่องสูงเนิน
เรืออากาศตรี ยุทธภูมิ พานไหม
เรืออากาศตรี ยุทธภูมิ เพ็งอุดม
เรืออากาศตรี ยุทธยา คงยิ่ง
เรืออากาศตรี ยุทธวี นทีธารทอง
เรืออากาศตรี ยุทธศักดิ์ จันทรเอี่ยม
เรืออากาศตรี ยุทธศักดิ์ ศรีเครือแกว
เรืออากาศตรี ยุทธศิลป ชวยชาติ
เรืออากาศตรี โยธิน พงษไทย
เรืออากาศตรี โยธิน แพทยรัตน
เรืออากาศตรี รณกร นาคนอย
เรืออากาศตรี รณยุทธ สงวนศรี
เรืออากาศตรี รณฤทธิ์ แสนชัยวงค
เรืออากาศตรี รตนกร เข็มเพ็ชร
เรืออากาศตรี รอยเพชร แยมบาน
เรืออากาศตรี ระเดน คุยดา
เรืออากาศตรี รักเกียรติ ตรีคงคา
เรืออากาศตรี รักเกียรติ นุมนาค
เรืออากาศตรี รักสิทธิ์ รัตตานนท
เรืออากาศตรี รังสรรค จันทิมา
เรืออากาศตรี รังสรรค ตวันเที่ยง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี รังสรรค นันทประดากร
เรืออากาศตรี รังสรรค ปราบภัย
เรืออากาศตรี รังสรรค พรอมธนะ
เรืออากาศตรี รังสิโรจน ถวายทาน
เรืออากาศตรี รังสี บุญญามี
เรืออากาศตรี รัชชานนท ธงสี
เรืออากาศตรี รัชพันธ เอี้ยวรักษา
เรืออากาศตรี รัฐนันทร คําผา
เรืออากาศตรี รัตน บุญสวัสดิ์
เรืออากาศตรี รัตนกร ผองจินดา
เรืออากาศตรี รัตนเทพ โพธิ์ทองนาค
เรืออากาศตรี รัตนะ เพ็ชรเจริญ
เรืออากาศตรี ราหุล สีดี
เรืออากาศตรี รุง พันธมะโน
เรืออากาศตรี รุงโรจน วองวัฒนกูล
เรืออากาศตรี เรวัต มิตรมวลชน
เรืออากาศตรี เรวัตร พิลึก
เรืออากาศตรี เรืองฤทธิ์ ฤทธิศร
เรืออากาศตรี เรืองศักดิ์
หิรัญนุเคราะห
เรืออากาศตรี เรืองศิลป ปะทิ
เรืออากาศตรี ฤทธิพล อวนสิงห
เรืออากาศตรี ลีนวัตร เรืองจุย
เรืออากาศตรี เลอศักดิ์ แกวแดง
เรืออากาศตรี เลิศฤทธิ์ ผลพงา

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๐๘๐ เรืออากาศตรี วงศศักดิ์ ปนกุมภีร
๑๐๘๑ เรืออากาศตรี วชิร เมืองขวา
๑๐๘๒ เรืออากาศตรี วชิรพงศ
ปทมนาวินทวีสิน
๑๐๘๓ เรืออากาศตรี วชิระ อวยพรสง
๑๐๘๔ เรืออากาศตรี วรกฤต อานประยูร
๑๐๘๕ เรืออากาศตรี วรพงศ พลายสวัสดิ์
๑๐๘๖ เรืออากาศตรี วรพจน จํานงไทย
๑๐๘๗ เรืออากาศตรี วรพจน แพทยปรีชา
๑๐๘๘ เรืออากาศตรี วรพจน สังขรอด
๑๐๘๙ เรืออากาศตรี วรพล นิตยแสวง
๑๐๙๐ เรืออากาศตรี วรพัทธ ภูสําเภา
๑๐๙๑ เรืออากาศตรี วรยศ ลือศิริ
๑๐๙๒ เรืออากาศตรี วรรณา สินเจริญ
๑๐๙๓ เรืออากาศตรี วรวรรธน
วรวัชรรุงเจริญ
๑๐๙๔ เรืออากาศตรี วรวัฒน อัฐนาค
๑๐๙๕ เรืออากาศตรี วรวิทย กึ่งกระโทก
๑๐๙๖ เรืออากาศตรี วรวิทย จันทรจาก
๑๐๙๗ เรืออากาศตรี วรวิทย บุญยะกลัมพะ
๑๐๙๘ เรืออากาศตรี วรวิทย เผือกทอง
๑๐๙๙ เรืออากาศตรี วรศิลป ประเสริฐศรี
๑๑๐๐ เรืออากาศตรี วรศิลป วรพันธุ
๑๑๐๑ เรืออากาศตรี วรากร ขําประไพ
๑๑๐๒ เรืออากาศตรี วราพงษ ชอยกิ่ง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี วราห พินิจกลาง
เรืออากาศตรี วสันต พวงจินดา
เรืออากาศตรี วสันต เสนหา
เรืออากาศตรี วสุพล ศิวะยุทธกิจ
เรืออากาศตรี วสุวัฒน ตาตะสมิต
เรืออากาศตรี วัจนกร กันภัย
เรืออากาศตรี วัชรกานต ลมงาม
เรืออากาศตรี วัชรชัย ตันเส็ง
เรืออากาศตรี วัชรพงษ ศรีมาทร
เรืออากาศตรี วัชรพล โพธิ์ทอง
เรืออากาศตรี วัชรพล หลําผาสุข
เรืออากาศตรี วัชระ ไชยองคการ
เรืออากาศตรี วัชระ ยอดมนต
เรืออากาศตรี วัชระ เหมือนสิงห
เรืออากาศตรี วัชรินทร พันธวิไล
เรืออากาศตรี วัชรินทร แสงศิลา
เรืออากาศตรี วัฒนชัย นาโลม
เรืออากาศตรี วัฒนชัย สิงหครุ
เรืออากาศตรี วัฒนพงษ อินทรเฉลิม
เรืออากาศตรี วัฒนพัฒน พุมดอกแกว
เรืออากาศตรี วัฒนะ เนคมานุรักษ
เรืออากาศตรี วัฒนา กสิวัตร
เรืออากาศตรี วัฒนา ไกรราช
เรืออากาศตรี วัฒนา ขําชาง
เรืออากาศตรี วัฒนา ขําทอง

๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี วัฒนา คงบัวสอน
เรืออากาศตรี วัฒนา บุญเกิด
เรืออากาศตรี วัฒนา โมออน
เรืออากาศตรี วันเฉลิม ทองแท
เรืออากาศตรี วันชัย กิจนุกูล
เรืออากาศตรี วันชัย ดวงสกาวพิสุทธิ์
เรืออากาศตรี วันชัย ทองนพรัตน
เรืออากาศตรี วันชัย โทนแกว
เรืออากาศตรี วันชัย มรรคชีวะ
เรืออากาศตรี วันชัย รอดโฉม
เรืออากาศตรี วันชัย ลิ้มรุงเรือง
เรืออากาศตรี วันชัย วัฒนเขจร
เรืออากาศตรี วันชัย สุวรรณโชติ
เรืออากาศตรี วัลลภ แกวพวง
เรืออากาศตรี วัลลภ เทศนนท
เรืออากาศตรี วัสสชาติ รัตนลัย
เรืออากาศตรี วาริน เสนประดิษฐ
เรืออากาศตรี วารินทร คร่ําสุข
เรืออากาศตรี วิกาล กันพิพิธ
เรืออากาศตรี วิจารณ เทศลาภ
เรืออากาศตรี วิจิตร วงษสินธุ
เรืออากาศตรี วิชล แกวเหลี่ยม
เรืออากาศตรี วิชา กฤษณะเศรณี
เรืออากาศตรี วิชา พุทธาวงค
เรืออากาศตรี วิชาญ ชาติสัมพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี วิชาญ ทองขาวขํา
เรืออากาศตรี วิชาญ แทนมณี
เรืออากาศตรี วิชาญ แสงสุวรรณ
เรืออากาศตรี วิชิต ไดรูป
เรืออากาศตรี วิชิต อุดม
เรืออากาศตรี วิเชษฐ โนรีวงค
เรืออากาศตรี วิเชาว สมจิตร
เรืออากาศตรี วิเชียร แกวสุข
เรืออากาศตรี วิเชียร จันทรแรม
เรืออากาศตรี วิเชียร ทองเมือง
เรืออากาศตรี วิเชียร ทองศรีนุน
เรืออากาศตรี วิเชียร มีชัยโย
เรืออากาศตรี วิเชียร มีเทียน
เรืออากาศตรี วิเชียร ศิริสวัสดิ์
เรืออากาศตรี วิเชียร ศิริสิงห
เรืออากาศตรี วิญู พุมงาม
เรืออากาศตรี วิฑูรย อินทรัพย
เรืออากาศตรี วิทยา ทวีปเรืองอุดม
เรืออากาศตรี วิทยา ทองอินทร
เรืออากาศตรี วิทยา นิไทรโยค
เรืออากาศตรี วิทยา พราวศรี
เรืออากาศตรี วิทยา วรรณบุตร
เรืออากาศตรี วิทยา เวชปาน
เรืออากาศตรี วิทยา เศวตมาลย
เรืออากาศตรี วิทยา สุดใจ

๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรืออากาศตรี วิทูร สรอยทอง
เรืออากาศตรี วินชัย ไกรทองศุกร
เรืออากาศตรี วินัย เกตุทอง
เรืออากาศตรี วินัย ดีแปลง
เรืออากาศตรี วินัย ผลโอฐ
เรืออากาศตรี วินัย วงคปนแกว
เรืออากาศตรี วินัย ศรีสมุทร
เรืออากาศตรี วินัย ศักดิ์ศรี
เรืออากาศตรี วินิชา ปญญาเปรื่อง
เรืออากาศตรี วิบูรณ โรจนจินดา
เรืออากาศตรี วิมล พงษภมร
เรืออากาศตรี วิรศักดิ์ ปจจัยโคถา
เรืออากาศตรี วิระ บุญสมบัติ
เรืออากาศตรี วิระชัย เอี่ยมอินทร
เรืออากาศตรี วิรัช สารวงษสุทธิ์
เรืออากาศตรี วิรัตน เฉลยสุข
เรืออากาศตรี วิรุษย โสมออน
เรืออากาศตรี วิโรจน ธุวะนุติ
เรืออากาศตรี วิโรจน ผูกพันธ
เรืออากาศตรี วิโรจน สุขเกษม
เรืออากาศตรี วิไร สิงหทอง
เรืออากาศตรี วิลาศ กุลแกว
เรืออากาศตรี วิวัฒน
พาณิชยกิจตระกูล
๑๒๐๑ เรืออากาศตรี วิศรุช สุตะเขตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี วิศรุต จานกันหา
เรืออากาศตรี วิศิษฏ ยลประสงค
เรืออากาศตรี วิสิษฐ พุทธรักษา
เรืออากาศตรี วิสิษฐ สุริยวงษ
เรืออากาศตรี วิสูตร แชมชอย
เรืออากาศตรี วิสูตร อูศิลา
เรืออากาศตรี วีกิตติ์ ยอดเจริญ
เรืออากาศตรี วีรชน เพงพินิจ
เรืออากาศตรี วีรชน มวงเหมือน
เรืออากาศตรี วีรชัย เกิดแกว
เรืออากาศตรี วีรชัย ทองอินทร
เรืออากาศตรี วีรเดช หมายประดิษฐ
เรืออากาศตรี วีรนิต อนันต
เรืออากาศตรี วีรพล ธรรมสิทธิ์
เรืออากาศตรี วีรพันธ วันธงชัย
เรืออากาศตรี วีรยุทธ จิตรพิทักษ
เรืออากาศตรี วีรยุทธ ธรรมกุล
เรืออากาศตรี วีรยุทธ สอนผุย
เรืออากาศตรี วีรยุทธิ์ นานชา
เรืออากาศตรี วีรวัฒนา พิมพทรัพย
เรืออากาศตรี วีระ วรวิเศษ
เรืออากาศตรี วีระชัย ทัพปชชา
เรืออากาศตรี วีระชัย มาลา
เรืออากาศตรี วีระพล พลวงนอก
เรืออากาศตรี วีระพล พันธุรัตน

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี วีระพล เพชรดี
เรืออากาศตรี วีระพล อิ่มทรัพย
เรืออากาศตรี วีระพันธ ไกรถาวร
เรืออากาศตรี วีระพันธ สุมานิตย
เรืออากาศตรี วีระยุทธ เงินสด
เรืออากาศตรี วีระยุทธ วงษศรี
เรืออากาศตรี วีระวัฒน พะลัง
เรืออากาศตรี วีระศักดิ์ ปติกะวงศ
เรืออากาศตรี วีระศักดิ์
เปลี่ยนประเสริฐ
เรืออากาศตรี วีระศักดิ์ โรจนจินดา
เรืออากาศตรี วีระศักดิ์ เล็กใบ
เรืออากาศตรี วีระศักดิ์ เสาศิลา
เรืออากาศตรี วุฒิกร เห็นพรอม
เรืออากาศตรี วุฒิกรณ ปุริสาร
เรืออากาศตรี วุฒิชัย ขวัญเถื่อน
เรืออากาศตรี วุฒิชัย โคตรผาย
เรืออากาศตรี วุฒิพงษ คุมเขตร
เรืออากาศตรี เวก เที่ยงนวม
เรืออากาศตรี เวทย ยังเพ็ง
เรืออากาศตรี เวทิน นุชพิเรนทร
เรืออากาศตรี ศตนันพ นันนัทธวัฒฐ
เรืออากาศตรี ศตวรรษ เอี่ยมคง
เรืออากาศตรี ศรชัย คําเหล็ก
เรืออากาศตรี ศรชัย แอนเพ็ชร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี ศรัญชัย สุภารัตน
เรืออากาศตรี ศรัณย ลายเมฆ
เรืออากาศตรี ศรันดร เครือนอย
เรืออากาศตรี ศรานนท บัวละออ
เรืออากาศตรี ศรายุธ สายแวว
เรืออากาศตรี ศราวุฒิ คชฤทธิ์
เรืออากาศตรี ศราวุธ ฉลูรัตน
เรืออากาศตรี ศราวุธ
โชติสกุลแสงทอง
เรืออากาศตรี ศราวุธ ปานอุทัย
เรืออากาศตรี ศราวุธ วิเศษศิริ
เรืออากาศตรี ศราวุธ สายตา
เรืออากาศตรี ศราวุธ หรุนเลิศ
เรืออากาศตรี ศราวุธ หุนสุวรรณ
เรืออากาศตรี ศรีสุนทร สมตน
เรืออากาศตรี ศักดา กันธิยะ
เรืออากาศตรี ศักดา จันทรบุตร
เรืออากาศตรี ศักดา สวะวงค
เรืออากาศตรี ศักดา สุภาพงษ
เรืออากาศตรี ศักดิ์ชัย ทองอนันต
เรืออากาศตรี ศักดิ์ชัย แพรสีดํา
เรืออากาศตรี ศักดิ์ชัย โพธิสัตย
เรืออากาศตรี ศักดิ์ดา ประภารัตน
เรืออากาศตรี ศักดิ์ประกรณ สุนทรชัย
เรืออากาศตรี ศักดิ์ระพี กองแกว

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี ศักดิ์สยาม ศรีใส
เรืออากาศตรี ศักดิ์สิทธิ์ กําเหนิดสิงห
เรืออากาศตรี ศักดิ์สิทธิ์ คัมภิรานนท
เรืออากาศตรี ศักดิ์สิทธิ์ นาคแดง
เรืออากาศตรี ศักดิ์สิทธิ์ เวียงสมุด
เรืออากาศตรี ศักดิ์สิทธิ์
เสนียวงศ ณ อยุธยา
เรืออากาศตรี ศักยศรณ ประวิงวงศ
เรืออากาศตรี ศักยศรณ เพ็งคลาย
เรืออากาศตรี ศาตรายุทธ สุรสังข
เรืออากาศตรี ศาสตราวุธ กองสู
เรืออากาศตรี ศิรวิชญ หายะคุณ
เรืออากาศตรี ศิริชัย แสงศิริ
เรืออากาศตรี ศิริโชค ชมหมวก
เรืออากาศตรี ศิริโชค สวัสดิรักษ
เรืออากาศตรี ศิริพงษ ขุนนนท
เรืออากาศตรี ศิริพงษ โนจักร
เรืออากาศตรี ศิริพงษ ผลแสงศรี
เรืออากาศตรี ศิริพงษ โอเต็ง
เรืออากาศตรี ศิริภพ พวงสําเภา
เรืออากาศตรี ศิลนา สายบัว
เรืออากาศตรี ศิวภัทร ภูริยวัตร
เรืออากาศตรี ศุฒินันท เฮงสกุล
เรืออากาศตรี ศุภกิจ วรรณโชติ
เรืออากาศตรี ศุภชัย บุญชัยยุทธศักดิ์

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

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี ศุภชัย พรายภู
เรืออากาศตรี ศุภชัย มาลัยทอง
เรืออากาศตรี ศุภชัย อภิวันท
เรืออากาศตรี ศุภณัฏฐ
สําราญเลิศฤทธิ์
เรืออากาศตรี ศุภรัตน บุญเปรม
เรืออากาศตรี ศุภฤกษ ราชวัตร
เรืออากาศตรี ศุภวิชญ ดาวเรือง
เรืออากาศตรี เศรษฐวัฒน ลัดดาไสว
เรืออากาศตรี เศรษฐศิริ ชื่นชม
เรืออากาศตรี สกล เกตุแกว
เรืออากาศตรี สงกรานต แสงศาลา
เรืออากาศตรี สงกรานต หลวงเทพ
เรืออากาศตรี สงครามชัย พิมพจันทร
เรืออากาศตรี สงวน ศรีบู
เรืออากาศตรี สงัด ตุมนิลการ
เรืออากาศตรี สงา อวบสันเทียะ
เรืออากาศตรี สถาพร คงวารี
เรืออากาศตรี สถาพร จันทรกระจาง
เรืออากาศตรี สถาพร จีรังกุล
เรืออากาศตรี สถาพร สุขบําเพ็ญ
เรืออากาศตรี สถาพร แสงพุม
เรืออากาศตรี สถิตย เสนาซิว
เรืออากาศตรี สนธิ์ สมสีสัย
เรืออากาศตรี สนั่น ดีเขวา

๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี สนั่น วัชรเดนพิพัฒน
เรืออากาศตรี สนิท เข็มมา
เรืออากาศตรี สนิท หลงคํารัตน
เรืออากาศตรี สมกาศ วงษอยูนอย
เรืออากาศตรี สมเกียรติ เถื่อนขุนทอง
เรืออากาศตรี สมเกียรติ บัวแกว
เรืออากาศตรี สมเกียรติ แปงการิยา
เรืออากาศตรี สมเกียรติ ศรีขจร
เรืออากาศตรี สมเกียรติ สุนทรวิทย
เรืออากาศตรี สมควร เนียมปาน
เรืออากาศตรี สมควร ปตะเสน
เรืออากาศตรี สมควร ภูผา
เรืออากาศตรี สมคิด กลิ่นเกษร
เรืออากาศตรี สมคิด แกวสิน
เรืออากาศตรี สมคิด รวยสูงเนิน
เรืออากาศตรี สมจิต นกงาม
เรืออากาศตรี สมจิตร ชวนเกษม
เรืออากาศตรี สมเจตน เมฆบริสุทธิ์
เรืออากาศตรี สมเจียด รุจิโมระ
เรืออากาศตรี สมชัย คงแกว
เรืออากาศตรี สมชัย สิมะประเสริฐ
เรืออากาศตรี สมชาย กายเย็น
เรืออากาศตรี สมชาย กิจวิชัย
เรืออากาศตรี สมชาย เข็มเพ็ชร
เรืออากาศตรี สมชาย คําบรรเทิง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี สมชาย เจริญชาติ
เรืออากาศตรี สมชาย ใจเมือง
เรืออากาศตรี สมชาย ชมนาค
เรืออากาศตรี สมชาย ชาติกวีโภคิน
เรืออากาศตรี สมชาย ดอกเกี๋ยง
เรืออากาศตรี สมชาย นิ่มสําฤทธิ์
เรืออากาศตรี สมชาย โพธิ์นิมิตร
เรืออากาศตรี สมชาย แยมสุวรรณ
เรืออากาศตรี สมชาย วัฒยา
เรืออากาศตรี สมชาย สรรพยานนท
เรืออากาศตรี สมชาย หวังคุมกลาง
เรืออากาศตรี สมชาย หาญแจ
เรืออากาศตรี สมชาย เหลือธนานนท
เรืออากาศตรี สมชาย อินทรผึ้ง
เรืออากาศตรี สมชาย อินทรเล็ก
เรืออากาศตรี สมชาย เอี่ยมเฉย
เรืออากาศตรี สมนึก โตรอด
เรืออากาศตรี สมนึก ยศสูงเนิน
เรืออากาศตรี สมนึก รัตนะ
เรืออากาศตรี สมบัติ กุลพล
เรืออากาศตรี สมบัติ เขียวอิ่ม
เรืออากาศตรี สมบัติ ฉิมไพบูลย
เรืออากาศตรี สมบัติ ศะศินิล
เรืออากาศตรี สมบูรณ ไกลกลิ่น
เรืออากาศตรี สมบูรณ จอนอย

๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี สมบูรณ นาคผึ่ง
เรืออากาศตรี สมปรารถนา เปรี้ยวนิ่ม
เรืออากาศตรี สมปอง ดวงเพ็งรักษ
เรืออากาศตรี สมปอง สีสังข
เรืออากาศตรี สมปอง อองกุลนะ
เรืออากาศตรี สมพงษ แกวคํา
เรืออากาศตรี สมพงษ ผึ่งสูงเนิน
เรืออากาศตรี สมพงษ โพธิ์นอย
เรืออากาศตรี สมพงษ มวงประเสริฐ
เรืออากาศตรี สมพงษ วงษประยูร
เรืออากาศตรี สมพงษ สิงหเดช
เรืออากาศตรี สมพงษ หฤทัยถาวร
เรืออากาศตรี สมพร บํารุงกิจ
เรืออากาศตรี สมพร เรียงเครือ
เรืออากาศตรี สมพร สวางศรี
เรืออากาศตรี สมพร แสงบุญเรือง
เรืออากาศตรี สมพล พรดนุพล
เรืออากาศตรี สมเพ็ชร สาธุจรัญ
เรืออากาศตรี สมภพ บัวอยู
เรืออากาศตรี สมภพ ปานขาว
เรืออากาศตรี สมภพ ฝอยฝน
เรืออากาศตรี สมภพ อปายคุปต
เรืออากาศตรี สมภูมิ มาศรัตน
เรืออากาศตรี สมโภช มะไฟหวาน
เรืออากาศตรี สมโภชน ศุภกรรม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี สมโภชร กระเปาทอง
เรืออากาศตรี สมมาต ทองคํา
เรืออากาศตรี สมมาตร บานแยม
เรืออากาศตรี สมมารถ บุญสงศรี
เรืออากาศตรี สมยศ คําพิรุฬ
เรืออากาศตรี สมยศ เจริญทรัพย
เรืออากาศตรี สมยศ ปลอดเอี่ยม
เรืออากาศตรี สมยศ รักษาการ
เรืออากาศตรี สมศักดิ์ คงสมลาภ
เรืออากาศตรี สมศักดิ์ คนึงหมาย
เรืออากาศตรี สมศักดิ์ เคียวสูงเนิน
เรืออากาศตรี สมศักดิ์ ดาวสุข
เรืออากาศตรี สมศักดิ์ เถินมงคล
เรืออากาศตรี สมศักดิ์ นันทวิรัตน
เรืออากาศตรี สมศักดิ์ นาชวง
เรืออากาศตรี สมศักดิ์ พิมพนอย
เรืออากาศตรี สมศักดิ์ เมฆหมอก
เรืออากาศตรี สมศักดิ์ ไมจันทร
เรืออากาศตรี สมศักดิ์ ศรีทอง
เรืออากาศตรี สมศักดิ์ สาระพงษ
เรืออากาศตรี สมศักดิ์ สิทธิวัง
เรืออากาศตรี สมศักดิ์ สีสุขภู
เรืออากาศตรี สมศักดิ์ สุขเกตุ
เรืออากาศตรี สมศักดิ์ สุขจินดา
เรืออากาศตรี สมศักดิ์ แสนญาติสมุทร

๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี สมศักดิ์ เอ็นดูราษฎร
เรืออากาศตรี สมศักดิ์ เอื้อนจิตร
เรืออากาศตรี สมสรรค วงศสุคนธนิตย
เรืออากาศตรี สมสัน อุปะสัมปะกิจ
เรืออากาศตรี สมสิน สาลีโคตร
เรืออากาศตรี สมหมาย ดวงเพ็งรักษ
เรืออากาศตรี สมหมาย พิมประเสริฐ
เรืออากาศตรี สมหมาย ลอมวงศ
เรืออากาศตรี สมหมาย แสงวิลัย
เรืออากาศตรี สมหวัง หาดทราย
เรืออากาศตรี สมัย ไตรศิริ
เรืออากาศตรี สมัย ประพันธศรี
เรืออากาศตรี สมาน กองจันทร
เรืออากาศตรี สมาน ขวัญสุข
เรืออากาศตรี สมาน ปญญาวงค
เรืออากาศตรี สมาน ละอองคํา
เรืออากาศตรี สยาม ศรีสุวรรณ
เรืออากาศตรี สยาม อินทรผึ้ง
เรืออากาศตรี สรจักร แยมมาก
เรืออากาศตรี สรร ขาวศิริ
เรืออากาศตรี สรรทัศน คูชัยยานนท
เรืออากาศตรี สรรเสริญ เจียมสกุล
เรืออากาศตรี สรัส โกสูงเนิน
เรืออากาศตรี สรายุทธิ์ ทองออน
เรืออากาศตรี สราวุฒิ อึ๊งทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี สราวุธ แกวกูล
เรืออากาศตรี สราวุธ บุญยอยหยัด
เรืออากาศตรี สราวุธ มวงสด
เรืออากาศตรี สวาง มั่นพรม
เรืออากาศตรี สหรัฐ ศรีสอาด
เรืออากาศตรี สหัสวัต แสงวรรณกุล
เรืออากาศตรี สังคม ลานขามปอม
เรืออากาศตรี สังวรณ อินทรแชมชื่น
เรืออากาศตรี สังวาล เถื่อนวงษ
เรืออากาศตรี สัญชัย ปญจาคะ
เรืออากาศตรี สัญญา พุมประพัฒน
เรืออากาศตรี สัญญา มากปลั่ง
เรืออากาศตรี สัญญา ศุภศร
เรืออากาศตรี สันติ แฝงชัย
เรืออากาศตรี สันติ วรรณธาดา
เรืออากาศตรี สันติ ศรีทอง
เรืออากาศตรี สันติภูมิ สีนวลจันทร
เรืออากาศตรี สันติย ดีมา
เรืออากาศตรี สัมพันธ นิลพฤกษ
เรืออากาศตรี สัมพันธ ระเวงจิตร
เรืออากาศตรี สัมพันธ
หมวดโพธิ์กลาง
๑๔๖๙ เรืออากาศตรี สัมฤทธิ์ เจริญชนม
๑๔๗๐ เรืออากาศตรี สาคร ทํามิ
๑๔๗๑ เรืออากาศตรี สาคร ภาวะบุตร

๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี สาคร โมกศิริ
เรืออากาศตรี สาคร ศรีสรรงาม
เรืออากาศตรี สาครินทร สุวัตธิกะ
เรืออากาศตรี สาธร เขียนบุตร
เรืออากาศตรี สาธิต กิจสาลี
เรืออากาศตรี สาธิต ธูปเทียน
เรืออากาศตรี สาธิต บุบผาสี
เรืออากาศตรี สาธิต ผลภาษี
เรืออากาศตรี สาธิต สินทา
เรืออากาศตรี สานนท ปลื้มคิด
เรืออากาศตรี สามารถ เถลิงรัมย
เรืออากาศตรี สามารถ สวางแสง
เรืออากาศตรี สายชล ดีคลาย
เรืออากาศตรี สายชล เดชมัด
เรืออากาศตรี สายญา อานนท
เรืออากาศตรี สายยัณต ศิริอรรถ
เรืออากาศตรี สายลม แกวกราง
เรืออากาศตรี สายัณ ณ จอม
เรืออากาศตรี สารัตน สุภาบุญ
เรืออากาศตรี สํารวม ทิพยไสยาสน
เรืออากาศตรี สําราญ ผลเกิด
เรืออากาศตรี สําฤทธิ์ ปานอน
เรืออากาศตรี สิงหโต ฉัตรอินทร
เรืออากาศตรี สิงหา พวงจําปา
เรืออากาศตรี สิทธิกร ประเสริฐ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี สิทธินันท ครุฑออง
เรืออากาศตรี สิทธิพร จันทรนอย
เรืออากาศตรี สิทธิพร ศรีมงคล
เรืออากาศตรี สิทธิศักดิ์ แยมบาล
เรืออากาศตรี สิทธิศักดิ์ สุนทรชัย
เรืออากาศตรี สินเจริญ เพชรคง
เรืออากาศตรี สินชัย คงเปยม
เรืออากาศตรี สินชัย มีไมจน
เรืออากาศตรี สิปปภาส วิชาศิลป
เรืออากาศตรี สิรวิชญ กองสุข
เรืออากาศตรี สิริ ยาบา
เรืออากาศตรี สิริชัย แชมบํารุง
เรืออากาศตรี สิริศักดิ์ เพชรพรหม
เรืออากาศตรี สืบศักดิ์ ผาแดง
เรืออากาศตรี สุกิจ กระวีสายสุนทร
เรืออากาศตรี สุกิตติ สมพงษ
เรืออากาศตรี สุขเกษม แสงทอง
เรืออากาศตรี สุขเศรษฐ มากร
เรืออากาศตรี สุขสันต ศิริสุข
เรืออากาศตรี สุคล แสงอุนห
เรืออากาศตรี สุจิตร จุลเสวก
เรืออากาศตรี สุชาติ ครุฑคง
เรืออากาศตรี สุชาติ คีมทอง
เรืออากาศตรี สุชาติ เครือแกว
เรืออากาศตรี สุชาติ ใจเกรียงไกร

๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรืออากาศตรี สุชาติ แดนทอง
เรืออากาศตรี สุชาติ เถลิงรัมย
เรืออากาศตรี สุชาติ เนาวกิติเวทย
เรืออากาศตรี สุชาติ ปนจันทร
เรืออากาศตรี สุชาติ ปนพุมโพธิ์
เรืออากาศตรี สุชาติ มรรยาทออน
เรืออากาศตรี สุชาติ แมนรักษา
เรืออากาศตรี สุชาติ ศักดาธนกุลชัย
เรืออากาศตรี สุชาติ อิ่นคํา
เรืออากาศตรี สุชาติ อุทร
เรืออากาศตรี สุชาติ ฮวดโพธิ์พันธุ
เรืออากาศตรี สุชีพ แกววิเชียร
เรืออากาศตรี สุเชต พระภูมี
เรืออากาศตรี สุดเขต สุวรรณสา
เรืออากาศตรี สุดทาย แสงศิริ
เรืออากาศตรี สุทธิชัย สุปนะ
เรืออากาศตรี สุทธิพงศ ทองหัวเตย
เรืออากาศตรี สุทธิพงศ สุขสมพืช
เรืออากาศตรี สุทธิพงศ อารีย
เรืออากาศตรี สุทธิพงษ โพธิ์จันทร
เรืออากาศตรี สุทธิพงษ สิทธิหลอ
เรืออากาศตรี สุทธิโรจน คํากลิ้ง
เรืออากาศตรี สุทธิศักดิ์
ปญญามูลวงศา
๑๕๔๕ เรืออากาศตรี สุทธิศักดิ์ ศรีดาหลง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี สุทิน เรไร
เรืออากาศตรี สุเทพ คชารักษ
เรืออากาศตรี สุเทพ จันฤทธิ์
เรืออากาศตรี สุเทพ ทัพศรีสวัสดิ์
เรืออากาศตรี สุเทพ ทัศสาคร
เรืออากาศตรี สุธน อธิชาติ
เรืออากาศตรี สุธิสาน สรสิทธิ์
เรืออากาศตรี สุธี ปนมณี
เรืออากาศตรี สุธี เมฆหมอก
เรืออากาศตรี สุธีย ชื่นเกิดลาภ
เรืออากาศตรี สุธีร ชื่นสัมพันธ
เรืออากาศตรี สุธีร มีสวัสดิ์
เรืออากาศตรี สุธีร อินนะชิต
เรืออากาศตรี สุนทร กระออมกลาง
เรืออากาศตรี สุนทร เทียนหลอ
เรืออากาศตรี สุนทร พานงูเหลือม
เรืออากาศตรี สุนทร เพ็งสุข
เรืออากาศตรี สุนทร สุวรรณครู
เรืออากาศตรี สุนันท ประสาทสินธุ
เรืออากาศตรี สุบิน คํามูล
เรืออากาศตรี สุบิน พระชัย
เรืออากาศตรี สุปรีชา คําเงิน
เรืออากาศตรี สุพจน แกวมั่นธรรม
เรืออากาศตรี สุพจน นามมนตรี
เรืออากาศตรี สุพจน พวงนอย

๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี สุพร ขําสีเมฆ
เรืออากาศตรี สุพร ยางมวง
เรืออากาศตรี สุพัทร เล็กกระจาง
เรืออากาศตรี สุภวัจ โรจนกิจ
เรืออากาศตรี สุภวัสน คงมงคล
เรืออากาศตรี สุภิชา ศรีไทย
เรืออากาศตรี สุมล พูลสวัสดิ์
เรืออากาศตรี สุมิตร มณีรัตน
เรืออากาศตรี สุเมธ ฉิมพาลี
เรืออากาศตรี สุเมธ นิวงษา
เรืออากาศตรี สุเมศวร ฉลาดธัญกิจ
เรืออากาศตรี สุรกานต ทองออน
เรืออากาศตรี สุรกิตติ์ ขันตี
เรืออากาศตรี สุรกิตติ์ หวังฟก
เรืออากาศตรี สุรจิตร สุขมาก
เรืออากาศตรี สุรชาติ มาสถิตย
เรืออากาศตรี สุรเชษฐ ขันธชัย
เรืออากาศตรี สุรเดช คําวัง
เรืออากาศตรี สุรเดช เจริญพานิช
เรืออากาศตรี สุรพงศ บัวนาค
เรืออากาศตรี สุรพงศ โยมา
เรืออากาศตรี สุรพงษ ทองใบ
เรืออากาศตรี สุรพงษ สิกขะบูรณะ
เรืออากาศตรี สุรพล ใจปนตา
เรืออากาศตรี สุรพล ทับทิม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี สุรพล โพธิ์คํา
เรืออากาศตรี สุรพล มาลารัตน
เรืออากาศตรี สุรพล รื่นภิรมย
เรืออากาศตรี สุรพล วงศสมบัติ
เรืออากาศตรี สุรพล วะสิโน
เรืออากาศตรี สุรพล สินเส็ง
เรืออากาศตรี สุรพันธ กุลวิวัฒน
เรืออากาศตรี สุรยุทธ เสร็จกิจ
เรืออากาศตรี สุรวัชร ชวงแกว
เรืออากาศตรี สุรวุฒิ ทาหอง
เรืออากาศตรี สุรศักดิ์ เกลี้ยงอุทธา
เรืออากาศตรี สุรศักดิ์ เพิดขุนทด
เรืออากาศตรี สุรศักดิ์ ศรีปานันท
เรืออากาศตรี สุรศักดิ์ สายรัดทอง
เรืออากาศตรี สุรศักดิ์ แสงสาร
เรืออากาศตรี สุรสันต แกววิเชียร
เรืออากาศตรี สุรสิทธิ์ ปานพรหม
เรืออากาศตรี สุระจิตร เขตกุฎี
เรืออากาศตรี สุระวุธ เรือนพันธ
เรืออากาศตรี สุรัตน ไชโย
เรืออากาศตรี สุรัตน ศิริมงคล
เรืออากาศตรี สุรัตน อินทรถาวร
เรืออากาศตรี สุรัศ ศรีหาเลิศ
เรืออากาศตรี สุริยนต สระกบแกว
เรืออากาศตรี สุริยะ จอยจํารัส

๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี สุริยะ เชื้อปรางค
เรืออากาศตรี สุริยัณห สมพะมิตร
เรืออากาศตรี สุริยันต พงษอุดม
เรืออากาศตรี สุริยา กาดนอก
เรืออากาศตรี สุริยา พวงสุวรรณ
เรืออากาศตรี สุริยา ศรีจันทร
เรืออากาศตรี สุริยา ศรีแจม
เรืออากาศตรี สุวรรณ เกตุแกว
เรืออากาศตรี สุวรรณ ทวมมัย
เรืออากาศตรี สุวัจชัย เกิดทาไม
เรืออากาศตรี สุวัฒน ดํารงสัตย
เรืออากาศตรี สุวัฒน ผลนิมิตร
เรืออากาศตรี สุวัฒน เผือกหอม
เรืออากาศตรี สุวัฒนา ไชยชาญ
เรืออากาศตรี สุวิช จันทะคาม
เรืออากาศตรี สุวิชัย แอดํา
เรืออากาศตรี สุวิทย เทียมมณี
เรืออากาศตรี สุวิทย รุงทอง
เรืออากาศตรี สุวิรัตน กองสา
เรืออากาศตรี เสกขพลัฏฐ พูลทรัพย
เรืออากาศตรี เสกสม ฉายสุวรรณ
เรืออากาศตรี เสกสรรค ภูทองคํา
เรืออากาศตรี เสนห ภูมิดิษฐ
เรืออากาศตรี เสนห รอดเจริญ
เรืออากาศตรี เสนห ศรีคะชินทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี เสนาะ ใจชํานิ
เรืออากาศตรี เสนีย นาคา
เรืออากาศตรี เสมอ มีถาวร
เรืออากาศตรี เสริมชาติ มวงสวย
เรืออากาศตรี เสวก งามประกอบ
เรืออากาศตรี เสียงสาน อุปชฌาย
เรืออากาศตรี แสงรักษ ธัมรงค
เรืออากาศตรี โสภณ นอยสุพรรณ
เรืออากาศตรี โสภณ ผลิตกุล
เรืออากาศตรี หริรักษ ชูเหลือ
เรืออากาศตรี หัสเทพ สีดาดาน
เรืออากาศตรี หัสนัย พูนศรี
เรืออากาศตรี หัสพล สุวรรณชาตรี
เรืออากาศตรี หาญ หงษเวียงจันทร
เรืออากาศตรี หาญณรงค ปรีชาวัฒนา
เรืออากาศตรี หิรัญ นิตยใจพรหม
เรืออากาศตรี องอาจ บัวเพ็ญ
เรืออากาศตรี อดิเรก สุวรรณดารักษ
เรืออากาศตรี อดิศร ปานขํา
เรืออากาศตรี อดิศรศักดิ์ รื่นเสือ
เรืออากาศตรี อดิศักดิ์ คําหวาน
เรืออากาศตรี อดิศักดิ์ ศรีทองเทศ
เรืออากาศตรี อดิศักดิ์ สองสวาง
เรืออากาศตรี อดุลย ขําแกว
เรืออากาศตรี อดุลย วงษเจริญ

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี อดุลย สุขเถื่อน
เรืออากาศตรี อติชาติ สุจริต
เรืออากาศตรี อธิสาร แกวศรีพลัน
เรืออากาศตรี อนงค จันทะสาร
เรืออากาศตรี อนวัช ฝายสูน
เรืออากาศตรี อนันต กิ่งบัวแกว
เรืออากาศตรี อนันต ไขขุนทด
เรืออากาศตรี อนันต ตปาคม
เรืออากาศตรี อนันต ถนอมทรัพย
เรืออากาศตรี อนันต นวลรัตน
เรืออากาศตรี อนันต บริบูรณทรัพย
เรืออากาศตรี อนันต เบญจมาลา
เรืออากาศตรี อนันต รอดสันทัด
เรืออากาศตรี อนันต สวางทองหลาง
เรืออากาศตรี อนันตชัย ทวิชาชาติ
เรืออากาศตรี อนันตชัย สุขษาสุณี
เรืออากาศตรี อนันตชัย เฮงบานแพว
เรืออากาศตรี อนิรุธ เรือนสอาด
เรืออากาศตรี อนุ ภูมิภาค
เรืออากาศตรี อนุกูล กระถิน
เรืออากาศตรี อนุชา ชาญพวง
เรืออากาศตรี อนุชา บุญรอดนอย
เรืออากาศตรี อนุชา พวงอําไพ
เรืออากาศตรี อนุชา หลวงเจริญ
เรืออากาศตรี อนุชา อยูเย็น

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี อนุชาติ วงษสอาด
เรืออากาศตรี อนุชาติ ศรัทธาบุญ
เรืออากาศตรี อนุชาติ เอกพจน
เรืออากาศตรี อนุเทศ ทองแสง
เรืออากาศตรี อนุรักษ รักษาภัย
เรืออากาศตรี อนุรักษ ศรีทอง
เรืออากาศตรี อนุรักษ สวัสดิ์เอื้อ
เรืออากาศตรี อนุรัตน มารศรี
เรืออากาศตรี อนุวัฒน จันทรสําเภา
เรืออากาศตรี อนุวัตร สุทธิฤทธิ์
เรืออากาศตรี อนุศักดิ์
กุลจิตติศุภนันท
เรืออากาศตรี อนุสร รวยรื่น
เรืออากาศตรี อนุสรณ คําเอี่ยม
เรืออากาศตรี อนุสรณ ไดรูป
เรืออากาศตรี อนุสรณ ถาวรแกว
เรืออากาศตรี อนุสรณ แสงเนตร
เรืออากาศตรี อภิชัย โชติชวง
เรืออากาศตรี อภิชัย สุกใส
เรืออากาศตรี อภิชาต โกศัลยวัตร
เรืออากาศตรี อภิชาต พวงเจริญ
เรืออากาศตรี อภิชาติ ชินศรีสุข
เรืออากาศตรี อภิชาติ ชื่นบาน
เรืออากาศตรี อภิชาติ ตั้งประเสริฐ
เรืออากาศตรี อภิชาติ ธงนิมิตร

๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี อภิชาติ ราหุลนันท
เรืออากาศตรี อภิชาติ วัฒนา
เรืออากาศตรี อภิชาติ สังขนาค
เรืออากาศตรี อภิเชษฐ ติยะภูมิ
เรืออากาศตรี อภิเดช อินทร
เรืออากาศตรี อภินันท อุดร
เรืออากาศตรี อภิวัฒน กาญจนพรหม
เรืออากาศตรี อภิวัฒน เปลงศรี
เรืออากาศตรี อภิวิชญ บรรลือ
เรืออากาศตรี อมรศักดิ์ คงเขียว
เรืออากาศตรี อยูสุข จรกา
เรืออากาศตรี อรรถกฤต แกวจันทร
เรืออากาศตรี อรรถกวี ศรีวรรณ
เรืออากาศตรี อรรถพร ยิ้มเนตร
เรืออากาศตรี อรรถพร ศิลปปรีชา
เรืออากาศตรี อรรถพล เกษนอก
เรืออากาศตรี อรุณสวาง เกตุแกว
เรืออากาศตรี อลงกต อุนที
เรืออากาศตรี อลินันท แสงพิมาย
เรืออากาศตรี ออมสิน เคนหลา
เรืออากาศตรี อัครเดช ซายสุพันธุ
เรืออากาศตรี อัศดร โนรี
เรืออากาศตรี อัศวิน ทิพยเนตร
เรืออากาศตรี อัศวิน สุภารัตน
เรืออากาศตรี อากร มุกดาสนิท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี อาคม จันทราสูงเนิน
เรืออากาศตรี อาคม มีมั่งคั่ง
เรืออากาศตรี อาจศึก เทวินทรานนท
เรืออากาศตรี อาชานนท โพธิ์คํา
เรืออากาศตรี อาณัติ ภูมณี
เรืออากาศตรี อาทิตย ภูรัตน
เรืออากาศตรี อาทิตย วงศเจริญยิ่ง
เรืออากาศตรี อาทิตย แสงโชติ
เรืออากาศตรี อานนท รักษนคร
เรืออากาศตรี อานนท วังโฉม
เรืออากาศตรี อานนท แสนวิลัย
เรืออากาศตรี อายุธ วัฒนทองไทย
เรืออากาศตรี อารีย นาดี
เรืออากาศตรี อํานวย กฤษณะเศรณี
เรืออากาศตรี อํานวย จันทรตะคุ
เรืออากาศตรี อํานวยพร สุกใส
เรืออากาศตรี อํานาจ กลิ่นหอม
เรืออากาศตรี อํานาจ กัลยา
เรืออากาศตรี อํานาจ ทองดี
เรืออากาศตรี อํานาจ พัดเอี่ยม
เรืออากาศตรี อํานาจ โพธิ์ศรี
เรืออากาศตรี อํานาจ มาศิริ
เรืออากาศตรี อํานาจ มุกดา
เรืออากาศตรี อํานาจ สงวนรัตน
เรืออากาศตรี อํานาจ สิงหครุธ

๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี อํานาจ แสนภูมี
เรืออากาศตรี อิทธิพล บุระมาศ
เรืออากาศตรี อิทธิพล เบาสุข
เรืออากาศตรี อิทธิพล โสภา
เรืออากาศตรี อิทธิพันธ อนวัชชสุข
เรืออากาศตรี อิทธิฤทธิ์ การขันธี
เรืออากาศตรี อิศรัตน สินดี
เรืออากาศตรี อิสระ เมฆพายัพ
เรืออากาศตรี อุณรุท แสงจันทร
เรืออากาศตรี อุดม รุงกรุด
เรืออากาศตรี อุดมศักดิ์ ชางยันต
เรืออากาศตรี อุดมศักดิ์ เชาวลิต
เรืออากาศตรี อุดมศักดิ์ พิมพา
เรืออากาศตรี อุทัย ขัติวงค
เรืออากาศตรี อุทัย ปะทักขินัง
เรืออากาศตรี อุทัย ภูนะ
เรืออากาศตรี อุทิศ สุริยะคต
เรืออากาศตรี อุเทน ทะเบียนธง
เรืออากาศตรี อุเทน ยิ้มนอย
เรืออากาศตรี อุเทน สวัสดิผล
เรืออากาศตรี อุเทน เสือนอย
เรืออากาศตรี เอกชัย คัมภีระ
เรืออากาศตรี เอกชัย นามผล
เรืออากาศตรี เอกชัย แสงสุข
เรืออากาศตรี เอกพล รัตนเถรา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี เอกรัตน ดวงดารา
เรืออากาศตรี เอกราช รัตนบุตรชัย
เรืออากาศตรี เอกวัฒน ใจทน
เรืออากาศตรี เอกวัฒน ตลับเพชร
เรืออากาศตรี เอกศักดิ์ คําพันธ
เรืออากาศตรี เอกศักดิ์ คําวัตร
เรืออากาศตรี เอกศิษฐ
ทองแซมศิรวิชญ
เรืออากาศตรี เอกสิทธิ์ พงศธรโสภณ
เรืออากาศตรี เอนก กล่ําถวิล
เรืออากาศตรี เอนก นิลเลิศ
เรืออากาศตรี แอดบี้ จําปาพันธ
เรืออากาศตรี โอรส บัวบาน
เรืออากาศตรี โอฬาร ชางประดิษฐ
เรืออากาศตรี ไอยเรศวร เทพภูธร
พันจาอากาศเอก กมลเทพ ศุภรานันท
พันจาอากาศเอก กฤษณะชัย ศิลปชัย
พันจาอากาศเอก กองแสง อยูดี
พันจาอากาศเอก กานต สังขดา
พันจาอากาศเอก กิตติศักดิ์ สารสวัสดิ์
พันจาอากาศเอก เกริกฤทธิ์
แกวดวงเล็ก
พันจาอากาศเอก เกรียงไกร
พราหมณภู
พันจาอากาศเอก เกษม สุขวิลัย

๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศเอก โกศล อัมพวา
พันจาอากาศเอก ขวัญตา นามสงา
พันจาอากาศเอก คงเดช พลายณรงค
พันจาอากาศเอก คงศักดิ์ วงษไทย
พันจาอากาศเอก คารมภ นิลเลิศ
พันจาอากาศเอก คําผุน รวดทรง
พันจาอากาศเอก เคลา พลสังข
พันจาอากาศเอก จรัญ ชุมชูจันทร
พันจาอากาศเอก จเร แจงเอี่ยม
พันจาอากาศเอก จฤทธิ์ ครุฑบุญยงค
พันจาอากาศเอก จํานงค
คลายเหนี่ยง
พันจาอากาศเอก จิณณพัต
อินกลิ่นพันธ
พันจาอากาศเอก ฉลอง เมฆเวียน
พันจาอากาศเอก ฉลอง ลี้สุวรรณ
พันจาอากาศเอก ฉลาด เฮงจันทร
พันจาอากาศเอก ฉัตรชัย สุวรรณลาภ
พันจาอากาศเอก ฉัตรพล ธงสันเทียะ
พันจาอากาศเอก เฉลียว ดีหลี
พันจาอากาศเอก ชนะภัย สาไร
พันจาอากาศเอก ชวนินทร
พันเลิศชวฤทธิ์
พันจาอากาศเอก ชัย มีคํา
พันจาอากาศเอก ชัยชนะ นิ่มนคร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘๓๙ พันจาอากาศเอก ชัยณรงค ใจบุญ
๑๘๔๐ พันจาอากาศเอก ชัยวัฒน ระกาศ
๑๘๔๑ พันจาอากาศเอก ชาญชาย
วิจารณกุล
๑๘๔๒ พันจาอากาศเอก ชาติชาย ซิมงาม
๑๘๔๓ พันจาอากาศเอก ชายชาตรี ฤทธิชัย
๑๘๔๔ พันจาอากาศเอก ชํานาญ แดงสอาด
๑๘๔๕ พันจาอากาศเอก ไชยนรินทร
การินทร
๑๘๔๖ พันจาอากาศเอก ณฐพันธ จันทรคีรี
๑๘๔๗ พันจาอากาศเอก ณรงค
อิสริยภานันท
๑๘๔๘ พันจาอากาศเอก ณัฐกิตติ์
ศุภฐิติวรวงศ
๑๘๔๙ พันจาอากาศเอก ณัฐจักร
ธนะวิทวิลาศ
๑๘๕๐ พันจาอากาศเอก ณัฐวุฒิ มหาศร
๑๘๕๑ พันจาอากาศเอก ดํารง บุญเกิด
๑๘๕๒ พันจาอากาศเอก ดุสิต ประเสริฐวงษ
๑๘๕๓ พันจาอากาศเอก เดชา สังขสําราญ
๑๘๕๔ พันจาอากาศเอก ตระกูล รื่นวงษา
๑๘๕๕ พันจาอากาศเอก ทวิชชัย แกวเวหา
๑๘๕๖ พันจาอากาศเอก ทวีศักดิ์
บุญเรืองยศศิริ
๑๘๕๗ พันจาอากาศเอก ทัษยุ ผลพยุง

๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศเอก เทวินทร กรมเมือง
พันจาอากาศเอก เทอดศักดิ์ มีทรัพย
พันจาอากาศเอก ธนชล แกวจินดา
พันจาอากาศเอก ธนยศ สุขเสริม
พันจาอากาศเอก ธนะชัย
ประเสริฐทรัพย
พันจาอากาศเอก ธวัชชัย กิจสัมพันธ
พันจาอากาศเอก ธวัชชัย แข็งขัน
พันจาอากาศเอก ธวัชชัย นุชเทศ
พันจาอากาศเอก ธวัฒนชัย
อักษรทอง
พันจาอากาศเอก ธํารงคศักดิ์
เกงแกว
พันจาอากาศเอก ธีรชัย ครองระวะ
พันจาอากาศเอก ธีรพล มุงพึ่งกลาง
พันจาอากาศเอก ธีระชัย ทองแท
พันจาอากาศเอก นพพร คุมคราม
พันจาอากาศเอก นพรัตน บัวละออ
พันจาอากาศเอก นริศ มั่นคง
พันจาอากาศเอก นันธิพัฒน
วงศขันติกุล
พันจาอากาศเอก นิคม พันธศรี
พันจาอากาศเอก นิวัตติ์ สุภาพร
พันจาอากาศเอก บรรพต กิตติกูล
พันจาอากาศเอก บวร แขงขัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก บํารุง ศรีภิรมย
พันจาอากาศเอก บุญเชิด ทองรอด
พันจาอากาศเอก บุญยัง ตนเกษ
พันจาอากาศเอก บุญสง จันบัว
พันจาอากาศเอก บูรณชัย ศิริจร
พันจาอากาศเอก ประจวบ เจริญสุข
พันจาอากาศเอก ประภาส ไชยณรงค
พันจาอากาศเอก ประยุทธ บุญยุภู
พันจาอากาศเอก ประเวศ สระทองอุน
พันจาอากาศเอก ประสงค มีชัย
พันจาอากาศเอก ประสพพงษ
สายสิญจน
พันจาอากาศเอก ประสิทธิ์ พิชัย
พันจาอากาศเอก ปริญญา
สุริโยตระกูล
พันจาอากาศเอก เผด็จศักดิ์ พลเมือง
พันจาอากาศเอก พงศกรณ
เทียงดีฤทธิ์
พันจาอากาศเอก พจนารถ ไตรบรรณ
พันจาอากาศเอก พนม กุลชโร
พันจาอากาศเอก พยุงศักดิ์
รุนสุวรรณ
พันจาอากาศเอก พันศักดิ์ ใจหวาน
พันจาอากาศเอก พิชัย แสนฉลาด
พันจาอากาศเอก พิเชษฐ เปลี่ยนศรี

๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศเอก พิเชษฐ พูนบางยุง
พันจาอากาศเอก พินิจ รื่นกลิ่น
พันจาอากาศเอก พูลศักดิ์ สังขนุช
พันจาอากาศเอก ไพรมาศ กุดเลา
พันจาอากาศเอก ไพรัช บัวนุช
พันจาอากาศเอก ไพรัตน เอี่ยมคํา
พันจาอากาศเอก ภูมรินทร นิโสรส
พันจาอากาศเอก มงกุฎ เชื้อปรางค
พันจาอากาศเอก มนัส คัมภิรานนท
พันจาอากาศเอก มาณพ จาดเลน
พันจาอากาศเอก มานะ เกตุทอง
พันจาอากาศเอก มานิตย บํารุงจิตร
พันจาอากาศเอก มิตรชัย ทองคุม
พันจาอากาศเอก ยงยุทธ ปนโอ
พันจาอากาศเอก ยศธร เจริญแนว
พันจาอากาศเอก ยอดชาย ตรีธัญญา
พันจาอากาศเอก ยุทธศาสตร
คุมใจดี
พันจาอากาศเอก รณยุทธ โพธิ์วิสันต
พันจาอากาศเอก รังสรรค คลายสาคร
พันจาอากาศเอก รังสรรค มณีสถิตย
พันจาอากาศเอก เลอศักดิ์ วงศชัย
พันจาอากาศเอก วรพงษ เพ็ชรวิเศษ
พันจาอากาศเอก วรวิทย บุญแจง
พันจาอากาศเอก วราช ศรีสมบูรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก วราวุฒิ คํายัง
พันจาอากาศเอก วสันต วิสัยพรหม
พันจาอากาศเอก วสันต อึ้งเส็ง
พันจาอากาศเอก วัชรพล มณีโชติ
พันจาอากาศเอก วินิจ มณีโชติ
พันจาอากาศเอก วิบูลยสิทธิ์
เดือนแจม
พันจาอากาศเอก วิวัฒน ลพานุพันธุ
พันจาอากาศเอก วีรพันธ เสือหิน
พันจาอากาศเอก วีระพงษ สุอรุณ
พันจาอากาศเอก วีระพล มณฑาทอง
พันจาอากาศเอก วีระศักดิ์
กลับกระโทก
พันจาอากาศเอก ศรายุทธ
ตุมธรรมรงค
พันจาอากาศเอก ศักดิ์ดา มีเสริมศรี
พันจาอากาศเอก ศิริเดช จิตตรีทรง
พันจาอากาศเอก ศุภโชค
วันดาประสูติ
พันจาอากาศเอก ศุภรัตน อยูพุม
พันจาอากาศเอก สถากูล คุณสนอง
พันจาอากาศเอก สถิตย ตะศิริ
พันจาอากาศเอก สนธยา
พันธประสิทธิ์
พันจาอากาศเอก สนธิชัย ตนทัพไทย

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๙๔๔ พันจาอากาศเอก สมเกียรติ
เคียงจัตุรัส
๑๙๔๕ พันจาอากาศเอก สมเจตน อยูแพ
๑๙๔๖ พันจาอากาศเอก สมใจนึก จันทร
๑๙๔๗ พันจาอากาศเอก สมชาย เชาวนะ
๑๙๔๘ พันจาอากาศเอก สมชาย ซีกงูเหลือม
๑๙๔๙ พันจาอากาศเอก สมชาย เพ็ชรอําไพ
๑๙๕๐ พันจาอากาศเอก สมชาย เรียบรอย
๑๙๕๑ พันจาอากาศเอก สมบูรณ กัญจนศุข
๑๙๕๒ พันจาอากาศเอก สมพร ดีดอกไม
๑๙๕๓ พันจาอากาศเอก สมพิศ มากรุง
๑๙๕๔ พันจาอากาศเอก สมภพ เพริดพริ้ง
๑๙๕๕ พันจาอากาศเอก สมมาศ บัวพึ่ง
๑๙๕๖ พันจาอากาศเอก สมร บุญอนันต
๑๙๕๗ พันจาอากาศเอก สมศักดิ์ นกฉลาด
๑๙๕๘ พันจาอากาศเอก สมศักดิ์ รัตนะ
๑๙๕๙ พันจาอากาศเอก สมศักดิ์ สกุลลัย
๑๙๖๐ พันจาอากาศเอก สมัย เสารเงิน
๑๙๖๑ พันจาอากาศเอก สรรชัย บริสุทธิ์
๑๙๖๒ พันจาอากาศเอก สังคม สุขรักษ
๑๙๖๓ พันจาอากาศเอก สันถาน
เลี่ยมเพ็ชรรัตน
๑๙๖๔ พันจาอากาศเอก สามารถ
ทองเตาอินทร
๑๙๖๕ พันจาอากาศเอก สําลี นาคอุไร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙๖๖ พันจาอากาศเอก สิทธิ กรีลพ
๑๙๖๗ พันจาอากาศเอก สิทธิชัย สังขพิชัย
๑๙๖๘ พันจาอากาศเอก สินาท
วาจาทะศิลป
๑๙๖๙ พันจาอากาศเอก สุชาติ โตประเสริฐ
๑๙๗๐ พันจาอากาศเอก สุชาติ พุมเงิน
๑๙๗๑ พันจาอากาศเอก สุชาติ สาระชาติ
๑๙๗๒ พันจาอากาศเอก สุนทร มุดไตรย
๑๙๗๓ พันจาอากาศเอก สุนทร หมั่นกิจ
๑๙๗๔ พันจาอากาศเอก สุพจน สาริพันธ
๑๙๗๕ พันจาอากาศเอก สุพัฒน จันทรวงศ
๑๙๗๖ พันจาอากาศเอก สุเมธ รอยแกว
๑๙๗๗ พันจาอากาศเอก สุรชัย แกนอาสา
๑๙๗๘ พันจาอากาศเอก สุรพงศ ชูชัยยะ
๑๙๗๙ พันจาอากาศเอก สุรพล ขําแปง
๑๙๘๐ พันจาอากาศเอก สุรศักดิ์ ปอมตรี
๑๙๘๑ พันจาอากาศเอก สุรินทร พงษประยูร
๑๙๘๒ พันจาอากาศเอก สุริยะ สุดประเสริฐ
๑๙๘๓ พันจาอากาศเอก สุริยา แสงโห
๑๙๘๔ พันจาอากาศเอก สุวัฒน ตราชู
๑๙๘๕ พันจาอากาศเอก เสกสรรค ทองศรี
๑๙๘๖ พันจาอากาศเอก โสภณ นาคประคอง
๑๙๘๗ พันจาอากาศเอก อดิศักดิ์
บุญญนิวารวัฒน
๑๙๘๘ พันจาอากาศเอก อนุรักษ ธนะปทม

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๙๘๙ พันจาอากาศเอก อนุรักษ
พรหมใจรักษ
๑๙๙๐ พันจาอากาศเอก อนุรัฐ ผองศรี
๑๙๙๑ พันจาอากาศเอก อนุสิทธิ์ บัวโต
๑๙๙๒ พันจาอากาศเอก อภัย สังขสาลี
๑๙๙๓ พันจาอากาศเอก อราม ทองมี
๑๙๙๔ พันจาอากาศเอก อัฐพร บุญสง
๑๙๙๕ พันจาอากาศเอก อัตถาพร มณีวรรณ
๑๙๙๖ พันจาอากาศเอก อํานาจ เครือทอง
๑๙๙๗ พันจาอากาศเอก อํานาจ หงษเสถียร
๑๙๙๘ พันจาอากาศเอก เอกชัย เพ็งเลา
๑๙๙๙ พันจาอากาศเอก เอกวิทย มณีโชติ
๒๐๐๐ พันจาอากาศเอก เอกศิลป พิณพาทย
๒๐๐๑ เรืออากาศตรีหญิง กิ่งแกว กรเกษม
๒๐๐๒ เรืออากาศตรีหญิง เกษรา พึ่งทองคํา
๒๐๐๓ เรืออากาศตรีหญิง ขวัญเพลิน พิลึก
๒๐๐๔ เรืออากาศตรีหญิง จรรยา พิกุลหอม
๒๐๐๕ เรืออากาศตรีหญิง จําเนียร
มิตรมวลชน
๒๐๐๖ เรืออากาศตรีหญิง ชินาธิป มิ่งขวัญ
๒๐๐๗ เรืออากาศตรีหญิง ดวงตา ตูศิริ
๒๐๐๘ เรืออากาศตรีหญิง ทักษพร ชุมชื่น
๒๐๐๙ เรืออากาศตรีหญิง ทัศนีย
สุชีวิตานนท
๒๐๑๐ เรืออากาศตรีหญิง ธนินทธร เกิดสกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐๑๑ เรืออากาศตรีหญิง ธมลวรรณ
ดิษปาน
๒๐๑๒ เรืออากาศตรีหญิง นันฐกาญ
ศิริวัฒนไพบูลย
๒๐๑๓ เรืออากาศตรีหญิง นันทนา พงษไพร
๒๐๑๔ เรืออากาศตรีหญิง ปราณี สุขสงา
๒๐๑๕ เรืออากาศตรีหญิง ผไทวรรณ
เทียนเชษฐกุล
๒๐๑๖ เรืออากาศตรีหญิง พเยาว เจริญผอง
๒๐๑๗ เรืออากาศตรีหญิง พรรณทิพย
บานชื่น
๒๐๑๘ เรืออากาศตรีหญิง พรรณพรรษ
สุทธิพันธุ
๒๐๑๙ เรืออากาศตรีหญิง พัชรินทร
อุปนิสากร
๒๐๒๐ เรืออากาศตรีหญิง พัชรีย ฟกสิทธิ์
๒๐๒๑ เรืออากาศตรีหญิง พันธุธิดา
ภูจาตุภัทร
๒๐๒๒ เรืออากาศตรีหญิง เพชรลัดดา
อินทุทรัพย
๒๐๒๓ เรืออากาศตรีหญิง ราตรี หงษเผือก
๒๐๒๔ เรืออากาศตรีหญิง วรรณธณี
โชติรัตนา
๒๐๒๕ เรืออากาศตรีหญิง วรัญญา อาจนอย

๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรีหญิง วัธนี วงศสุภาพ
เรืออากาศตรีหญิง วาที ศิโรทศ
เรืออากาศตรีหญิง ศศกร จตุรพิสัย
เรืออากาศตรีหญิง สมพร สสิกาญจน
เรืออากาศตรีหญิง สมัย ธัญญเจริญ
เรืออากาศตรีหญิง สายใจ วัดทอง
เรืออากาศตรีหญิง สุรีรัตน ไชยโกษี
เรืออากาศตรีหญิง อรุณี ธงสันติ
เรืออากาศตรีหญิง อัญชลี ปุสเทพ
พันจาอากาศเอกหญิง กรวรรณ
ลนหลาม
พันจาอากาศเอกหญิง เฉลา แกวยศ
พันจาอากาศเอกหญิง ผานิตย
คงทรัพย
พันจาอากาศเอกหญิง พรรณวดี
อาจหาญ
พันจาอากาศเอกหญิง ภัทรา
พิณทิพย
พันจาอากาศเอกหญิง วรรณี ลาหุละ
พันจาอากาศเอกหญิง สุชาดา
สมสกุล
พันจาอากาศเอกหญิง อภิญญา
โปรงจันทึก
พันจาอากาศเอกหญิง อุษณี เสนมา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑,๓๖๒ ราย)
เรืออากาศตรี กมลสวัสดิ์ บุญประสม
๒๕ เรืออากาศตรี จิรายุทธ เย็นศิริกุล
เรืออากาศตรี กรกช รักธรรม
๒๖ เรืออากาศตรี จิโรจน ประเสริฐอําไพสกุล
เรืออากาศตรี กรกฎ ปูแกว
๒๗ เรืออากาศตรี เจษฎา เอี้ยวรักษา
เรืออากาศตรี กรงเพชร จันทรทะธรรม
๒๘ เรืออากาศตรี เฉลิมเกียรติ ตะนา
เรืออากาศตรี กฤติน ภูพรอมพันธุ
๒๙ เรืออากาศตรี เฉลิมวุฒิ สังวร
เรืออากาศตรี กฤติน อินทบุตร
๓๐ เรืออากาศตรี ชญานันท พึง่ ทัศน
เรืออากาศตรี กฤษกร เจริญวุฒิวนพันธ
๓๑ เรืออากาศตรี ชยธร ณ ถลาง
เรืออากาศตรี กษิดิศ ปกษาศร
๓๒ เรืออากาศตรี ชยุต ทรงรุงเรือง
เรืออากาศตรี กษิดิศ ศิริผล
๓๓ เรืออากาศตรี ชลวัชร เจยาคม
เรืออากาศตรี กิตติกร โคตรบุญมี
๓๔ เรืออากาศตรี ชัยโญ ภูงามชื่น
เรืออากาศตรี กิตติชัย บุญเปรี้ยว
๓๕ เรืออากาศตรี ชัยณรงค ปูคะภาค
เรืออากาศตรี กิตติธัช กอนสมบัติ
๓๖ เรืออากาศตรี ชัยมงคล แกวใหญ
เรืออากาศตรี กิตติภัฏ พณิชยกุล
๓๗ เรืออากาศตรี ชัยยงค แกวสารภู
เรืออากาศตรี กุลวัสส ธนาวิสิฐผล
๓๘ เรืออากาศตรี ชัยรัฐ ทองใส
เรืออากาศตรี เกียรติศักดิ์ บํารุงพันธ
๓๙ เรืออากาศตรี ชัยรัตน รอดรักษา
เรืออากาศตรี โกเมน เอี่ยมสอาด
๔๐ เรืออากาศตรี ชัยวัฒน ขัดแปน
เรืออากาศตรี ไกรรัฐ บึงไกร
๔๑ เรืออากาศตรี ชัยสิทธิ์ ยิ้มละมัย
เรืออากาศตรี ไกรวี รัตนรักษ
๔๒ เรืออากาศตรี ชาคริต อนันทสุข
เรืออากาศตรี คมกวี กันชัย
๔๓ เรืออากาศตรี ชาติชาย ชุมเชื้อ
เรืออากาศตรี จักรพันธ อยูดี
๔๔ เรืออากาศตรี ฐาธิปตย คชวงศ
เรืออากาศตรี จักริน เพชรประพันธ
๔๕ เรืออากาศตรี ฐาปนนท ศิลานันท
เรืออากาศตรี จิตรพล แสงศิริ
๔๖ เรืออากาศตรี ณฑพล ดํารงคแกว
เรืออากาศตรี จิรพนธ โพธิจักร
๔๗ เรืออากาศตรี ณธกร ธนโชติธรานนท
เรืออากาศตรี จิรภัทร เคนมั่น
๔๘ เรืออากาศตรี ณรงคเดช ธรรมาธิวฒ
ั น

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

หนา ๑๔๘
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เรืออากาศตรี ณรงคพล อภัยสม
เรืออากาศตรี ณัช หิญชีระนันทน
เรืออากาศตรี ณัฐดนย เสนากูล
เรืออากาศตรี ณัฐนนท เจริญทรัพย
เรืออากาศตรี ณัฐนนท พูลเพิ่ม
เรืออากาศตรี ณัฐพงศ ฉิมสุข
เรืออากาศตรี ณัฐพงศ อินทรวิมล
เรืออากาศตรี ณัฐพงษ อยูดี
เรืออากาศตรี ณัฐพล ทัศนพิมล
เรืออากาศตรี ณัฐพล บุญรอด
เรืออากาศตรี ณัฐพล อาหะหมัดอามีน
เรืออากาศตรี ณัฐภัทร ทองศาสตร
เรืออากาศตรี ณัฐวัชต สิริสุขรดาโรจน
เรืออากาศตรี ณัฐวัฒ พันธพิกุล
เรืออากาศตรี ณัฐวัฒน พงษพานิช
เรืออากาศตรี ณัฐวุฒิ อุดมศิลป
เรืออากาศตรี ดิศรณ ทาวนิล
เรืออากาศตรี ถิรเดช ภูภัทรธราวุฒิ
เรืออากาศตรี ถิรวุฒิ เทียนอิ่ม
เรืออากาศตรี ทิฆัมพร กําไลทอง
เรืออากาศตรี ทินภัทร ศักดิ์มาศรัตน
เรืออากาศตรี ทินภัทร แสงศิริฉาย
เรืออากาศตรี เทพพิทักษ เปรมสุข
เรืออากาศตรี เทวินทร จารุจิต
เรืออากาศตรี แทนพงศ หอทอง

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี ธนกฤต เทียนคําศรี
เรืออากาศตรี ธนชล แสวงผล
เรืออากาศตรี ธนธรณ ศรีมณฑล
เรืออากาศตรี ธนพล ศุภผล
เรืออากาศตรี ธนพัฒน รามดิษฐ
เรืออากาศตรี ธนวัชร สามิตสมบัติ
เรืออากาศตรี ธนวัฒน ดินเด็ม
เรืออากาศตรี ธนวันต ฉัตรทิล
เรืออากาศตรี ธนัตถ ตันติวลัยรักษ
เรืออากาศตรี ธนา มุงเครือกลาง
เรืออากาศตรี ธวัชชัย พวงภู
เรืออากาศตรี ธานี เกิดอยู
เรืออากาศตรี ธีรนันท เจริญสุข
เรืออากาศตรี ธีรภัทร ชินรี
เรืออากาศตรี ธีรศักดิ์ พรรณรายน
เรืออากาศตรี ธีระพงศ สมานจิต
เรืออากาศตรี นนทวัฒน จั่นทอง
เรืออากาศตรี นภนต ชาวคูเวียง
เรืออากาศตรี นรากร พลแสง
เรืออากาศตรี นราธิป ทําจะดี
เรืออากาศตรี นฤดล สุวรรณยี่
เรืออากาศตรี นฤเดช จรัสเพ็ชร
เรืออากาศตรี นฤทธิศักดิ์ บุตรศรีภูมิ
เรืออากาศตรี นิตินัย ทองแทน
เรืออากาศตรี นิธิพงศ วรรณประเวศ

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

หนา ๑๔๙
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เรืออากาศตรี นิพพิทา นิลกําแหง
เรืออากาศตรี นิรุต สุขมี
เรืออากาศตรี เนติรักษ วีระกุล
เรืออากาศตรี บรรณกฤษณ
รุงบรรณาพันธ
เรืออากาศตรี บริพัฒน เสียงใส
เรืออากาศตรี บัณฑิต ศักดาลักษณ
เรืออากาศตรี บุญเลิศ อาจชะนะ
เรืออากาศตรี บุณยวิตร ศรีเชื้อ
เรืออากาศตรี ปกรณ แกวประดับ
เรืออากาศตรี ปฏิญญา ธานี
เรืออากาศตรี ปภาวิน วงศทวีทรัพย
เรืออากาศตรี ประกิต โพธิบุตร
เรืออากาศตรี ประทานพร แพรกแหน
เรืออากาศตรี ประทีป นพกิจ
เรืออากาศตรี ประภัสสวุฒิ
วิกรมไกรกิตติ์
เรืออากาศตรี ประภากรณ อุนทร
เรืออากาศตรี ประโยชน แจมใส
เรืออากาศตรี ปรัชญาวัต มั่งคั่ง
เรืออากาศตรี ปรัชญาวุฒิ รอดเชียง
เรืออากาศตรี ปราณนต
บุตรเจริญไพศาล
เรืออากาศตรี ปริศร คุมกุมาร
เรืออากาศตรี ปองภพ วันวาน

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี ปญจวุฒิ คํามูล
เรืออากาศตรี ปารมี เลิศศรีสันทัด
เรืออากาศตรี ปน พิบูลย
เรืออากาศตรี ปยะ ปทมภาส
เรืออากาศตรี ปยะพงษ เล็กรูจี
เรืออากาศตรี พงศกร กลั่นเสนาะ
เรืออากาศตรี พชระ พัฒกลับ
เรืออากาศตรี พนิต เงินถาวรวัฒนา
เรืออากาศตรี พรเทพ สะหุนิล
เรืออากาศตรี พัฒนชัย เกิดเชื้อ
เรืออากาศตรี พัฒนชัย ใจตั้ง
เรืออากาศตรี พัทธดนย เผาเสรี
เรืออากาศตรี พันธุเดช นุตคําแหง
เรืออากาศตรี พิชญพล
วราภรณนิลอุบล
เรืออากาศตรี พิศลย ขาวจุย
เรืออากาศตรี พีรภัช ชูโชติ
เรืออากาศตรี พีรยุตม ศุกรสุต
เรืออากาศตรี พีรวัช โพธิ์แกว
เรืออากาศตรี พีรวิชญ เดชพร
เรืออากาศตรี พีระพงษ โพธิ์เจริญ
เรืออากาศตรี พุฒิพงศ วงศปยะบวร
เรืออากาศตรี ไพฑูรย สุระเสียง
เรืออากาศตรี ไพศาล เจริญชาติ
เรืออากาศตรี ภมรเดช สมทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี ภวัต อัครทวีโชติ
เรืออากาศตรี ภาคภูมิ นาวาสุวรรณ
เรืออากาศตรี ภาณุเดช ดงบัง
เรืออากาศตรี ภานุวัฒน บุตรคํา
เรืออากาศตรี ภุชงค ศรอากาศ
เรืออากาศตรี ภูริพันธ เนตรอนงค
เรืออากาศตรี มงคล คําผา
เรืออากาศตรี มงคล จันทรลาภา
เรืออากาศตรี มนัสวี โยธาแกว
เรืออากาศตรี มานัส บัวคําภา
เรืออากาศตรี มารุต มวงคํา
เรืออากาศตรี ยรรยง แกวเกตุศรี
เรืออากาศตรี รชฏ จันทรขาว
เรืออากาศตรี รวิศุทธิ์ ภูคงผา
เรืออากาศตรี รังสรรค ตันติวรางคณา
เรืออากาศตรี รังสิมันตุ ทองหยาด
เรืออากาศตรี รัตนชาติ สุทัศน
เรืออากาศตรี รัตนเทพ จันทรรุงสกุล
เรืออากาศตรี วรพงษ สารัตถานนท
เรืออากาศตรี วรัญ เฟองฟู
เรืออากาศตรี วรายุ ขําทวี
เรืออากาศตรี วสวัตติ์ ตันไชยฮะ
เรืออากาศตรี วัชรธร ธรรมพรต
เรืออากาศตรี วิชากร ตายทอง
เรืออากาศตรี วิภู ชาตินันท

๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี วิวรรธน ตั้งประสพโชติ
เรืออากาศตรี วิศรุต ไชยพันธ
เรืออากาศตรี วิษณุ รอดสนใจ
เรืออากาศตรี วีรชัย เสารสุด
เรืออากาศตรี วีรพงศ อินดี
เรืออากาศตรี วีรภัทร เสียงศิริ
เรืออากาศตรี วีระพล กําปนทอง
เรืออากาศตรี วีศรุตม เชื้อไทย
เรืออากาศตรี วุฒิชัย ชูภักดี
เรืออากาศตรี ศราวุธ ทองภู
เรืออากาศตรี ศราวุธ เพชรมี
เรืออากาศตรี ศักดิ์สิทธิ์ พุทธิดิลก
เรืออากาศตรี ศัลวิทย วรรณประเวศน
เรืออากาศตรี ศิริพล จิตตรักไทย
เรืออากาศตรี ศุภกร ศรีสาคร
เรืออากาศตรี ศุภวิชญ สาตราวาหะ
เรืออากาศตรี ศุรชัย พระเวก
เรืออากาศตรี สงกรานต ดอนสิงห
เรืออากาศตรี สดายุ คงพยัคฆ
เรืออากาศตรี สมบูรณ อุดนัน
เรืออากาศตรี สรวิศ เซงจา
เรืออากาศตรี สสิพงษ แตงบุตร
เรืออากาศตรี สหรัฐ สมใจ
เรืออากาศตรี สัจจะ โมรีรัตน
เรืออากาศตรี สันตรัชต เพชรอาวุธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี สันติ คําทองแกว
เรืออากาศตรี สันติ สุภาพเพชร
เรืออากาศตรี สําลี ยัญญะจันทร
เรืออากาศตรี สิทธิโชค มีอําพันธ
เรืออากาศตรี สิทธิพงศ คําจันทร
เรืออากาศตรี สิระวีร สมนิยามรัฐ
เรืออากาศตรี สุขนิตย มวงมณี
เรืออากาศตรี สุคนธ สถาพรนุวงศ
เรืออากาศตรี สุทธิ ไทรนิ่มนวล
เรืออากาศตรี สุทธิเกียรติ
เหลามโนธรรม
เรืออากาศตรี สุทธิจักร ไชยมงคล
เรืออากาศตรี สุทธิศักดิ์
สุทธิสุนทรินทร
เรืออากาศตรี สุทิต ปฐมเอม
เรืออากาศตรี สุรเดช จันทรังษี
เรืออากาศตรี สุริยา คําสมาน
เรืออากาศตรี สุวิชา ออนหวาน
เรืออากาศตรี แสงจันทร พลครอ
เรืออากาศตรี โส โมธรรม
เรืออากาศตรี อดิเรก สวางวงค
เรืออากาศตรี อนันตชัย ไชยณรงค
เรืออากาศตรี อนุภาพ รักมั่น
เรืออากาศตรี อภิเดช แกนขุนทด
เรืออากาศตรี อลงกรณ ลําขาว

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรืออากาศตรี อานนท ครุฑทองแกว
เรืออากาศตรี อินทัช อินทรทองนอย
เรืออากาศตรี อิราวัต ใจแกว
เรืออากาศตรี อุเทน ออมกิ่ม
เรืออากาศตรี เอกพงษ อาจทอง
เรืออากาศตรี เอกภาพ พานเมือง
เรืออากาศตรี เอกรัฐ จันทรโกมุท
เรืออากาศตรี เอกราช นินทรา
เรืออากาศตรี เอกสิทธิ์ อุดมเดชอนันต
พันจาอากาศเอก กนก จารุอรุณชัย
พันจาอากาศเอก กมล ดวงทวี
พันจาอากาศเอก กมล ลิขิตธนธํารง
พันจาอากาศเอก กร ศรีกลิ่นสุวรรณ
พันจาอากาศเอก กรกิจ สมานสุข
พันจาอากาศเอก กฤชชัย ไกรหาญ
พันจาอากาศเอก กฤตพล อุตระชัย
พันจาอากาศเอก กฤศณัฏฐ
นนทพัฒนธนากูล
พันจาอากาศเอก กฤษกร สาคร
พันจาอากาศเอก กฤษฎา เขี้ยวงา
พันจาอากาศเอก กฤษฎา คํารักษ
พันจาอากาศเอก กฤษฎา เฉลิมวงษ
พันจาอากาศเอก กฤษณะ ปาสิงห
พันจาอากาศเอก กฤษณะ ภูเพ็ชร
พันจาอากาศเอก กฤษณะ เมืองวงษ

เลม 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

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก กฤษณะ สายสูงเนิน
พันจาอากาศเอก กฤษณะพงศ ลวงลือ
พันจาอากาศเอก กฤษรัตน ผิวผักแวน
พันจาอากาศเอก กลชัย ตั้งตระกูล
พันจาอากาศเอก กลวัชร นุตรวงษ
พันจาอากาศเอก กษิดิศ ศรีวิระ
พันจาอากาศเอก กสิวัฒน ซีกพุดซา
พันจาอากาศเอก กันตพล อุทัยมา
พันจาอากาศเอก กานต รักษแกว
พันจาอากาศเอก การุณ ชูโลก
พันจาอากาศเอก กิตติ โถมขํา
พันจาอากาศเอก กิตติ ทิมหิราช
พันจาอากาศเอก กิตติกณิศ ประดับมุข
พันจาอากาศเอก กิตติคุณ ยมจินดา
พันจาอากาศเอก กิตติชนม แจงกระจาง
พันจาอากาศเอก กิตติชัย ตื้อยศ
พันจาอากาศเอก กิตติธัช เพ็งสุข
พันจาอากาศเอก กิตตินันต ดาหลาย
พันจาอากาศเอก กิตติพงษ ชื่นชมกลิ่น
พันจาอากาศเอก กิตติพงษ นิ่มทอง
พันจาอากาศเอก กิตติพงษ พิมพเดช
พันจาอากาศเอก กิตติศักดิ์ จั่นแตง
พันจาอากาศเอก กิตติศักดิ์ จันทรเกษม
พันจาอากาศเอก กิตติศักดิ์ ทองเหลือง
พันจาอากาศเอก กิติภูมิ ใจขอ

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๖๗ พันจาอากาศเอก กีรติกร จันทรมณี
๒๖๘ พันจาอากาศเอก เกริกเกียรติ์
พิมพประภาพันธุ
๒๖๙ พันจาอากาศเอก เกริกไกรวัลย
ปยะวงค
๒๗๐ พันจาอากาศเอก เกรียงไกร จงสุวัฒน
๒๗๑ พันจาอากาศเอก เกรียงไกร รักตลาด
๒๗๒ พันจาอากาศเอก เกียรติชัย
อินทรเถื่อน
๒๗๓ พันจาอากาศเอก เกียรติยศ แสงสวาง
๒๗๔ พันจาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ คําหอม
๒๗๕ พันจาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ มณี
๒๗๖ พันจาอากาศเอก โกวิทย เจียรวาป
๒๗๗ พันจาอากาศเอก โกวิทย นึกมั่น
๒๗๘ พันจาอากาศเอก ไกรศรณ ออนสุดดี
๒๗๙ พันจาอากาศเอก ขจร รัตนพงษ
๒๘๐ พันจาอากาศเอก ขจรศักดิ์ ศรีออน
๒๘๑ พันจาอากาศเอก ขวัญชัย เพ็งละมูล
๒๘๒ พันจาอากาศเอก ขัตติยะ เรือนจันทร
๒๘๓ พันจาอากาศเอก คงฤทธิ์ แสนบุดดา
๒๘๔ พันจาอากาศเอก คณิต พลหาญ
๒๘๕ พันจาอากาศเอก คณิศร อรุณถิน
๒๘๖ พันจาอากาศเอก คณิสรณ
สิงหวรลักษณ
๒๘๗ พันจาอากาศเอก คทายุทธ พึ่งโภคา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘๘ พันจาอากาศเอก คนองเดช
อินประโคน
๒๘๙ พันจาอากาศเอก คมกริช ศรีหงษ
๒๙๐ พันจาอากาศเอก คมนันท โยศรี
๒๙๑ พันจาอากาศเอก คมศร นอยพงษ
๒๙๒ พันจาอากาศเอก คมศักดิ์
เปลี่ยนหมื่นไวย
๒๙๓ พันจาอากาศเอก คมสัน หมั่นเรียน
๒๙๔ พันจาอากาศเอก คมสันต สกุลณีย
๒๙๕ พันจาอากาศเอก ครรชิต แกวเขียว
๒๙๖ พันจาอากาศเอก คําภีร รักไทย
๒๙๗ พันจาอากาศเอก คําหนึ่ง คํามา
๒๙๘ พันจาอากาศเอก คุณากร พิมทา
๒๙๙ พันจาอากาศเอก คุณาธิป ติ่งทอง
๓๐๐ พันจาอากาศเอก ฆนาการ จิวพานิช
๓๐๑ พันจาอากาศเอก จตุพร วิทยศักดิ์
๓๐๒ พันจาอากาศเอก จตุพล แสนเพียง
๓๐๓ พันจาอากาศเอก จักรกริช เทศใจ
๓๐๔ พันจาอากาศเอก จักรกฤษ จังพนาสิน
๓๐๕ พันจาอากาศเอก จักรกฤษณ ขันตี
๓๐๖ พันจาอากาศเอก จักรกฤษณ ชาวใต
๓๐๗ พันจาอากาศเอก จักรชัย กาฬมีทอง
๓๐๘ พันจาอากาศเอก จักรชัย ศิริอินทร
๓๐๙ พันจาอากาศเอก จักรพงศ ยิ่งกําแหง
๓๑๐ พันจาอากาศเอก จักรพงษ เนตรนาค

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศเอก จักรพงษ พานหลา
พันจาอากาศเอก จักรพงษ สุขชาติ
พันจาอากาศเอก จักรพงษ แสงฉวาง
พันจาอากาศเอก จักรพันธ ตั้งใจ
พันจาอากาศเอก จักรวาล เนื่องสุข
พันจาอากาศเอก จักริน ไตรสกุล
พันจาอากาศเอก จักรินทร
อินทรประเสริฐ
พันจาอากาศเอก จักรี ใจการ
พันจาอากาศเอก จักรี พลเยี่ยม
พันจาอากาศเอก จักรียุทธ จันทรแดง
พันจาอากาศเอก จัตพร รวมคํา
พันจาอากาศเอก จิตตพัฑฒน แสงสังข
พันจาอากาศเอก จิตติพงษ ตรงคํานึง
พันจาอากาศเอก จิตติพงษ ทองคําสี
พันจาอากาศเอก จิตรกร เลาทุย
พันจาอากาศเอก จิรภาส สงวนดี
พันจาอากาศเอก จิรยุทธ หุนกลัด
พันจาอากาศเอก จิรโรจน บุญญวงศ
พันจาอากาศเอก จิรวัฒน เชาระกํา
พันจาอากาศเอก จิรวัฒน บุญสมบัติ
พันจาอากาศเอก จิระพล มะวงศษา
พันจาอากาศเอก จิรานุวัฒน คลายขํา
พันจาอากาศเอก จิรานุวัฒน สําเภา
พันจาอากาศเอก จิรายุ ฉ่ําแสง

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

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก จีรวัฒน โอตาไสย
พันจาอากาศเอก จีรศักดิ์ ภูทอง
พันจาอากาศเอก จุมพล เดชอุดมวัฒนา
พันจาอากาศเอก จุมพลภัทร
เจษฎาชัยศรี
พันจาอากาศเอก เจนวิทย
เจนกระบวนหัด
พันจาอากาศเอก เจริญลาภ แสงไทย
พันจาอากาศเอก เจษฎา สังขสอน
พันจาอากาศเอก ฉัตรชัย จันทรฤกษ
พันจาอากาศเอก ฉัตรชัย ผึ้งกลั่น
พันจาอากาศเอก ฉัตรชัย ฤกษเย็น
พันจาอากาศเอก ฉัตรชัย สิงหอุดร
พันจาอากาศเอก ฉัตรพงษ คงกูล
พันจาอากาศเอก เฉลิม ลํานักเนตร
พันจาอากาศเอก เฉลิมเกียรติ พุฒเทพ
พันจาอากาศเอก เฉลิมพงษ ปะการะเน
พันจาอากาศเอก เฉลิมพล อินทรสร
พันจาอากาศเอก เฉลิมรัฐ เอี่ยมฤทธิ์
พันจาอากาศเอก ชนินทร พงษนิมิต
พันจาอากาศเอก ชนินทร อนุวัตร
พันจาอากาศเอก ชโนโดม ชารัมย
พันจาอากาศเอก ชโนทัย ยุวยรรยง
พันจาอากาศเอก ชยุต ภาคพฤกษ
พันจาอากาศเอก ชรัส เกลียวสีนาค

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓๕๘ พันจาอากาศเอก ชลธี บุญราศรี
๓๕๙ พันจาอากาศเอก ชลัมพล จําปาแกว
๓๖๐ พันจาอากาศเอก ชวนินทร
ชมภูประเภท
๓๖๑ พันจาอากาศเอก ชวนินทร แสงอาวุธ
๓๖๒ พันจาอากาศเอก ชัชพงศ ผิวสานต
๓๖๓ พันจาอากาศเอก ชัชวาลย โพธิ์แกว
๓๖๔ พันจาอากาศเอก ชัญญะ เขียวเพชร
๓๖๕ พันจาอากาศเอก ชัยกร ศรีเลิศ
๓๖๖ พันจาอากาศเอก ชัยกฤต เดชกาญจนา
๓๖๗ พันจาอากาศเอก ชัยพร ขวัญใจ
๓๖๘ พันจาอากาศเอก ชัยพร มหาเมฆ
๓๖๙ พันจาอากาศเอก ชัยยันต ศรีชัย
๓๗๐ พันจาอากาศเอก ชัยวัฒน กลิ่นสมหวัง
๓๗๑ พันจาอากาศเอก ชัยวัฒน ภักดี
๓๗๒ พันจาอากาศเอก ชัยวุฒิ อินวร
๓๗๓ พันจาอากาศเอก ชัยสิทธิ์ สุกใส
๓๗๔ พันจาอากาศเอก ชาญณรงค
แกวประพาฬ
๓๗๕ พันจาอากาศเอก ชาญณรงค จันทรลาด
๓๗๖ พันจาอากาศเอก ชาญณรงค สุขชมเชย
๓๗๗ พันจาอากาศเอก ชาติชาย การเร็ว
๓๗๘ พันจาอากาศเอก ชาติชาย เข็มทอง
๓๗๙ พันจาอากาศเอก ชาติชาย มัครมย
๓๘๐ พันจาอากาศเอก ชานน รักงาม

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

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก ชานนท สอนไหม
พันจาอากาศเอก ชํานาญ กุมผัน
พันจาอากาศเอก ชิตพล สิงพร
พันจาอากาศเอก ชินพัฒน
เพียกขุนทด
พันจาอากาศเอก ชุติเดช โยทะษร
พันจาอากาศเอก ชูชัย รุงชัยวงศ
พันจาอากาศเอก เชาวรัตน จันทรเพชร
พันจาอากาศเอก เชิงชาย เพ็งศิลา
พันจาอากาศเอก โชคชัย ไชยปญญา
พันจาอากาศเอก โชคชัย พลุวงค
พันจาอากาศเอก โชคดี แสงแกว
พันจาอากาศเอก โชคอนันต สุขทรัพย
พันจาอากาศเอก โชตินรินทร
นนททองพูล
พันจาอากาศเอก ไชยยันต ไชยศิลป
พันจาอากาศเอก ไชยวัฒน สีหะวงศ
พันจาอากาศเอก ญาณเสฎฐ
มงคลธนรัตน
พันจาอากาศเอก ฐชต ธูปยิ้ม
พันจาอากาศเอก ฐากูล พวงวงษา
พันจาอากาศเอก ฐานวัฒน จําปาเงิน
พันจาอากาศเอก ฐาปนพงษ ตายวัลย
พันจาอากาศเอก ฐาปนิก
หวางรักษาวงษ

๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศเอก ฐิฆัมพร ปลัดสังข
พันจาอากาศเอก ฐิติ แสนสิ่ง
พันจาอากาศเอก ฐิติพงษ แจงกระจาง
พันจาอากาศเอก ฑัณยพล กลิ่นทุม
พันจาอากาศเอก ณกฤษณ
พราหมณวงศ
พันจาอากาศเอก ณฐพงศ สดสรอย
พันจาอากาศเอก ณฐมนต ทองไสย
พันจาอากาศเอก ณภัทรพงศ
รัตนปญญพัฒน
พันจาอากาศเอก ณรงค
อินทรสัตยพงษ
พันจาอากาศเอก ณรงคชัย ทองชัยเดช
พันจาอากาศเอก ณรงคชัย ธรรมกิจจา
พันจาอากาศเอก ณรงคเดช ชื่นบาน
พันจาอากาศเอก ณรงคฤทธิ์ กิมิพันธ
พันจาอากาศเอก ณรงเดช ปทุมานนท
พันจาอากาศเอก ณฤทธิ์ สนั่นนารี
พันจาอากาศเอก ณัฏฐพัฒน นัตถิวัน
พันจาอากาศเอก ณัฐชนน เฟองมณี
พันจาอากาศเอก ณัฐชัย เล็กอึ่ง
พันจาอากาศเอก ณัฐชานนท ทองแถว
พันจาอากาศเอก ณัฐดนัย บุญจูง
พันจาอากาศเอก ณัฐพงค ทับเงิน
พันจาอากาศเอก ณัฐพงศ ทองเฟอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก ณัฐพงศ พงษกลา
พันจาอากาศเอก ณัฐพงศ รอบรู
พันจาอากาศเอก ณัฐพงศ วันยวน
พันจาอากาศเอก ณัฐพงษ คีมสนิท
พันจาอากาศเอก ณัฐพร ผะอบทอง
พันจาอากาศเอก ณัฐพล คชานุกูลย
พันจาอากาศเอก ณัฐพล ตั้งเพียร
พันจาอากาศเอก ณัฐพล ปราบพาล
พันจาอากาศเอก ณัฐพล พนมรัตน
พันจาอากาศเอก ณัฐพล อูแกว
พันจาอากาศเอก ณัฐรัชต อินชู
พันจาอากาศเอก ณัฐวัฒน มะรี
พันจาอากาศเอก ณัฐวัฒน ใยสวาง
พันจาอากาศเอก ณัฐวัฒน ลุยตัน
พันจาอากาศเอก ณัฐวุฒิ คลอยโท
พันจาอากาศเอก ณัฐวุฒิ สิงหแกว
พันจาอากาศเอก ณัฐสิทธิ์ ปาปะขี
พันจาอากาศเอก ณิชกฤช เยี่ยมจะบก
พันจาอากาศเอก ดนุพล ศรีเทา
พันจาอากาศเอก ดนุรุจ พาลมูล
พันจาอากาศเอก ดํารงค หนูวงศา
พันจาอากาศเอก ดิเรกฤทธิ์ ลิยิเก
พันจาอากาศเอก ดุรงคฤทธิ์ สาริยา
พันจาอากาศเอก ดุษฎี เอี้ยวรักษา
พันจาอากาศเอก เดชณรงค แตมงาม

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศเอก เดชพงศ ผิวแฉลม
พันจาอากาศเอก เดชาธร แสงสวาง
พันจาอากาศเอก เดชาวุธ นราศรี
พันจาอากาศเอก ตระกูล บรรเทากิจ
พันจาอากาศเอก ตระกูลพันธุ สายเปยง
พันจาอากาศเอก ตรีเมษ โพธิ์ทองนาค
พันจาอากาศเอก ตฤณ วงศปน
พันจาอากาศเอก ตอศักดิ์ บุญเลี้ยง
พันจาอากาศเอก ตอศักดิ์ หิตเมียงสงค
พันจาอากาศเอก ตะวัน วีระบุรุษ
พันจาอากาศเอก ถวัลย ประดา
พันจาอากาศเอก ทนงศักดิ์ ดอนสิงห
พันจาอากาศเอก ทนงศักดิ์ ถาวรกูล
พันจาอากาศเอก ทนงศักดิ์ อํานวยพร
พันจาอากาศเอก ทรงธรรม บุญยะกา
พันจาอากาศเอก ทรงพล อินพรหม
พันจาอากาศเอก ทรงวุฒิ เรืองวิทยาวุฒิ
พันจาอากาศเอก ทรรศนภูมิ กิจจา
พันจาอากาศเอก ทวิช กลับทอง
พันจาอากาศเอก ทวิชาติ ปติแกนทราย
พันจาอากาศเอก ทศพร กรีเย็น
พันจาอากาศเอก ทศพร มิตรรัก
พันจาอากาศเอก ทศพล สิมะกุล
พันจาอากาศเอก ทัชชา แตงเพ็งนที
พันจาอากาศเอก ทัศนะ เปยมคุม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก ทําเนียบ เมืองสุข
พันจาอากาศเอก ทิฆัมพร เนี่ยงนอย
พันจาอากาศเอก ทิวา พงษประเทศ
พันจาอากาศเอก ทิวากรณ
ทองสายใหญ
พันจาอากาศเอก เทพทนง บัวแตง
พันจาอากาศเอก เทวินทร แยมนิยม
พันจาอากาศเอก เทิดไท นาใจดี
พันจาอากาศเอก เทิดศักดิ์ เหลื่อมอุไร
พันจาอากาศเอก ธงชัย พรมพิชัย
พันจาอากาศเอก ธงชัย สุขรอด
พันจาอากาศเอก ธฌาภัทร
ชยานุสรณรัตนกุล
พันจาอากาศเอก ธเณศ ไทยประเสริฐ
พันจาอากาศเอก ธนกร ชวีวัฒน
พันจาอากาศเอก ธนกร พวนศิริ
พันจาอากาศเอก ธนกร วงษเขียว
พันจาอากาศเอก ธนกฤต โคตรนุกูล
พันจาอากาศเอก ธนกฤต จุไทย
พันจาอากาศเอก ธนกฤต พิณทรโชติ
พันจาอากาศเอก ธนกฤต วงศใหญ
พันจาอากาศเอก ธนกฤต วงษมหิง
พันจาอากาศเอก ธนงคศักดิ์ ภูนาค
พันจาอากาศเอก ธนชัย พันธุสุวรรณ
พันจาอากาศเอก ธนณัฏฐ โคราช

๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศเอก ธนพล แจงภูเขียว
พันจาอากาศเอก ธนพล แชมปรุง
พันจาอากาศเอก ธนพัฒน นุมมีชัย
พันจาอากาศเอก ธนพัต แจมศรี
พันจาอากาศเอก ธนภัทร ปานมา
พันจาอากาศเอก ธนภูมิ ดลพิมาย
พันจาอากาศเอก ธนวรรธน
อาริยพงศภูเบศ
พันจาอากาศเอก ธนวัฒน เข็มเพ็ชร
พันจาอากาศเอก ธนวัฒน คันธจรรย
พันจาอากาศเอก ธนศักดิ์ มากนาคา
พันจาอากาศเอก ธนสรรค อินนาจักร
พันจาอากาศเอก ธนา มาศิริ
พันจาอากาศเอก ธนากร แชมปรุง
พันจาอากาศเอก ธนากรณ ศรีฤกษ
พันจาอากาศเอก ธนาลักษณ
บุตรศรีขาว
พันจาอากาศเอก ธนาวุฒิ ซอยรัมย
พันจาอากาศเอก ธนินทร หอมกลิ่น
พันจาอากาศเอก ธเนตร กลิ่นดอกแกว
พันจาอากาศเอก ธเนศ บุญโกสุมภ
พันจาอากาศเอก ธเนส สืบสี
พันจาอากาศเอก ธรรมนันท
สุวรรณสิทธิ์
พันจาอากาศเอก ธวัชชัย คัมภิรานนท

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

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก ธวัชชัย ชุมไพร
พันจาอากาศเอก ธวัชชัย มากรักษ
พันจาอากาศเอก ธวัชชัย ศรีไพบูลย
พันจาอากาศเอก ธวัชพงษ ดีเสมอ
พันจาอากาศเอก ธวัชวงษ วาริยันต
พันจาอากาศเอก ธัชชัย แปนแกวผา
พันจาอากาศเอก ธัชพนธพัชร ชวีวัฒน
พันจาอากาศเอก ธานิน งามขํา
พันจาอากาศเอก ธานินทร ถือศร
พันจาอากาศเอก ธาราวุฒิ
วันทนียวรกุล
พันจาอากาศเอก ธาศิน สายทอง
พันจาอากาศเอก ธิราช ทะกัน
พันจาอากาศเอก ธีรพงศ จันทรา
พันจาอากาศเอก ธีรพงษ เฟองฟุง
พันจาอากาศเอก ธีรพล ลิ้มไพบูลย
พันจาอากาศเอก ธีรพล หอมกลิ่น
พันจาอากาศเอก ธีรภัทร จันทรสง
พันจาอากาศเอก ธีรศักดิ์ เกษรวย
พันจาอากาศเอก ธีรศักดิ์ ขันตี
พันจาอากาศเอก ธีระพงษ
แยบภายคํา
พันจาอากาศเอก ธีระพงษ สรอยโสม
พันจาอากาศเอก ธีระศักดิ์ บุญอาจ
พันจาอากาศเอก นที เนตรคงศิลป

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๕๔๒ พันจาอากาศเอก นนทพัทธ
จันทรประเสริฐ
๕๔๓ พันจาอากาศเอก นพดล เจียมศรี
๕๔๔ พันจาอากาศเอก นพดล พานเผือก
๕๔๕ พันจาอากาศเอก นพดล ศิริ
๕๔๖ พันจาอากาศเอก นพดล สุขมาก
๕๔๗ พันจาอากาศเอก นพพร เรี่ยวแรง
๕๔๘ พันจาอากาศเอก นพพล นกพึ่ง
๕๔๙ พันจาอากาศเอก นพพล อินทรศิริ
๕๕๐ พันจาอากาศเอก นพรัตน อินโน
๕๕๑ พันจาอากาศเอก นพฤทธิ์ ตวนชะเอม
๕๕๒ พันจาอากาศเอก นยทัต งามประดิษฐ
๕๕๓ พันจาอากาศเอก นราศักดิ์ มณีธรรม
๕๕๔ พันจาอากาศเอก นรุตมชัย
อานันทสิริโชติ
๕๕๕ พันจาอากาศเอก นฤนาท กุลอําพล
๕๕๖ พันจาอากาศเอก นฤมิต สิทธิเสนา
๕๕๗ พันจาอากาศเอก นัฐพณ ตันศิริ
๕๕๘ พันจาอากาศเอก นัฐพล จาบาล
๕๕๙ พันจาอากาศเอก นัฐพล ลุนพรม
๕๖๐ พันจาอากาศเอก นันทวุฒิ ชูดวง
๕๖๑ พันจาอากาศเอก นันทวุฒิ ดวนพล
๕๖๒ พันจาอากาศเอก นันทศักดิ์
พิมพบุญมา
๕๖๓ พันจาอากาศเอก นาคี ชื่นฤทัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก นานนที เยาวพันธุ
พันจาอากาศเอก นําโชค สวางแจง
พันจาอากาศเอก นิธิ อินทราวิวารัตน
พันจาอากาศเอก นิธิศ ตั้งพันธ
พันจาอากาศเอก นิรันดร เครือจีน
พันจาอากาศเอก นิวัชร ใจเสถียร
พันจาอากาศเอก นิเวศน ไผจันทร
พันจาอากาศเอก นิเวสน ศิริวงษ
พันจาอากาศเอก นุกูล งามศรีทอง
พันจาอากาศเอก เนติพันธ เกษหอม
พันจาอากาศเอก บพิตร วงษยะลา
พันจาอากาศเอก บรรจง จิณะไชย
พันจาอากาศเอก บรรจบ พัดทอง
พันจาอากาศเอก บรรพต บานสระ
พันจาอากาศเอก บวรฉัตร ตรีเขม
พันจาอากาศเอก บัญชา ประคองชีพ
พันจาอากาศเอก บัญชา มิตรยิ้ม
พันจาอากาศเอก บัญชา ศรีชัยภูมิ
พันจาอากาศเอก บัญชา สิทธิผล
พันจาอากาศเอก บัวกัน ไมนอย
พันจาอากาศเอก บํารุง แจมจํารัส
พันจาอากาศเอก บุญชัย เพ็งอุน
พันจาอากาศเอก บุญถม สีบุรินทร
พันจาอากาศเอก บุญธรรม ยับยั้ง
พันจาอากาศเอก บุญนํา คําวิชัย

๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศเอก บุญสง ชุมบุตร
พันจาอากาศเอก บุญสม ซันเหมือน
พันจาอากาศเอก บุญเสก โคงาม
พันจาอากาศเอก เบญจ นพศรี
พันจาอากาศเอก ปกรณ ขันทะโข
พันจาอากาศเอก ปกรณ นันทจินดา
พันจาอากาศเอก ปกรณ
เศรษฐีธัญญหาร
พันจาอากาศเอก ปฏิญญา มุขมณี
พันจาอากาศเอก ปฏิพัทธ อ่ําขํา
พันจาอากาศเอก ปฐมพงศ
เกรียงศักดานุกูล
พันจาอากาศเอก ปฐมพงศ
เนาวประเสริฐ
พันจาอากาศเอก ปฐมพงษ ชวยนา
พันจาอากาศเอก ปฐมพงษ นรสิทธิ์
พันจาอากาศเอก ปรมินทร
ฉิมประเสริฐ
พันจาอากาศเอก ประจักร ตอรบรัมย
พันจาอากาศเอก ประจักษศิลป ลีคะ
พันจาอากาศเอก ประทีป ปนตา
พันจาอากาศเอก ประพล
กระแสรวัชรนนท
พันจาอากาศเอก ประพันธ ขันทอง
พันจาอากาศเอก ประพันธ มีเจริญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก ประพันธ อภัยรุณ
พันจาอากาศเอก ประภาส สุขพันธุ
พันจาอากาศเอก ประมวล คาดสนิท
พันจาอากาศเอก ประยูรศักดิ์ อิ่มใจ
พันจาอากาศเอก ประวิทย พึ่งเก็บ
พันจาอากาศเอก ประศานส บุญจง
พันจาอากาศเอก ประสาน บุญแยม
พันจาอากาศเอก ประสิทธิ์ คํามูล
พันจาอากาศเอก ประสิทธิ์ ทาวโกษา
พันจาอากาศเอก ประสิทธิ์ เทพมงคล
พันจาอากาศเอก ปรัชญา มีสุขศรี
พันจาอากาศเอก ปรัชญา ศุขแจง
พันจาอากาศเอก ปรัชญา สุทธิศักดิ์
พันจาอากาศเอก ปราจินต กล่ําคํา
พันจาอากาศเอก ปราบปลื้ม ทองคํา
พันจาอากาศเอก ปราโมทย ทัศนศร
พันจาอากาศเอก ปริญญา เซงล้ํา
พันจาอากาศเอก ปริญญา ดีอุดม
พันจาอากาศเอก ปริญญา แตมทันสี
พันจาอากาศเอก ปริญญา โตรัตน
พันจาอากาศเอก ปรินทร อนุสุเรนทร
พันจาอากาศเอก ปรีชา ใบโพธิ์
พันจาอากาศเอก ปรีชา
ศรีจอมพลไพศาล
๖๓๒ พันจาอากาศเอก ปญญา เกษมใจ

๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศเอก ปญญา สาแกว
พันจาอากาศเอก ปญณภพ สุมณฑา
พันจาอากาศเอก ปติพงษ หวังสุข
พันจาอากาศเอก ปยทัศน อ่ําทุงพงษ
พันจาอากาศเอก ปยวัฒน บางนอย
พันจาอากาศเอก ปยะชาติ อนชาลี
พันจาอากาศเอก ปยะพงศ สุขนิยม
พันจาอากาศเอก ปยะพงษ ใจเพลิน
พันจาอากาศเอก ปยะพงษ พันธุรัตน
พันจาอากาศเอก ปยะพงษ
วงศชัชวาลย
พันจาอากาศเอก ปยะศักดิ์ กิ่งนอก
พันจาอากาศเอก ปุณรัตน แผวพลสง
พันจาอากาศเอก เปรม สีดา
พันจาอากาศเอก เปรมปติ ฉิมมณี
พันจาอากาศเอก พงพันธุ จันทรชู
พันจาอากาศเอก พงศกร อุตสาห
พันจาอากาศเอก พงศธร ชูเลิศ
พันจาอากาศเอก พงศพิพัฒน
กระจางศรี
พันจาอากาศเอก พงษกฤษณ อุตมะ
พันจาอากาศเอก พงษชาติ ไชยยา
พันจาอากาศเอก พงษทัต อนันตอาจ
พันจาอากาศเอก พงษพันธ มาลา
พันจาอากาศเอก พงษพิทักษ เจียรวาป

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๖๕๖ พันจาอากาศเอก พงษพิพัฒน
ยังประดิษฐ
๖๕๗ พันจาอากาศเอก พงษศักดิ์ ปนชวา
๖๕๘ พันจาอากาศเอก พนมรัตน นามทาว
๖๕๙ พันจาอากาศเอก พบคุณณ ศรีวิจารณ
๖๖๐ พันจาอากาศเอก พรเฉลิม โคคํา
๖๖๑ พันจาอากาศเอก พรเทพ จําแนกวุฒิ
๖๖๒ พันจาอากาศเอก พรเทพ ศรีสังข
๖๖๓ พันจาอากาศเอก พรพจน ธีระธีรวัตร
๖๖๔ พันจาอากาศเอก พรพรหม กล่ําฮุย
๖๖๕ พันจาอากาศเอก พรพิชิต วรนาม
๖๖๖ พันจาอากาศเอก พรหมนัส ระโหฐาน
๖๖๗ พันจาอากาศเอก พลกฤษณ เสตะสุหัท
๖๖๘ พันจาอากาศเอก พลวัฒน แยมนุน
๖๖๙ พันจาอากาศเอก พลากร แกวกนก
๖๗๐ พันจาอากาศเอก พสธร ศรีจุลฮาด
๖๗๑ พันจาอากาศเอก พักสนาม
พรหมแสนจันทร
๖๗๒ พันจาอากาศเอก พัฒนเดช พันธุดี
๖๗๓ พันจาอากาศเอก พัฒนพงศ พุฒติ
๖๗๔ พันจาอากาศเอก พัฒนพงษ ทะนาวัน
๖๗๕ พันจาอากาศเอก พัฒนศักดิ์ โกกาพันธ
๖๗๖ พันจาอากาศเอก พัฒนศาสตร
เมณฑกูล
๖๗๗ พันจาอากาศเอก พัทยา เปงงําเมือง

๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศเอก พันดร จุลแดง
พันจาอากาศเอก พันทวี ตั้งประเสริฐ
พันจาอากาศเอก พันทิตร ปุดหนอย
พันจาอากาศเอก พันธวัจน
เหลาประเสริฐ
พันจาอากาศเอก พันธิพิชญ สิงหา
พันจาอากาศเอก พันฤทธิ์ มิตรภาพ
พันจาอากาศเอก พิชญภูมิ พิมพศรี
พันจาอากาศเอก พิชัย ผิวชัยสงค
พันจาอากาศเอก พิชิตชัย
เกียรติภูมิพันธุ
พันจาอากาศเอก พิเชษฐ คําคอน
พันจาอากาศเอก พิเชษฐ ชาญรบ
พันจาอากาศเอก พิทยา จันทรสอน
พันจาอากาศเอก พิทยา ชาวงศกร
พันจาอากาศเอก พิทักษ ภูบาลชื่น
พันจาอากาศเอก พิพัฒน ดวงพรหม
พันจาอากาศเอก พิพัฒน รังษี
พันจาอากาศเอก พิพัฒนพงษ
อินทรขาว
พันจาอากาศเอก พิศณุ วัฒโนภาษ
พันจาอากาศเอก พิศาลพล
แกนสุวรรณ
พันจาอากาศเอก พิศิษฐ บุญญานันท
พันจาอากาศเอก พิศิษฐ แยมศิริ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก พิษณุ ชางทอง
พันจาอากาศเอก พิษณุ ปวีณาภรณ
พันจาอากาศเอก พิษณุ ย่ํารัมย
พันจาอากาศเอก พิษณุ รุงอินทร
พันจาอากาศเอก พิษณุ หารคําตัน
พันจาอากาศเอก พิสรรค แกวสวาง
พันจาอากาศเอก พีรนันท สุมาลุย
พันจาอากาศเอก พีรพัฒน
สาตแสงธรรม
พันจาอากาศเอก พีระ คงดี
พันจาอากาศเอก พีระ วัดเยื้อง
พันจาอากาศเอก พีระณัฐ บุญนวม
พันจาอากาศเอก พีระยุทธ สถาปะนะ
พันจาอากาศเอก พีระยุทธ อาจสาลี
พันจาอากาศเอก พุทธพงษพร
อินทรขาว
พันจาอากาศเอก พุทธวุทธ พุทธวงศ
พันจาอากาศเอก พูนทรัตน ค้ําชู
พันจาอากาศเอก เพ็ชรชรงค ธรรมวงษ
พันจาอากาศเอก เพลิง พรมเทียน
พันจาอากาศเอก เพิ่มวิทย บุญเกา
พันจาอากาศเอก ไพฑูรย มงคลนํา
พันจาอากาศเอก ไพบูลย หมัดละ
พันจาอากาศเอก ไพรัชช โคตะบุตร
พันจาอากาศเอก ไพโรจน พลอยทับทิม

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๗๒๒ พันจาอากาศเอก ไพโรจน หงอมสูงเนิน
๗๒๓ พันจาอากาศเอก ไพศาล
ทองดอนแพรว
๗๒๔ พันจาอากาศเอก ไพสิฐ บุญทวงษ
๗๒๕ พันจาอากาศเอก ภคพล ทัศนากร
๗๒๖ พันจาอากาศเอก ภณชนะ พัตรานนท
๗๒๗ พันจาอากาศเอก ภรัณเดช เอี่ยมอิ่ม
๗๒๘ พันจาอากาศเอก ภรัณยู ณ หนองคาย
๗๒๙ พันจาอากาศเอก ภราดร จากศรี
๗๓๐ พันจาอากาศเอก ภัทรชนน กลิ่นสุคนธ
๗๓๑ พันจาอากาศเอก ภัทรพฤฒ เสือนอย
๗๓๒ พันจาอากาศเอก ภาคภูมิ ไมสน
๗๓๓ พันจาอากาศเอก ภาณุ มงคล
๗๓๔ พันจาอากาศเอก ภาณุพงศ คุณโลก
๗๓๕ พันจาอากาศเอก ภาณุพงศ มุกดา
๗๓๖ พันจาอากาศเอก ภาณุพงศ สุพรม
๗๓๗ พันจาอากาศเอก ภาณุพันธ เรืองรักษ
๗๓๘ พันจาอากาศเอก ภาณุวัฒน ตุทานนท
๗๓๙ พันจาอากาศเอก ภาณุวัฒน ศุภกิจ
๗๔๐ พันจาอากาศเอก ภานุพงศ พิศมัย
๗๔๑ พันจาอากาศเอก ภิญโญ สามสูงเนิน
๗๔๒ พันจาอากาศเอก ภิญโญ สิงหทอง
๗๔๓ พันจาอากาศเอก ภิรมย อินทรยงค
๗๔๔ พันจาอากาศเอก ภูมิเชณฑ พูนไทย
๗๔๕ พันจาอากาศเอก ภูมินทร คําบุญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๗๔๖ พันจาอากาศเอก ภูริพรรธน
สิริโชคเดชากิตติ์
๗๔๗ พันจาอากาศเอก ภูริวัฒน สุคัน
๗๔๘ พันจาอากาศเอก ภูวดล ทองสกุล
๗๔๙ พันจาอากาศเอก ภูวนัย มาลัย
๗๕๐ พันจาอากาศเอก มงคล บุษราคัม
๗๕๑ พันจาอากาศเอก มงคล ศรีมงคล
๗๕๒ พันจาอากาศเอก มงคลชัย หลอสุวรรณ
๗๕๓ พันจาอากาศเอก มณูญ เทพนวน
๗๕๔ พันจาอากาศเอก มนตรี ตอมหลา
๗๕๕ พันจาอากาศเอก มนตรี สะราแสน
๗๕๖ พันจาอากาศเอก มนตรี หาญลือ
๗๕๗ พันจาอากาศเอก มรกต เชื้อวิโรจน
๗๕๘ พันจาอากาศเอก มเหศวร ซอนกลิ่น
๗๕๙ พันจาอากาศเอก มานพ คลายแกว
๗๖๐ พันจาอากาศเอก มานพ ใจมั่น
๗๖๑ พันจาอากาศเอก มาโนชย อิ่มสิน
๗๖๒ พันจาอากาศเอก เมฆ ไมจันทร
๗๖๓ พันจาอากาศเอก ยงจรส กันจู
๗๖๔ พันจาอากาศเอก ยศธน ธนิตราธัญธร
๗๖๕ พันจาอากาศเอก ยศวีร สุขบุญญา
๗๖๖ พันจาอากาศเอก ยุติพงษ บุญประเสริฐ
๗๖๗ พันจาอากาศเอก ยุทธการณ นักทํานา
๗๖๘ พันจาอากาศเอก ยุทธจักร จําปาแกว
๗๖๙ พันจาอากาศเอก ยุทธนา ชมภูนิช

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๗๗๐ พันจาอากาศเอก ยุทธนา ทับทิม
๗๗๑ พันจาอากาศเอก ยุทธนา บัวล้ําเลิศ
๗๗๒ พันจาอากาศเอก ยุทธพงศ
ทรัพยอินทร
๗๗๓ พันจาอากาศเอก ยุทธพงศ พุทธศิริ
๗๗๔ พันจาอากาศเอก ยุทธพงษ จําปาวัตตะ
๗๗๕ พันจาอากาศเอก ยุรนันท สุวรรณสิงห
๗๗๖ พันจาอากาศเอก โยตา แสนศรี
๗๗๗ พันจาอากาศเอก โยธิน ตอนรับ
๗๗๘ พันจาอากาศเอก โยธิน บุญชู
๗๗๙ พันจาอากาศเอก รณกร ภิญโยดม
๗๘๐ พันจาอากาศเอก รณกร สืบปรุ
๗๘๑ พันจาอากาศเอก รณชัย เพ็ชรคง
๗๘๒ พันจาอากาศเอก รณชัย สระกบแกว
๗๘๓ พันจาอากาศเอก รณยุทธ สามปรุ
๗๘๔ พันจาอากาศเอก รณรงค พงศสุวรรณ
๗๘๕ พันจาอากาศเอก รพีพัชร นาคเพ็ชร
๗๘๖ พันจาอากาศเอก รักชาติ โพธิเทนชัย
๗๘๗ พันจาอากาศเอก รังสิต ถนอมสุข
๗๘๘ พันจาอากาศเอก รังสี ศรีจันทร
๗๘๙ พันจาอากาศเอก รัชชานนท ดุงสูงเนิน
๗๙๐ พันจาอากาศเอก รัชมงคล มิตรภาพ
๗๙๑ พันจาอากาศเอก รัชมังคล
นาวิกวาณิชย
๗๙๒ พันจาอากาศเอก รัฐทพงค เปสุยะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก รัฐพงศ เชื้อเวียง
พันจาอากาศเอก รัฐศักดิ์ สมคิด
พันจาอากาศเอก รัตนชัย เปยคง
พันจาอากาศเอก รัตนพล มูลผล
พันจาอากาศเอก รัตนพล วงษนอย
พันจาอากาศเอก รัตนภูมิ บุญพืช
พันจาอากาศเอก ราเชนทร บุญพึ่ง
พันจาอากาศเอก รุฐ เอี่ยมพาหล
พันจาอากาศเอก เรืองเดช เล็กนิคม
พันจาอากาศเอก โรจน อึ๊งนิติธรรม
พันจาอากาศเอก ฤทธิชัย สอดสี
พันจาอากาศเอก ฤทธิเดช โสภา
พันจาอากาศเอก ฤทธิพล
ฤทธิรุดเรงพล
พันจาอากาศเอก วชิรชัย ระดมทอง
พันจาอากาศเอก วชิระ เพิ่มพูล
พันจาอากาศเอก วชิระ ฤทธิเนียม
พันจาอากาศเอก วรชาติ ถือแกว
พันจาอากาศเอก วรพงศ ธรรมเจริญ
พันจาอากาศเอก วรพงษ พรมออน
พันจาอากาศเอก วรพจน สบายจิตต
พันจาอากาศเอก วรพล พิทักษวงศ
พันจาอากาศเอก วรวิทย ยศอินทร
พันจาอากาศเอก วรวุธ ผาพิมพ
พันจาอากาศเอก วรัญู อาธิเวช

๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศเอก วรายุทธ แกวปู
พันจาอากาศเอก วราศักดิ์ ทิพรอด
พันจาอากาศเอก วสันต สินปราณี
พันจาอากาศเอก วสุธรณ
ไตรธรรมพิชัย
พันจาอากาศเอก วัชรพงษ ศิลปชํานาญ
พันจาอากาศเอก วัชรพงษ
หรีกประโคน
พันจาอากาศเอก วัชรพร ผลแสงสี
พันจาอากาศเอก วัชรพล ชัยรัตน
พันจาอากาศเอก วัชรพล ผลแสงสี
พันจาอากาศเอก วัชระ คชาวานิช
พันจาอากาศเอก วัชระ พันทวี
พันจาอากาศเอก วัชระ สุขสมรูป
พันจาอากาศเอก วัชรายุทธ ตุมจิบ
พันจาอากาศเอก วัฒนศักดิ์
เจียรพิพัฒน
พันจาอากาศเอก วัฒนา กลัดสันเทียะ
พันจาอากาศเอก วันเฉลิม เรือนพล
พันจาอากาศเอก วันชนะ วงษพยัคฆ
พันจาอากาศเอก วันชนะ
สมัครเกษตรการ
พันจาอากาศเอก วันวลิต เขียวแกว
พันจาอากาศเอก วัยสุมินย คําสี
พันจาอากาศเอก วัลลภ เณรยอด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก วัลลภ ดวงเพ็งรักษ
พันจาอากาศเอก วาฒินันท จันทกะพอ
พันจาอากาศเอก วาศินทร ทองรอยยิ่ง
พันจาอากาศเอก วิชชากร นพรัตน
พันจาอากาศเอก วิชัย บุญเกตุ
พันจาอากาศเอก วิฑูรย นะรมรัมย
พันจาอากาศเอก วิทพล บุญเพ็ง
พันจาอากาศเอก วิทยา เติมศักดิ์
พันจาอากาศเอก วิทยา ทองฉ่ํา
พันจาอากาศเอก วิทยา วงศโสภา
พันจาอากาศเอก วิทวัส ขัดปนใจ
พันจาอากาศเอก วิทูล หุนเภตรา
พันจาอากาศเอก วิระวัฒน วิลัย
พันจาอากาศเอก วิริยะ สิทธิรุงโรจน
พันจาอากาศเอก วิริยะพัฒน
นาคะนิวิษฐ
พันจาอากาศเอก วิรุจน มานะทัศน
พันจาอากาศเอก วิวัฒน บุญโกย
พันจาอากาศเอก วิวัฒน มูลมั่ง
พันจาอากาศเอก วิวัฒนา เติมสุข
พันจาอากาศเอก วิศิษฐ สีละพัฒน
พันจาอากาศเอก วิษณุ แกวปราณเจริญ
พันจาอากาศเอก วิษณุพันธ เขมะสิงคิ
พันจาอากาศเอก วีรพงษ สุวรรณทอง
พันจาอากาศเอก วีรพล แคลหนอง

๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศเอก วีรภัทร บงการณ
พันจาอากาศเอก วีรภัทร อาสนธิ์
พันจาอากาศเอก วีรวัฒน จิตประเสริฐ
พันจาอากาศเอก วีระ คีรีคํารณ
พันจาอากาศเอก วีระ ตันสมรส
พันจาอากาศเอก วีระ เยาวบุตร
พันจาอากาศเอก วีระ รัตนธิวัติ
พันจาอากาศเอก วีระ ศรีสังข
พันจาอากาศเอก วีระ สายตา
พันจาอากาศเอก วีระชน มั่งมูล
พันจาอากาศเอก วีระชัย ชูกลิ่น
พันจาอากาศเอก วีระพงษ คงใจดี
พันจาอากาศเอก วีระพล ปาวัน
พันจาอากาศเอก วีระเมธร
เพลิงสงเคราะห
พันจาอากาศเอก วีระยุทธ ตุมทอง
พันจาอากาศเอก วีระยุทธ สุวรรณดอน
พันจาอากาศเอก วีระศักดิ์ วรรณพรม
พันจาอากาศเอก วุฒิไกร ศรีโสภาพ
พันจาอากาศเอก วุฒิชัย แข็งแรง
พันจาอากาศเอก วุฒิชัย ตรีสงา
พันจาอากาศเอก วุฒิชัย พรหมทา
พันจาอากาศเอก วุฒิชัย ยศอินทร
พันจาอากาศเอก วุฒิชัย สุดสิ้น
พันจาอากาศเอก วุฒิชัย โสภาเลิศ

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

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก วุฒิภัทร มาตราช
พันจาอากาศเอก ศรไกร เพ็งทอง
พันจาอากาศเอก ศรัญู คงดวง
พันจาอากาศเอก ศรัณย ลัดดาพวง
พันจาอากาศเอก ศรายุทธ สุรภาพ
พันจาอากาศเอก ศราวิน ธัญเขต
พันจาอากาศเอก ศราวุฒิ ขมิ้นเขียว
พันจาอากาศเอก ศราวุฒิ พวงอินทร
พันจาอากาศเอก ศราวุฒิ แพใหญ
พันจาอากาศเอก ศราวุธ คําปนโต
พันจาอากาศเอก ศราวุธ ไมเรียง
พันจาอากาศเอก ศราวุธ สุนทรกูล
พันจาอากาศเอก ศักดา บุรัชการ
พันจาอากาศเอก ศักดิ์ชัย ภิรมยชม
พันจาอากาศเอก ศักดิ์ชัย หวงอาษา
พันจาอากาศเอก ศักดิ์ชาย ศรีเพชร
พันจาอากาศเอก ศักดิ์ชาย
อรามแกววงษ
พันจาอากาศเอก ศักดิ์สกล ศรีวะโสภา
พันจาอากาศเอก ศักดิ์สิทธิ์ เสนศรี
พันจาอากาศเอก ศักยศรณ ดุริยตพันธ
พันจาอากาศเอก ศักยศรณ แสงประไพ
พันจาอากาศเอก ศิริพงษ สุขเทียบ
พันจาอากาศเอก ศิริพงษ แสงสุข
พันจาอากาศเอก ศิริวัฒน โชติเวชารักษ

๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศเอก ศิริศักดิ์ เอี่ยมสอาด
พันจาอากาศเอก ศิวกร เกษรจันทร
พันจาอากาศเอก ศุกล หมวดเตี้ย
พันจาอากาศเอก ศุภชัย คําคอน
พันจาอากาศเอก ศุภชัย ดลผาด
พันจาอากาศเอก ศุภชัย ทิพาบูลย
พันจาอากาศเอก ศุภชัย ผิวนวน
พันจาอากาศเอก ศุภชัย ศรีสวัสดิ์
พันจาอากาศเอก ศุภชัย สมาน
พันจาอากาศเอก ศุภชัย สุภาสี
พันจาอากาศเอก ศุภรเศรษฐ จรัญเต
พันจาอากาศเอก ศุภรัตน ศุภเมธากร
พันจาอากาศเอก ศุภวัต ชูเมือง
พันจาอากาศเอก ศุภสิทธิ์ มั่นสิงห
พันจาอากาศเอก เศกสรรค
เทียนประทีป
พันจาอากาศเอก สงกรานต ศรีนาคา
พันจาอากาศเอก สถาพร แผวสัตรู
พันจาอากาศเอก สถิตยพงษ ดําขํา
พันจาอากาศเอก สนธิ บุญเรือง
พันจาอากาศเอก สมคิด โคลคร
พันจาอากาศเอก สมคิด ทาศิริ
พันจาอากาศเอก สมคิด อรุณดี
พันจาอากาศเอก สมชาย กอนเงิน
พันจาอากาศเอก สมชาย พลสงฆ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก สมโชค เกิดแกว
พันจาอากาศเอก สมประสงค ชมภูพื้น
พันจาอากาศเอก สมประสงค ชางทอง
พันจาอากาศเอก สมพงษ วงศสาลี
พันจาอากาศเอก สมภพ อินคง
พันจาอากาศเอก สมรักษ ชนะสงคราม
พันจาอากาศเอก สมศักดิ์ กามขุนทด
พันจาอากาศเอก สมศักดิ์ พลภักดี
พันจาอากาศเอก สมศักดิ์ มิตรรัก
พันจาอากาศเอก สมศักดิ์ เมฆสุวรรณ
พันจาอากาศเอก สมหมาย ดาวเรือง
พันจาอากาศเอก สมหมาย ผาลา
พันจาอากาศเอก สมิทธ ภูวะปจฉิม
พันจาอากาศเอก สรชัย
สาครธรรมรักษ
พันจาอากาศเอก สรพงษ โฉมงาม
พันจาอากาศเอก สรศักดิ์ เทศประทีป
พันจาอากาศเอก สรสาท จินดาเฟอง
พันจาอากาศเอก สราวุฒิ แกวสาหราย
พันจาอากาศเอก สราวุธ นิตยศิริ
พันจาอากาศเอก สหชน ปรีบุญพูล
พันจาอากาศเอก สหรัฐ ทวมเพ็ชร
พันจาอากาศเอก สหัส ชูอรุณ
พันจาอากาศเอก สังวาลย นิลศรี
พันจาอากาศเอก สัจจะ ศรีแปลงวงค

๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศเอก สัญจกร หมื่นแจม
พันจาอากาศเอก สันติ ศรีแกว
พันจาอากาศเอก สันติญาณ ทองนาค
พันจาอากาศเอก สาธร มาคุม
พันจาอากาศเอก สาธิต แกวประเสริฐ
พันจาอากาศเอก สาธิต งามนาท
พันจาอากาศเอก สาธิต วรรณทอง
พันจาอากาศเอก สาธิต วองพานิช
พันจาอากาศเอก สามภพ กุลวิวัฒน
พันจาอากาศเอก สามารถ ทับทิมออน
พันจาอากาศเอก สาโรช เชื้อไทย
พันจาอากาศเอก สําเนียง ตาคํา
พันจาอากาศเอก สําเร็จ ซาเมืองศรี
พันจาอากาศเอก สิงหนาท มาลัย
พันจาอากาศเอก สิทธิพงษ พันลํา
พันจาอากาศเอก สิทธิพันธ ญาติพรอม
พันจาอากาศเอก สิทธิรัตน โพธิ์บุญมา
พันจาอากาศเอก สิทธิศร ศรีอาภรณ
พันจาอากาศเอก สิทธิศักดิ์ ชูลาภ
พันจาอากาศเอก สิทธิศักดิ์ ทิ้งไธสง
พันจาอากาศเอก สิริวัฒน จันทรแดง
พันจาอากาศเอก สืบพงษ อุนเสนีย
พันจาอากาศเอก สุขุม เขียวเปรียว
พันจาอากาศเอก สุขุม
วิทยานันตนารมย

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

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก สุจริต พวงสําเภา
พันจาอากาศเอก สุชาติ ขุนสังวาลย
พันจาอากาศเอก สุชาติ ดิษบรรจง
พันจาอากาศเอก สุชาติ พรมวงศ
พันจาอากาศเอก สุชาติ ศรีสุบัติ
พันจาอากาศเอก สุชาติ สงสาร
พันจาอากาศเอก สุดที่รัก ปนโท
พันจาอากาศเอก สุทธิพงษ มีแสง
พันจาอากาศเอก สุทธิพงษ สายบัว
พันจาอากาศเอก สุทธิพันธุ อ่ําจีน
พันจาอากาศเอก สุทธิรักษ
ใจวงษษา
พันจาอากาศเอก สุเทพ ปานทอง
พันจาอากาศเอก สุธิน สะภา
พันจาอากาศเอก สุนทร จําปามูล
พันจาอากาศเอก สุนันท สงยาง
พันจาอากาศเอก สุนิวัฒน ศรีเมือง
พันจาอากาศเอก สุพจน กิติยะวงษ
พันจาอากาศเอก สุพนัส บุษดี
พันจาอากาศเอก สุภชัย แกวพิชัย
พันจาอากาศเอก สุภัทรชัย พงษยิ้ม
พันจาอากาศเอก สุเมธ ทองสวัสดิ์
พันจาอากาศเอก สุเมธ ทิพยรักษ
พันจาอากาศเอก สุเมธ อรัญรัตน
พันจาอากาศเอก สุรเกียรติ แกวอุดม

๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศเอก สุรไกร รอดเย็น
พันจาอากาศเอก สุรชัย บรรเทา
พันจาอากาศเอก สุรชัย สุดประเสริฐ
พันจาอากาศเอก สุรเชษฐ ฑีฆาวงค
พันจาอากาศเอก สุรเชษฐ ทองนํา
พันจาอากาศเอก สุรเดช แกวใจ
พันจาอากาศเอก สุรเดช ณ นคร
พันจาอากาศเอก สุรเดช พุมพวง
พันจาอากาศเอก สุรพงษ กองเงิน
พันจาอากาศเอก สุรพงษ ชอบบุญ
พันจาอากาศเอก สุรพงษ ยุทธเสรี
พันจาอากาศเอก สุรพงษ สงจันทร
พันจาอากาศเอก สุรพล พลเสนา
พันจาอากาศเอก สุรพันธ
สุพรรณชาติ
พันจาอากาศเอก สุรศักดิ์
จันทรโนทัย
พันจาอากาศเอก สุรศักดิ์ ใจซื่อ
พันจาอากาศเอก สุรศักดิ์ ภูมี
พันจาอากาศเอก สุรศิษฎ มะนะเปรม
พันจาอากาศเอก สุรสิทธิ์
ศรีโพธิ์กลาง
พันจาอากาศเอก สุรสิทธิ์ สุโพธิ์
พันจาอากาศเอก สุรัตน คํารักษ
พันจาอากาศเอก สุรารักษ ศาลาแดง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก สุริยศรี ศรีระบาย
พันจาอากาศเอก สุริยะ แววดี
พันจาอากาศเอก สุริยันต สรสิทธิ์
พันจาอากาศเอก สุริยา คําสมบูรณ
พันจาอากาศเอก สุริยา
เฉลิมเกียรตินุกูล
พันจาอากาศเอก สุริยา บุตรบรรเทิง
พันจาอากาศเอก สุริยา สายมะณี
พันจาอากาศเอก สุริเยนต สอรอโสะ
พันจาอากาศเอก สุวัฒนชัย มะลิซอน
พันจาอากาศเอก สุวิทย ชํานิปน
พันจาอากาศเอก สุวิทย นิจนารถ
พันจาอากาศเอก เสกสรรค ฤกษดี
พันจาอากาศเอก เสกสรรค สุขสบาย
พันจาอากาศเอก เสกสิทธิ์ มวงนาค
พันจาอากาศเอก เสนห เพชรบุรี
พันจาอากาศเอก เสริมศักดิ์
บุญใจใหญ
พันจาอากาศเอก เสริมสง
จันทรหนองขาม
พันจาอากาศเอก เสรี ชาวปลายนา
พันจาอากาศเอก เสรี อดกลั้น
พันจาอากาศเอก แสงสุรีย คงกูล
พันจาอากาศเอก แสนพิทักษ
ศรีคํารักษ

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๐๔๙ พันจาอากาศเอก โสภณ
กล่ําคลองตัน
๑๐๕๐ พันจาอากาศเอก โสภณ นาคสิงห
๑๐๕๑ พันจาอากาศเอก หมัดฮูเซ็น หะมะ
๑๐๕๒ พันจาอากาศเอก หรรษา สีดาจิตร
๑๐๕๓ พันจาอากาศเอก อกนิษฐ ทรัพยสกุล
๑๐๕๔ พันจาอากาศเอก องอาจ นนทรีย
๑๐๕๕ พันจาอากาศเอก อณวัฒน เงินงาม
๑๐๕๖ พันจาอากาศเอก อโณทัย ชูดี
๑๐๕๗ พันจาอากาศเอก อดินันต บุญธรรม
๑๐๕๘ พันจาอากาศเอก อดิเรก มีกมลเวช
๑๐๕๙ พันจาอากาศเอก อดิศร ปานิเสน
๑๐๖๐ พันจาอากาศเอก อดิศักดิ์ พรมพุย
๑๐๖๑ พันจาอากาศเอก อทลิท วันทนา
๑๐๖๒ พันจาอากาศเอก อธิเชษฐ จันสุข
๑๐๖๓ พันจาอากาศเอก อธิพงศ พิลาทอง
๑๐๖๔ พันจาอากาศเอก อนิวรรต แพงสุภา
๑๐๖๕ พันจาอากาศเอก อนุชา นิมิตร
๑๐๖๖ พันจาอากาศเอก อนุชา พลอาชีพ
๑๐๖๗ พันจาอากาศเอก อนุพงศ กวดไธสง
๑๐๖๘ พันจาอากาศเอก อนุพงษ พลเมืองศรี
๑๐๖๙ พันจาอากาศเอก อนุพงษ
แสงกระจาง
๑๐๗๐ พันจาอากาศเอก อนุพงษ เอี่ยมทอง
๑๐๗๑ พันจาอากาศเอก อนุพนธ บัณฑิตย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐๗๒ พันจาอากาศเอก อนุรัชฎ
ศรีประเสริฐ
๑๐๗๓ พันจาอากาศเอก อนุวัฒน
กําเหนิดผล
๑๐๗๔ พันจาอากาศเอก อนุวัฒน คงฤทธิ์
๑๐๗๕ พันจาอากาศเอก อนุวัตร อินทรยา
๑๐๗๖ พันจาอากาศเอก อภิชัย แปงหลวง
๑๐๗๗ พันจาอากาศเอก อภิชาติ โฉมงาม
๑๐๗๘ พันจาอากาศเอก อภิชาติ
เถื่อนขุนทอง
๑๐๗๙ พันจาอากาศเอก อภิชาติ พวงจําป
๑๐๘๐ พันจาอากาศเอก อภิชาติ เสียงล้ํา
๑๐๘๑ พันจาอากาศเอก อภิเดช นอยสถิตย
๑๐๘๒ พันจาอากาศเอก อภินันท พรมสนาม
๑๐๘๓ พันจาอากาศเอก อภิลักษณ กันนิกา
๑๐๘๔ พันจาอากาศเอก อภิวันท
ศิริจันโทวาท
๑๐๘๕ พันจาอากาศเอก อภิวุฒิ วงศกระจาง
๑๐๘๖ พันจาอากาศเอก อภิสิทธิ์ เปรมไธสง
๑๐๘๗ พันจาอากาศเอก อภิสิทธิ์ วันดี
๑๐๘๘ พันจาอากาศเอก อมรเทพ สุริยากุล
๑๐๘๙ พันจาอากาศเอก อรรคพล จันทรผอง
๑๐๙๐ พันจาอากาศเอก อรรคพล รอดวินิจ
๑๐๙๑ พันจาอากาศเอก อรรถเดช เกตุสุด
๑๐๙๒ พันจาอากาศเอก อรรถพล ไชยโคตร

๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศเอก อรรถพล เทียนขาว
พันจาอากาศเอก อรรถพล สุขใจ
พันจาอากาศเอก อรรถรส อินทรมณี
พันจาอากาศเอก อรุณ ชาวชายโขง
พันจาอากาศเอก อรุณรัชช นิลวงค
พันจาอากาศเอก อลงกต พิมพทอง
พันจาอากาศเอก อวิรุทธ หาสุนทรี
พันจาอากาศเอก อัครวัฒน
อภิโชติเดชาพัฒน
พันจาอากาศเอก อัครินทร
จารุกิตติ์พงษ
พันจาอากาศเอก อัมฤทธิ์ ทองเที่ยว
พันจาอากาศเอก อัยการ
พิเศษสกุลชัย
พันจาอากาศเอก อัศนัย ทองชํานาญ
พันจาอากาศเอก อัศวิน เต็มบุญสง
พันจาอากาศเอก อาณัติ หลั่นจันทึก
พันจาอากาศเอก อาทิตย คงสถาน
พันจาอากาศเอก อาทิตย คําภักดี
พันจาอากาศเอก อาทิตย คําสุทธี
พันจาอากาศเอก อาทิตย จันทะผอง
พันจาอากาศเอก อาทิตย ชัยรัตน
พันจาอากาศเอก อาทิตย บัวจีน
พันจาอากาศเอก อาทิตย พริ้งเพราะ
พันจาอากาศเอก อาทิตย วัฒนานนท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑๑๕ พันจาอากาศเอก อาทิตย โสภา
๑๑๑๖ พันจาอากาศเอก อานนท นามจันดา
๑๑๑๗ พันจาอากาศเอก อานนท
พวงลําเจียก
๑๑๑๘ พันจาอากาศเอก อานนท โพธิ์ทอง
๑๑๑๙ พันจาอากาศเอก อานนท
เล็กเจริญโชค
๑๑๒๐ พันจาอากาศเอก อานนท
หลั่นจันทึก
๑๑๒๑ พันจาอากาศเอก อํานวย บุญชะตา
๑๑๒๒ พันจาอากาศเอก อํานาจ กิวขุนทด
๑๑๒๓ พันจาอากาศเอก อํานาจ ตอศรี
๑๑๒๔ พันจาอากาศเอก อํานาจ ภิมาลย
๑๑๒๕ พันจาอากาศเอก อํานาจ
อัมรินทรโชติ
๑๑๒๖ พันจาอากาศเอก อิฐศรัช ออนศรี
๑๑๒๗ พันจาอากาศเอก อิทธิพล
เขียวสะอาด
๑๑๒๘ พันจาอากาศเอก อิทธิพล ทองมี
๑๑๒๙ พันจาอากาศเอก อิสระ มีโภคา
๑๑๓๐ พันจาอากาศเอก อุดมศักดิ์ รุงแสง
๑๑๓๑ พันจาอากาศเอก อุดร ชื่นบาน
๑๑๓๒ พันจาอากาศเอก อุเทน รักเอียด
๑๑๓๓ พันจาอากาศเอก เอกชัย เกตุไหม
๑๑๓๔ พันจาอากาศเอก เอกชัย ดานศรีสุข

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๑๓๕ พันจาอากาศเอก เอกนรินทร
ทองกลิ่น
๑๑๓๖ พันจาอากาศเอก เอกพงศ วงศสามศรี
๑๑๓๗ พันจาอากาศเอก เอกพงษ หงษสุด
๑๑๓๘ พันจาอากาศเอก เอกพจน
ทองศรีเพ็ชร
๑๑๓๙ พันจาอากาศเอก เอกพรรณ หัวนา
๑๑๔๐ พันจาอากาศเอก เอกพล สรอยวัน
๑๑๔๑ พันจาอากาศเอก เอกรัชต พวงนาค
๑๑๔๒ พันจาอากาศเอก เอกรัตน โพธิ์ศิลา
๑๑๔๓ พันจาอากาศเอก เอกราช เจริญผิว
๑๑๔๔ พันจาอากาศเอก เอกราษฎร
ศิลปขันธ
๑๑๔๕ พันจาอากาศเอก เอกลักษณ
บานสระ
๑๑๔๖ พันจาอากาศเอก เอกลักษณ ผิวก่ํา
๑๑๔๗ พันจาอากาศเอก เอกลักษณ
ยอดคงดี
๑๑๔๘ พันจาอากาศเอก เอกลักษณ
สลิดประโคน
๑๑๔๙ พันจาอากาศเอก เอกลักษณ
เหลาภักดี
๑๑๕๐ พันจาอากาศเอก เอกวิทย
แกวพิจิตร
๑๑๕๑ พันจาอากาศเอก เอกวิทย ขําผา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑๕๒ พันจาอากาศเอก เอราวัต
วิทิตกพัทธ
๑๑๕๓ เรืออากาศตรีหญิง กนกพร แยมทอง
๑๑๕๔ เรืออากาศตรีหญิง กนิษฐา ผลานิผล
๑๑๕๕ เรืออากาศตรีหญิง กัลยกร จิตหาญ
๑๑๕๖ เรืออากาศตรีหญิง กาญจนา
กสิกิจกรรม
๑๑๕๗ เรืออากาศตรีหญิง กาญจนา
สกุลณีย
๑๑๕๘ เรืออากาศตรีหญิง กิตติญารัตน
วงษกิตติชานนท
๑๑๕๙ เรืออากาศตรีหญิง กิริตา ตอดอก
๑๑๖๐ เรืออากาศตรีหญิง เกศรา แจมศรี
๑๑๖๑ เรืออากาศตรีหญิง โกลัญญา
กาศโอสถ
๑๑๖๒ เรืออากาศตรีหญิง คชาภรณ
แกวจันทร
๑๑๖๓ เรืออากาศตรีหญิง จินตนา พุมชะเอม
๑๑๖๔ เรืออากาศตรีหญิง จิราภรณ
จันทรเรืองฉาย
๑๑๖๕ เรืออากาศตรีหญิง จุบแจง
จันทรเรืองศรี
๑๑๖๖ เรืออากาศตรีหญิง ชนิดา นัยนันท
๑๑๖๗ เรืออากาศตรีหญิง ชยามล แสนเมือง
๑๑๖๘ เรืออากาศตรีหญิง ชลธิดา ศรีนวล

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๑๖๙ เรืออากาศตรีหญิง ชัญญาพัชญ
นันทรัฐปติโภคิน
๑๑๗๐ เรืออากาศตรีหญิง ชุตมา ตีบจันทร
๑๑๗๑ เรืออากาศตรีหญิง ณิชนันทน
เกียรติภัทราภรณ
๑๑๗๒ เรืออากาศตรีหญิง ทิวาพร
มีหนองหวา
๑๑๗๓ เรืออากาศตรีหญิง ธนิสร อรุณโรจน
๑๑๗๔ เรืออากาศตรีหญิง ธนิสา แกวสวาง
๑๑๗๕ เรืออากาศตรีหญิง ธัญญารัตน แสงดี
๑๑๗๖ เรืออากาศตรีหญิง ธิติยา
รวมประพันธ
๑๑๗๗ เรืออากาศตรีหญิง ธีรวรรณ แตงออน
๑๑๗๘ เรืออากาศตรีหญิง นันทพร ศรีวังแกว
๑๑๗๙ เรืออากาศตรีหญิง นันทิดา อูวิเชียร
๑๑๘๐ เรืออากาศตรีหญิง นิรัญจวน แซหวน
๑๑๘๑ เรืออากาศตรีหญิง ปณณภรณ
อินทปาน
๑๑๘๒ เรืออากาศตรีหญิง ปุริมปรัชญ
ชวนใช
๑๑๘๓ เรืออากาศตรีหญิง พรทิภา จันทสงค
๑๑๘๔ เรืออากาศตรีหญิง พรรณธรา
สุทธิสารากร
๑๑๘๕ เรืออากาศตรีหญิง พัชราภา บุนนาค
๑๑๘๖ เรืออากาศตรีหญิง พัชรี สรอยสน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑๘๗ เรืออากาศตรีหญิง พิชญาภรณ
ทับฉ่ํา
๑๑๘๘ เรืออากาศตรีหญิง พิมพปวีณ
ธารทิพยธาดา
๑๑๘๙ เรืออากาศตรีหญิง พีรยา บุญอิ่ม
๑๑๙๐ เรืออากาศตรีหญิง ภรณทิพย
วิมลรัตน
๑๑๙๑ เรืออากาศตรีหญิง ภัทรา คงเสง
๑๑๙๒ เรืออากาศตรีหญิง มณฑกานต
คงเจริญ
๑๑๙๓ เรืออากาศตรีหญิง มธุริมา อินศวร
๑๑๙๔ เรืออากาศตรีหญิง มนทิชา เชี่ยวชาญ
๑๑๙๕ เรืออากาศตรีหญิง มัทนา
ขุนบุญจันทร
๑๑๙๖ เรืออากาศตรีหญิง มัสยา หลงพิมาย
๑๑๙๗ เรืออากาศตรีหญิง โยษิตา สมภักดี
๑๑๙๘ เรืออากาศตรีหญิง วจีรัตน เขียวมณี
๑๑๙๙ เรืออากาศตรีหญิง วรนิตญฐา
เฉลิมพงษ
๑๒๐๐ เรืออากาศตรีหญิง วาสนา บุดดาวงศ
๑๒๐๑ เรืออากาศตรีหญิง วิธิดา
มวงนอยเจริญ
๑๒๐๒ เรืออากาศตรีหญิง วิภา บุญนิล
๑๒๐๓ เรืออากาศตรีหญิง วิวัฒน อยูสุข
๑๒๐๔ เรืออากาศตรีหญิง ศศิชา จันทรโฉม

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๒๐๕ เรืออากาศตรีหญิง ศิริพรรณ
เพิ่มเพ็ชร
๑๒๐๖ เรืออากาศตรีหญิง ศิริวรรณ จุลวานิช
๑๒๐๗ เรืออากาศตรีหญิง ศุภลักษณ
อวนเฝอ
๑๒๐๘ เรืออากาศตรีหญิง สกาวรัตน สมศักดิ์
๑๒๐๙ เรืออากาศตรีหญิง สยุมพร มิรัตนไพร
๑๒๑๐ เรืออากาศตรีหญิง สิริณัฏฐ
เบิกสวางวงศ
๑๒๑๑ เรืออากาศตรีหญิง สิริเนตร
อิ่มสมบูรณ
๑๒๑๒ เรืออากาศตรีหญิง สุกัญญา บับภาวัน
๑๒๑๓ เรืออากาศตรีหญิง สุจิตรา คงเมือง
๑๒๑๔ เรืออากาศตรีหญิง สุชาดา จูกอย
๑๒๑๕ เรืออากาศตรีหญิง สุนันทธา กงไฉ
๑๒๑๖ เรืออากาศตรีหญิง สุปราณี อุดม
๑๒๑๗ เรืออากาศตรีหญิง สุปรียา ศรีจริต
๑๒๑๘ เรืออากาศตรีหญิง สุพรรษา อุทธา
๑๒๑๙ เรืออากาศตรีหญิง อโณทัย กอนแกว
๑๒๒๐ เรืออากาศตรีหญิง อนิสา สูงกลาง
๑๒๒๑ เรืออากาศตรีหญิง อรอุมา บุญบาง
๑๒๒๒ เรืออากาศตรีหญิง อัมพร ศรีคง
๑๒๒๓ เรืออากาศตรีหญิง อาฟชะฮ มูเก็ม
๑๒๒๔ เรืออากาศตรีหญิง อิสรียา
สระประจง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒๒๕ พันจาอากาศเอกหญิง กชพรรณ
ถัวทอง
๑๒๒๖ พันจาอากาศเอกหญิง กรรณิการ
เซี่ยงหว็อง
๑๒๒๗ พันจาอากาศเอกหญิง กัญญาภรณ
แกวนิยม
๑๒๒๘ พันจาอากาศเอกหญิง กัญญาภัค
พรอมสุขสันต
๑๒๒๙ พันจาอากาศเอกหญิง กัลยกร
ประสิทธิ์สุวรรณ
๑๒๓๐ พันจาอากาศเอกหญิง กัลยา
ดวงสะอาด
๑๒๓๑ พันจาอากาศเอกหญิง กาญจนา
นุชพวง
๑๒๓๒ พันจาอากาศเอกหญิง กุหลาบ อิ่มใจ
๑๒๓๓ พันจาอากาศเอกหญิง ขวัญเรือน
สุขสวัสดิ์
๑๒๓๔ พันจาอากาศเอกหญิง เขมจิรา
พชรวิรุฬหสิน
๑๒๓๕ พันจาอากาศเอกหญิง จรัสศรี
ประครองศิลป
๑๒๓๖ พันจาอากาศเอกหญิง จรูญลักษณ
แสวงดี
๑๒๓๗ พันจาอากาศเอกหญิง จันทิมา
มิตรเมือง

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๒๓๘ พันจาอากาศเอกหญิง จารุรักษ
รอดศรี
๑๒๓๙ พันจาอากาศเอกหญิง จารุรัตน
รอดศรี
๑๒๔๐ พันจาอากาศเอกหญิง จิตราภา ปูเรือน
๑๒๔๑ พันจาอากาศเอกหญิง จีราวรรณ
ขาขุนทด
๑๒๔๒ พันจาอากาศเอกหญิง จุฑารัตน
ภักเฮา
๑๒๔๓ พันจาอากาศเอกหญิง จุไรวรรณ
รัตนธิวัติ
๑๒๔๔ พันจาอากาศเอกหญิง จุฬาลักษณ
ใจรังษี
๑๒๔๕ พันจาอากาศเอกหญิง ชญาณิศา
แกวบุตร
๑๒๔๖ พันจาอากาศเอกหญิง ชลดา
โฆษิตสิทธิวัฒน
๑๒๔๗ พันจาอากาศเอกหญิง ชอทิพย
เหลาพิลัย
๑๒๔๘ พันจาอากาศเอกหญิง ชัชรีวรรณ
สุดสําริด
๑๒๔๙ พันจาอากาศเอกหญิง ชัญญานุช
โพธิ์ทอง
๑๒๕๐ พันจาอากาศเอกหญิง ญาณวดี
บูรณเสน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒๕๑ พันจาอากาศเอกหญิง ณัตธิตา
ไกรวิลาส
๑๒๕๒ พันจาอากาศเอกหญิง ณิชชารีย
คงมั่น
๑๒๕๓ พันจาอากาศเอกหญิง ณินทรลดา
สินชัยวุฒิวงศ
๑๒๕๔ พันจาอากาศเอกหญิง ณิศศา
ตันสกุล
๑๒๕๕ พันจาอากาศเอกหญิง ดวงกมล
ปรางคแกว
๑๒๕๖ พันจาอากาศเอกหญิง ดิสนีย
ปฐมอัครพัฒน
๑๒๕๗ พันจาอากาศเอกหญิง เดนนภา
หารวิชา
๑๒๕๘ พันจาอากาศเอกหญิง ทวินันท
นาคแกว
๑๒๕๙ พันจาอากาศเอกหญิง ทัศนีย กําแทง
๑๒๖๐ พันจาอากาศเอกหญิง ทิพยเนตร
ถนอมจิตร
๑๒๖๑ พันจาอากาศเอกหญิง ทิพยวรรณ
อรัญญิก
๑๒๖๒ พันจาอากาศเอกหญิง ธณัญญา
เสริฐพรรณึก
๑๒๖๓ พันจาอากาศเอกหญิง ธัญลักษณ
รนที

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๒๖๔ พันจาอากาศเอกหญิง ธารทิพย
สุวรรณ
๑๒๖๕ พันจาอากาศเอกหญิง ธิดารัตน
กลับจันทร
๑๒๖๖ พันจาอากาศเอกหญิง ธิดารัตน
กองชาง
๑๒๖๗ พันจาอากาศเอกหญิง นพมาศ บุญใส
๑๒๖๘ พันจาอากาศเอกหญิง นภาศิริ
ศรีระบาย
๑๒๖๙ พันจาอากาศเอกหญิง นรินทรพร
ศรีโสภา
๑๒๗๐ พันจาอากาศเอกหญิง นฤนันต
หาญรักษ
๑๒๗๑ พันจาอากาศเอกหญิง นฤมล
เนียมกูล
๑๒๗๒ พันจาอากาศเอกหญิง นฤมล
พัฒนราช
๑๒๗๓ พันจาอากาศเอกหญิง นวนารี
เสือใหญ
๑๒๗๔ พันจาอากาศเอกหญิง นาฏนดา
หอมจันทร
๑๒๗๕ พันจาอากาศเอกหญิง นิพรทิพย
ปรั้วบุตร
๑๒๗๖ พันจาอากาศเอกหญิง นิภาภรณ
ศรีนอก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒๗๗ พันจาอากาศเอกหญิง นิรชา
สัตยารักษ
๑๒๗๘ พันจาอากาศเอกหญิง นุสรา
คําคนซื่อ
๑๒๗๙ พันจาอากาศเอกหญิง บงกช ทองอยู
๑๒๘๐ พันจาอากาศเอกหญิง บุบผาชาติ
ไตรอุดม
๑๒๘๑ พันจาอากาศเอกหญิง บุปผาชาติ
เรืองศรี
๑๒๘๒ พันจาอากาศเอกหญิง เบญจวรรณ
วรรณวงศ
๑๒๘๓ พันจาอากาศเอกหญิง ปทิดา
โพธิ์เชียงราก
๑๒๘๔ พันจาอากาศเอกหญิง ประภาพร
นพรัตน
๑๒๘๕ พันจาอากาศเอกหญิง ปราณี
สายพิน
๑๒๘๖ พันจาอากาศเอกหญิง ปริยากร
มวงบานกวย
๑๒๘๗ พันจาอากาศเอกหญิง ปรีณาภา
ณัฎฐารังสิพล
๑๒๘๘ พันจาอากาศเอกหญิง ปวันภรณ
รุงเรือง
๑๒๘๙ พันจาอากาศเอกหญิง ปทมา
ชัยพิภพ

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๒๙๐ พันจาอากาศเอกหญิง ปาริชาติ
รวมชาติ
๑๒๙๑ พันจาอากาศเอกหญิง ปยะพร
ศรีคําวงศ
๑๒๙๒ พันจาอากาศเอกหญิง ปุณยวีร
แสวงหาทรัพย
๑๒๙๓ พันจาอากาศเอกหญิง พนิตา
ธรรมวาจารย
๑๒๙๔ พันจาอากาศเอกหญิง พรสวรรค
โพธิ์ทอง
๑๒๙๕ พันจาอากาศเอกหญิง พรหมพักตร
สุนันทะ
๑๒๙๖ พันจาอากาศเอกหญิง พรอมพรรณ
รังสี
๑๒๙๗ พันจาอากาศเอกหญิง พันธทิพา
วงศชูเวช
๑๒๙๘ พันจาอากาศเอกหญิง พัลลภา
หุตะนาวิน
๑๒๙๙ พันจาอากาศเอกหญิง พิมพเพชร
มากสุริยวงศ
๑๓๐๐ พันจาอากาศเอกหญิง พิไลพร รุงโรจน
๑๓๐๑ พันจาอากาศเอกหญิง พียรัตน
พจนปฏิญญา
๑๓๐๒ พันจาอากาศเอกหญิง ภวยา
ธรรมสุรีย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓๐๓ พันจาอากาศเอกหญิง มณฑิชา
อันลือไชย
๑๓๐๔ พันจาอากาศเอกหญิง มรกต กิจเจา
๑๓๐๕ พันจาอากาศเอกหญิง มลฤดี
จิตรีนิตย
๑๓๐๖ พันจาอากาศเอกหญิง มัจศิมา
ชนะวัฒน
๑๓๐๗ พันจาอากาศเอกหญิง รวีวรรณ
ดานศรีสุข
๑๓๐๘ พันจาอากาศเอกหญิง รัตติกาล
นันทประไพ
๑๓๐๙ พันจาอากาศเอกหญิง รัตนา สีเหลือง
๑๓๑๐ พันจาอากาศเอกหญิง รุงทิวา
ทองบริสุทธิ์
๑๓๑๑ พันจาอากาศเอกหญิง รุงนารี ทวีฤทธิ์
๑๓๑๒ พันจาอากาศเอกหญิง ลัดดาวัลย
พลเยี่ยม
๑๓๑๓ พันจาอากาศเอกหญิง วรรณภา
สันเทพ
๑๓๑๔ พันจาอากาศเอกหญิง วรวรรณ
พันธุวงศ
๑๓๑๕ พันจาอากาศเอกหญิง วัชรี กอนมณี
๑๓๑๖ พันจาอากาศเอกหญิง วันดี สะสี
๑๓๑๗ พันจาอากาศเอกหญิง วันวิสา
ดํารงคกิจมั่น

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๓๑๘ พันจาอากาศเอกหญิง วันวิสาข
บุญกวีศิลป
๑๓๑๙ พันจาอากาศเอกหญิง วาทินี พินเดช
๑๓๒๐ พันจาอากาศเอกหญิง วารุณี
จันทวงษ
๑๓๒๑ พันจาอากาศเอกหญิง วารุณี
ดาบเงิน
๑๓๒๒ พันจาอากาศเอกหญิง วาสนา
ชํานาญศรี
๑๓๒๓ พันจาอากาศเอกหญิง วาสนา
วงษจําปา
๑๓๒๔ พันจาอากาศเอกหญิง วิจิตรา
มาลาพันธ
๑๓๒๕ พันจาอากาศเอกหญิง วิภาดา
สุพรรณพงค
๑๓๒๖ พันจาอากาศเอกหญิง วิภาวี
ประภาสะวัต
๑๓๒๗ พันจาอากาศเอกหญิง วิราวรรณ
จอมคีรี
๑๓๒๘ พันจาอากาศเอกหญิง วิลาสินี
ดวงมาก
๑๓๒๙ พันจาอากาศเอกหญิง วิสาขา
คําวันสา
๑๓๓๐ พันจาอากาศเอกหญิง วิสารกร
คุณนิธิวุฒิ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓๓๑ พันจาอากาศเอกหญิง ศลินดา
ปญญาเทพ
๑๓๓๒ พันจาอากาศเอกหญิง ศิรินญา สราง
๑๓๓๓ พันจาอากาศเอกหญิง ศิรินทรญา
โคตรบรรเทา
๑๓๓๔ พันจาอากาศเอกหญิง ศิรินาฎ
จอมทรักษ
๑๓๓๕ พันจาอากาศเอกหญิง ศิริพร
โสภากันต
๑๓๓๖ พันจาอากาศเอกหญิง ศิริลักษณ
สัพพวิญู
๑๓๓๗ พันจาอากาศเอกหญิง ศุภัชฌา
บริกุล
๑๓๓๘ พันจาอากาศเอกหญิง ศุภานัน
เจริญคุณ
๑๓๓๙ พันจาอากาศเอกหญิง เศาวณี
พุกนอย
๑๓๔๐ พันจาอากาศเอกหญิง สมฤดี
คาคลอง
๑๓๔๑ พันจาอากาศเอกหญิง สมหมาย
โอนตึ่ง
๑๓๔๒ พันจาอากาศเอกหญิง สรอยเพชร
ดวงวิเศษ
๑๓๔๓ พันจาอากาศเอกหญิง สรารมย
ณรงคราช

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๓๔๔ พันจาอากาศเอกหญิง สายสุนีย
ยาวิชัย
๑๓๔๕ พันจาอากาศเอกหญิง สิริพร
สงแสงออน
๑๓๔๖ พันจาอากาศเอกหญิง สิริพร
สมรวิบูลย
๑๓๔๗ พันจาอากาศเอกหญิง สุชาดา เอกพจน
๑๓๔๘ พันจาอากาศเอกหญิง สุชีรา
พูนบางยุง
๑๓๔๙ พันจาอากาศเอกหญิง สุดาวดี
วรรณปาน
๑๓๕๐ พันจาอากาศเอกหญิง สุธาสินี
วงษศรีแกว
๑๓๕๑ พันจาอากาศเอกหญิง สุธีตา กําไลแกว
๑๓๕๒ พันจาอากาศเอกหญิง เสาวภา
ถาวรกูล
๑๓๕๓ พันจาอากาศเอกหญิง หยกรักษ
ขันแกวบุญทิพย
๑๓๕๔ พันจาอากาศเอกหญิง อนุธิดา
ราชคมน
๑๓๕๕ พันจาอากาศเอกหญิง อมราวดี
สุวรรณจันทร
๑๓๕๖ พันจาอากาศเอกหญิง อรุณวรรณ
พลสุวรรณ
๑๓๕๗ พันจาอากาศเอกหญิง อะฐิตา สั่งศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓๕๘ พันจาอากาศเอกหญิง อัจฉรา ปนดี
๑๓๕๙ พันจาอากาศเอกหญิง อัฉราพรรณ
กลิ่นหอม
๑๓๖๐ พันจาอากาศเอกหญิง อุทัยวรรณ
อินทรลักษณ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๓๖๑ พันจาอากาศเอกหญิง อุบลรัตน
ชัยหาญ
๑๓๖๒ พันจาอากาศเอกหญิง อุษณีย
ศรีเลี้ยง

เหรียญทองชางเผือก (รวม ๒,๕๑๗ ราย)
พันจาอากาศเอก ไตรสิทธิ์
๑๗ พันจาอากาศตรี กมลาสน
จิรกิตติตรีเพชร
ชัยวรรณวุฒิ
พันจาอากาศเอก นฤพล มาศิริ
๑๘ พันจาอากาศตรี กรกช กลิ่นกุหลาบ
พันจาอากาศเอก ภูชิต เตียงชัย
๑๙ พันจาอากาศตรี กรกช โพธิ์ทอง
พันจาอากาศเอก วัฒนา จันทรกลม
๒๐ พันจาอากาศตรี กรกช เรืองจวง
พันจาอากาศเอก สยาม พุมอยู
๒๑ พันจาอากาศตรี กรกฎ บุญแถม
พันจาอากาศเอก สุพชัย เปรมปญญา
๒๒ พันจาอากาศตรี กรกฎ มลาศรี
พันจาอากาศโท ณัฏฐพัชร
๒๓ พันจาอากาศตรี กรกต เกตกุล
สิงหศิริโชต
๒๔ พันจาอากาศตรี กรเชน ปนทองพันธ
พันจาอากาศโท พุทธิชัย พุทธรักษา
๒๕ พันจาอากาศตรี กรณรัฏฐ
พันจาอากาศตรี กชกร จันคํา
ถาวรวุฒินนั ท
พันจาอากาศตรี กติกา นิลวิสุทธิ์
๒๖ พันจาอากาศตรี กรรณวลิต
พันจาอากาศตรี กนกพล
จิตระโภชน
ศิริกัมปนาท
๒๗ พันจาอากาศตรี กริชขจร พันนัยนูน
พันจาอากาศตรี กนกศักดิ์ สีเดือน
๒๘ พันจาอากาศตรี กรีฑาพล ศรีเมฆ
พันจาอากาศตรี กมล แข็งคูเหล็ก
๒๙ พันจาอากาศตรี กฤชณัฎฐ วัดบัว
พันจาอากาศตรี กมล ไวยมิตรา
๓๐ พันจาอากาศตรี กฤตชัย กุลเรือง
พันจาอากาศตรี กมลเชษฐ แสนสิ่ง
๓๑ พันจาอากาศตรี กฤตพร บุตรดี
พันจาอากาศตรี กมลภัทร วงษสวัสดิ์
๓๒ พันจาอากาศตรี กฤตภาส ขอดเตชะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี กฤตวิทย เทียมบัว
พันจาอากาศตรี กฤติธี ศรีสวาง
พันจาอากาศตรี กฤติธี สํารวลรื่น
พันจาอากาศตรี กฤติพงษ ฐานิตสรณ
พันจาอากาศตรี กฤษฎ มณีโชติ
พันจาอากาศตรี กฤษฎา กาซัน
พันจาอากาศตรี กฤษฎา ขําศิริ
พันจาอากาศตรี กฤษฎา ชาชิโย
พันจาอากาศตรี กฤษฎา ดอนคุณสี
พันจาอากาศตรี กฤษฎา ทรงฤทธา
พันจาอากาศตรี กฤษฎา พรหมอักษร
พันจาอากาศตรี กฤษฎา วงคมั่น
พันจาอากาศตรี กฤษฎา ออนจันทร
พันจาอากาศตรี กฤษฎาภัส อินถาวร
พันจาอากาศตรี กฤษฎิ์โกเศส พละทรัพย
พันจาอากาศตรี กฤษฎี รักษาทรัพย
พันจาอากาศตรี กฤษณ กายสันเทียะ
พันจาอากาศตรี กฤษณ ปุณณะเวส
พันจาอากาศตรี กฤษณ ผิวงาม
พันจาอากาศตรี กฤษณ รัตนะ
พันจาอากาศตรี กฤษณ อรชุม
พันจาอากาศตรี กฤษณะ ขุนวิเศษ
พันจาอากาศตรี กฤษณะ ทองสัมฤทธิ์
พันจาอากาศตรี กฤษณะ ปนยารชุน
พันจาอากาศตรี กฤษณะ ปานอินทร

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศตรี กฤษณะ พิมมะศรี
พันจาอากาศตรี กฤษณะ พูลทอง
พันจาอากาศตรี กฤษณะพงษ ธรรมจันทร
พันจาอากาศตรี กฤษดา จวนเจริญ
พันจาอากาศตรี กฤษดา เนตรแดง
พันจาอากาศตรี กฤษดา พวงไม
พันจาอากาศตรี กฤษดา อึ่งปอง
พันจาอากาศตรี กลอง จําเริญพฤกษ
พันจาอากาศตรี กลาณรงค แสนพะเยาว
พันจาอากาศตรี กวิน ปนทับทิม
พันจาอากาศตรี กวินธวัฒน ศรีภา
พันจาอากาศตรี กวินภัทร บุญญาวัฒน
พันจาอากาศตรี กวีพัฒศ หาญวงศ
พันจาอากาศตรี กวีวัฒน ผินใหม
พันจาอากาศตรี กษิดิศ กาญจนพูนผล
พันจาอากาศตรี กษิดิศ สงาแสง
พันจาอากาศตรี กษิดิศ หงษสวัสดิ์
พันจาอากาศตรี กองเกียรติ สุขชวย
พันจาอากาศตรี กัณฑเอนก คงมั่น
พันจาอากาศตรี กันยนธี กล่ําทวี
พันจาอากาศตรี กัมปนาท จวนแจง
พันจาอากาศตรี กัมปนาท ศรีสด
พันจาอากาศตรี กัมพล ขวัญเพชร
พันจาอากาศตรี กัมพล บุญเลิศ
พันจาอากาศตรี กานตชนิต ทิพยแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี กายเพชร โทศรี
พันจาอากาศตรี กําธร จินดามณี
พันจาอากาศตรี กิจเจริญ หลวงประทาน
พันจาอากาศตรี กิตติ ชางอินทร
พันจาอากาศตรี กิตติ ธรรมาเจริญราช
พันจาอากาศตรี กิตติ ผาดบัญญัติ
พันจาอากาศตรี กิตติ ศรีสมบูรณเวช
พันจาอากาศตรี กิตติกร โพธิ์กุล
พันจาอากาศตรี กิตติกุล เฟองทรัพย
พันจาอากาศตรี กิตติชัย เชื้อวงคพรหม
พันจาอากาศตรี กิตติชัย ดียา
พันจาอากาศตรี กิตติชัย บุญเปยม
พันจาอากาศตรี กิตติชัย ศรีสวน
พันจาอากาศตรี กิตติชัย สีเขียว
พันจาอากาศตรี กิตติเดช เครื่องพาที
พันจาอากาศตรี กิตติธัช ลาภยิ่ง
พันจาอากาศตรี กิตติธัช ลิ้มสกุล
พันจาอากาศตรี กิตติธัช ศรีมณี
พันจาอากาศตรี กิตติธัศ จันแกน
พันจาอากาศตรี กิตตินันท ออนทอง
พันจาอากาศตรี กิตติพงศ นรสุนทร
พันจาอากาศตรี กิตติพงศ เรียบกระโทก
พันจาอากาศตรี กิตติพงษ ขวัญอยู
พันจาอากาศตรี กิตติพงษ รักเขตวิทย
พันจาอากาศตรี กิตติพล สุอรุณ

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๐๘ พันจาอากาศตรี กิตติพัฒน ฉันทแตง
๑๐๙ พันจาอากาศตรี กิตติพัฒน บัวรุง
๑๑๐ พันจาอากาศตรี กิตติพันธ
จันทรเพ็งเพ็ญ
๑๑๑ พันจาอากาศตรี กิตติพันธ นิ่มพานิช
๑๑๒ พันจาอากาศตรี กิตติพันธ รักกิจ
๑๑๓ พันจาอากาศตรี กิตติพันธ แสนใจยา
๑๑๔ พันจาอากาศตรี กิตติ์พิพัชญ
หมั่นบรรจง
๑๑๕ พันจาอากาศตรี กิตติภพ สาทอง
๑๑๖ พันจาอากาศตรี กิตติวงศ อรุณรัตน
๑๑๗ พันจาอากาศตรี กิตติวินท โสมรักษ
๑๑๘ พันจาอากาศตรี กิตติศักดิ์ แกวภักดี
๑๑๙ พันจาอากาศตรี กิตติศักดิ์ จํานงภักดิ์
๑๒๐ พันจาอากาศตรี กิตติศักดิ์ ไชยยา
๑๒๑ พันจาอากาศตรี กิตติศักดิ์ พรหมมาศ
๑๒๒ พันจาอากาศตรี กิตติศักดิ์ พรหมรินทร
๑๒๓ พันจาอากาศตรี กิตติศักดิ์ เพ็งแจมศรี
๑๒๔ พันจาอากาศตรี กิตติศักดิ์ เพ็ชรไชย
๑๒๕ พันจาอากาศตรี กิตติศักดิ์
วัฒนเศรษฐคุณ
๑๒๖ พันจาอากาศตรี กิตติศักดิ์ สมรัตน
๑๒๗ พันจาอากาศตรี กิตติศักดิ์ สุกใส
๑๒๘ พันจาอากาศตรี กิตติศักดิ์ สุวรรณ
๑๒๙ พันจาอากาศตรี กิตติศักดิ์ อรชร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี กิติ พลจังหรีด
พันจาอากาศตรี กิตินันท พระนอนขาม
พันจาอากาศตรี กิติศักดิ์ ชูชื่น
พันจาอากาศตรี กิติศักดิ์ ทองวิเศษ
พันจาอากาศตรี กิติศักดิ์ บุญเสริม
พันจาอากาศตรี กิรติ รัตนะ
พันจาอากาศตรี กีรติ
มนตรีกุล ณ อยุธยา
พันจาอากาศตรี กีรติ เหลาเทง
พันจาอากาศตรี กุลธร สีหะ
พันจาอากาศตรี กุลเมศวร สมานมิตร
พันจาอากาศตรี กูเกียรติ ปนสกุล
พันจาอากาศตรี เกริกชัย นิลกําแหง
พันจาอากาศตรี เกริกฤทธิ์ ทําจันทา
พันจาอากาศตรี เกรียงกมล ภูมิลุน
พันจาอากาศตรี เกรียงไกร เกษม
พันจาอากาศตรี เกรียงไกร ตานัน
พันจาอากาศตรี เกรียงไกร เต็มภักดี
พันจาอากาศตรี เกรียงไกร วงษเสงี่ยม
พันจาอากาศตรี เกรียงไกร หวังคุมกลาง
พันจาอากาศตรี เกรียงศักดิ์ แกวกิ่ง
พันจาอากาศตรี เกษตร รวยธนพานิช
พันจาอากาศตรี เกษม พรหมลิ
พันจาอากาศตรี เกษมศักดิ์ คุมตะบุตร
พันจาอากาศตรี เกียรติขจร สุวรรณโชติ

๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศตรี เกียรติดํารง เหลาจูม
พันจาอากาศตรี เกียรติยศ ชูใจ
พันจาอากาศตรี เกียรติยุทธ นันอําไพ
พันจาอากาศตรี เกียรติศักดิ์ บัวแกว
พันจาอากาศตรี เกียรติศักดิ์ มังกรแกว
พันจาอากาศตรี เกียรติศักดิ์ รัตนานนท
พันจาอากาศตรี โกเมศร
เทิดไพรพนาวัลย
พันจาอากาศตรี โกวิท จันทร
พันจาอากาศตรี โกวิท สวางดี
พันจาอากาศตรี โกวิทย ทองขาว
พันจาอากาศตรี โกศล บัวงาม
พันจาอากาศตรี โกสินทร ศรีธนานุวัฒน
พันจาอากาศตรี โกสินธ ศักดิ์เขียว
พันจาอากาศตรี ไกรนเรศร ดิสระ
พันจาอากาศตรี ไกรฤกษ ไกรกลิ่น
พันจาอากาศตรี ไกรวี จําปาเงิน
พันจาอากาศตรี ไกรวุธ ยศสมบัติ
พันจาอากาศตรี ไกรสร เอี่ยมวิจิตร
พันจาอากาศตรี ไกรสิทธิ์ ผลฟกแฟง
พันจาอากาศตรี ขจรเดช กิ่งทอง
พันจาอากาศตรี ขจรพงศ ศิริสุวรรณ
พันจาอากาศตรี ขจรยศ
ชาติวัฒนสุคนธ
พันจาอากาศตรี ขจรศักดิ์ ชวยวัฒนะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗๗ พันจาอากาศตรี ขจรศักดิ์
เรืองหิรัญวนิช
๑๗๘ พันจาอากาศตรี ขจรศักดิ์ แสงสิน
๑๗๙ พันจาอากาศตรี ขวัญ
อิศรางกูร ณ อยุธยา
๑๘๐ พันจาอากาศตรี ขวัญชัย ซอนจันทึก
๑๘๑ พันจาอากาศตรี ขวัญชัย อินทร
๑๘๒ พันจาอากาศตรี ขัตติพันธ สายบุงคลา
๑๘๓ พันจาอากาศตรี ขัตติยะ แหวนหลอ
๑๘๔ พันจาอากาศตรี เขมชาติ รัตนจันทร
๑๘๕ พันจาอากาศตรี เขมทิน โพธิพิณ
๑๘๖ พันจาอากาศตรี คงศักดิ์ คนคง
๑๘๗ พันจาอากาศตรี คฑายุทธ ตันเสียดี
๑๘๘ พันจาอากาศตรี คฑาวุธ ใจดี
๑๘๙ พันจาอากาศตรี คณพศ ลําปาง
๑๙๐ พันจาอากาศตรี คณาธิป ชัยชนะ
๑๙๑ พันจาอากาศตรี คณาวุฒิ สุริวงคกลอม
๑๙๒ พันจาอากาศตรี คเณศ ประเสริฐสุข
๑๙๓ พันจาอากาศตรี คธาวุฒิ โตสกุล
๑๙๔ พันจาอากาศตรี คมกริช ธรมีฤทธิ์
๑๙๕ พันจาอากาศตรี คมเดช แกวจิรกุลศรี
๑๙๖ พันจาอากาศตรี คมเดช พุทธิมณี
๑๙๗ พันจาอากาศตรี คมฤทธิ์ โสนมิตร
๑๙๘ พันจาอากาศตรี คมวิทย ทนะขวาง
๑๙๙ พันจาอากาศตรี คมสัน กลิ่นจําปา

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศตรี คมสัน บุญณรงค
พันจาอากาศตรี คมสัน วรชื่น
พันจาอากาศตรี คมสันต โพพันธ
พันจาอากาศตรี คมสันต สีสินธุ
พันจาอากาศตรี คมสันต อาจสัญจร
พันจาอากาศตรี ครองลาภกิจศิริ
คูณลภกองศรี
พันจาอากาศตรี คัมภีร ตงสาลี
พันจาอากาศตรี คาเชนทร เนตรวีระ
พันจาอากาศตรี คําสอน รมจันทรอินทร
พันจาอากาศตรี คุณธรรม โพธิ์คานิช
พันจาอากาศตรี คุณากร คําประสาตร
พันจาอากาศตรี คุณากร เจสละ
พันจาอากาศตรี คุณากรณ หาญพุทธ
พันจาอากาศตรี โฆษิต บุญทน
พันจาอากาศตรี จงรักษ คําสุนา
พันจาอากาศตรี จตุพงษ ชัยวงค
พันจาอากาศตรี จตุพงษ มะไฟหวาน
พันจาอากาศตรี จตุพงษ วรวงค
พันจาอากาศตรี จตุพร ขัติยวงษา
พันจาอากาศตรี จตุพร ยุตธรรมโม
พันจาอากาศตรี จตุพล ผุดมี
พันจาอากาศตรี จตุพล สุพรรณ
พันจาอากาศตรี จตุพันธุ นิรมล
พันจาอากาศตรี จตุรวัฒน ทองฝาก

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

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี จรัญ ศรีทองสุก
พันจาอากาศตรี จรัสพงศ นิวันติ
พันจาอากาศตรี จเร ทาปน
พันจาอากาศตรี จอมดิลก
กระตายจันทร
พันจาอากาศตรี จักรกฤษ แกวแพง
พันจาอากาศตรี จักรกฤษ ปานทับ
พันจาอากาศตรี จักรกฤษณ แกงวัง
พันจาอากาศตรี จักรกฤษณ
แกนเชื้อชัย
พันจาอากาศตรี จักรกฤษณ
เนียมประเสริฐ
พันจาอากาศตรี จักรกฤษณ
พรมวังขวา
พันจาอากาศตรี จักรพงษ คูสันเทียะ
พันจาอากาศตรี จักรพงษ ภูสิงห
พันจาอากาศตรี จักรพงษ สงบ
พันจาอากาศตรี จักรพงษ อินทรทรง
พันจาอากาศตรี จักรพรรดิ์ วรชื่น
พันจาอากาศตรี จักรพรรดิ แวงวรรณ
พันจาอากาศตรี จักรพันธ ขาวดาษ
พันจาอากาศตรี จักรพันธ เงินถา
พันจาอากาศตรี จักรพันธ ชูเลม็ด
พันจาอากาศตรี จักรพันธ บุญทัน
พันจาอากาศตรี จักรพันธ พยัฆฤทธิ์

๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศตรี จักรพันธ พลเยี่ยม
พันจาอากาศตรี จักรพันธ สุคันธรส
พันจาอากาศตรี จักรพันธุ สายจันทร
พันจาอากาศตรี จักรพันธุ สุขสด
พันจาอากาศตรี จักรภพ แสงสาร
พันจาอากาศตรี จักรวรรดิ พรมโยชน
พันจาอากาศตรี จักรายุทธ ฉิมพลี
พันจาอากาศตรี จักราวุธ อาจหาญ
พันจาอากาศตรี จักริช วังวงศ
พันจาอากาศตรี จักริน กลิ่นระรวย
พันจาอากาศตรี จักรี เพียจันทร
พันจาอากาศตรี จักรี ศรีสุนทร
พันจาอากาศตรี จันทสิทธิ์ ดวนใหญ
พันจาอากาศตรี จาตุรงค กวางษี
พันจาอากาศตรี จาตุรงค แพสุวรรณ
พันจาอากาศตรี จาตุรนต ฤกษจํารัส
พันจาอากาศตรี จารึก เสียงเพราะ
พันจาอากาศตรี จารุพงศ เจริญชาติ
พันจาอากาศตรี จารุวัฒน ศิริพุฒ
พันจาอากาศตรี จิณณาวัฒน บัวไข
พันจาอากาศตรี จิตตฤณ บํารุงจิตต
พันจาอากาศตรี จิตภพ ประดิษฐแสง
พันจาอากาศตรี จิตรกร สงทวน
พันจาอากาศตรี จิตรกร ไสยรส
พันจาอากาศตรี จินดา ภูทองเงิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี จิรกิตติ์ แกวตัน
พันจาอากาศตรี จิรเดช สุขสูงเนิน
พันจาอากาศตรี จิรนพ ศรีวชิรพิเชฐ
พันจาอากาศตรี จิรพัฒนะกิจ โพธิ์แกว
พันจาอากาศตรี จิรภาส ยมดิษฐ
พันจาอากาศตรี จิรภาส
วงศจันทรอินทร
พันจาอากาศตรี จิรเมธ พวงทิพย
พันจาอากาศตรี จิรโรจน บัวทอง
พันจาอากาศตรี จิรวัฒน ชอบดี
พันจาอากาศตรี จิรวัฒน พันธเขียน
พันจาอากาศตรี จิรวัฒน พันธวิลัย
พันจาอากาศตรี จิรวัฒน พานิชกุล
พันจาอากาศตรี จิรวัฒน เพ็ชรรุง
พันจาอากาศตรี จิรวิทย คําพรรณ
พันจาอากาศตรี จิรศักดิ์ พุมเกิด
พันจาอากาศตรี จิระเดช คําทา
พันจาอากาศตรี จิระพงศ ดอกพอง
พันจาอากาศตรี จิรายุ บุบผาชาติ
พันจาอากาศตรี จิรายุ ศรีรักษา
พันจาอากาศตรี จิรายุทธ วงษศรีชา
พันจาอากาศตรี จิราวัฒน ประสพหมู
พันจาอากาศตรี จีรยุทธ ศรีภูมมา
พันจาอากาศตรี จีรวัฒน วันสนุก
พันจาอากาศตรี จีรวัฒน วารีหลั่ง

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศตรี จีรวัฒน อินทนนท
พันจาอากาศตรี จีรศักดิ์ อินทรเพ็ญ
พันจาอากาศตรี เจตนิพัทธ ใจคํา
พันจาอากาศตรี เจตพัฒน เกิดนาค
พันจาอากาศตรี เจตรินทร ชาวริม
พันจาอากาศตรี เจตรินทร ยาวิชัย
พันจาอากาศตรี เจนภพ ตามสัตย
พันจาอากาศตรี เจนรบ สุขสําราญ
พันจาอากาศตรี เจนศักดิ์ วงศกอนทอง
พันจาอากาศตรี เจมส วรขะจี
พันจาอากาศตรี เจษฎา คงเพียร
พันจาอากาศตรี เจษฎา แจมจํารัส
พันจาอากาศตรี เจษฎา ใจดี
พันจาอากาศตรี เจษฎา เดชบุญ
พันจาอากาศตรี เจษฎา นามแสงผา
พันจาอากาศตรี เจษฎากร นาคํามูล
พันจาอากาศตรี เจษฎาพร หนูเหล็ง
พันจาอากาศตรี ใจฟา ลาภพิพัฒน
พันจาอากาศตรี ฉัตรชัย ขีดสําโรง
พันจาอากาศตรี ฉัตรชัย คุมวงษ
พันจาอากาศตรี ฉัตรชัย จิตปรีดา
พันจาอากาศตรี ฉัตรชัย จินดาทิพย
พันจาอากาศตรี ฉัตรชัย เตโพธิ์
พันจาอากาศตรี ฉัตรชัย ทองใบใหญ
พันจาอากาศตรี ฉัตรชัย เปลงปลั่ง

เลม 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

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี ฉัตรชัย ศิริพันธ
พันจาอากาศตรี ฉัตรชัย แสนคํา
พันจาอากาศตรี ฉัตรชัย หิมพลอย
พันจาอากาศตรี ฉัตรณรงค ธรรมวงษ
พันจาอากาศตรี ฉัตรดนัย มูลมั่ง
พันจาอากาศตรี ฉันทิช เอกประเสริฐ
พันจาอากาศตรี เฉลิมชัย เจริญวานิช
พันจาอากาศตรี เฉลิมชัย สุรินรัตน
พันจาอากาศตรี เฉลิมพล จันทรชูชื่น
พันจาอากาศตรี เฉลิมพล ไชยลังกา
พันจาอากาศตรี เฉลิมพล แตงสาขา
พันจาอากาศตรี เฉลิมพล ธราสกุล
พันจาอากาศตรี เฉลิมพล สายเจริญ
พันจาอากาศตรี เฉลิมวงศ อัมพวา
พันจาอากาศตรี เฉลิมศักดิ์ จันทรวิเชียร
พันจาอากาศตรี ชญานิน งามสงา
พันจาอากาศตรี ชญานินทร แสงเรือง
พันจาอากาศตรี ชญาวัฒน กล้ํากระโทก
พันจาอากาศตรี ชนวีร มีลาภกิจ
พันจาอากาศตรี ชนวีร สาราทิศ
พันจาอากาศตรี ชนะชน นาคอาย
พันจาอากาศตรี ชนะชัย เหี่ยวทอง
พันจาอากาศตรี ชนินทร รุงฟา
พันจาอากาศตรี ชนิศภณ นอยพานิช
พันจาอากาศตรี ชโนทัย มีพยุง

๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศตรี ชยพล บรรณาทอง
พันจาอากาศตรี ชยังกูร สิงหอาจ
พันจาอากาศตรี ชลกรณ ยอดตา
พันจาอากาศตรี ชลธิศ มีศิริ
พันจาอากาศตรี ชลมาตร มาตรนอก
พันจาอากาศตรี ชลวัฒน
ประดิษฐศิริผล
พันจาอากาศตรี ชลวิทย จุนัน
พันจาอากาศตรี ชโลธร วงษชาญ
พันจาอากาศตรี ชวน ซุยโลน
พันจาอากาศตรี ชวนากร พุทธรักษ
พันจาอากาศตรี ชวลิต อุลิศ
พันจาอากาศตรี ชัชชวลิต แตงฉ่ํา
พันจาอากาศตรี ชัชชัย ดําขํา
พันจาอากาศตรี ชัชชัย ศรีประเสริฐ
พันจาอากาศตรี ชัชชาญ นรจีน
พันจาอากาศตรี ชัชธร หนุนภักดี
พันจาอากาศตรี ชัชพงศ วิมลพันธุ
พันจาอากาศตรี ชัชพล รักษมณี
พันจาอากาศตรี ชัชรชัย ทองเชื้อ
พันจาอากาศตรี ชัชฤทธิ์ โพธิ์งาม
พันจาอากาศตรี ชัชวาล วงษกัณหา
พันจาอากาศตรี ชัชวาลย สัจจา
พันจาอากาศตรี ชัดเจน โพธิ์ทอง
พันจาอากาศตรี ชัยกมล มายขุนทด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี ชัยกิตติ นิมิตร
พันจาอากาศตรี ชัยชนะ นาคแกว
พันจาอากาศตรี ชัยชนะ มะทิตา
พันจาอากาศตรี ชัยชนะ สาระมูล
พันจาอากาศตรี ชัยเชษฐ จวบสกุลเวชช
พันจาอากาศตรี ชัยณรงค กองแกว
พันจาอากาศตรี ชัยณรงค ผลนาค
พันจาอากาศตรี ชัยณรงค ภูเต็ง
พันจาอากาศตรี ชัยณรงค ลาระคร
พันจาอากาศตรี ชัยธนา กานตวัฒนเจิม
พันจาอากาศตรี ชัยธวัช เนียมสวัสดิ์
พันจาอากาศตรี ชัยธวัช ยี่สุนทอง
พันจาอากาศตรี ชัยพร บัวภา
พันจาอากาศตรี ชัยพฤกษ เสมหร่ํา
พันจาอากาศตรี ชัยพัฒน สายหัสดี
พันจาอากาศตรี ชัยพิทักษ กินีสี
พันจาอากาศตรี ชัยยศ ครองยุติ
พันจาอากาศตรี ชัยยะ ลวดลาย
พันจาอากาศตรี ชัยยันต หนูภัยยันต
พันจาอากาศตรี ชัยยุทธ
นิลกิจศรานนท
พันจาอากาศตรี ชัยรัชต ทรัพยสิงห
พันจาอากาศตรี ชัยรัตน ทองลึม
พันจาอากาศตรี ชัยรัตน ธัญญะเจริญ
พันจาอากาศตรี ชัยรัตน เหรียญนุย

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓๙๒ พันจาอากาศตรี ชัยรินทร
เชาวเรืองหิรัณ
๓๙๓ พันจาอากาศตรี ชัยโรจน ขาวกระจาง
๓๙๔ พันจาอากาศตรี ชัยฤกษ ปานอน
๓๙๕ พันจาอากาศตรี ชัยวรรณ ลือวิโรจน
๓๙๖ พันจาอากาศตรี ชัยวัฒน แกนโพธิ์
๓๙๗ พันจาอากาศตรี ชัยวัฒน ฉิมพิมาย
๓๙๘ พันจาอากาศตรี ชัยวัฒน แฉลมรัมย
๓๙๙ พันจาอากาศตรี ชัยวัฒน ไชยวรรณ
๔๐๐ พันจาอากาศตรี ชัยวัฒน มากรุง
๔๐๑ พันจาอากาศตรี ชัยวัฒน แสนทองฟา
๔๐๒ พันจาอากาศตรี ชัยวัฒน โสภาภรณ
๔๐๓ พันจาอากาศตรี ชัยวุฒิ พุมมาลัย
๔๐๔ พันจาอากาศตรี ชัยวุฒิ อินตะสาร
๔๐๕ พันจาอากาศตรี ชากรณ ชุมสงค
๔๐๖ พันจาอากาศตรี ชาคริต มอญสูงเนิน
๔๐๗ พันจาอากาศตรี ชาคริส พวงชมภู
๔๐๘ พันจาอากาศตรี ชาญเกียรติ นิลฉ่ํา
๔๐๙ พันจาอากาศตรี ชาญชัย
ชาญตระกูลทวี
๔๑๐ พันจาอากาศตรี ชาญชัย ไชยพลบาล
๔๑๑ พันจาอากาศตรี ชาญชาติ คําเที่ยง
๔๑๒ พันจาอากาศตรี ชาญณรงค คนดี
๔๑๓ พันจาอากาศตรี ชาญณรงค
เจริญทรัพย

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

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี ชาญยุทธ เลี้ยงถนอม
พันจาอากาศตรี ชาญฤทธิ์ ทองนาค
พันจาอากาศตรี ชาญวิทย กัลปนาท
พันจาอากาศตรี ชาญวิทย สุขไมตรี
พันจาอากาศตรี ชาณัฐพงษ อุนเรือน
พันจาอากาศตรี ชาตรี ดีสวัสดิ์
พันจาอากาศตรี ชาตรี บุญเที่ยง
พันจาอากาศตรี ชาตรี พวงจารี
พันจาอากาศตรี ชาติชาย คํานึงเนตร
พันจาอากาศตรี ชาติชาย จันทนกูล
พันจาอากาศตรี ชาติชาย ราจบีฮาร
พันจาอากาศตรี ชาติวิทย ตันแกว
พันจาอากาศตรี ชานนท จันทรศิริ
พันจาอากาศตรี ชานนท ปราณี
พันจาอากาศตรี ชานนท พึ่งตระกูล
พันจาอากาศตรี ชานนท วรรณประสาท
พันจาอากาศตรี ชานนท
สุวรรณประทีป
พันจาอากาศตรี ชานาคริน ขาวละออง
พันจาอากาศตรี ชารินทร สายะสินธิ
พันจาอากาศตรี ชินกร ทิวาพัฒน
พันจาอากาศตรี ชินกฤต มะลิลา
พันจาอากาศตรี ชินเขต ยิ้มนอย
พันจาอากาศตรี ชินชาติ กลิ่นหวน
พันจาอากาศตรี ชินวัตร โพธิ์ชัยเลิศ

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

พันจาอากาศตรี ชิษณุพงศ ขอมา
พันจาอากาศตรี ชุตินันท บัวบุตร
พันจาอากาศตรี ชุติพนธ สพังทอง
พันจาอากาศตรี ชุมชาย ธิภาพรสิริชัย
พันจาอากาศตรี ชุมพล ทิจันดา
พันจาอากาศตรี ชูวงศ อุรัสยะนันทน
พันจาอากาศตรี ชูอนันต สุขกุล
พันจาอากาศตรี เชษฐชัย พานิชสุโข
พันจาอากาศตรี เชษฐา ไพโรจน
พันจาอากาศตรี เชาวลิต ไกรแสง
พันจาอากาศตรี เชาวลิต สืบพราหมณ
พันจาอากาศตรี เชิดชัย ชมภู
พันจาอากาศตรี เชิดวงศ ดุลยกนิษฐ
พันจาอากาศตรี โชคชัย ครองตน
พันจาอากาศตรี โชติวิทย พละสินธุ
พันจาอากาศตรี โชติวุฒิ ศรีแดน
พันจาอากาศตรี ไชยวัฒน เทพณรงค
พันจาอากาศตรี ไชยสรัณย ตรีสนธิ์
พันจาอากาศตรี ญาณกร รักหาร
พันจาอากาศตรี ญาณภัทร ชุนเจริญ
พันจาอากาศตรี ฐกฤต ชุมศิริ
พันจาอากาศตรี ฐปนวัฒน
จันทรตระกูล
๔๖๐ พันจาอากาศตรี ฐานันดร ชรอยบุญ
๔๖๑ พันจาอากาศตรี ฐาปกรณ วงษนอย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี ฐาปนิก ตายวัลย
พันจาอากาศตรี ฐิติกร ภูทับทิม
พันจาอากาศตรี ฐิติกร แสงกลา
พันจาอากาศตรี ฐิติพงศ สืบจากอินทร
พันจาอากาศตรี ฐิติพันธ นอยเอี่ยม
พันจาอากาศตรี ฐิษกร เรืองศิริ
พันจาอากาศตรี ณฐพล ปุระชะตา
พันจาอากาศตรี ณฐพล สงวนชาติ
พันจาอากาศตรี ณปภัทช ลบบํารุง
พันจาอากาศตรี ณพหล ใจปนตา
พันจาอากาศตรี ณภัทร เครื่องจันทร
พันจาอากาศตรี ณภัทร เงินฉลาด
พันจาอากาศตรี ณรกร คุระนันท
พันจาอากาศตรี ณรงคพันธ รอดสวัสดิ์
พันจาอากาศตรี ณรงคฤทธิ์ นอยหิรัญ
พันจาอากาศตรี ณรงคฤทธิ์ โนจักร
พันจาอากาศตรี ณรงคฤทธิ์ พูนสูงเนิน
พันจาอากาศตรี ณรงคฤทธิ์ เมืองแกว
พันจาอากาศตรี ณรงคฤทธิ์ วงศแพทย
พันจาอากาศตรี ณรงคเวทย
พรวนตนไทร
๔๘๒ พันจาอากาศตรี ณรงคศักดิ์ เจริญชัย
๔๘๓ พันจาอากาศตรี ณรงคศักดิ์ ชัยศรี
๔๘๔ พันจาอากาศตรี ณรงคศักดิ์
พันธประสาท

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๔๘๕ พันจาอากาศตรี ณรงคศักดิ์
วิสารทนันท
๔๘๖ พันจาอากาศตรี ณฤพนธ ยวนยี
๔๘๗ พันจาอากาศตรี ณวพล โตะมะ
๔๘๘ พันจาอากาศตรี ณัชพงษ มณีขันธ
๔๘๙ พันจาอากาศตรี ณัฏฐ พลอยจารุสิริ
๔๙๐ พันจาอากาศตรี ณัฏฐ มณีเชวง
๔๙๑ พันจาอากาศตรี ณัฏฐกรณ อภัย
๔๙๒ พันจาอากาศตรี ณัฏฐชัย มีอาษา
๔๙๓ พันจาอากาศตรี ณัฏฐฑอัฑฒ ขัติยะ
๔๙๔ พันจาอากาศตรี ณัฏฐพล สัตนันท
๔๙๕ พันจาอากาศตรี ณัฏฐพล
อาภารัตนวิไล
๔๙๖ พันจาอากาศตรี ณัฏฐพัฒน ประดับมุข
๔๙๗ พันจาอากาศตรี ณัฐ เนยสูงเนิน
๔๙๘ พันจาอากาศตรี ณัฐ ภูชนิด
๔๙๙ พันจาอากาศตรี ณัฐกร เรืองศรี
๕๐๐ พันจาอากาศตรี ณัฐกร ศิริโพธิ์
๕๐๑ พันจาอากาศตรี ณัฐกรณ บุญเสงี่ยม
๕๐๒ พันจาอากาศตรี ณัฐกริช ศรีสามยอด
๕๐๓ พันจาอากาศตรี ณัฐกฤช อาศัยบุญ
๕๐๔ พันจาอากาศตรี ณัฐกฤษ ตาขันทอง
๕๐๕ พันจาอากาศตรี ณัฐการ บานเย็น
๕๐๖ พันจาอากาศตรี ณัฐกิตติ์ จันฤทธิ์
๕๐๗ พันจาอากาศตรี ณัฐกิตติ์ ทับนิล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี ณัฐกิตติ์ บุญโห
พันจาอากาศตรี ณัฐเกียรติ แทนทอง
พันจาอากาศตรี ณัฐชัย กัณทะวงศ
พันจาอากาศตรี ณัฐฐากร การงาน
พันจาอากาศตรี ณัฐดนัย ประยงคแยม
พันจาอากาศตรี ณัฐดนัย ปุมฤทธิ์
พันจาอากาศตรี ณัฐดนัย รัตนะ
พันจาอากาศตรี ณัฐดนัย ศรีสถาน
พันจาอากาศตรี ณัฐดนัย สมใจ
พันจาอากาศตรี ณัฐติพงษ
เมืองคําบุตร
พันจาอากาศตรี ณัฐธีร อัมรัตนปติภัทร
พันจาอากาศตรี ณัฐนันท นิ่มนวล
พันจาอากาศตรี ณัฐพงศ กอบชัยกรรม
พันจาอากาศตรี ณัฐพงศ เตโช
พันจาอากาศตรี ณัฐพงศ ทิพยสนธิ
พันจาอากาศตรี ณัฐพงศ ประดิษฐงาน
พันจาอากาศตรี ณัฐพงศ พุฒเผือก
พันจาอากาศตรี ณัฐพงศ โพธิ์ศรี
พันจาอากาศตรี ณัฐพงศ ไพรสิทธิ์
พันจาอากาศตรี ณัฐพงศ วุฒิศาสตรกุล
พันจาอากาศตรี ณัฐพงษ แกวคําหาญ
พันจาอากาศตรี ณัฐพงษ เจาลี่
พันจาอากาศตรี ณัฐพงษ ชางเหล็ก
พันจาอากาศตรี ณัฐพงษ ทับทิมสุก

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศตรี ณัฐพงษ นาคเพชร
พันจาอากาศตรี ณัฐพงษ บัวหลวง
พันจาอากาศตรี ณัฐพงษ มหิพันธ
พันจาอากาศตรี ณัฐพงษ รูปสวย
พันจาอากาศตรี ณัฐพงษ อยูสุธา
พันจาอากาศตรี ณัฐพนธ ศังขจาตกิ
พันจาอากาศตรี ณัฐพนธ สอนเชื้อ
พันจาอากาศตรี ณัฐพร คลายมณี
พันจาอากาศตรี ณัฐพร ศิลาสลุง
พันจาอากาศตรี ณัฐพรชัย ศิลปกสิกร
พันจาอากาศตรี ณัฐพล
กมลบริบูรณสิน
พันจาอากาศตรี ณัฐพล กองแกว
พันจาอากาศตรี ณัฐพล คุมวงษ
พันจาอากาศตรี ณัฐพล จันทราสา
พันจาอากาศตรี ณัฐพล จํานงค
พันจาอากาศตรี ณัฐพล จําปาแดง
พันจาอากาศตรี ณัฐพล แจงสูงเนิน
พันจาอากาศตรี ณัฐพล ซูโอะ
พันจาอากาศตรี ณัฐพล แซลิ่ม
พันจาอากาศตรี ณัฐพล ถนอมวงษ
พันจาอากาศตรี ณัฐพล ทามารัตน
พันจาอากาศตรี ณัฐพล นอยอินทร
พันจาอากาศตรี ณัฐพล มีศรี
พันจาอากาศตรี ณัฐพล ระงับภัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี ณัฐพล รักษาใจ
พันจาอากาศตรี ณัฐพล รุงเรือง
พันจาอากาศตรี ณัฐพล วรวิชญ
พันจาอากาศตรี ณัฐพล วัฒนสุข
พันจาอากาศตรี ณัฐพล ศรีประจันทร
พันจาอากาศตรี ณัฐพล ศรีประเสริฐ
พันจาอากาศตรี ณัฐพล ศิริจันทรา
พันจาอากาศตรี ณัฐพล สองหอง
พันจาอากาศตรี ณัฐพล สุขสวาง
พันจาอากาศตรี ณัฐพล สุวรรณคํา
พันจาอากาศตรี ณัฐพล แสงสวาง
พันจาอากาศตรี ณัฐพล หวังชนะ
พันจาอากาศตรี ณัฐพล หาญมนตรี
พันจาอากาศตรี ณัฐพล อยูพิทักษ
พันจาอากาศตรี ณัฐพล อยูโอน
พันจาอากาศตรี ณัฐพันธ สินธุเสน
พันจาอากาศตรี ณัฐภัทร ชูเพชร
พันจาอากาศตรี ณัฐภาส ขันธะ
พันจาอากาศตรี ณัฐภูมิ บุรุษานนท
พันจาอากาศตรี ณัฐวรรธน
สกุลถิ่นตองโขบ
๕๗๖ พันจาอากาศตรี ณัฐวัฒน จุลวัจนะ
๕๗๗ พันจาอากาศตรี ณัฐวัฒน
อัครธนารักษ
๕๗๘ พันจาอากาศตรี ณัฐวัต วีระนนท

๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศตรี ณัฐวี แนบสนิท
พันจาอากาศตรี ณัฐวุฒิ เงินสา
พันจาอากาศตรี ณัฐวุฒิ จิตตสุภาพ
พันจาอากาศตรี ณัฐวุฒิ ทองภักดี
พันจาอากาศตรี ณัฐวุฒิ ทับนิล
พันจาอากาศตรี ณัฐวุฒิ นวมภักดี
พันจาอากาศตรี ณัฐวุฒิ บุญถาวร
พันจาอากาศตรี ณัฐวุฒิ ปานมา
พันจาอากาศตรี ณัฐวุฒิ ปาระมี
พันจาอากาศตรี ณัฐวุฒิ พิมนาม
พันจาอากาศตรี ณัฐวุฒิ พุทธมาตย
พันจาอากาศตรี ณัฐวุฒิ
ไพโรจนวุฒิพงศ
พันจาอากาศตรี ณัฐวุฒิ ยิ้มยวน
พันจาอากาศตรี ณัฐวุฒิ รอยแกว
พันจาอากาศตรี ณัฐวุฒิ รัศมีศร
พันจาอากาศตรี ณัฐวุฒิ เลิศนา
พันจาอากาศตรี ณัฐวุฒิ สมชาติ
พันจาอากาศตรี ณัฐวุฒิ อุราเพ็ญ
พันจาอากาศตรี ณัฐศักดิ์ ทศชา
พันจาอากาศตรี ณัฐิวุฒิ ยศสูงเนิน
พันจาอากาศตรี ณัฐิวุฒิ สุวรรณฉิม
พันจาอากาศตรี ณัตพงษ ศิวทัศน
พันจาอากาศตรี ณุนาถ ชุลิติตาภรณ
พันจาอากาศตรี ดนัย โนนทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี ดนัย ฤทธิศาสตร
พันจาอากาศตรี ดลธรรม ดวงใหญ
พันจาอากาศตรี ดลฤทธิ์ มูลพันธ
พันจาอากาศตรี ดวงอาทิตย
พะนัดรัมย
พันจาอากาศตรี ดาวฤกษ ทองออน
พันจาอากาศตรี ดํารงค เทพอุดร
พันจาอากาศตรี ดิเรก โฉมศรี
พันจาอากาศตรี ดิลก เกงลวนหวัด
พันจาอากาศตรี ดุลดนัย เสมารัตน
พันจาอากาศตรี ดุลย พงษา
พันจาอากาศตรี ดุษิต สมอทอง
พันจาอากาศตรี ดุสิต สงเสริม
พันจาอากาศตรี เดชอนันท มาผิว
พันจาอากาศตรี เดนชัย พิขุนทด
พันจาอากาศตรี ตนตระการ แวนแกว
พันจาอากาศตรี ตอพงศ หงสไกร
พันจาอากาศตรี ตอศักดิ์ คําเล็ก
พันจาอากาศตรี ตะวัน พลายงาม
พันจาอากาศตรี ตันติกร เสนาไชย
พันจาอากาศตรี เตชัส จําแนกรส
พันจาอากาศตรี ไตรรงค ยุนสมาน
พันจาอากาศตรี ไตรวุฒิ ปญญา
พันจาอากาศตรี ถิรพัชร ลีพุด
พันจาอากาศตรี เถลิงศักดิ์ รุงแจง

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๖๒๗ พันจาอากาศตรี ทนงศักดิ์ ประกอบกัน
๖๒๘ พันจาอากาศตรี ทนงศักดิ์ มีรัตน
๖๒๙ พันจาอากาศตรี ทรงเกียรติ
วีระวัฒนพงษไพร
๖๓๐ พันจาอากาศตรี ทรงชัย หอมหวล
๖๓๑ พันจาอากาศตรี ทรงเทพ พงศประพิณ
๖๓๒ พันจาอากาศตรี ทรงพต วงศพุม
๖๓๓ พันจาอากาศตรี ทรงพล จินาพันธ
๖๓๔ พันจาอากาศตรี ทรงรัฐ ลี้วิบูลยศิลป
๖๓๕ พันจาอากาศตรี ทรงวุฒิ ไชยวงค
๖๓๖ พันจาอากาศตรี ทรงวุฒิ เนียมศรี
๖๓๗ พันจาอากาศตรี ทรรศพล แจมสิน
๖๓๘ พันจาอากาศตรี ทรัพยสถิต ภูอวดไร
๖๓๙ พันจาอากาศตรี ทวี วงควานิชย
๖๔๐ พันจาอากาศตรี ทวีชัย
พิพัฒนกิจอนันต
๖๔๑ พันจาอากาศตรี ทวีชัย
ศิลปเจริญทรัพย
๖๔๒ พันจาอากาศตรี ทวีวัฒน
ประสพสุขวัฒนา
๖๔๓ พันจาอากาศตรี ทวีวุฒิ กิจันดา
๖๔๔ พันจาอากาศตรี ทวีศักดิ์ ขาวใส
๖๔๕ พันจาอากาศตรี ทวีศักดิ์ ยอดเพ็ชร
๖๔๖ พันจาอากาศตรี ทวีศักดิ์ สีอาจ
๖๔๗ พันจาอากาศตรี ทศพร แจมสาคร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
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๖๗๑
๖๗๒

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี ทศพร ตรรกวิทย
พันจาอากาศตรี ทศพร ตระกูลแพทย
พันจาอากาศตรี ทศพร มังคลา
พันจาอากาศตรี ทศพร หาเรือนแกว
พันจาอากาศตรี ทศพร อุดมภ
พันจาอากาศตรี ทศพล คนตรง
พันจาอากาศตรี ทศพล ฐิติภาเมธากุล
พันจาอากาศตรี ทศพล เทพสุภรณกุล
พันจาอากาศตรี ทศพล บรรดาศักดิ์
พันจาอากาศตรี ทศพล แปจะโปะ
พันจาอากาศตรี ทศพล ศรีชนะ
พันจาอากาศตรี ทศพล สงวนบุญ
พันจาอากาศตรี ทศพล อิ่มทรัพย
พันจาอากาศตรี ทองพูน มูลโสม
พันจาอากาศตรี ทองมี หัตวงษ
พันจาอากาศตรี ทองสุข ชางเหลา
พันจาอากาศตรี ทะนงศักดิ์ กะตรุดเงิน
พันจาอากาศตรี ทักษดนัย จันทโรทัย
พันจาอากาศตรี ทัชรัญ แสงหิรัญ
พันจาอากาศตรี ทัตธน เจริญสลุง
พันจาอากาศตรี ทัศชา นันทิทรรภ
พันจาอากาศตรี ทัศนพล แสนพันธ
พันจาอากาศตรี ทัศนัย เย็นชื่นใจ
พันจาอากาศตรี ทัศพร แกวใส
พันจาอากาศตรี ทิฆัมพร พรมอาสา

๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศตรี ทิชาวัฒน อนันตสุข
พันจาอากาศตรี ทิวัตถ สายสุทธิ์
พันจาอากาศตรี ทิวา เชิงเร็ว
พันจาอากาศตรี ทิวา โอสถศรี
พันจาอากาศตรี ทิวากร ยังเพ็ง
พันจาอากาศตรี เทพนรินทร ขนานใต
พันจาอากาศตรี เทวินทร วิเทศโกสุม
พันจาอากาศตรี เทอดพงษ
เอี่ยมแสงศรี
พันจาอากาศตรี โทน ทัพพะจายะ
พันจาอากาศตรี ธงชัย จุลมุสิทธิ์
พันจาอากาศตรี ธณะชล เปลี่ยนทอง
พันจาอากาศตรี ธณัฐพงษ
พิทักษสงคราม
พันจาอากาศตรี ธนกร สุปญโญ
พันจาอากาศตรี ธนกฤต วงศศิลา
พันจาอากาศตรี ธนกิจ ตราวณิชกุล
พันจาอากาศตรี ธนโชติ โชคดี
พันจาอากาศตรี ธนโชติ ทองพันธ
พันจาอากาศตรี ธนโชติ รูปคม
พันจาอากาศตรี ธนเดช เดือนแจม
พันจาอากาศตรี ธนธัช บุตรกัณหา
พันจาอากาศตรี ธนธัส สาทนิยม
พันจาอากาศตรี ธนนันท จันวิลัย
พันจาอากาศตรี ธนพงษ ถีนานนท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี ธนพงษ วงศสุวรรณ
พันจาอากาศตรี ธนพนธ จิตตชื่น
พันจาอากาศตรี ธนพนธ ศรีรัง
พันจาอากาศตรี ธนพล ชงกุล
พันจาอากาศตรี ธนพล ไชยคิรินทร
พันจาอากาศตรี ธนพล ปญโญ
พันจาอากาศตรี ธนพล ปนอุด
พันจาอากาศตรี ธนพล มั่งมี
พันจาอากาศตรี ธนพล ศิริเสถียร
พันจาอากาศตรี ธนพล สนจิตร
พันจาอากาศตรี ธนพันธ สืบปรุ
พันจาอากาศตรี ธนภัทร เจริญลาภ
พันจาอากาศตรี ธนภัทร นิ่มเจริญวรรณ
พันจาอากาศตรี ธนภัทร ประสงคเงิน
พันจาอากาศตรี ธนภัทร มณีฉาย
พันจาอากาศตรี ธนภูมิ จูตะเสน
พันจาอากาศตรี ธนวรรษ กลศาสตร
พันจาอากาศตรี ธนวรัตถ พินดอน
พันจาอากาศตรี ธนวัชร งอยจันทรศรี
พันจาอากาศตรี ธนวัฒน กอเดช
พันจาอากาศตรี ธนวัฒน จาดสิงห
พันจาอากาศตรี ธนวัฒน แซตัง
พันจาอากาศตรี ธนวัฒน ตนอาษา
พันจาอากาศตรี ธนวัฒน พรประสิทธิ์
พันจาอากาศตรี ธนวัฒน สระวาสี

๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

พันจาอากาศตรี ธนวัฒน สรางการ
พันจาอากาศตรี ธนวัตร มีมั่งคั่ง
พันจาอากาศตรี ธนวัสส ทองมี
พันจาอากาศตรี ธนวิทย พงควิเศษ
พันจาอากาศตรี ธนะรัตน สนใจ
พันจาอากาศตรี ธนัช ชูแวน
พันจาอากาศตรี ธนัท ปลองไหม
พันจาอากาศตรี ธนันชัย ทัพพิจิตร
พันจาอากาศตรี ธนา ยะนันโต
พันจาอากาศตรี ธนากร มะลิมาศ
พันจาอากาศตรี ธนากร ไวยพัฒ
พันจาอากาศตรี ธนากร แสงวิลัย
พันจาอากาศตรี ธนากรณ รอดงาม
พันจาอากาศตรี ธนาทร แพงสุภา
พันจาอากาศตรี ธนาเทพ ขาวสะอาด
พันจาอากาศตรี ธนาธร วงษสะอาด
พันจาอากาศตรี ธนานนท ศรีคามเม
พันจาอากาศตรี ธนานันต ดํารงสกุล
พันจาอากาศตรี ธนาพันธ ศรีพันธ
พันจาอากาศตรี ธนาพันธ
อิศรางกูร ณ อยุธยา
๗๔๑ พันจาอากาศตรี ธนาพิพรรธน
วงษปนแกว
๗๔๒ พันจาอากาศตรี ธนารัชต ทัศวร
๗๔๓ พันจาอากาศตรี ธนารัตน ถูกจิตต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี ธนาวัฒน รุงเรือง
พันจาอากาศตรี ธนาวิทย ทานศรีชาติ
พันจาอากาศตรี ธนาศักดิ์ แกวขาว
พันจาอากาศตรี ธนิสร อุปติ
พันจาอากาศตรี ธเนศ มงคลแท
พันจาอากาศตรี ธเนศ สระสิงห
พันจาอากาศตรี ธยา ลุนพันธ
พันจาอากาศตรี ธรณธันย อินทรหอม
พันจาอากาศตรี ธรนินทร จุฬามณี
พันจาอากาศตรี ธรรมธัช สุทธิสังข
พันจาอากาศตรี ธรรมนูญ รื่นสิน
พันจาอากาศตรี ธรรมนูญ หุนจีน
พันจาอากาศตรี ธรรมรัตน ศรีถะภูมิ
พันจาอากาศตรี ธวัชชัย เกื้อเสนาะ
พันจาอากาศตรี ธวัชชัย จะเติบโต
พันจาอากาศตรี ธวัชชัย จันทรสอน
พันจาอากาศตรี ธวัชชัย จิตหาญ
พันจาอากาศตรี ธวัชชัย ใจจิตแจม
พันจาอากาศตรี ธวัชชัย เชาวันดี
พันจาอากาศตรี ธวัชชัย ตนกันยา
พันจาอากาศตรี ธวัชชัย ทัพพิจิตร
พันจาอากาศตรี ธวัชชัย นิลนพ
พันจาอากาศตรี ธวัชชัย ศรีตะวัน
พันจาอากาศตรี ธวัชชัย สงเสริม
พันจาอากาศตรี ธวัชชัย สรอยเสนา

๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศตรี ธวัชชัย สีทะบาล
พันจาอากาศตรี ธวัชชัย แสวงผล
พันจาอากาศตรี ธวัชชัย โสระชาติ
พันจาอากาศตรี ธวัฒนชัย ดิษเหมือน
พันจาอากาศตรี ธัชชัย พงษชาลี
พันจาอากาศตรี ธัชวงศ เทศทิศ
พันจาอากาศตรี ธัญญวัตร ภูศรีนวล
พันจาอากาศตรี ธัญพิสิษฐ บุญเรืองลือ
พันจาอากาศตรี ธัญพิสิษฐ วัดละเอียด
พันจาอากาศตรี ธันยธนัช ดีนาค
พันจาอากาศตรี ธาดา เมทเมรุรัตน
พันจาอากาศตรี ธานัท จันทะยา
พันจาอากาศตรี ธิชานันท ลีนะธรรม
พันจาอากาศตรี ธิติ เทียมนุช
พันจาอากาศตรี ธิติพงษ ยอดอุบล
พันจาอากาศตรี ธิติพล แผวพลสง
พันจาอากาศตรี ธิติพัทธ นนทนิพัทธกุล
พันจาอากาศตรี ธิเบต เนียมหอม
พันจาอากาศตรี ธิปไตย หลาสา
พันจาอากาศตรี ธีทัต ชิณวงค
พันจาอากาศตรี ธีรชัย เพชรบูรณ
พันจาอากาศตรี ธีรชัย มียันต
พันจาอากาศตรี ธีรชิต อุปติ
พันจาอากาศตรี ธีรเชษฐ อินทะวิชัย
พันจาอากาศตรี ธีรดนย ทรงเจริญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี ธีรเดช แกนสากล
พันจาอากาศตรี ธีรเดช ทาเวียง
พันจาอากาศตรี ธีรเดช เบญมาตย
พันจาอากาศตรี ธีรเดช ใยประดิษฐ
พันจาอากาศตรี ธีรเดช วนิชยถนอม
พันจาอากาศตรี ธีรนนท กาแกว
พันจาอากาศตรี ธีรพงศ จอมแกว
พันจาอากาศตรี ธีรพงศ ซื่อตรง
พันจาอากาศตรี ธีรพงศ พูลเพิ่ม
พันจาอากาศตรี ธีรพงศ เห็มโพธิ์
พันจาอากาศตรี ธีรพงษ บรรเทา
พันจาอากาศตรี ธีรพล ดอนไพรเมา
พันจาอากาศตรี ธีรพล อินทะนิน
พันจาอากาศตรี ธีรภัทร จันอิฐ
พันจาอากาศตรี ธีรภัทร สายสุนทร
พันจาอากาศตรี ธีรภาพ ตันสาย
พันจาอากาศตรี ธีรยุทธ นวลขาว
พันจาอากาศตรี ธีรวัฒน แกวเรือง
พันจาอากาศตรี ธีรวัฒน ทวีบุญ
พันจาอากาศตรี ธีรวัฒน พลเยี่ยม
พันจาอากาศตรี ธีรวัฒน เสือลอง
พันจาอากาศตรี ธีรวัฒน อนอารี
พันจาอากาศตรี ธีรวัต หนูนุน
พันจาอากาศตรี ธีรศักดิ์ เกษมเจตจํานง
พันจาอากาศตรี ธีรศักดิ์ จันทรปรุง

๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศตรี ธีรศักดิ์ นาคประสงค
พันจาอากาศตรี ธีรศักดิ์ โลหะวิเศษศรี
พันจาอากาศตรี ธีรศักดิ์ ศรีมูล
พันจาอากาศตรี ธีรศักดิ์ สุขสบาย
พันจาอากาศตรี ธีรศักดิ์ แสงสมบุญ
พันจาอากาศตรี ธีระ ทัพนอย
พันจาอากาศตรี ธีระพงษ แสงสวาง
พันจาอากาศตรี ธีระพร คมสัน
พันจาอากาศตรี ธีระพล อินทรประสิทธิ์
พันจาอากาศตรี ธีระพันธ ธงโทน
พันจาอากาศตรี ธีระยุทธ บางทาไม
พันจาอากาศตรี ธีระยุทธ สมงาม
พันจาอากาศตรี ธีระยุทธ เอียดเสถียร
พันจาอากาศตรี ธีระวัฒน สินเปย
พันจาอากาศตรี ธีระวัฒน เสาะใส
พันจาอากาศตรี ธีระวุฒิ ศิลปชัย
พันจาอากาศตรี ธีระวุฒิ หลงเหลือชาติ
พันจาอากาศตรี ธีระศักดิ์ แกนพรม
พันจาอากาศตรี ธีรัชศิลป แพรสมุทร
พันจาอากาศตรี ธุมากร พวงบางโพ
พันจาอากาศตรี นคร นาคปานเสือ
พันจาอากาศตรี นคร ลังบุบผา
พันจาอากาศตรี นครินทร งามน้ําเงิน
พันจาอากาศตรี นครินทร โพธิ์สุวรรณ
พันจาอากาศตรี นครินทร ลิกขะไชย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี นคเรศ นกแกว
พันจาอากาศตรี นคเรศ อุทาน
พันจาอากาศตรี นที กลาแข็ง
พันจาอากาศตรี นที เกตุตันเจริญ
พันจาอากาศตรี นทีธร กองมณี
พันจาอากาศตรี นนทนันท ศรีโสภา
พันจาอากาศตรี นนทพล มณีวงศ
พันจาอากาศตรี นนทพัทธ ชูวงศวุฒิ
พันจาอากาศตรี นนทวัฒน สรอยฟา
พันจาอากาศตรี นนทศักดิ์ ยัดไธสง
พันจาอากาศตรี นพดล ไกรทอง
พันจาอากาศตรี นพดล คําพล
พันจาอากาศตรี นพดล จิตรมั่น
พันจาอากาศตรี นพดล ธัมมพัทธพงษ
พันจาอากาศตรี นพดล นกนอย
พันจาอากาศตรี นพดล รื่นรมย
พันจาอากาศตรี นพดล ศาลาคาม
พันจาอากาศตรี นพดล สวาททอง
พันจาอากาศตรี นพนันท บุญแซม
พันจาอากาศตรี นพพงศ
นําสุวรรณกิจกุล
พันจาอากาศตรี นพพงศ อังกาบ
พันจาอากาศตรี นพพล แสงภักดี
พันจาอากาศตรี นพรัตน ดาจง
พันจาอากาศตรี นพรัตน เรืองเวหา

๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศตรี นพรัตน วงศหิรัญ
พันจาอากาศตรี นพรัตน ศิริตะ
พันจาอากาศตรี นพรัตน สุขโข
พันจาอากาศตรี นพวัฒน
มงคลเจริญสกุล
พันจาอากาศตรี นภพล โพธิ์ไชยแสน
พันจาอากาศตรี นภพล สมตน
พันจาอากาศตรี นภากาศ ชางใหญ
พันจาอากาศตรี นภาเดช แกวประสิทธิ์
พันจาอากาศตรี นภาพล สมหวัง
พันจาอากาศตรี นรเมธ บุญรอด
พันจาอากาศตรี นรา จันทร
พันจาอากาศตรี นราธิป พรหมวงษ
พันจาอากาศตรี นราธิป เย็นใจ
พันจาอากาศตรี นราพงศ นักดนตรี
พันจาอากาศตรี นรายุทธ นอยพงษ
พันจาอากาศตรี นรารัศมิ์ แกนวงศ
พันจาอากาศตรี นราศักดิ์ โพธิ
พันจาอากาศตรี นรินทร ชัยอาษา
พันจาอากาศตรี นรินทร พัวเวส
พันจาอากาศตรี นรินทรศักดิ์
คาแพงนอย
พันจาอากาศตรี นริศร ธรรมปญญา
พันจาอากาศตรี นเรศ คําฝอย
พันจาอากาศตรี นเรศ บรรจงศุภกิจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี นเรศ ปญจมะวัต
พันจาอากาศตรี นเรศ หนูทอง
พันจาอากาศตรี นฤชา พงษเผือก
พันจาอากาศตรี นฤดม เอี่ยมบัลลังก
พันจาอากาศตรี นฤทธิ์ วิเชียรวรรณ
พันจาอากาศตรี นฤเทพ
วรรณอารยันชัย
พันจาอากาศตรี นฤนาถ กลับประทุม
พันจาอากาศตรี นฤนาท กลิ่นดวง
พันจาอากาศตรี นฤเบศ งามทรัพย
พันจาอากาศตรี นฤเบศร คําฟูบุตร
พันจาอากาศตรี นฤพนธ ปานทอง
พันจาอากาศตรี นฤพล ลนากุล
พันจาอากาศตรี นฤสรณ ออนระทวย
พันจาอากาศตรี นวกร เดชทุงคา
พันจาอากาศตรี นวพล ทองพระพักตร
พันจาอากาศตรี นวพล รักษาพงษ
พันจาอากาศตรี นวมินทร พูลสวัสดิ์
พันจาอากาศตรี นัฐกฤษฏิ์ ธรรมเจริญ
พันจาอากาศตรี นัฐนนท ลอมวงศ
พันจาอากาศตรี นัฐพงศ เกษาพันธ
พันจาอากาศตรี นัฐพงศ แกวสุข
พันจาอากาศตรี นัฐพงศ ยาวิละ
พันจาอากาศตรี นัฐพงษ พูลลาภ
พันจาอากาศตรี นัฐพงษ มาเอม

๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศตรี นัฐพล กลัดเข็มทอง
พันจาอากาศตรี นัฐพล โพธิ์สุวรรณ
พันจาอากาศตรี นัฐพล ยาวิเศษ
พันจาอากาศตรี นัฐพล ลิ่มเสริมสกุล
พันจาอากาศตรี นัฐพล สีสาร
พันจาอากาศตรี นัฐพล แสนหลา
พันจาอากาศตรี นัฐวัตร ถนอมชาติ
พันจาอากาศตรี นัทธิชัย โพธิทองสุข
พันจาอากาศตรี นันทกิจ เจนวิกยกิจ
พันจาอากาศตรี นันทชัย จุลเนียม
พันจาอากาศตรี นันทชัย ชอบสวน
พันจาอากาศตรี นันทชัย สาริกา
พันจาอากาศตรี นันททัต จันทรมณี
พันจาอากาศตรี นันทพล สุดสงวน
พันจาอากาศตรี นันทภพ นุยเลี้ยง
พันจาอากาศตรี นันทวัฒน แจงกลิ่น
พันจาอากาศตรี นันทวัฒน ถิ่นเมาลี
พันจาอากาศตรี นันทวัธน เดชศรี
พันจาอากาศตรี นันทวิทย เทพรักษ
พันจาอากาศตรี นันทวุฒิ ฝนชัยวัง
พันจาอากาศตรี นันทสิทธิ์ โคตมี
พันจาอากาศตรี นัสรุน หวาหวัด
พันจาอากาศตรี นาเคนทร คันธเนตร
พันจาอากาศตรี นาวิน อินทะรังษี
พันจาอากาศตรี นาวี กล่ําพิมาย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี นาวี จันทานนท
พันจาอากาศตรี นิกร ศรีเลิศ
พันจาอากาศตรี นิกรณ งามพิลา
พันจาอากาศตรี นิคม จําปาแกว
พันจาอากาศตรี นิคม จําปาทอง
พันจาอากาศตรี นิติพัฒน คลองนอย
พันจาอากาศตรี นิติพัฒน โพธิ์พระคุณ
พันจาอากาศตรี นิติภูมิ เวียงคํา
พันจาอากาศตรี นิติมากรณ
ศุภศฤงคาร
พันจาอากาศตรี นิธิศ โยธาเตชวณิช
พันจาอากาศตรี นิพนธ ปกกาสัง
พันจาอากาศตรี นิพล แผลงศร
พันจาอากาศตรี นิมิตร เงินชาง
พันจาอากาศตรี นิริศ พิมพขาร
พันจาอากาศตรี นิรุตติ การะภักดี
พันจาอากาศตรี นิรุตติ์ มูลระคาย
พันจาอากาศตรี นิรุธ นาไร
พันจาอากาศตรี นิวิฐ ขอสังข
พันจาอากาศตรี นิสสรณ สุดเวหา
พันจาอากาศตรี นิสิต คุมจั่น
พันจาอากาศตรี บดินทร บุญเพิ่มพูน
พันจาอากาศตรี บดินทรภัทร
เบิกสวางวงศ
พันจาอากาศตรี บดินทรรักษ เครือครุฑ

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๙๖๓ พันจาอากาศตรี บรรลือฤทธิ์
วงษพระจันทร
๙๖๔ พันจาอากาศตรี บริพัตร จําเริญกิจ
๙๖๕ พันจาอากาศตรี บวรนันท ธรรมพร
๙๖๖ พันจาอากาศตรี บวรนันท โอภาพ
๙๖๗ พันจาอากาศตรี บวรวงค ราชเสนา
๙๖๘ พันจาอากาศตรี บวรวิช วงศนิล
๙๖๙ พันจาอากาศตรี บัญชา จงทวีสถาพร
๙๗๐ พันจาอากาศตรี บัญชา ปรีชานุกูล
๙๗๑ พันจาอากาศตรี บัญชา ศรีสนิท
๙๗๒ พันจาอากาศตรี บัญชา
ศิริประเสริฐวงค
๙๗๓ พันจาอากาศตรี บัณฑิต แกวกาน
๙๗๔ พันจาอากาศตรี บัณฑิต คงชมสุข
๙๗๕ พันจาอากาศตรี บัณฑิต จันทพาน
๙๗๖ พันจาอากาศตรี บัณฑิต ศรีอิ่ม
๙๗๗ พันจาอากาศตรี บัณฑิต ใหมแยม
๙๗๘ พันจาอากาศตรี บันลือฤทธิ์
บุญประกอบ
๙๗๙ พันจาอากาศตรี บารมี สาริกา
๙๘๐ พันจาอากาศตรี บุญชวย แกวขุนทด
๙๘๑ พันจาอากาศตรี บุญญฤทธิ์
ทองสินทรัพย
๙๘๒ พันจาอากาศตรี บุญญฤทธิ์ โพงจั่น
๙๘๓ พันจาอากาศตรี บุญญฤทธิ์ รักคุม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๙๘๔ พันจาอากาศตรี บุญญฤทธิ์ สมบูรณศรี
๙๘๕ พันจาอากาศตรี บุญญา โพธิ์ศรี
๙๘๖ พันจาอากาศตรี บุญนาค
จักรโคกกรวด
๙๘๗ พันจาอากาศตรี บุญเรือง ทาเหล็ก
๙๘๘ พันจาอากาศตรี บุญฤทธิ์ รจนากร
๙๘๙ พันจาอากาศตรี บุญลอม สืบมา
๙๙๐ พันจาอากาศตรี บุญสง ดวงศรี
๙๙๑ พันจาอากาศตรี บุญโฮม จําปาแกว
๙๙๒ พันจาอากาศตรี บุลากร
นันทพัฒนโยธิน
๙๙๓ พันจาอากาศตรี เบ็ญจพล จารุศิริ
๙๙๔ พันจาอากาศตรี ปกปอง สังขทอง
๙๙๕ พันจาอากาศตรี ปกรณ จอกลอย
๙๙๖ พันจาอากาศตรี ปกรณ สมบัติ
๙๙๗ พันจาอากาศตรี ปกรณ อรรถเมธี
๙๙๘ พันจาอากาศตรี ปกาสิต แกวนิยม
๙๙๙ พันจาอากาศตรี ปฏิทัศน คุมเสือ
๑๐๐๐ พันจาอากาศตรี ปฏิพล ทรงลํายอง
๑๐๐๑ พันจาอากาศตรี ปฏิภัทร ธนารัตน
๑๐๐๒ พันจาอากาศตรี ปฏิภัทร พึ่งทรัพย
๑๐๐๓ พันจาอากาศตรี ปฐพี เพิ่มบุญ
๑๐๐๔ พันจาอากาศตรี ปฐมพงศ ขําชัย
๑๐๐๕ พันจาอากาศตรี ปฐมพงษ
พันธประดิษฐ

๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศตรี ปณัสย น้ํารัก
พันจาอากาศตรี ปณิธาน พิกุลทอง
พันจาอากาศตรี ปณิธาน อยูโทน
พันจาอากาศตรี ปภัสชล แชมวงษ
พันจาอากาศตรี ปภาวิน สรรพสาร
พันจาอากาศตรี ปภาวิน หมื่นไกร
พันจาอากาศตรี ปรพล รีรักษ
พันจาอากาศตรี ปรมัตถ หาญมนตรี
พันจาอากาศตรี ปรเมรษฐ
พุมกรณพัฒน
พันจาอากาศตรี ปรเมศวร คะอังกุ
พันจาอากาศตรี ปรเมศวร
รัตนปราณี
พันจาอากาศตรี ปรเมศวร ศรีชัย
พันจาอากาศตรี ปรเมศวร สะอาด
พันจาอากาศตรี ปรเมศวร สันธิ
พันจาอากาศตรี ปรเมศวร
อึ้งอารุณยะวี
พันจาอากาศตรี ปรเมษฐ
จําลองแกว
พันจาอากาศตรี ปรยุทธ อินทรทิตย
พันจาอากาศตรี ปรรณศักดิ์
แสงสวาง
พันจาอากาศตรี ประชา พันธะ
พันจาอากาศตรี ประทีป แกนโพธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐๒๖ พันจาอากาศตรี ประทีป เซียงนอก
๑๐๒๗ พันจาอากาศตรี ประพล เปรื่องนา
๑๐๒๘ พันจาอากาศตรี ประพันธ
ภะมะราภา
๑๐๒๙ พันจาอากาศตรี ประพันธ สิงหคา
๑๐๓๐ พันจาอากาศตรี ประภัทธ
ฉัตรสูงเนิน
๑๐๓๑ พันจาอากาศตรี ประเยาว คุณาคม
๑๐๓๒ พันจาอากาศตรี ประวัติ วงศสวัสดิ์
๑๐๓๓ พันจาอากาศตรี ประวิตร สืบอ่ํา
๑๐๓๔ พันจาอากาศตรี ประวิท รุงเรือง
๑๐๓๕ พันจาอากาศตรี ประวิทย เผยกลาง
๑๐๓๖ พันจาอากาศตรี ประวิทย มะลิวัลย
๑๐๓๗ พันจาอากาศตรี ประสงค วิจิตรชื่น
๑๐๓๘ พันจาอากาศตรี ประสาน เดชนะ
๑๐๓๙ พันจาอากาศตรี ประสิทธิ์ แสนบุญมี
๑๐๔๐ พันจาอากาศตรี ประสูติศาสตร
พูนบางยุง
๑๐๔๑ พันจาอากาศตรี ประเสริฐ กิ่งกาน
๑๐๔๒ พันจาอากาศตรี ประเสริฐ แกวทอง
๑๐๔๓ พันจาอากาศตรี ประเสริฐ นาถึง
๑๐๔๔ พันจาอากาศตรี ปรัชญา จอมนงค
๑๐๔๕ พันจาอากาศตรี ปรัชญา โชติชวง
๑๐๔๖ พันจาอากาศตรี ปรัชญา
ซายโพธิ์กลาง

๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศตรี ปรัชญา นฤชัย
พันจาอากาศตรี ปรัชญา พิมพดี
พันจาอากาศตรี ปรัชญา ศรีพุฒ
พันจาอากาศตรี ปรัชญา แสนทวีสุข
พันจาอากาศตรี ปราการ จันทรสีดา
พันจาอากาศตรี ปราบปราม ใกลชิด
พันจาอากาศตรี ปราบพล
จิตรประวัติ
พันจาอากาศตรี ปราโมทย กุยเกิด
พันจาอากาศตรี ปราโมทย
ตั้งโรจนพงษ
พันจาอากาศตรี ปราโมทย
ทิวาประโคน
พันจาอากาศตรี ปริญญา กุลนาดา
พันจาอากาศตรี ปริญญา ภูยอดเมฆ
พันจาอากาศตรี ปริญญา แมนรัตน
พันจาอากาศตรี ปริญญา เรืองจันทร
พันจาอากาศตรี ปริญญา เวทยาวงศ
พันจาอากาศตรี ปริญญา หองทอง
พันจาอากาศตรี ปริญญา อิ่มใจ
พันจาอากาศตรี ปริตร เฉลิมวงษ
พันจาอากาศตรี ปรินทรรัตน
ผิวหลอ
พันจาอากาศตรี ปรินทรรัตน
มะระทา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี ปริวัตร หวังชนะ
พันจาอากาศตรี ปรีชา นวลเลิศ
พันจาอากาศตรี ปรีชา วุฒินุช
พันจาอากาศตรี ปรีชา แสนโคตร
พันจาอากาศตรี ปรีชาพันธุ นัยรัตน
พันจาอากาศตรี ปฤษฎางค ชื่นเจริญ
พันจาอากาศตรี ปวริศ รักทรง
พันจาอากาศตรี ปวริศ ออนสุทธิ
พันจาอากาศตรี ปวริศร
วุฒิเฉลิมวัฒน
พันจาอากาศตรี ปวิณ ทองอุทิศ
พันจาอากาศตรี ปวีณ พงษศรีเกิด
พันจาอากาศตรี ปองภพ คําใสย
พันจาอากาศตรี ปญจพล ปอมแกว
พันจาอากาศตรี ปญญา ไชยสุวรรณ
พันจาอากาศตรี ปญญา สอนพรม
พันจาอากาศตรี ปญญา สังมา
พันจาอากาศตรี ปญณิรักษ สุโข
พันจาอากาศตรี ปาฏิหาริย
บุญศรัทธา
พันจาอากาศตรี ปาณัสม จันทรทอง
พันจาอากาศตรี ปารเมธ ชัยพิวงศ
พันจาอากาศตรี ปยณัฐ เผาดี
พันจาอากาศตรี ปยะ สุขจินดา
พันจาอากาศตรี ปยะณัฐ มวงชวง

๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศตรี ปยะณัฐ ศรีกาหลง
พันจาอากาศตรี ปยะณัฐ อยูยง
พันจาอากาศตรี ปยะบุตร บุญเติม
พันจาอากาศตรี ปยะพงษ ชาวนา
พันจาอากาศตรี ปยะพงษ ทองเครือ
พันจาอากาศตรี ปยะพงษ ทิมสวัสดิ์
พันจาอากาศตรี ปยะพงษ
ฤทธิ์บัณฑิตย
พันจาอากาศตรี ปยะพล สมประสงค
พันจาอากาศตรี ปยะพันธ ชวงชู
พันจาอากาศตรี ปยะวัฒน ศรีเขม
พันจาอากาศตรี ปยากร มาละวรรณา
พันจาอากาศตรี ปุญญพัฒน
ชนเวียน
พันจาอากาศตรี ปุรเชษฐ โพธิ์ศรี
พันจาอากาศตรี เปรมชัย กรุแกว
พันจาอากาศตรี ผดุงเกียรติ คํากิติ
พันจาอากาศตรี ผดุงเดช
อรรถสมบัติ
พันจาอากาศตรี ผดุงพล ศรีธร
พันจาอากาศตรี ผาน ยิ้มพันธ
พันจาอากาศตรี พงศกร คงกะเรียน
พันจาอากาศตรี พงศกร บุญเกิด
พันจาอากาศตรี พงศกร มาใหญ
พันจาอากาศตรี พงศกร สอนคําแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑๑๒ พันจาอากาศตรี พงศกร
สินประเสริฐ
๑๑๑๓ พันจาอากาศตรี พงศกรณ วันหมื่น
๑๑๑๔ พันจาอากาศตรี พงศธร ฉ่ําวัฒน
๑๑๑๕ พันจาอากาศตรี พงศธร ทะวะระ
๑๑๑๖ พันจาอากาศตรี พงศธร ทับทิมใส
๑๑๑๗ พันจาอากาศตรี พงศธร
วุฒิศาสตรกุล
๑๑๑๘ พันจาอากาศตรี พงศธร สังขมงคล
๑๑๑๙ พันจาอากาศตรี พงศพิพัฒน ฟูเฟอง
๑๑๒๐ พันจาอากาศตรี พงศพิสุทธิ์
ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
๑๑๒๑ พันจาอากาศตรี พงศภัค ผกามาศ
๑๑๒๒ พันจาอากาศตรี พงศภัค สมาธิ
๑๑๒๓ พันจาอากาศตรี พงศรพี เพิ่มปญญา
๑๑๒๔ พันจาอากาศตรี พงศศิริ กิ่งนอก
๑๑๒๕ พันจาอากาศตรี พงศสิทธิ์
สายสุวรรณ
๑๑๒๖ พันจาอากาศตรี พงศสิริ เมืองวัง
๑๑๒๗ พันจาอากาศตรี พงษทอง ภูสีทอง
๑๑๒๘ พันจาอากาศตรี พงษเทพ ทาพิมาย
๑๑๒๙ พันจาอากาศตรี พงษเทพ มีพวง
๑๑๓๐ พันจาอากาศตรี พงษธร นวมชม
๑๑๓๑ พันจาอากาศตรี พงษนเรศ
จารุวงศสวัสดิ์

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๑๓๒ พันจาอากาศตรี พงษปกรณ
จันทรหอม
๑๑๓๓ พันจาอากาศตรี พงษพัฒน กุลานุวัติ
๑๑๓๔ พันจาอากาศตรี พงษพัฒน
คลายมงคล
๑๑๓๕ พันจาอากาศตรี พงษพันธ
วรรณวิจิตร
๑๑๓๖ พันจาอากาศตรี พงษพิพัฒน สุรินทร
๑๑๓๗ พันจาอากาศตรี พงษพิษ ศรีนุกูล
๑๑๓๘ พันจาอากาศตรี พงษฤทธิ์ อยูอินทร
๑๑๓๙ พันจาอากาศตรี พงษศักดิ์ วางวัน
๑๑๔๐ พันจาอากาศตรี พงษสิทธิ์ ทิพยเสม
๑๑๔๑ พันจาอากาศตรี พจนศักดิ์ นุนหรน
๑๑๔๒ พันจาอากาศตรี พชร แซอึ้ง
๑๑๔๓ พันจาอากาศตรี พชร ธรรมโชติ
๑๑๔๔ พันจาอากาศตรี พชร เผือกกรุต
๑๑๔๕ พันจาอากาศตรี พชร สุภาพจน
๑๑๔๖ พันจาอากาศตรี พชร เสียงเสนาะ
๑๑๔๗ พันจาอากาศตรี พชรพล ทองอม
๑๑๔๘ พันจาอากาศตรี พชรพล โพชนา
๑๑๔๙ พันจาอากาศตรี พนม สายมะณี
๑๑๕๐ พันจาอากาศตรี พนมพุทธิ์
เอี่ยมละออ
๑๑๕๑ พันจาอากาศตรี พนัส ทิบชัย
๑๑๕๒ พันจาอากาศตรี พนาดร จวบฤกษเย็น

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

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี พนาสันต เมืองมูล
พันจาอากาศตรี พยุง เคนพันคอ
พันจาอากาศตรี พโยม วราลักษณ
พันจาอากาศตรี พรชัย ใจตั้ง
พันจาอากาศตรี พรรศักดิ์ สรอยสั้น
พันจาอากาศตรี พรรษา
สุนทรรัตนารักษ
พันจาอากาศตรี พรโรจน ธุวะนุติ
พันจาอากาศตรี พรวสิทธิ์ ประสาน
พันจาอากาศตรี พรสุวัชร จิตรตรง
พันจาอากาศตรี พรหมรัตน
กันยะบุตร
พันจาอากาศตรี พฤชานนท
ชาญลิขิต
พันจาอากาศตรี พฤทธิ์ ประทุมมาศ
พันจาอากาศตรี พฤนธา ชัยยะ
พันจาอากาศตรี พล บุตตะวงษ
พันจาอากาศตรี พลพลัฏฐ
จินดาพัฒนวาณิช
พันจาอากาศตรี พลภัทร เกตุรัตน
พันจาอากาศตรี พลภัทร มณีเติม
พันจาอากาศตรี พลภัทร เมืองศิริ
พันจาอากาศตรี พลยุติ แจงอรุณ
พันจาอากาศตรี พลาพล ภูมิไชยา
พันจาอากาศตรี พศิษฐ ฐิติชนินทรัฐ

๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศตรี พสิษฐ ชาญโลหะ
พันจาอากาศตรี พสิษฐ วงษลา
พันจาอากาศตรี พสุชา นาคคลาย
พันจาอากาศตรี พัชรพล มวงทอง
พันจาอากาศตรี พัชรวิทย บุบผา
พันจาอากาศตรี พัชระ
เนียมโพธิ์ทอง
พันจาอากาศตรี พัฒนชัย
อินประสิทธิ์
พันจาอากาศตรี พัฒนศักดิ์
โพธิ์ไพบูลย
พันจาอากาศตรี พัฒนา ทองแดง
พันจาอากาศตรี พัฒนา สุจริตธรรม
พันจาอากาศตรี พัทธพล พรหมพินิจ
พันจาอากาศตรี พันธิน สนธิวัฒน
พันจาอากาศตรี พัลลภ ศรีสังขงาม
พันจาอากาศตรี พัสกร วรพรรณเดช
พันจาอากาศตรี พานิช ครองปญญา
พันจาอากาศตรี พิชญกานต สงแจง
พันจาอากาศตรี พิชญพล ขยันยิ่ง
พันจาอากาศตรี พิชัย ประสงคอยู
พันจาอากาศตรี พิชัย ภูขีด
พันจาอากาศตรี พิชากร สิทธิสาร
พันจาอากาศตรี พิชิต กงแกว
พันจาอากาศตรี พิชิต วองไว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑๙๖ พันจาอากาศตรี พิชิต อังฉกรรจ
๑๑๙๗ พันจาอากาศตรี พิชิตชัย
ศาสนสุพินธ
๑๑๙๘ พันจาอากาศตรี พิเชฎฐ เจริญศักดิ์
๑๑๙๙ พันจาอากาศตรี พิเชษฐ นอยสําเนียง
๑๒๐๐ พันจาอากาศตรี พิเชษฐ วงศเยาว
๑๒๐๑ พันจาอากาศตรี พิทยา อินทมี
๑๒๐๒ พันจาอากาศตรี พิทักษ แกวกงพาน
๑๒๐๓ พันจาอากาศตรี พิทักษ สมใจ
๑๒๐๔ พันจาอากาศตรี พิทักษ สุวรรละโพลง
๑๒๐๕ พันจาอากาศตรี พิทักษชน
ธรรมธรานุรักษ
๑๒๐๖ พันจาอากาศตรี พิทักษพงศ
เอี่ยมนอก
๑๒๐๗ พันจาอากาศตรี พินิจศักดิ์
ไชยตระกูลวัฒน
๑๒๐๘ พันจาอากาศตรี พิพัฒน ฟกนามนต
๑๒๐๙ พันจาอากาศตรี พิพัฒนชัย พุมนิล
๑๒๑๐ พันจาอากาศตรี พิพัฒนพงษ
หมูหมื่นศรี
๑๒๑๑ พันจาอากาศตรี พิภู ทองชางเหล็ก
๑๒๑๒ พันจาอากาศตรี พิรพงศ
กอยเหาะกูล
๑๒๑๓ พันจาอากาศตรี พิรุฬห โรจนวิภาต
๑๒๑๔ พันจาอากาศตรี พิศาล มิเลย

๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศตรี พิษณุ คํานึง
พันจาอากาศตรี พิษณุ นันทิกะ
พันจาอากาศตรี พิษณุ พูนมา
พันจาอากาศตรี พิษณุ โพธิ์ฤทธิ์
พันจาอากาศตรี พิษณุ เลาตระกูล
พันจาอากาศตรี พิษณุวัฒน
คันธอุลิศ
พันจาอากาศตรี พิสิฐชัย แจมแจง
พันจาอากาศตรี พิสิทธิ์ ผิวพรรณ
พันจาอากาศตรี พิสิษฐ เพ็ชรวิเศษ
พันจาอากาศตรี พิสุทธิ์ ปาละนันทน
พันจาอากาศตรี พิสุทธิ์ สุขประเสริฐ
พันจาอากาศตรี พีรณัฐ เอกสิรินิยม
พันจาอากาศตรี พีรพงษ พัฒนิบูลย
พันจาอากาศตรี พีรพนธ ศรีสวัสดิ์
พันจาอากาศตรี พีรพล
ลาวัณลักขณา
พันจาอากาศตรี พีรพัฒน บุญเพ็ง
พันจาอากาศตรี พีรพัฒน เพ็ชรวิเศษ
พันจาอากาศตรี พีรพัฒน แสนหาญ
พันจาอากาศตรี พีรภาส คงพินิจ
พันจาอากาศตรี พีรวัฒน ทองขาว
พันจาอากาศตรี พีรวัฒน อาษาขันธ
พันจาอากาศตรี พีรวัส สวางวงศ
พันจาอากาศตรี พีรวิชญ รมสายหยุด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี พีรวิทย คงสนั่น
พันจาอากาศตรี พีรวุฒิ ชุมเมืองปก
พันจาอากาศตรี พีระฉัตร อุนออน
พันจาอากาศตรี พีระพงศ จันทพงษ
พันจาอากาศตรี พีระพงศ พันธุเพียร
พันจาอากาศตรี พีระพงศ
พานิชรัตน
พันจาอากาศตรี พีระพัฒน ทองเทพ
พันจาอากาศตรี พีระพัฒน
สุขประเสริฐ
พันจาอากาศตรี พีระพันธ คําพูล
พันจาอากาศตรี พีระพันธุ คําชมภู
พันจาอากาศตรี พีระยุทธ ศรีสุข
พันจาอากาศตรี พีระศิลป แปนทอง
พันจาอากาศตรี พุฒิพงศ เสมอ
พันจาอากาศตรี พุฒิพงษ พะวงษ
พันจาอากาศตรี พูมมนัส จันทรเข็ม
พันจาอากาศตรี พูหพัฏฐ ผลวัฒนะ
พันจาอากาศตรี เพชราวุธ เพชรโยธา
พันจาอากาศตรี เพ็ญเพชร สิงหสม
พันจาอากาศตรี เพิ่มศักดิ์ สมปอย
พันจาอากาศตรี ไพรโรจน ตาสวาง
พันจาอากาศตรี ไพโรจน พวงศิริ
พันจาอากาศตรี ไพโรจน รื่นแสง
พันจาอากาศตรี ไพโรจน สัยเสือ

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๒๖๑ พันจาอากาศตรี ไพศาล
วรสมุทรปราการ
๑๒๖๒ พันจาอากาศตรี ภควัจน ระยาเพชร
๑๒๖๓ พันจาอากาศตรี ภควัต อริยะวงค
๑๒๖๔ พันจาอากาศตรี ภพกร อารยะโชติ
๑๒๖๕ พันจาอากาศตรี ภมร เลสัก
๑๒๖๖ พันจาอากาศตรี ภมรพล บุญธรรม
๑๒๖๗ พันจาอากาศตรี ภรดร จอยสูงเนิน
๑๒๖๘ พันจาอากาศตรี ภราดร วงษปนแกว
๑๒๖๙ พันจาอากาศตรี ภราดร สิงหคลาน
๑๒๗๐ พันจาอากาศตรี ภวณัฐ หนอแกว
๑๒๗๑ พันจาอากาศตรี ภัคพล ลาภเวช
๑๒๗๒ พันจาอากาศตรี ภัทณพงษ สุวรรณะ
๑๒๗๓ พันจาอากาศตรี ภัทรณรักษ อูคํา
๑๒๗๔ พันจาอากาศตรี ภัทรพงศ ทองมา
๑๒๗๕ พันจาอากาศตรี ภัทรพงศ
ลีพงษศักดิ์
๑๒๗๖ พันจาอากาศตรี ภัทรพงศ อิ่มกระจาง
๑๒๗๗ พันจาอากาศตรี ภัทรพงษ
นวลสันเทียะ
๑๒๗๘ พันจาอากาศตรี ภัทรพงษ สิงหรักษ
๑๒๗๙ พันจาอากาศตรี ภัทรพล ใจมั่น
๑๒๘๐ พันจาอากาศตรี ภัทรพล สุภาเฮือง
๑๒๘๑ พันจาอากาศตรี ภัทราวุธ
คูศิริวานิชกร

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

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี ภัสกร ชูประจง
พันจาอากาศตรี ภาคภูมิ เกษรบัว
พันจาอากาศตรี ภาคภูมิ บุญอิ่ม
พันจาอากาศตรี ภาคภูมิ แสงศาสตร
พันจาอากาศตรี ภาคภูมิ โสพิกุล
พันจาอากาศตรี ภาคภูมิ อินทร
พันจาอากาศตรี ภาคิน เอกสิรินิยม
พันจาอากาศตรี ภาณุเกียรติ เกาะคู
พันจาอากาศตรี ภาณุเดช ผลสะอาด
พันจาอากาศตรี ภาณุพงศ
ครุฑธมงคล
พันจาอากาศตรี ภาณุพงศ ตือพงษ
พันจาอากาศตรี ภาณุพงศ นอยมณี
พันจาอากาศตรี ภาณุพงศ นัยพร
พันจาอากาศตรี ภาณุพงศ
นาคไพบูลย
พันจาอากาศตรี ภาณุพงศ บัวแสง
พันจาอากาศตรี ภาณุพงศ ศิริมงคล
พันจาอากาศตรี ภาณุพันธ
สวางจันทร
พันจาอากาศตรี ภาณุมาส
อินทรโพธิ์
พันจาอากาศตรี ภาณุรักษ คงสุข
พันจาอากาศตรี ภาณุรุจ วงศสวาง
พันจาอากาศตรี ภาณุวัฒน ชวดรัมย

๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศตรี ภาณุวัฒน นามพรม
พันจาอากาศตรี ภานุพงศ ชาธงชัย
พันจาอากาศตรี ภานุพงศ บุญหนู
พันจาอากาศตรี ภานุพงศ ปดทุม
พันจาอากาศตรี ภานุพงษ มูลคร
พันจาอากาศตรี ภานุพงษ
สุคนธพงศ
พันจาอากาศตรี ภานุมาศ คําวา
พันจาอากาศตรี ภานุรุจ เกษรแกว
พันจาอากาศตรี ภานุวัฒน ทองลอย
พันจาอากาศตรี ภานุวัฒน ทองไสย
พันจาอากาศตรี ภานุวัฒน ผลาหาญ
พันจาอากาศตรี ภาสกร
สายบุญเคียง
พันจาอากาศตรี ภาสกร เหมบุตร
พันจาอากาศตรี ภาสวัฒน พินขุนทด
พันจาอากาศตรี ภิญโญ อินใจกุล
พันจาอากาศตรี ภิรมย คาสบาย
พันจาอากาศตรี ภูชิต ตอวาศ
พันจาอากาศตรี ภูชิต อภิศร
พันจาอากาศตรี ภูบดี นุชเทียน
พันจาอากาศตรี ภูภูมิ เสริมสุข
พันจาอากาศตรี ภูมิฐาน
จันทรภูติผลากร
พันจาอากาศตรี ภูมินทร เพ็งพา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓๒๕ พันจาอากาศตรี ภูมิพัฒน
สุขประเสริฐ
๑๓๒๖ พันจาอากาศตรี ภูมิภัทร ศรีโนเรศน
๑๓๒๗ พันจาอากาศตรี ภูมิฤทธิ์ ศรีเงินดี
๑๓๒๘ พันจาอากาศตรี ภูริทัต ศิริวรรณ
๑๓๒๙ พันจาอากาศตรี ภูริทัต อาจสําอางค
๑๓๓๐ พันจาอากาศตรี ภูริทัศน แจงประยูร
๑๓๓๑ พันจาอากาศตรี ภูวนัย บุญญาสุ
๑๓๓๒ พันจาอากาศตรี ภูวนัย มวงแกว
๑๓๓๓ พันจาอากาศตรี ภูวนาถ ไชยวงษา
๑๓๓๔ พันจาอากาศตรี ภูวเนศ สุวรรณพรม
๑๓๓๕ พันจาอากาศตรี ภูวพล โสภาพล
๑๓๓๖ พันจาอากาศตรี มกรเกตน พูสี
๑๓๓๗ พันจาอากาศตรี มงคล เขียวรัมย
๑๓๓๘ พันจาอากาศตรี มงคล เขียวหวาน
๑๓๓๙ พันจาอากาศตรี มงคล บริบูรณ
๑๓๔๐ พันจาอากาศตรี มงคล
บุบผามาตานัง
๑๓๔๑ พันจาอากาศตรี มงคล พันธทา
๑๓๔๒ พันจาอากาศตรี มงคล วิจิตรฐากูร
๑๓๔๓ พันจาอากาศตรี มงคลกิตติ์
นิธิเดชพสิษฐ
๑๓๔๔ พันจาอากาศตรี มณเฑียร เกลื้อคํา
๑๓๔๕ พันจาอากาศตรี มณนคร ทิพวงศ
๑๓๔๖ พันจาอากาศตรี มณี กลิ่นหอม

๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศตรี มนตรี กลิ่นหอม
พันจาอากาศตรี มนตรี จันทรแพง
พันจาอากาศตรี มนตรี ปดตาระโพธิ์
พันจาอากาศตรี มนตรี สาระกูล
พันจาอากาศตรี มนตรี
แหวนประดับ
พันจาอากาศตรี มนตวิทย พิสิฐบุตร
พันจาอากาศตรี มนัส ศรีคอ
พันจาอากาศตรี มนูกิตต โกสุมภ
พันจาอากาศตรี มรกต ไพรบึง
พันจาอากาศตรี มฤคินทร คุมวงศ
พันจาอากาศตรี มหิทธิกรรณ
คําตะเพ็ชร
พันจาอากาศตรี มังกรทอง
ตอนสันเทียะ
พันจาอากาศตรี มานพ เวียงพล
พันจาอากาศตรี มานพชัย
สรอยพลอย
พันจาอากาศตรี มานะพงษ ทํากินดี
พันจาอากาศตรี มานัสชัย
วงษพระจันทร
พันจาอากาศตรี มาโนช โพธิ์ดวง
พันจาอากาศตรี มารุต เจริญถิ่น
พันจาอากาศตรี มารุตพงศ สาลีมนต
พันจาอากาศตรี มิตรชัย ศรีเสมอ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓๖๗ พันจาอากาศตรี เมฆวรรณ
แมนจันทร
๑๓๖๘ พันจาอากาศตรี เมตไตรรัตน
ทับประเสริฐ
๑๓๖๙ พันจาอากาศตรี เมธัส เดชเสน
๑๓๗๐ พันจาอากาศตรี เมธา แกวเปลง
๑๓๗๑ พันจาอากาศตรี เมธา นิ่มนวล
๑๓๗๒ พันจาอากาศตรี เมธา บําเริบ
๑๓๗๓ พันจาอากาศตรี เมธาโรจน คณิตสุทธิ์
๑๓๗๔ พันจาอากาศตรี เมธี คําพาลักษณ
๑๓๗๕ พันจาอากาศตรี ยงยศ ยอนเพชร
๑๓๗๖ พันจาอากาศตรี ยงยุทธ เทศฉาย
๑๓๗๗ พันจาอากาศตรี ยศเจริญ ภัทรนิธิกุล
๑๓๗๘ พันจาอากาศตรี ยศพัฒน ทองมี
๑๓๗๙ พันจาอากาศตรี ยศวีร ฉัตรพงศมนัส
๑๓๘๐ พันจาอากาศตรี ยอดกวี นาคสุวรรณ
๑๓๘๑ พันจาอากาศตรี ยอดพนา ดวงเงิน
๑๓๘๒ พันจาอากาศตรี ยิ่งพันธ ฟกงาม
๑๓๘๓ พันจาอากาศตรี ยิ่งวิรุฬห ขุนเจริญ
๑๓๘๔ พันจาอากาศตรี ยุตพงศ แกวกา
๑๓๘๕ พันจาอากาศตรี ยุทธไกร ชัยลิ้นฟา
๑๓๘๖ พันจาอากาศตรี ยุทธจักร กาเบา
๑๓๘๗ พันจาอากาศตรี ยุทธฉัตร ดวงมณี
๑๓๘๘ พันจาอากาศตรี ยุทธนา
เกษตรกุลทรัพย

๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศตรี ยุทธนา ตั้งตน
พันจาอากาศตรี ยุทธนา ทับบุญมี
พันจาอากาศตรี ยุทธนา เปไธสง
พันจาอากาศตรี ยุทธนา ผุยวรรณ
พันจาอากาศตรี ยุทธนา เพ็งพูล
พันจาอากาศตรี ยุทธนา อาจจินดา
พันจาอากาศตรี ยุทธนา อินทรลอย
พันจาอากาศตรี ยุทธนา อินทรักษ
พันจาอากาศตรี ยุทธพงษ กฤษแกว
พันจาอากาศตรี ยุทธพิชัย ชวยงาน
พันจาอากาศตรี ยุทธภูมิ ชัยวงค
พันจาอากาศตรี ยุทธภูมิ ณ พัทลุง
พันจาอากาศตรี ยุทธภูมิ ริ้วสุนทร
พันจาอากาศตรี ยุทธภูมิ ศรีสวรรค
พันจาอากาศตรี ยุทธศักดิ์
เชื้อสีนนตรี
พันจาอากาศตรี ยุทธศักดิ์
พรหมโยธา
พันจาอากาศตรี ยุทธสิทธิ์ บัวแฝก
พันจาอากาศตรี เยี่ยมตะวัน
งามยิ่งมาก
พันจาอากาศตรี โยธิน กลาณรงค
พันจาอากาศตรี โยธิน จาสูงเนิน
พันจาอากาศตรี โยธิน ธรรมโม
พันจาอากาศตรี โยธิน สายสอาด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔๑๑ พันจาอากาศตรี โยธิน หลักเมือง
๑๔๑๒ พันจาอากาศตรี รณกร ดาวสุข
๑๔๑๓ พันจาอากาศตรี รณกร
สงวนศุภนิมิต
๑๔๑๔ พันจาอากาศตรี รณกฤต
ฝปากเพราะ
๑๔๑๕ พันจาอากาศตรี รณชัย นากสุก
๑๔๑๖ พันจาอากาศตรี รณชัย สมเงิน
๑๔๑๗ พันจาอากาศตรี รนกฤต มะโนนัย
๑๔๑๘ พันจาอากาศตรี รวีกร คําแผน
๑๔๑๙ พันจาอากาศตรี รวีกานต
โพธิ์กลางดอน
๑๔๒๐ พันจาอากาศตรี รักศิลป ลองทอง
๑๔๒๑ พันจาอากาศตรี รังสรรค นามแสง
๑๔๒๒ พันจาอากาศตรี รังสันต กองนอย
๑๔๒๓ พันจาอากาศตรี รังสิมันตุ พืชนะ
๑๔๒๔ พันจาอากาศตรี รัชกฤช
ธํารงชัยชูสิน
๑๔๒๕ พันจาอากาศตรี รัชชานนท เทศดี
๑๔๒๖ พันจาอากาศตรี รัชชานนท
ไสยวรรณ
๑๔๒๗ พันจาอากาศตรี รัชพล กลิ่นประทุม
๑๔๒๘ พันจาอากาศตรี รัชราช ยิ้มพราย
๑๔๒๙ พันจาอากาศตรี รัชรุจ จันทชูโต
๑๔๓๐ พันจาอากาศตรี รัฏฐกรณ เขียวมณีย

๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศตรี รัฏฐภัทร จารุสิงห
พันจาอากาศตรี รัฐกร สุดไธสง
พันจาอากาศตรี รัฐกาล เนาวราช
พันจาอากาศตรี รัฐชนน มิตรรัตน
พันจาอากาศตรี รัฐชัย ปาลโมกข
พันจาอากาศตรี รัฐพงศ คํามี
พันจาอากาศตรี รัฐพล พรมสุภา
พันจาอากาศตรี รัฐพล เฟองดี
พันจาอากาศตรี รัฐพล สุยอย
พันจาอากาศตรี รัฐรุจน
วัชรฐิติรัฐคุณ
พันจาอากาศตรี รัตนชัย ชมผึ้ง
พันจาอากาศตรี รัตนโชค
ชํานาญพานิช
พันจาอากาศตรี รัตนโชติ พันธุวิไล
พันจาอากาศตรี รัตนตรัย
รอบชองหวัด
พันจาอากาศตรี รัตนพล
เชี่ยวเชลงพจน
พันจาอากาศตรี รัตนวิทย ทองไสว
พันจาอากาศตรี รัตนศักดิ์ ฉัตรรักษา
พันจาอากาศตรี ราชธานี ชนะพิณ
พันจาอากาศตรี ราชศักดิ์ จันทวะรี
พันจาอากาศตรี ราชันย กันจินะ
พันจาอากาศตรี ราชันย ชนีวงษ

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

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี ราเชน พิกุลทอง
พันจาอากาศตรี ราเชนทร ทองหลอ
พันจาอากาศตรี ราม ภูมิพันธ
พันจาอากาศตรี รุงเพชร ปจวงค
พันจาอากาศตรี รุงรุจ สมปอง
พันจาอากาศตรี เรวัต แสงศรี
พันจาอากาศตรี เรวัติ วัชรสิทธิ์
พันจาอากาศตรี เรืองยศ มิชสิน
พันจาอากาศตรี เรืองศักดิ์ หาญยุทธ
พันจาอากาศตรี โรจนศักดิ์
ทองหลอม
พันจาอากาศตรี ฤชัย พรหมมูล
พันจาอากาศตรี ฤทธิเดช ทวีคํา
พันจาอากาศตรี ฤทธิรงค
ปาละกะวงศ
พันจาอากาศตรี ฤทธิฤกษ
กะเหวาทอง
พันจาอากาศตรี ลภัท บุตวงษ
พันจาอากาศตรี ลมกรด ปราโมช
พันจาอากาศตรี ลิขิต กาละพันธ
พันจาอากาศตรี ลิขิต เชื้อบุญ
พันจาอากาศตรี ลิขิต ภมรพล
พันจาอากาศตรี เลิศ หริจิระติวงศ
พันจาอากาศตรี วงศพัทธ มั่งมี
พันจาอากาศตรี วงศพัทธ วรแสน

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศตรี วชิรวิทย ขานดํา
พันจาอากาศตรี วชิระ จอมนงค
พันจาอากาศตรี วชิระ พานไหม
พันจาอากาศตรี วชิระ สมบูรณมนต
พันจาอากาศตรี วชิราวุธ แกวพนัส
พันจาอากาศตรี วฐิวัฒน ละครวงศ
พันจาอากาศตรี วณัฐพงศ ดวงมะโน
พันจาอากาศตรี วธาวุธ กมลเพ็ชร
พันจาอากาศตรี วนาพล ภูมิบุญ
พันจาอากาศตรี วรจักร ภูบุญเติม
พันจาอากาศตรี วรเชษฐ จัตุเนตร
พันจาอากาศตรี วรโชติ ชูศรี
พันจาอากาศตรี วรณรงค มีปาน
พันจาอากาศตรี วรเดช กลอมเกษม
พันจาอากาศตรี วรเดช ศรีลาศักดิ์
พันจาอากาศตรี วรทัศน
อักษรวงศิลป
พันจาอากาศตรี วรเทพ แกวดํา
พันจาอากาศตรี วรปรัชญ รัตนมงคล
พันจาอากาศตรี วรพงศ เนตรบุตร
พันจาอากาศตรี วรพงษ เยาวบุตร
พันจาอากาศตรี วรพล จันทะคาม
พันจาอากาศตรี วรพล สุขประเสริฐ
พันจาอากาศตรี วรพัฒน อินสวาง
พันจาอากาศตรี วรภัทร ปานกลอม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี วรยุท จั๊บโปรย
พันจาอากาศตรี วรรณชาติ สืบสุทธา
พันจาอากาศตรี วรรณชาย ชาวนา
พันจาอากาศตรี วรรธนวุฒิ ณ นาน
พันจาอากาศตรี วรวัช เทศกูล
พันจาอากาศตรี วรวัฒน เจริญพรอม
พันจาอากาศตรี วรวัฒน มั่นเข็มทอง
พันจาอากาศตรี วรวัฒน หอมหวล
พันจาอากาศตรี วรวิช สุกรินทร
พันจาอากาศตรี วรวิทย ยงทอง
พันจาอากาศตรี วรวิทย วงคทอง
พันจาอากาศตรี วรวุฒิ กิ่งสันเทียะ
พันจาอากาศตรี วรวุฒิ
ชุมเชิงกาญจน
พันจาอากาศตรี วรวุฒิ ปานพรม
พันจาอากาศตรี วรศักดิ์ ภักดีศรี
พันจาอากาศตรี วรสิทธิ์ คันทะพรม
พันจาอากาศตรี วรัญู ชูเลิศ
พันจาอากาศตรี วรัญู
หาญภิญญาคง
พันจาอากาศตรี วรันทร อินพาเพียร
พันจาอากาศตรี วรากรณ แสงจันทร
พันจาอากาศตรี วรายุ แจมจํารัส
พันจาอากาศตรี วรายุทธ กิ่งเกตุ
พันจาอากาศตรี วรายุทธ ครุธคํารพ

๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

พันจาอากาศตรี วราวุฒิ เนื่องสุนัย
พันจาอากาศตรี วรุฒ แสงศร
พันจาอากาศตรี วรุต บูชา
พันจาอากาศตรี วรุตม เจริญสุข
พันจาอากาศตรี วรุตม สุทธิพันธุ
พันจาอากาศตรี วรุตม ใสใหม
พันจาอากาศตรี วรุพัชร ศรีสวัสดิ์
พันจาอากาศตรี วศิน สกุณา
พันจาอากาศตรี วสันต แกวตุมกา
พันจาอากาศตรี วสันต ขจรสืบ
พันจาอากาศตรี วสันต จินตนานนท
พันจาอากาศตรี วสันต พึ่งอารมณ
พันจาอากาศตรี วสันต ภูครองแถว
พันจาอากาศตรี วสันต เยี่ยงคนไทย
พันจาอากาศตรี วสันต สิงขรอาสน
พันจาอากาศตรี วสันต อยูรัศมีจันทร
พันจาอากาศตรี วสุธาร เดชเพชร
พันจาอากาศตรี วสุพล นิ่มสุวรรณ
พันจาอากาศตรี วัชรเทพ มารศรี
พันจาอากาศตรี วัชรพงศ พลสังข
พันจาอากาศตรี วัชรพงษ วิมลใย
พันจาอากาศตรี วัชรพงษ สุขพอดี
พันจาอากาศตรี วัชรพนธ
เหลืองทศพร
๑๕๔๔ พันจาอากาศตรี วัชรพล ทองลอย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี วัชรพล ประกิ่ง
พันจาอากาศตรี วัชรพล รื่นฤทธิ์
พันจาอากาศตรี วัชรพันธ กันธุระ
พันจาอากาศตรี วัชระ จันทรนอย
พันจาอากาศตรี วัชระ ใบไม
พันจาอากาศตรี วัชระ รูปเลิศ
พันจาอากาศตรี วัชรากร งามเจริญ
พันจาอากาศตรี วัชรากร วงละคร
พันจาอากาศตรี วัชรินทร สิงหทุม
พันจาอากาศตรี วัชริศ จิระวัฒน
พันจาอากาศตรี วัฒนชัย แกวขาว
พันจาอากาศตรี วัฒนชัย เต็มพรอม
พันจาอากาศตรี วัฒนา ไชยณรงค
พันจาอากาศตรี วัฒนา สัจจา
พันจาอากาศตรี วันฉัตร พันสอน
พันจาอากาศตรี วันเฉลิม เริงทรัพย
พันจาอากาศตรี วันเฉลิม สมสกุล
พันจาอากาศตรี วันชนะ คงยิ้ม
พันจาอากาศตรี วันชนะ มุงการ
พันจาอากาศตรี วันชนะ วงคผาบุตร
พันจาอากาศตรี วันชนะ ศศิธรวัน
พันจาอากาศตรี วันชัย เงินนอก
พันจาอากาศตรี วันชัย ใจกัณฑ
พันจาอากาศตรี วันชัย โพธิ์คํา
พันจาอากาศตรี วันสมโภชน พีอุดม

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๕๗๐ พันจาอากาศตรี วัลลพ พึ่งศิริ
๑๕๗๑ พันจาอากาศตรี วัลลภ
แกวพันพฤกษ
๑๕๗๒ พันจาอากาศตรี วัลลภ คลายทอง
๑๕๗๓ พันจาอากาศตรี วัสพล มะสกล
๑๕๗๔ พันจาอากาศตรี วาทิต
ชูภาระสุวรรณ
๑๕๗๕ พันจาอากาศตรี วาทิตย
เพ็ชรประดับ
๑๕๗๖ พันจาอากาศตรี วาทิน พินเดช
๑๕๗๗ พันจาอากาศตรี วารวิทย วันลา
๑๕๗๘ พันจาอากาศตรี วิกรม ปรีชาสนธิกุล
๑๕๗๙ พันจาอากาศตรี วิชัย คิดถูก
๑๕๘๐ พันจาอากาศตรี วิชัย บุญรอด
๑๕๘๑ พันจาอากาศตรี วิชัย หมอวงค
๑๕๘๒ พันจาอากาศตรี วิชิต จันทร
๑๕๘๓ พันจาอากาศตรี วิชิต ถึงแสง
๑๕๘๔ พันจาอากาศตรี วิเชียร ชํานาญรบ
๑๕๘๕ พันจาอากาศตรี วิทยพร มุสิกโชติ
๑๕๘๖ พันจาอากาศตรี วิทยา กิ่งตุม
๑๕๘๗ พันจาอากาศตรี วิทยา คงลําใย
๑๕๘๘ พันจาอากาศตรี วิทยา จาเกาะ
๑๕๘๙ พันจาอากาศตรี วิทยา บัณฑิตย
๑๕๙๐ พันจาอากาศตรี วิทยา พลแกว
๑๕๙๑ พันจาอากาศตรี วิทยา สุราราษฎร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖

หนา ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี วิทยาลัย ทบดาน
พันจาอากาศตรี วิทวัส ผอสูงเนิน
พันจาอากาศตรี วิทวัส พิมพเปย
พันจาอากาศตรี วิทวัส แสนมนตรี
พันจาอากาศตรี วิทิต ศรีคําหรั่ง
พันจาอากาศตรี วิธาน พานชมภู
พันจาอากาศตรี วินัย กอบธัญกิจ
พันจาอากาศตรี วินัย ดารินรัมย
พันจาอากาศตรี วินัย พันธุรัตน
พันจาอากาศตรี วิภาส เขียวหวาน
พันจาอากาศตรี วิรัตน ทาเพชร
พันจาอากาศตรี วิริยะ ราตรี
พันจาอากาศตรี วิรุฬห โสภาราษฎร
พันจาอากาศตรี วิโรจน คําจีน
พันจาอากาศตรี วิโรจน ปรีชา
พันจาอากาศตรี วิโรจน ยุปานันต
พันจาอากาศตรี วิวัฒน เมทา
พันจาอากาศตรี วิศรุต กลิ่นทอง
พันจาอากาศตรี วิศรุต เนตรอนงค
พันจาอากาศตรี วิศรุต โสดา
พันจาอากาศตรี วิศวะ ราชวงศ
พันจาอากาศตรี วิษณุ เชื้อทอง
พันจาอากาศตรี วิษณุ ทองเนตร
พันจาอากาศตรี วิษณุ โนศรี
พันจาอากาศตรี วิษณุ ผิวเกลี้ยง

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศตรี วิษณุ พัดงาม
พันจาอากาศตรี วิษณุ แพงวิเศษ
พันจาอากาศตรี วิษณุ สีเชียงราช
พันจาอากาศตรี วิษณุกรณ
ศรพรหมวิเศษ
พันจาอากาศตรี วิสิทธิศักดิ์ แกวใส
พันจาอากาศตรี วีรจิตร บัวศรี
พันจาอากาศตรี วีรฉันท รุงเรืองศรี
พันจาอากาศตรี วีรชัย นอมสูงเนิน
พันจาอากาศตรี วีรพงษ ตาไธสง
พันจาอากาศตรี วีรพล ตะนา
พันจาอากาศตรี วีรพล เตาสุวรรณ
พันจาอากาศตรี วีรภัทร น้ําเพชร
พันจาอากาศตรี วีรภัทร อภัยพงษ
พันจาอากาศตรี วีรยุทธ จิตคํานึง
พันจาอากาศตรี วีรยุทธ ชื่นพิมล
พันจาอากาศตรี วีรยุทธ ทรัพยผุด
พันจาอากาศตรี วีรยุทธ หาญศึก
พันจาอากาศตรี วีรยุทธ ออเขายอย
พันจาอากาศตรี วีรวัชร นครครื้น
พันจาอากาศตรี วีรวัฒน ปานมวง
พันจาอากาศตรี วีระชัย ทับทิมทอง
พันจาอากาศตรี วีระชัย บุตรศิริ
พันจาอากาศตรี วีระชัย ศรีบุญราม
พันจาอากาศตรี วีระพงค สวัสดิโกมล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖๔๑ พันจาอากาศตรี วีระพงษ ใจอารีย
๑๖๔๒ พันจาอากาศตรี วีระพงษ ปนเพชร
๑๖๔๓ พันจาอากาศตรี วีระพัฒณ
ลิตาพัณณ
๑๖๔๔ พันจาอากาศตรี วีระยุทธ
กอยสุวรรณ
๑๖๔๕ พันจาอากาศตรี วีระยุทธ งิ้วลาย
๑๖๔๖ พันจาอากาศตรี วีระยุทธ แพนไธสง
๑๖๔๗ พันจาอากาศตรี วีระยุทธ วงคจําปา
๑๖๔๘ พันจาอากาศตรี วีระวัฒน ชื่นนางชี
๑๖๔๙ พันจาอากาศตรี วีระศักดิ์ แกวสวาง
๑๖๕๐ พันจาอากาศตรี วุฒิ วงศพุฒ
๑๖๕๑ พันจาอากาศตรี วุฒิฉัตร สัมฤทธิ์
๑๖๕๒ พันจาอากาศตรี วุฒิชัย ชิดทอง
๑๖๕๓ พันจาอากาศตรี วุฒิชัย เย็นใจ
๑๖๕๔ พันจาอากาศตรี วุฒิชัย ระยับศรี
๑๖๕๕ พันจาอากาศตรี วุฒิชัย วราโภค
๑๖๕๖ พันจาอากาศตรี วุฒิชัย วัฒนสุข
๑๖๕๗ พันจาอากาศตรี วุฒิชัย สุโรพันธ
๑๖๕๘ พันจาอากาศตรี วุฒิชัย หลาดวงดี
๑๖๕๙ พันจาอากาศตรี วุฒิชัย อุมะวรรณ
๑๖๖๐ พันจาอากาศตรี วุฒินันท ลอยนอก
๑๖๖๑ พันจาอากาศตรี วุฒิพงษ
จามนอยพรหม
๑๖๖๒ พันจาอากาศตรี วุฒิพงษ ทองประไพ

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๖๖๓ พันจาอากาศตรี วุฒิพงษ
ประสารทอง
๑๖๖๔ พันจาอากาศตรี วุฒิพงษ พันธุสวัสดิ์
๑๖๖๕ พันจาอากาศตรี วุฒิพันธ บุตรเพ็ง
๑๖๖๖ พันจาอากาศตรี วุฒิภัทร
คุณากรวงศ
๑๖๖๗ พันจาอากาศตรี วุฒิโรจน ราชรักษ
๑๖๖๘ พันจาอากาศตรี วุฒิวงศ สุกสี
๑๖๖๙ พันจาอากาศตรี วุฒิวัฒน ศิริปโชติ
๑๖๗๐ พันจาอากาศตรี เวสารัช ชัดชวงโชติ
๑๖๗๑ พันจาอากาศตรี ไวยวุฒิ กิ่งไทร
๑๖๗๒ พันจาอากาศตรี ศตวรรษ คงอิ่ม
๑๖๗๓ พันจาอากาศตรี ศตวรรษ จันทวรรณ
๑๖๗๔ พันจาอากาศตรี ศตวรรษ แดงออง
๑๖๗๕ พันจาอากาศตรี ศตวรรษ ตระกูลวงศ
๑๖๗๖ พันจาอากาศตรี ศตวรรษ ทองยอย
๑๖๗๗ พันจาอากาศตรี ศตวรรษ แมนจันทึก
๑๖๗๘ พันจาอากาศตรี ศตวรรษ วงศมา
๑๖๗๙ พันจาอากาศตรี ศตายุ แดงสกล
๑๖๘๐ พันจาอากาศตรี ศรชัย แดงสกุล
๑๖๘๑ พันจาอากาศตรี ศรนรินทร มวงเพชร
๑๖๘๒ พันจาอากาศตรี ศรนรินทร
อินทะรังษี
๑๖๘๓ พันจาอากาศตรี ศรพชรพล ทุมบาล
๑๖๘๔ พันจาอากาศตรี ศรราม อัศวะภูมิ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี ศรัณู กวางษี
พันจาอากาศตรี ศรัณู โยธิน
พันจาอากาศตรี ศรัณย จันทรลอย
พันจาอากาศตรี ศรัณย รอตเกษม
พันจาอากาศตรี ศรัณย สกุณา
พันจาอากาศตรี ศรัณย สิงคะกุล
พันจาอากาศตรี ศรัณยณัฐ จักรนอย
พันจาอากาศตรี ศรัทธา เหลืองวีรชัย
พันจาอากาศตรี ศรันธ บัวดิษฐ
พันจาอากาศตรี ศรายุทธ เยาวบุตร
พันจาอากาศตรี ศรายุทธ เรืองเดช
พันจาอากาศตรี ศรายุทธ สายมะณี
พันจาอากาศตรี ศราวุฒิ กัณทะวงศ
พันจาอากาศตรี ศราวุฒิ เกิดสุวรรณ
พันจาอากาศตรี ศราวุฒิ
แกวหนูนวล
พันจาอากาศตรี ศราวุฒิ ชมภักดี
พันจาอากาศตรี ศราวุฒิ ชัยลิ้นฟา
พันจาอากาศตรี ศราวุฒิ บัวมาศ
พันจาอากาศตรี ศราวุฒิ พานิช
พันจาอากาศตรี ศราวุฒิ พิทักษ
พันจาอากาศตรี ศราวุฒิ ศรีบุญเพ็ง
พันจาอากาศตรี ศราวุธ ขุมดวง
พันจาอากาศตรี ศราวุธ คลื่นบรรเลง
พันจาอากาศตรี ศราวุธ ทินันท

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

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศตรี ศราวุธ พวงปาน
พันจาอากาศตรี ศราวุธ มีสมสัตย
พันจาอากาศตรี ศราวุธ มูลสาร
พันจาอากาศตรี ศราวุธ หาญรักษ
พันจาอากาศตรี ศรินทรชัย เกตุถล
พันจาอากาศตรี ศรีสุภัทร เจริญทัพ
พันจาอากาศตรี ศศิธัน กลัดพวง
พันจาอากาศตรี ศศิพงศ จันทรโสม
พันจาอากาศตรี ศักดา พานิชเจริญ
พันจาอากาศตรี ศักดิ์ดา
สรอยสูงเนิน
พันจาอากาศตรี ศักรินทร กรรณสูต
พันจาอากาศตรี ศักรินทร คําอินทร
พันจาอากาศตรี ศิงขร บัวแสน
พันจาอากาศตรี ศิภพ สาระกูล
พันจาอากาศตรี ศิรวิทย แชมจะโปะ
พันจาอากาศตรี ศิรวิษฐ
ประสาทโพธิ์
พันจาอากาศตรี ศิรวุฒิ
หนอทองแดง
พันจาอากาศตรี ศิรสิช ศรีกันหา
พันจาอากาศตรี ศิราวัช สอนพิมพ
พันจาอากาศตรี ศิริเทพ
ศรพรหมฉาย
พันจาอากาศตรี ศิริพงษ บุญรัตน

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

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี ศิริพงษ ศิริพันธุ
พันจาอากาศตรี ศิริพงษ สงวนดี
พันจาอากาศตรี ศิริพล คงศรี
พันจาอากาศตรี ศิริพล สวัสดิ์กิจ
พันจาอากาศตรี ศิริโรจน
ทองพันธอยู
พันจาอากาศตรี ศิริวัฒน แจงกลาง
พันจาอากาศตรี ศิลาวุธ สืบสุนทร
พันจาอากาศตรี ศิวกร แชมจะโปะ
พันจาอากาศตรี ศิวกร ไชยวุฒิ
พันจาอากาศตรี ศิวกร สิงหโห
พันจาอากาศตรี ศิวนันท จําปาพันธ
พันจาอากาศตรี ศิวพล จําปาโท
พันจาอากาศตรี ศิวะ งามยิ่ง
พันจาอากาศตรี ศิวะ สวัสดิรักษา
พันจาอากาศตรี ศิวัช สงนาค
พันจาอากาศตรี ศิวาวุธ บูรณะ
พันจาอากาศตรี ศิสมพงษ อบเชย
พันจาอากาศตรี ศุทธวีร เหมวัตร
พันจาอากาศตรี ศุพจน สีเขียว
พันจาอากาศตรี ศุภกร ขําสุวรรณ
พันจาอากาศตรี ศุภกร บัวผัน
พันจาอากาศตรี ศุภกร ผองแผว
พันจาอากาศตรี ศุภกร อรรถสมบัติ
พันจาอากาศตรี ศุภกฤต ขําดํา

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๗๕๔ พันจาอากาศตรี ศุภกฤต พันธุเพ็ง
๑๗๕๕ พันจาอากาศตรี ศุภกิจ บุญสุข
๑๗๕๖ พันจาอากาศตรี ศุภกิจ
ลักขณานุรักษ
๑๗๕๗ พันจาอากาศตรี ศุภกิตติ์ แพใหญ
๑๗๕๘ พันจาอากาศตรี ศุภกิตติ์ ศิริการ
๑๗๕๙ พันจาอากาศตรี ศุภชพณ จันทรสุข
๑๗๖๐ พันจาอากาศตรี ศุภชัย วรรณศรี
๑๗๖๑ พันจาอากาศตรี ศุภชัย สลับแกว
๑๗๖๒ พันจาอากาศตรี ศุภชัย หวั่นวดี
๑๗๖๓ พันจาอากาศตรี ศุภชัย
เอี่ยมสําอางค
๑๗๖๔ พันจาอากาศตรี ศุภโชค
เจริญนิธิภากร
๑๗๖๕ พันจาอากาศตรี ศุภโชค ลิ่มพันธ
๑๗๖๖ พันจาอากาศตรี ศุภณัฐ ดอกสาคู
๑๗๖๗ พันจาอากาศตรี ศุภณัฐ ธรรมเกษร
๑๗๖๘ พันจาอากาศตรี ศุภณัฐ นิเทศสอน
๑๗๖๙ พันจาอากาศตรี ศุภณัฐ พรมอยู
๑๗๗๐ พันจาอากาศตรี ศุภณัฐ พิการัตน
๑๗๗๑ พันจาอากาศตรี ศุภเดช หลอวงศ
๑๗๗๒ พันจาอากาศตรี ศุภฤกษ แกวโพธิ์คํา
๑๗๗๓ พันจาอากาศตรี ศุภฤกษ คงเมือง
๑๗๗๔ พันจาอากาศตรี ศุภฤกษ
จินดาธัญธิติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี ศุภฤกษ เจริญลาภ
พันจาอากาศตรี ศุภฤกษ ปานขลิบ
พันจาอากาศตรี ศุภฤกษ วงษสมบัติ
พันจาอากาศตรี ศุภฤกษ
ศักดิ์ศรีชนารักษ
พันจาอากาศตรี ศุภวัฒน
วิจารณปรีชา
พันจาอากาศตรี ศุภวิชญ เฉลิมวัฒน
พันจาอากาศตรี ศุภวิชญ พลดี
พันจาอากาศตรี ศุภศักดิ์ หมอกมืด
พันจาอากาศตรี เศรษฐกานต
พวงพุม
พันจาอากาศตรี เศรษฐศักดิ์
นราทอง
พันจาอากาศตรี เศวตโชติ
จันตะคาม
พันจาอากาศตรี สกล ธิปญโย
พันจาอากาศตรี สดใส สุริยสาร
พันจาอากาศตรี สตานนท
ปฐมบัญญัติ
พันจาอากาศตรี สถาพร คําสมาน
พันจาอากาศตรี สถาพร
ธรรมมะจินดา
พันจาอากาศตรี สถาพร เปรี่ยมนอง
พันจาอากาศตรี สถาพร พีระเชื้อ

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๗๙๓ พันจาอากาศตรี สถาพร
รัตนบรรเทิง
๑๗๙๔ พันจาอากาศตรี สถาพร
สุนทรชัยบูรณ
๑๗๙๕ พันจาอากาศตรี สนันตน
ผลัดสุวรรณ
๑๗๙๖ พันจาอากาศตรี สพล ชางประดิษฐ
๑๗๙๗ พันจาอากาศตรี สภารัฐ สาครวิศว
๑๗๙๘ พันจาอากาศตรี สมเกียรติ กางทอง
๑๗๙๙ พันจาอากาศตรี สมเกียรติ
แกนสุวรรณ
๑๘๐๐ พันจาอากาศตรี สมเกียรติ จงแพทย
๑๘๐๑ พันจาอากาศตรี สมคิด เมียขุนทด
๑๘๐๒ พันจาอากาศตรี สมเจตน แสงสุบิน
๑๘๐๓ พันจาอากาศตรี สมชาติ นอยแรม
๑๘๐๔ พันจาอากาศตรี สมประสงค
ปนสุวรรณ
๑๘๐๕ พันจาอากาศตรี สมพงษ เทศทัน
๑๘๐๖ พันจาอากาศตรี สมพงษ พงษวิเศษ
๑๘๐๗ พันจาอากาศตรี สมพงษ หัตถมาศ
๑๘๐๘ พันจาอากาศตรี สมพร สุครีพ
๑๘๐๙ พันจาอากาศตรี สมภพ ลอมวงษ
๑๘๑๐ พันจาอากาศตรี สมภพ แสงตะวัน
๑๘๑๑ พันจาอากาศตรี สมโภช พรหมอักษร
๑๘๑๒ พันจาอากาศตรี สมโภชน วงศใหญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘๑๓ พันจาอากาศตรี สมยศ แกววิเศษ
๑๘๑๔ พันจาอากาศตรี สมรรถชัย นาราศรี
๑๘๑๕ พันจาอากาศตรี สมรรถชัย
ศรีพิทักษ
๑๘๑๖ พันจาอากาศตรี สมรักษ อินสําอาง
๑๘๑๗ พันจาอากาศตรี สมลักษณ ซึ้งถาวร
๑๘๑๘ พันจาอากาศตรี สมศักดิ์ แข็งการ
๑๘๑๙ พันจาอากาศตรี สมศักดิ์ ปวงฟู
๑๘๒๐ พันจาอากาศตรี สมหมาย นาคแดด
๑๘๒๑ พันจาอากาศตรี สยาม เกาจารี
๑๘๒๒ พันจาอากาศตรี สรกฤช รัตนกําเนิด
๑๘๒๓ พันจาอากาศตรี สรร อุดมมิตร
๑๘๒๔ พันจาอากาศตรี สรวิชญ สัมพันธ
๑๘๒๕ พันจาอากาศตรี สรวิศ
วรเชษฐบัญชา
๑๘๒๖ พันจาอากาศตรี สรัญู แสนสุริวงค
๑๘๒๗ พันจาอากาศตรี สรากรณ ดอนถวิล
๑๘๒๘ พันจาอากาศตรี สรายุทธ
แกวผุดผอง
๑๘๒๙ พันจาอากาศตรี สรายุทธ
พรหมสุวรรณ
๑๘๓๐ พันจาอากาศตรี สรายุทธ สังขทอง
๑๘๓๑ พันจาอากาศตรี สราวุฒิ นอยเจริญ
๑๘๓๒ พันจาอากาศตรี สราวุธ ทองแตง
๑๘๓๓ พันจาอากาศตรี สราวุธ อึ้งภากรณ

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๘๓๔ พันจาอากาศตรี สวัสดิชัย สุทธิจิตร
๑๘๓๕ พันจาอากาศตรี สหชัย
อะดุงเดชจรูญ
๑๘๓๖ พันจาอากาศตรี สหรัฐ จันทรชู
๑๘๓๗ พันจาอากาศตรี สหรัฐ ฉัตรภูติ
๑๘๓๘ พันจาอากาศตรี สหรัฐ ลีเฮียง
๑๘๓๙ พันจาอากาศตรี สหรัฐ สัมมาญาณ
๑๘๔๐ พันจาอากาศตรี สหรัฐ สุทธยะ
๑๘๔๑ พันจาอากาศตรี สหัสนัยต
คูณสันเทียะ
๑๘๔๒ พันจาอากาศตรี สอนสิทธิ์ โชติ
๑๘๔๓ พันจาอากาศตรี สัจจพงษ สุขหอม
๑๘๔๔ พันจาอากาศตรี สัชฌุกร สอนสกุล
๑๘๔๕ พันจาอากาศตรี สัชญา วิเชียรทอง
๑๘๔๖ พันจาอากาศตรี สัญลักษณ
โฉมปราชญ
๑๘๔๗ พันจาอากาศตรี สัตยา มีทรัพย
๑๘๔๘ พันจาอากาศตรี สัตยา สมานมิตย
๑๘๔๙ พันจาอากาศตรี สันต ศรีไกรสิทธิ์
๑๘๕๐ พันจาอากาศตรี สันติ วิจิตร
๑๘๕๑ พันจาอากาศตรี สันติภาพ
คงประเสริฐ
๑๘๕๒ พันจาอากาศตรี สันติภาพ เติมลาภ
๑๘๕๓ พันจาอากาศตรี สันติภาพ
ธีระเดชวัฒน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘๕๔ พันจาอากาศตรี สันติภาพ วายุระกุล
๑๘๕๕ พันจาอากาศตรี สันติราช สมาน
๑๘๕๖ พันจาอากาศตรี สาคร
ปญญาอนุรักษกิจ
๑๘๕๗ พันจาอากาศตรี สาธิต กิตตินิยม
๑๘๕๘ พันจาอากาศตรี สาธิต จักกะจั่น
๑๘๕๙ พันจาอากาศตรี สาธิต พันธุพยัคฆ
๑๘๖๐ พันจาอากาศตรี สาธิต มีลาภ
๑๘๖๑ พันจาอากาศตรี สาธิต หมายกลาง
๑๘๖๒ พันจาอากาศตรี สานนท จริยะวรกุล
๑๘๖๓ พันจาอากาศตรี สามารถ กงทอง
๑๘๖๔ พันจาอากาศตรี สามารถ อุนเมือง
๑๘๖๕ พันจาอากาศตรี สายลม อาดี
๑๘๖๖ พันจาอากาศตรี สารัช พูนทัพ
๑๘๖๗ พันจาอากาศตรี สาวิตต ศรีสวัสดิ์
๑๘๖๘ พันจาอากาศตรี สําเริง โพธิ์มณี
๑๘๖๙ พันจาอากาศตรี สิงหนาท
สมบัติกําไร
๑๘๗๐ พันจาอากาศตรี สิชล ออนพลัด
๑๘๗๑ พันจาอากาศตรี สิฏฐาพร สวางเนตร
๑๘๗๒ พันจาอากาศตรี สิทธิ เทพนิมิตร
๑๘๗๓ พันจาอากาศตรี สิทธิชัย ใกลชิด
๑๘๗๔ พันจาอากาศตรี สิทธิชัย แปงใจ
๑๘๗๕ พันจาอากาศตรี สิทธิชัย
พิมพประดับ

๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศตรี สิทธิชัย มาเกษม
พันจาอากาศตรี สิทธิชัย มาระทัด
พันจาอากาศตรี สิทธิชัย เยาวภักดิ์
พันจาอากาศตรี สิทธิชัย ศิริกาญจน
พันจาอากาศตรี สิทธิชัย อินทรชิต
พันจาอากาศตรี สิทธิโชค ปาอินทร
พันจาอากาศตรี สิทธิเดช ดีเลิศ
พันจาอากาศตรี สิทธิพงศ
พรรณประดิษฐ
พันจาอากาศตรี สิทธิพงษ เจริญขันธ
พันจาอากาศตรี สิทธิพงษ พรมฟู
พันจาอากาศตรี สิทธิพงษ เพ็ชรคง
พันจาอากาศตรี สิทธิพงษ หมายมั่น
พันจาอากาศตรี สิทธิพร ขําเจริญ
พันจาอากาศตรี สิทธิพร ทองโพธิ์ชา
พันจาอากาศตรี สิทธิพร ฟองฟู
พันจาอากาศตรี สิทธิพัฒน หัตถมาศ
พันจาอากาศตรี สิทธิวัชร รุงทอง
พันจาอากาศตรี สิทธิศักดิ์ ดวงลาดนา
พันจาอากาศตรี สิทธิศักดิ์
ภาชนะวรรณ
พันจาอากาศตรี สิทธิศักดิ์ มาละวัลย
พันจาอากาศตรี สินชัย กล่ําใจดี
พันจาอากาศตรี สินชัย อิ่มชม
พันจาอากาศตรี สิริชาติ อินทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี สิริดล นรดี
พันจาอากาศตรี สิริพงศ อัมพรศิลป
พันจาอากาศตรี สิริศักดิ์ ลามอ
พันจาอากาศตรี สีหเดช ศรีสุข
พันจาอากาศตรี สืบศักดิ์ คหินทพงษ
พันจาอากาศตรี สุขเกษม
พรหมพันธชัย
พันจาอากาศตรี สุขสรรค เพียจันทร
พันจาอากาศตรี สุขสวัสดิ์ ปถวี
พันจาอากาศตรี สุขสันต เสนาคํา
พันจาอากาศตรี สุขุม กลอมเจก
พันจาอากาศตรี สุจินดา บุตรี
พันจาอากาศตรี สุจินดา แหยมเจริญ
พันจาอากาศตรี สุชาติ นิจนารถ
พันจาอากาศตรี สุชาติ รอดสุข
พันจาอากาศตรี สุดเขตต โตะงาม
พันจาอากาศตรี สุดทนง บัวผาง
พันจาอากาศตรี สุทธิเกียรติ มารมย
พันจาอากาศตรี สุทธิชัย ปมวงศ
พันจาอากาศตรี สุทธิพงศ จันทภาโส
พันจาอากาศตรี สุทธิพงษ แฉงอารี
พันจาอากาศตรี สุทธิพงษ ไชยเฮือง
พันจาอากาศตรี สุทธิพงษ
บุญบรรจง
พันจาอากาศตรี สุทธิพร ชนะสิทธิ์

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๙๒๒ พันจาอากาศตรี สุทธิพัฒน
พันธประสิทธิ์
๑๙๒๓ พันจาอากาศตรี สุทธิรัก ชัยประมงค
๑๙๒๔ พันจาอากาศตรี สุทธิรักษ เขียวทอง
๑๙๒๕ พันจาอากาศตรี สุทธิสันต บุญชู
๑๙๒๖ พันจาอากาศตรี สุทัศน เดชพงษ
๑๙๒๗ พันจาอากาศตรี สุเทพ โมงปราณีต
๑๙๒๘ พันจาอากาศตรี สุเทพ แยมสุวรรณ
๑๙๒๙ พันจาอากาศตรี สุธน ชางปราณีต
๑๙๓๐ พันจาอากาศตรี สุธรรม แยมกลิ่น
๑๙๓๑ พันจาอากาศตรี สุธากร ธรรมรังษี
๑๙๓๒ พันจาอากาศตรี สุธิกานต รื่นเริงใจ
๑๙๓๓ พันจาอากาศตรี สุธินันธ ลับโกษา
๑๙๓๔ พันจาอากาศตรี สุนทร แกวขาว
๑๙๓๕ พันจาอากาศตรี สุนทร ภูสีนอย
๑๙๓๖ พันจาอากาศตรี สุเนตร ดานโอภาส
๑๙๓๗ พันจาอากาศตรี สุพจน คุมมูล
๑๙๓๘ พันจาอากาศตรี สุพจน บุญรัตน
๑๙๓๙ พันจาอากาศตรี สุพจน บุญเส็ง
๑๙๔๐ พันจาอากาศตรี สุพจน ผดุงกรรณ
๑๙๔๑ พันจาอากาศตรี สุพรรณ
แกวสุพรรณ
๑๙๔๒ พันจาอากาศตรี สุพรรณ ชื่นใจ
๑๙๔๓ พันจาอากาศตรี สุภคม ชวงฉ่ํา
๑๙๔๔ พันจาอากาศตรี สุภชัย แจมมะณี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙๔๕ พันจาอากาศตรี สุภโชค พุมโตงาม
๑๙๔๖ พันจาอากาศตรี สุภวัฒน แกวรัตน
๑๙๔๗ พันจาอากาศตรี สุภวัฒน
สระทองหอ
๑๙๔๘ พันจาอากาศตรี สุภาษิต สิทธิจันทร
๑๙๔๙ พันจาอากาศตรี สุภิพัฒน ภูทอง
๑๙๕๐ พันจาอากาศตรี สุมนัส
พันธประสิทธิ์
๑๙๕๑ พันจาอากาศตรี สุเมธ กลมคางพลู
๑๙๕๒ พันจาอากาศตรี สุเมธ ชังอิน
๑๙๕๓ พันจาอากาศตรี สุเมธ เอี่ยมสกุล
๑๙๕๔ พันจาอากาศตรี สุเมธี จันทรสองดวง
๑๙๕๕ พันจาอากาศตรี สุเมศ ผลทอง
๑๙๕๖ พันจาอากาศตรี สุรกิจ สุขสวย
๑๙๕๗ พันจาอากาศตรี สุรชัย กุลพันธ
๑๙๕๘ พันจาอากาศตรี สุรเชษฐ ปราบพาล
๑๙๕๙ พันจาอากาศตรี สุรเชษฐ ผงษา
๑๙๖๐ พันจาอากาศตรี สุรเชษฐ พุฒหอม
๑๙๖๑ พันจาอากาศตรี สุรเชษฐ
มะนาวหวาน
๑๙๖๒ พันจาอากาศตรี สุรเชษฐ วงคษา
๑๙๖๓ พันจาอากาศตรี สุรเดช ยาหอม
๑๙๖๔ พันจาอากาศตรี สุรนาถ เฉลิมชัย
๑๙๖๕ พันจาอากาศตรี สุรพงษ ชุมสายันต
๑๙๖๖ พันจาอากาศตรี สุรพงษ นอยนาม

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๙๖๗ พันจาอากาศตรี สุรพล คงเกษม
๑๙๖๘ พันจาอากาศตรี สุรวุฒิ
พลเชียงขวาง
๑๙๖๙ พันจาอากาศตรี สุรวุฒิ วงษสวัสดิ์
๑๙๗๐ พันจาอากาศตรี สุรศักดิ์ แกวขุนทอง
๑๙๗๑ พันจาอากาศตรี สุรศักดิ์ คนฟูม
๑๙๗๒ พันจาอากาศตรี สุรศักดิ์ ทับทิมทอง
๑๙๗๓ พันจาอากาศตรี สุรศักดิ์ นาคแกว
๑๙๗๔ พันจาอากาศตรี สุรศักดิ์ โสวัณณ
๑๙๗๕ พันจาอากาศตรี สุรสิทธิ์ พงษแตง
๑๙๗๖ พันจาอากาศตรี สุระชัย โนงูเหลือม
๑๙๗๗ พันจาอากาศตรี สุระโยธิน คําภา
๑๙๗๘ พันจาอากาศตรี สุรินทร บรรทัด
๑๙๗๙ พันจาอากาศตรี สุริยะ ดีมั่น
๑๙๘๐ พันจาอากาศตรี สุริยะ บุญรอด
๑๙๘๑ พันจาอากาศตรี สุริยะ บุญศิลป
๑๙๘๒ พันจาอากาศตรี สุริยะ ประเสริฐศรี
๑๙๘๓ พันจาอากาศตรี สุริยา ขยายแยม
๑๙๘๔ พันจาอากาศตรี สุริโย โพธิ์ทรง
๑๙๘๕ พันจาอากาศตรี สุวรรณ อุวิทัต
๑๙๘๖ พันจาอากาศตรี สุวสันต เที่ยงธรรม
๑๙๘๗ พันจาอากาศตรี สุวัฒน แสงสุข
๑๙๘๘ พันจาอากาศตรี สุวัฒน หลําร่ําไป
๑๙๘๙ พันจาอากาศตรี สุวิชา กัณฑาบุญ
๑๙๙๐ พันจาอากาศตรี สุวิชา สวัสดี

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

หนา ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี เสกสรรค ภูโคกยาง
พันจาอากาศตรี เสกสิทธิ์ เสมอใจ
พันจาอากาศตรี เสฐียรพงษ คุณสุทธิ์
พันจาอากาศตรี เสมาชัย กาวัลย
พันจาอากาศตรี เสรี ละออเอี่ยม
พันจาอากาศตรี เสาร สพกลาง
พันจาอากาศตรี แสงทอง บุญโยค
พันจาอากาศตรี แสงทอง โอโดเชา
พันจาอากาศตรี แสงเพชร แพงรูป
พันจาอากาศตรี แสงสวาง ประจงมูล
พันจาอากาศตรี แสนพล แรกสูงเนิน
พันจาอากาศตรี โสภณ แยมเนตร
พันจาอากาศตรี โสภณ โสภาพินิช
พันจาอากาศตรี โสรัจ ภูสาร
พันจาอากาศตรี หรินทร ศรีอุทธา
พันจาอากาศตรี หฤษฎ ยางมวง
พันจาอากาศตรี หัสดายุ พลอยมณี
พันจาอากาศตรี หัสนัย คําเติม
พันจาอากาศตรี หัสนัยน
เถื่อนขุนทอง
พันจาอากาศตรี หิรัญญ ถิ่นอุดม
พันจาอากาศตรี เหนือขวัญเกลา
หินแกว
พันจาอากาศตรี อดิเทพ หาดี
พันจาอากาศตรี อดิพงศ เข็มเงิน

๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศตรี อดิเรก ถาวร
พันจาอากาศตรี อดิศร พัฒนเพียร
พันจาอากาศตรี อดิศร โพธิ์ศรี
พันจาอากาศตรี อดิศร วงษาสน
พันจาอากาศตรี อดิศักดิ์ ศรีโสภา
พันจาอากาศตรี อดิสรณ จีนเพ็ชร
พันจาอากาศตรี อดุล นิมา
พันจาอากาศตรี อดุล แยมผะกา
พันจาอากาศตรี อดุลเดช ภูไชยัง
พันจาอากาศตรี อติชาต มีแกว
พันจาอากาศตรี อติรัฐ ปทถาพงษ
พันจาอากาศตรี อธิคม สายแปง
พันจาอากาศตรี อธิป จันภิรมย
พันจาอากาศตรี อธิป ประทุมรัตน
พันจาอากาศตรี อธิป อนุพันธ
พันจาอากาศตรี อธิปกรณ สุขสนั่น
พันจาอากาศตรี อธิปไตย เพชรน้ําดี
พันจาอากาศตรี อธิวัฒน
กลาวิจารณ
พันจาอากาศตรี อธิวัฒน ขันศรี
พันจาอากาศตรี อธิษฐาน นุชนาด
พันจาอากาศตรี อนณลักษณ
ตุยหลา
พันจาอากาศตรี อนธิพงศ ชูรอด
พันจาอากาศตรี อนันต จันทรหอม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘

หนา ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี อนันต ปูจัง
พันจาอากาศตรี อนันต เวชสาร
พันจาอากาศตรี อนันต หารวิชา
พันจาอากาศตรี อนิรุต เสมโซะ
พันจาอากาศตรี อนิวัฒน สุดชัย
พันจาอากาศตรี อนุชา จําปานาค
พันจาอากาศตรี อนุชา ธนมะลิมาตร
พันจาอากาศตรี อนุชา ภูปรีชา
พันจาอากาศตรี อนุชา รัตนกําเนิด
พันจาอากาศตรี อนุชา สังขทอง
พันจาอากาศตรี อนุชา อนันทสุข
พันจาอากาศตรี อนุชา อินวอน
พันจาอากาศตรี อนุชาติ ทองน้ําวน
พันจาอากาศตรี อนุชิต จันทรอิน
พันจาอากาศตรี อนุชิต
ภาณุวัฒนสกุล
พันจาอากาศตรี อนุชิต ลอยสมุทร
พันจาอากาศตรี อนุชิต
วรรณพราหมณ
พันจาอากาศตรี อนุชิต สายสรอย
พันจาอากาศตรี อนุพงศ เชื้อปรางค
พันจาอากาศตรี อนุพงศ ไชยพรม
พันจาอากาศตรี อนุพงศ
สุมประดิษฐ
พันจาอากาศตรี อนุพงษ มงคลพันธ

๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศตรี อนุพงษ แสงโทโพธิ์
พันจาอากาศตรี อนุภัทร กลองเจริญ
พันจาอากาศตรี อนุรักษ ขําแชม
พันจาอากาศตรี อนุรักษ โตะสัมฤทธิ์
พันจาอากาศตรี อนุรักษ เทพศิริ
พันจาอากาศตรี อนุรักษ นิสูงเนิน
พันจาอากาศตรี อนุรักษ พินิจ
พันจาอากาศตรี อนุรักษ สุวรรณมัย
พันจาอากาศตรี อนุวัฒน กันฟอง
พันจาอากาศตรี อนุวัฒน ผิวขม
พันจาอากาศตรี อนุวัฒน
เสาะสมบูรณ
พันจาอากาศตรี อนุวัฒน อนุจันทร
พันจาอากาศตรี อนุวัฒน อินทะรังษี
พันจาอากาศตรี อนุวัต บุญปลอด
พันจาอากาศตรี อนุวัต สุรสินธุ
พันจาอากาศตรี อนุวัตร ขาวสอาด
พันจาอากาศตรี อนุศักดิ์ ตาเทพ
พันจาอากาศตรี อนุสรณ
แกวดอนไพร
พันจาอากาศตรี อนุสรณ
พิชิตการคา
พันจาอากาศตรี อนุสรณ วรกาญจน
พันจาอากาศตรี อนุสรณ สมสังข
พันจาอากาศตรี อนุสรณ สุขกรี

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

หนา ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี อเนชา กัลยาณชน
พันจาอากาศตรี อโนชา ออนหวาน
พันจาอากาศตรี อโนทัย วาสุกรี
พันจาอากาศตรี อพิสิฐ กันทาติ๊บ
พันจาอากาศตรี อภิชน ภิราญคํา
พันจาอากาศตรี อภิชัย สวางใจ
พันจาอากาศตรี อภิชาติ กระตุฤกษ
พันจาอากาศตรี อภิชาติ แกวอาสา
พันจาอากาศตรี อภิชาติ
ประสานศักดิ์
พันจาอากาศตรี อภิชาติ พิลัย
พันจาอากาศตรี อภิชาติ
เพชระบูรณิน
พันจาอากาศตรี อภิชาติ ภูกาบเพชร
พันจาอากาศตรี อภิชาติ ภูจิ๋ว
พันจาอากาศตรี อภิชาติ
ศรีคัฒนพรม
พันจาอากาศตรี อภิชาติ อินทนิล
พันจาอากาศตรี อภิเชฏฐ กลิ่นกระบี่
พันจาอากาศตรี อภินโย รักษาโสม
พันจาอากาศตรี อภินันท
นนกระโทก
พันจาอากาศตรี อภินันท แสงออน
พันจาอากาศตรี อภินันทน ทนงสุทธิ์
พันจาอากาศตรี อภิรักษ พูลพันธ

๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศตรี อภิรักษ มีสกุล
พันจาอากาศตรี อภิรักษ แยมสกุล
พันจาอากาศตรี อภิรัตน ริศรี
พันจาอากาศตรี อภิราม ลําพูลนอย
พันจาอากาศตรี อภิวัฒน
กลากระโทก
พันจาอากาศตรี อภิวัฒน แกวกิ่ง
พันจาอากาศตรี อภิวัฒน คณางกูร
พันจาอากาศตรี อภิวัฒน คํากาน
พันจาอากาศตรี อภิวัฒน บุญหลา
พันจาอากาศตรี อภิวัฒน
พรหมมานะ
พันจาอากาศตรี อภิวัฒน มีชั้นชวง
พันจาอากาศตรี อภิวัฒน วีระวงศ
พันจาอากาศตรี อภิสิทธิ์ คําปนวงศ
พันจาอากาศตรี อภิสิทธิ์ ชินศรีสุข
พันจาอากาศตรี อภิสิทธิ์ พันธศรี
พันจาอากาศตรี อภิสิทธิ์ โพนดงนอก
พันจาอากาศตรี อภิสิทธิ์ อินเทศ
พันจาอากาศตรี อมรเทพ ไทยโกษา
พันจาอากาศตรี อมรเทพ มนัสตรง
พันจาอากาศตรี อมรศักดิ์ หวังปาน
พันจาอากาศตรี อมรินทร วิจิตรแสง
พันจาอากาศตรี อรชุน สนามทอง
พันจาอากาศตรี อรรคเดช สามปลื้ม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒

หนา ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี อรรคพล มโนทิพย
พันจาอากาศตรี อรรณพ วีระวงศ
พันจาอากาศตรี อรรตพล พูนเพ็ง
พันจาอากาศตรี อรรถกฤต
ธรรมานนท
พันจาอากาศตรี อรรถกล
กํากระโทก
พันจาอากาศตรี อรรถพร ฟกแดง
พันจาอากาศตรี อรรถพล
ขินหนองจอก
พันจาอากาศตรี อรรถพล คงคา
พันจาอากาศตรี อรรถพล คําบรรลือ
พันจาอากาศตรี อรรถพล คุณา
พันจาอากาศตรี อรรถพล ชวยพันธ
พันจาอากาศตรี อรรถพล
ณ มหาไชย
พันจาอากาศตรี อรรถพล
ธรรมรักษา
พันจาอากาศตรี อรรถพล พุมเงิน
พันจาอากาศตรี อรรถพล
มะสันเทียะ
พันจาอากาศตรี อรรถพล
สกุลสุขนิรันดร
พันจาอากาศตรี อรรถพล สารกิจ
พันจาอากาศตรี อรรถพล สีแกว

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๑๔๓ พันจาอากาศตรี อรรถพล
โสภาคะยัง
๒๑๔๔ พันจาอากาศตรี อรรถพล ออนละออ
๒๑๔๕ พันจาอากาศตรี อรรถพล เอี่ยมเต็ง
๒๑๔๖ พันจาอากาศตรี อรรถวัฒน ขําวงษ
๒๑๔๗ พันจาอากาศตรี อรรถวุฒิ ขีดสูงเนิน
๒๑๔๘ พันจาอากาศตรี อรรถวุฒิ ตาพรมมา
๒๑๔๙ พันจาอากาศตรี อรรถวุฒิ ศรีกะพา
๒๑๕๐ พันจาอากาศตรี อรรถสิทธิ์
ลิ้มประยูร
๒๑๕๑ พันจาอากาศตรี อริธัช มั่นคง
๒๑๕๒ พันจาอากาศตรี อริยะ เลหวิสุทธิ์
๒๑๕๓ พันจาอากาศตรี อรุณ ยตะโคตร
๒๑๕๔ พันจาอากาศตรี อลงกรณ กอกวังใน
๒๑๕๕ พันจาอากาศตรี อลงกรณ แยมสกุล
๒๑๕๖ พันจาอากาศตรี อลงกรณ ลาสิทธิ์
๒๑๕๗ พันจาอากาศตรี อวิรุทธ สนใจ
๒๑๕๘ พันจาอากาศตรี อัครเดช เนตรโรจน
๒๑๕๙ พันจาอากาศตรี อัครพงษ
สาลีลักษน
๒๑๖๐ พันจาอากาศตรี อัครพล ปวงราบ
๒๑๖๑ พันจาอากาศตรี อัครพล อรุณสวาง
๒๑๖๒ พันจาอากาศตรี อัครพัชร แสวงสาย
๒๑๖๓ พันจาอากาศตรี อัคริศ สุธรรม
๒๑๖๔ พันจาอากาศตรี อังคาร ผาละกัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕

หนา ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี อัจฉริยะ วงษดียิ่ง
พันจาอากาศตรี อัฏฐพล ราชวงศ
พันจาอากาศตรี อัฏพล ภูทอง
พันจาอากาศตรี อัฐพงศ มีสิงห
พันจาอากาศตรี อัฐพล ศรีสวน
พันจาอากาศตรี อัตถวัฒน
ทวีสุวรรณไกร
พันจาอากาศตรี อัตสิทธิ์
ณิชากรพงศ
พันจาอากาศตรี อัทรพร เหรียญทอง
พันจาอากาศตรี อัธยาศัย
สุธรรมทาน
พันจาอากาศตรี อัมพร อาสาคติ
พันจาอากาศตรี อัมพล ศรีภูเขียว
พันจาอากาศตรี อัมรินทร สุขเจริญ
พันจาอากาศตรี อัศมเดช มิ่งมูล
พันจาอากาศตรี อัศมเดช อวยพร
พันจาอากาศตรี อัศวเทพ แสงเงิน
พันจาอากาศตรี อัศวิน แกวกสิกิจ
พันจาอากาศตรี อัศวิน ดวงคํานอย
พันจาอากาศตรี อาจินต มามาศ
พันจาอากาศตรี อาณัต ยอมิน
พันจาอากาศตรี อาณัติ บิลฮําซา
พันจาอากาศตรี อาณัติชัย
สิงหรา ณ อยุธยา

๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศตรี อาดัม เจะแว
พันจาอากาศตรี อาทร เหลืองอราม
พันจาอากาศตรี อาทิตย กาวิชัย
พันจาอากาศตรี อาทิตย เกื้อดวง
พันจาอากาศตรี อาทิตย แกวออนใส
พันจาอากาศตรี อาทิตย เจียงคํา
พันจาอากาศตรี อาทิตย ชูเกาะ
พันจาอากาศตรี อาทิตย โชติพงษ
พันจาอากาศตรี อาทิตย แซชั้น
พันจาอากาศตรี อาทิตย โตจิต
พันจาอากาศตรี อาทิตย นิ่มนวล
พันจาอากาศตรี อาทิตย บุญเพลิง
พันจาอากาศตรี อาทิตย
ประดุจพงษเพชร
พันจาอากาศตรี อาทิตย พันสกูล
พันจาอากาศตรี อาทิตย พิมตะครอง
พันจาอากาศตรี อาทิตย พิมพามา
พันจาอากาศตรี อาทิตย เพ็งทา
พันจาอากาศตรี อาทิตย มังกร
พันจาอากาศตรี อาทิตย รักดี
พันจาอากาศตรี อาทิตย ศรีสารคาม
พันจาอากาศตรี อานนท ขาวสนิท
พันจาอากาศตรี อานนท คลายจินดา
พันจาอากาศตรี อานนท
คลายทรัพย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙

หนา ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี อานนท คํามณี
พันจาอากาศตรี อานนท จานดี
พันจาอากาศตรี อานนท ทองแยม
พันจาอากาศตรี อานนท นนทภักดี
พันจาอากาศตรี อานนท บุญเรือง
พันจาอากาศตรี อานนท ปนทอง
พันจาอากาศตรี อานนท
พวงกระจอย
พันจาอากาศตรี อานนท รัตนแกว
พันจาอากาศตรี อานนท ศรีทอง
พันจาอากาศตรี อานนท
สระทองหน
พันจาอากาศตรี อานนท
สุวรรณนิโรจน
พันจาอากาศตรี อานนท แสวงผล
พันจาอากาศตรี อานันต หอทอง
พันจาอากาศตรี อานุ บุญมี
พันจาอากาศตรี อานุภาพ
นอยสําราญ
พันจาอากาศตรี อานุภาพ พรมชัย
พันจาอากาศตรี อาลิฟ ดอเลาะ
พันจาอากาศตรี อาวุธ อินทิแสน
พันจาอากาศตรี อาสํา สาแมง
พันจาอากาศตรี อํานาจ ทับแคลน
พันจาอากาศตรี อํานาจ ธูปเชย

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๒๓๐ พันจาอากาศตรี อํานาจ สายทอง
๒๒๓๑ พันจาอากาศตรี อิทธิเชษฐ
ตรีสุวรรณ
๒๒๓๒ พันจาอากาศตรี อิทธิพร ขาวสบาย
๒๒๓๓ พันจาอากาศตรี อิทธิพล พันธุไม
๒๒๓๔ พันจาอากาศตรี อิทธิพล พาสี
๒๒๓๕ พันจาอากาศตรี อิทธิพล
สุนทรพฤกษ
๒๒๓๖ พันจาอากาศตรี อิทธิพล อองสอาด
๒๒๓๗ พันจาอากาศตรี อิทธิพันธ
เจียมถนอม
๒๒๓๘ พันจาอากาศตรี อิทธิศักดิ์ ทรงพินิจ
๒๒๓๙ พันจาอากาศตรี อิทธิศักดิ์ สีทอง
๒๒๔๐ พันจาอากาศตรี อินทนนท คงกัลป
๒๒๔๑ พันจาอากาศตรี อิศรา พูลพร
๒๒๔๒ พันจาอากาศตรี อิศเรศ
โอสถสงเคราะห
๒๒๔๓ พันจาอากาศตรี อิศวรรณ นวลกิ้ม
๒๒๔๔ พันจาอากาศตรี อิสระ ชาลีวร
๒๒๔๕ พันจาอากาศตรี อิสรา ยอดมีกลิ่น
๒๒๔๖ พันจาอากาศตรี อุกฤษ แกวถา
๒๒๔๗ พันจาอากาศตรี อุกฤษ ฐิติโภคา
๒๒๔๘ พันจาอากาศตรี อุกฤษฎ
รัตนประทุม
๒๒๔๙ พันจาอากาศตรี อุดมศักดิ์ โฉมยงค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑

หนา ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี อุดร สีเทียวไทย
พันจาอากาศตรี อุเทน นอยสงวน
พันจาอากาศตรี อุมบุญ ผิวหูม
พันจาอากาศตรี เอกคณิต ทีทองแดง
พันจาอากาศตรี เอกชัย คําบาง
พันจาอากาศตรี เอกชัย เปยมแสง
พันจาอากาศตรี เอกชัย เพชรกูล
พันจาอากาศตรี เอกชัย แยมหอม
พันจาอากาศตรี เอกชัย สมบูรณวงศ
พันจาอากาศตรี เอกชัย แสงสุริยวงศ
พันจาอากาศตรี เอกชาติ สุโรพันธ
พันจาอากาศตรี เอกนรินทร รุงแสง
พันจาอากาศตรี เอกบุรุษ สักออน
พันจาอากาศตรี เอกพงศ แทนโสภา
พันจาอากาศตรี เอกพงศ ศรีวงศ
พันจาอากาศตรี เอกพงษ คลายทุกข
พันจาอากาศตรี เอกพงษ เทพชู
พันจาอากาศตรี เอกพล คงอนันต
พันจาอากาศตรี เอกพล ซื่อรัมย
พันจาอากาศตรี เอกพล เรืองเดช
พันจาอากาศตรี เอกพล วัฒนมะระ
พันจาอากาศตรี เอกพันธ
ปญญาเทพ
๒๒๗๒ พันจาอากาศตรี เอกพันธุ
ใจเที่ยงธรรม

๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พันจาอากาศตรี เอกภัท แพงพันธุ
พันจาอากาศตรี เอกภูรี สงศรี
พันจาอากาศตรี เอกรักษ เจริญเกียรติ
พันจาอากาศตรี เอกรัตน ผิวออน
พันจาอากาศตรี เอกรัตน สุขสมบูรณ
พันจาอากาศตรี เอกราช ยอดยิ่ง
พันจาอากาศตรี เอกรินทร ตนสอน
พันจาอากาศตรี เอกลักษณ บัวงามดี
พันจาอากาศตรี เอกลักษณ บุญกอง
พันจาอากาศตรี เอกวิทย ศิริมงคล
พันจาอากาศตรี เอกวุฒิ จันทรยศ
พันจาอากาศตรี เอกวุฒิ ใจเด็จ
พันจาอากาศตรี เอกวุฒิ อาจหาญ
พันจาอากาศตรี เอกอนันต
เชิดศิริกาญจน
พันจาอากาศตรี เอนก เปยจําปา
พันจาอากาศตรี เอนก
มโนแสงจันทร
พันจาอากาศตรี โอภาส จุมพลเดชา
พันจาอากาศตรี โอภาส แจงคํา
พันจาอากาศตรี โอมองค วีระพลิน
พันจาอากาศตรี โอฬาร ดําเรืองศรี
พันจาอากาศตรี ไอยกรณ บัวคํา
พันจาอากาศเอกหญิง กรกมล
คมทัศนีย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒๙๕ พันจาอากาศโทหญิง กนกลักษณ
ไลทิม
๒๒๙๖ พันจาอากาศโทหญิง ขวัญนภา
ตาทัน
๒๒๙๗ พันจาอากาศตรีหญิง กนกพร
ศรีโสภา
๒๒๙๘ พันจาอากาศตรีหญิง กนกวรรณ
ชุมชื่น
๒๒๙๙ พันจาอากาศตรีหญิง กนกวรรณ
นวลสุวรรณ
๒๓๐๐ พันจาอากาศตรีหญิง กมลลักษณ
อานาม
๒๓๐๑ พันจาอากาศตรีหญิง กวิดา
เพียโคตร
๒๓๐๒ พันจาอากาศตรีหญิง กัญญณพัชญ
มีทรัพย
๒๓๐๓ พันจาอากาศตรีหญิง กันยารัตน
โมราวงศ
๒๓๐๔ พันจาอากาศตรีหญิง กิตติมา
แสงกลา
๒๓๐๕ พันจาอากาศตรีหญิง กิติยา
วงษอัยรา
๒๓๐๖ พันจาอากาศตรีหญิง กุลนารี
ราชสุวรรณ
๒๓๐๗ พันจาอากาศตรีหญิง กุลปริยา ชังอิน

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๓๐๘ พันจาอากาศตรีหญิง กุสุมาลย
ทองกานเหลือง
๒๓๐๙ พันจาอากาศตรีหญิง ขนิษฐา ทองคํา
๒๓๑๐ พันจาอากาศตรีหญิง ขวัญจิต
สมอเมตร
๒๓๑๑ พันจาอากาศตรีหญิง ขวัญชนก
คงกัลป
๒๓๑๒ พันจาอากาศตรีหญิง ขวัญชนก จันใด
๒๓๑๓ พันจาอากาศตรีหญิง ขวัญตา สีโพรี
๒๓๑๔ พันจาอากาศตรีหญิง คณิตา ยาทวม
๒๓๑๕ พันจาอากาศตรีหญิง จริญา เจริญผล
๒๓๑๖ พันจาอากาศตรีหญิง จริยาภรณ
สมสะอาด
๒๓๑๗ พันจาอากาศตรีหญิง จรีรัตน ชูกลิ่น
๒๓๑๘ พันจาอากาศตรีหญิง จันทิมา
สุวรรณดี
๒๓๑๙ พันจาอากาศตรีหญิง จามจุรี อินทรีย
๒๓๒๐ พันจาอากาศตรีหญิง จารวี
รอดเจริญ
๒๓๒๑ พันจาอากาศตรีหญิง จาริยา
ชอบใหญ
๒๓๒๒ พันจาอากาศตรีหญิง จารุวรรณ
อนันทศรี
๒๓๒๓ พันจาอากาศตรีหญิง จิรพรรณ
กลิ่นธรรมเสน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓๒๔ พันจาอากาศตรีหญิง จิราพร
นิราราช
๒๓๒๕ พันจาอากาศตรีหญิง จิราภรณ
ขยันการนาวี
๒๓๒๖ พันจาอากาศตรีหญิง จิราวรรณ
ธรรมเนียมดี
๒๓๒๗ พันจาอากาศตรีหญิง จีรณา รอดเกตุ
๒๓๒๘ พันจาอากาศตรีหญิง จีรพา คาบุตรดี
๒๓๒๙ พันจาอากาศตรีหญิง จีรวรรณ
บุญครอง
๒๓๓๐ พันจาอากาศตรีหญิง จุฑารัตน
คงเพชรศักดิ์
๒๓๓๑ พันจาอากาศตรีหญิง จุฑารัตน
พงษเกตุ
๒๓๓๒ พันจาอากาศตรีหญิง จุฬามณี
วัฒนสุข
๒๓๓๓ พันจาอากาศตรีหญิง ชนันนัทธ
คําลือ
๒๓๓๔ พันจาอากาศตรีหญิง ชนิตา ยาศรี
๒๓๓๕ พันจาอากาศตรีหญิง ชมณปภัฎ
สมศรี
๒๓๓๖ พันจาอากาศตรีหญิง ชมพูนุท
สะทองออน
๒๓๓๗ พันจาอากาศตรีหญิง ชุลีกร
ถนอมเงิน

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๓๓๘ พันจาอากาศตรีหญิง ชุลีกร
นามวงษา
๒๓๓๙ พันจาอากาศตรีหญิง ญนันฐธิดา
กล่ําฮุย
๒๓๔๐ พันจาอากาศตรีหญิง ญาดาวรรณ
หลีกพาล
๒๓๔๑ พันจาอากาศตรีหญิง ฐนมณฑ
จุฬานนทภิภัคสิน
๒๓๔๒ พันจาอากาศตรีหญิง ฐิตินันท
แชมภักตร
๒๓๔๓ พันจาอากาศตรีหญิง ฐิติพร
พรมวิเศษ
๒๓๔๔ พันจาอากาศตรีหญิง ฐิติมา
พิกุลทอง
๒๓๔๕ พันจาอากาศตรีหญิง ณกัญสุภา
หวังเฝากลาง
๒๓๔๖ พันจาอากาศตรีหญิง ณรัชวีร
สังขตะอําพน
๒๓๔๗ พันจาอากาศตรีหญิง ณัฏฐพิมล
จันทรทิศ
๒๓๔๘ พันจาอากาศตรีหญิง ณัฏฐรมณ
พันธุไม
๒๓๔๙ พันจาอากาศตรีหญิง ณัฏยา อยูทอง
๒๓๕๐ พันจาอากาศตรีหญิง ณัฐกานต
ไพรสันฑ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓๕๑ พันจาอากาศตรีหญิง ณัฐชา
แดงสูงเนิน
๒๓๕๒ พันจาอากาศตรีหญิง ณัฐฎา
คลายเปยม
๒๓๕๓ พันจาอากาศตรีหญิง ณัฐธิดา
รอดชีวัน
๒๓๕๔ พันจาอากาศตรีหญิง ณัฐวดี ศรีสวาง
๒๓๕๕ พันจาอากาศตรีหญิง ดลนภัส
เปรมปลอง
๒๓๕๖ พันจาอากาศตรีหญิง ดวงกมล สะพล
๒๓๕๗ พันจาอากาศตรีหญิง ดวงจันทร
โทหนองตอ
๒๓๕๘ พันจาอากาศตรีหญิง ดารณี เปยมคุม
๒๓๕๙ พันจาอากาศตรีหญิง เดือนเต็ม
ทิมายงค
๒๓๖๐ พันจาอากาศตรีหญิง ถิรนันท
กรวยสวัสดิ์
๒๓๖๑ พันจาอากาศตรีหญิง ทรายแกว
ตรีสุภา
๒๓๖๒ พันจาอากาศตรีหญิง ทัศณีญา ลีคะ
๒๓๖๓ พันจาอากาศตรีหญิง ทิพยอรุณ
เสถียรอุดร
๒๓๖๔ พันจาอากาศตรีหญิง ทิพวรรณ
หลาบุญมา
๒๓๖๕ พันจาอากาศตรีหญิง ธนพร จรพินิจ

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๓๖๖ พันจาอากาศตรีหญิง ธนพร จอมแปง
๒๓๖๗ พันจาอากาศตรีหญิง ธรรมชนก
ไชยวิภาส
๒๓๖๘ พันจาอากาศตรีหญิง ธัญญานันท
อาริยพงศภูเบศ
๒๓๖๙ พันจาอากาศตรีหญิง ธัญญารัตน
แสงสอน
๒๓๗๐ พันจาอากาศตรีหญิง ธัญลักษณ
โชติพิบูลศิลป
๒๓๗๑ พันจาอากาศตรีหญิง นงคราญ
สวัสดิ์พงไพร
๒๓๗๒ พันจาอากาศตรีหญิง นงนุช ทองฤทธิ์
๒๓๗๓ พันจาอากาศตรีหญิง นริศรธรา
พลากุล
๒๓๗๔ พันจาอากาศตรีหญิง นริศรา
ทองพันชั่ง
๒๓๗๕ พันจาอากาศตรีหญิง นฤมล บุญเพ็ง
๒๓๗๖ พันจาอากาศตรีหญิง นฤมล ใบกวาง
๒๓๗๗ พันจาอากาศตรีหญิง นลิน จีนสีคง
๒๓๗๘ พันจาอากาศตรีหญิง นวรัตน
แชมวงษ
๒๓๗๙ พันจาอากาศตรีหญิง นวลปรางค
ปุกคํา
๒๓๘๐ พันจาอากาศตรีหญิง นันชิดา
ศรีแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓๘๑ พันจาอากาศตรีหญิง นันทนนิติยา
จันทรพิทักษ
๒๓๘๒ พันจาอากาศตรีหญิง นันทา รังวัสสา
๒๓๘๓ พันจาอากาศตรีหญิง น้ําฝน
หอมละเอียด
๒๓๘๔ พันจาอากาศตรีหญิง นิธินาถ
สุขชูศรี
๒๓๘๕ พันจาอากาศตรีหญิง นิลรัตน รุงแจง
๒๓๘๖ พันจาอากาศตรีหญิง นุจรี ปญญา
๒๓๘๗ พันจาอากาศตรีหญิง นุชนารถ
เชื้อดวงผุย
๒๓๘๘ พันจาอากาศตรีหญิง นุตาลิน
ควรพินิจ
๒๓๘๙ พันจาอากาศตรีหญิง นุสรา
จรโคกกรวด
๒๓๙๐ พันจาอากาศตรีหญิง นุสรา
แจมจันทร
๒๓๙๑ พันจาอากาศตรีหญิง เนตรนภา
ตะกรุดเงิน
๒๓๙๒ พันจาอากาศตรีหญิง บังอร
เกตุเวชสุริยา
๒๓๙๓ พันจาอากาศตรีหญิง เบญจมาศ
สมกานดา
๒๓๙๔ พันจาอากาศตรีหญิง เบญจวรรณ
รักแจม

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๓๙๕ พันจาอากาศตรีหญิง เบ็ญญาภา
พุฒธรรม
๒๓๙๖ พันจาอากาศตรีหญิง ปณิตา วงศสงา
๒๓๙๗ พันจาอากาศตรีหญิง ปภัสสวรรณ
แนนหนา
๒๓๙๘ พันจาอากาศตรีหญิง ประภัทร
สินขุนทด
๒๓๙๙ พันจาอากาศตรีหญิง ประภัสสร
แกวเกตุ
๒๔๐๐ พันจาอากาศตรีหญิง ประสิวิตรา
แยมกลิ่น
๒๔๐๑ พันจาอากาศตรีหญิง ปรินทร
สุรพลพินจิ
๒๔๐๒ พันจาอากาศตรีหญิง ปวีณา
เรือนใจมั่น
๒๔๐๓ พันจาอากาศตรีหญิง ปวีณา
ฤทธิขจร
๒๔๐๔ พันจาอากาศตรีหญิง ปทมนัดดา
ภาวะโน
๒๔๐๕ พันจาอากาศตรีหญิง ปทมพร คําพิโล
๒๔๐๖ พันจาอากาศตรีหญิง ปทมา บุญเกิด
๒๔๐๗ พันจาอากาศตรีหญิง ปานทิพย
ชอบรัก
๒๔๐๘ พันจาอากาศตรีหญิง ปนประภาพร
สายดํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔๐๙ พันจาอากาศตรีหญิง ปนฤทัย
นอกกระโทก
๒๔๑๐ พันจาอากาศตรีหญิง ปยวัชร ทําดี
๒๔๑๑ พันจาอากาศตรีหญิง ปยะรัตน
เจียระพงษ
๒๔๑๒ พันจาอากาศตรีหญิง ปยะรัตน
เผยกลาง
๒๔๑๓ พันจาอากาศตรีหญิง เปมิกา
หมัดเส็น
๒๔๑๔ พันจาอากาศตรีหญิง ผกาทิพย
นาคบุตรศรี
๒๔๑๕ พันจาอากาศตรีหญิง ผกามาศ รัตนะ
๒๔๑๖ พันจาอากาศตรีหญิง พนิดา พูลแกว
๒๔๑๗ พันจาอากาศตรีหญิง พรกมล ใจศักดิ์
๒๔๑๘ พันจาอากาศตรีหญิง พรทิพย
มวงศรี
๒๔๑๙ พันจาอากาศตรีหญิง พรประภา
กิจกลา
๒๔๒๐ พันจาอากาศตรีหญิง พรพรรณ
ยังเพ็ง
๒๔๒๑ พันจาอากาศตรีหญิง พรเพ็ญ ลอยลม
๒๔๒๒ พันจาอากาศตรีหญิง พรรณทิพา
โพธิ์เงิน
๒๔๒๓ พันจาอากาศตรีหญิง พรรณพร
หฤทัยพันธ

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๔๒๔ พันจาอากาศตรีหญิง พรรณพิมล
อาภาสัตย
๒๔๒๕ พันจาอากาศตรีหญิง พรสุดา
พันโภคา
๒๔๒๖ พันจาอากาศตรีหญิง พัชรินทร
จั่นจํารัส
๒๔๒๗ พันจาอากาศตรีหญิง พิรานันท
ธเนษฐ
๒๔๒๘ พันจาอากาศตรีหญิง พุทธาวดี
นาคนอย
๒๔๒๙ พันจาอากาศตรีหญิง พุธษรา
เกิดเจริญ
๒๔๓๐ พันจาอากาศตรีหญิง เพชรรัตน สุดา
๒๔๓๑ พันจาอากาศตรีหญิง ไพลิน คูเมือง
๒๔๓๒ พันจาอากาศตรีหญิง ภคพร งามนิล
๒๔๓๓ พันจาอากาศตรีหญิง ภัทร ใจตัน
๒๔๓๔ พันจาอากาศตรีหญิง ภัทรพร คําสาลี
๒๔๓๕ พันจาอากาศตรีหญิง ภัทรพร
สนธิญาติ
๒๔๓๖ พันจาอากาศตรีหญิง ภัทราวดี
อนวงษ
๒๔๓๗ พันจาอากาศตรีหญิง ภาวิณี นาคแกว
๒๔๓๘ พันจาอากาศตรีหญิง ภาวิณี รินรักษา
๒๔๓๙ พันจาอากาศตรีหญิง มัลลิกา
พรมแจม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔๔๐ พันจาอากาศตรีหญิง มาลาภรณ
ไชยเดช
๒๔๔๑ พันจาอากาศตรีหญิง มินตรา ปนหุน
๒๔๔๒ พันจาอากาศตรีหญิง มินตรา
เลิศอุดม
๒๔๔๓ พันจาอากาศตรีหญิง เมวิกา พันจุย
๒๔๔๔ พันจาอากาศตรีหญิง ยุพรัตน
รัตนโกมินทร
๒๔๔๕ พันจาอากาศตรีหญิง รพีพรรณ
บอกวงค
๒๔๔๖ พันจาอากาศตรีหญิง รวงแกว
พิมพิลา
๒๔๔๗ พันจาอากาศตรีหญิง รสสุคนธ สีเสน
๒๔๔๘ พันจาอากาศตรีหญิง ระพีพรรณ
โฉมงาม
๒๔๔๙ พันจาอากาศตรีหญิง รัชดาภรณ
สุภาพ
๒๔๕๐ พันจาอากาศตรีหญิง รัชนีกร
หวงจริง
๒๔๕๑ พันจาอากาศตรีหญิง รัญญาณี
คําพิทูลย
๒๔๕๒ พันจาอากาศตรีหญิง รัตติกาล
กิ่งนนท
๒๔๕๓ พันจาอากาศตรีหญิง รัตติพร
มะเด็น

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๔๕๔ พันจาอากาศตรีหญิง รัตนชนก
อรรถมาลี
๒๔๕๕ พันจาอากาศตรีหญิง รําไพ
ทศกานตง
๒๔๕๖ พันจาอากาศตรีหญิง รุจิรา ภูเจริญ
๒๔๕๗ พันจาอากาศตรีหญิง ลักขณา
แกวพะโอะ
๒๔๕๘ พันจาอากาศตรีหญิง ลักขณา ใจเนียน
๒๔๕๙ พันจาอากาศตรีหญิง ลินดา
หอมสงกลิ่น
๒๔๖๐ พันจาอากาศตรีหญิง วงเดือน
วางขุนทด
๒๔๖๑ พันจาอากาศตรีหญิง วรนิษฐ
ปยะอัคราพงศ
๒๔๖๒ พันจาอากาศตรีหญิง วรรณา
วัฒนเกษมสกุล
๒๔๖๓ พันจาอากาศตรีหญิง วรรศิกา
พระยาลอ
๒๔๖๔ พันจาอากาศตรีหญิง วรัญญา
อูผลเจริญ
๒๔๖๕ พันจาอากาศตรีหญิง วราภรณ
ชวดรัมย
๒๔๖๖ พันจาอากาศตรีหญิง วลัยกร อินกอง
๒๔๖๗ พันจาอากาศตรีหญิง วัชรีภรณ
ไตวัลย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔๖๘ พันจาอากาศตรีหญิง วันวิสา
เพชรสวี
๒๔๖๙ พันจาอากาศตรีหญิง วาสนา ศรีไสว
๒๔๗๐ พันจาอากาศตรีหญิง วิภาดา
บํารุงเรือง
๒๔๗๑ พันจาอากาศตรีหญิง วิภาดา
แสงทองสุข
๒๔๗๒ พันจาอากาศตรีหญิง วิรัญญชนาต
อําผอง
๒๔๗๓ พันจาอากาศตรีหญิง วิลาวัณย
เสนาะเสียง
๒๔๗๔ พันจาอากาศตรีหญิง วีนัส ชาตินาม
๒๔๗๕ พันจาอากาศตรีหญิง วีนัสนันท
อิสินันท
๒๔๗๖ พันจาอากาศตรีหญิง วีรญา
เพ็ชรเพ็ง
๒๔๗๗ พันจาอากาศตรีหญิง ศิริฉัตร ปดตะคุ
๒๔๗๘ พันจาอากาศตรีหญิง ศิริพร เดชมาก
๒๔๗๙ พันจาอากาศตรีหญิง ศิวพร ทวมเทศ
๒๔๘๐ พันจาอากาศตรีหญิง ศุภลักษณ
จั่นตอง
๒๔๘๑ พันจาอากาศตรีหญิง สดศรี โทบุตร
๒๔๘๒ พันจาอากาศตรีหญิง สมฤดี พุทธชน
๒๔๘๓ พันจาอากาศตรีหญิง สรัญญา
ไพโรจน

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๔๘๔ พันจาอากาศตรีหญิง สรัลรัตน
สวางแจง
๒๔๘๕ พันจาอากาศตรีหญิง สิทธิมา
นิลนันท
๒๔๘๖ พันจาอากาศตรีหญิง สิริรัตน
ขันคลาย
๒๔๘๗ พันจาอากาศตรีหญิง สุกัญญา
กิ่งบัวแกว
๒๔๘๘ พันจาอากาศตรีหญิง สุชาวดี
ศรีสุขหวัง
๒๔๘๙ พันจาอากาศตรีหญิง สุดารัตน
เขียวสอาด
๒๔๙๐ พันจาอากาศตรีหญิง สุนทรี ยศไกร
๒๔๙๑ พันจาอากาศตรีหญิง สุนันทนี
ผลกมล
๒๔๙๒ พันจาอากาศตรีหญิง สุปรียา
สงละออ
๒๔๙๓ พันจาอากาศตรีหญิง สุพรรษา
จันทอง
๒๔๙๔ พันจาอากาศตรีหญิง สุภัทรา
กาญจนมนตรี
๒๔๙๕ พันจาอากาศตรีหญิง สุภัสสร มุสิกา
๒๔๙๖ พันจาอากาศตรีหญิง สุภาณี โกมัย
๒๔๙๗ พันจาอากาศตรีหญิง สุภาพร
จิ๋วนารายณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔๙๘ พันจาอากาศตรีหญิง สุภารัตน
เขพันดุง
๒๔๙๙ พันจาอากาศตรีหญิง สุภาวดี แสนสุด
๒๕๐๐ พันจาอากาศตรีหญิง สุรัจนา สุวรรณ
๒๕๐๑ พันจาอากาศตรีหญิง เสาวลักษณ
ทับทิมแดง
๒๕๐๒ พันจาอากาศตรีหญิง โสภิตา คําผิว
๒๕๐๓ พันจาอากาศตรีหญิง อชิรญา
นามหาพิศ
๒๕๐๔ พันจาอากาศตรีหญิง อนุสรา สติภา
๒๕๐๕ พันจาอากาศตรีหญิง อภัสนันท
ไพบูลยจิรกร
๒๕๐๖ พันจาอากาศตรีหญิง อภิญญา รินสาร
๒๕๐๗ พันจาอากาศตรีหญิง อมรรัตน
ดวงแกว
๒๕๐๘ พันจาอากาศตรีหญิง อรณิชชา
ไชยกุหลาบ

(เลมที่ ๒/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๕๐๙ พันจาอากาศตรีหญิง อรษา
พระกรัยญะ
๒๕๑๐ พันจาอากาศตรีหญิง อรสร
แตงจันทร
๒๕๑๑ พันจาอากาศตรีหญิง อรอุษา อําผอง
๒๕๑๒ พันจาอากาศตรีหญิง อัจฉราพรรณ
สมบัติ
๒๕๑๓ พันจาอากาศตรีหญิง อันนา
ปยะพันธุ
๒๕๑๔ พันจาอากาศตรีหญิง อารีรัตน
มั่นจิตร
๒๕๑๕ พันจาอากาศตรีหญิง อุบลรัตน
ชาติไทย
๒๕๑๖ พันจาอากาศตรีหญิง อุษา ใจตาบุตร
๒๕๑๗ พันจาอากาศตรีหญิง โอบออม
แสงเดือน

