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(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจําป ๒๕๖๔
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเหรียญจักรมาลา จํานวน ๗,๐๔๕ ราย
และเหรี ยญจักรพรรดิม าลา จํา นวน ๒๒,๒๓๓ ราย รวมทั้ งสิ้น ๒๙,๒๗๘ ราย เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เหรียญจักรมาลา
กระทรวงกลาโหม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

พันโท จักรพันธ ศรีสุภโชค
พันโท ธนากร คงขํา
จาสิบเอก ณรงคศักดิ์ เพ็ชรจร
พันโทหญิง ชัชนันท บุตรแสน
พันโทหญิง ศรัณยา กลิ่นสุคนธ
รอยตรีหญิง ธิดานุสร สวัสดี

สํานักงานรัฐมนตรี
๗ จาสิบเอกหญิง ปณิตา สีหราช
๘ จาสิบเอกหญิง มณีวรรณ อิปโช
๙ จาสิบเอกหญิง สมบัติ เผือกกลาง
๑๐ จาสิบเอกหญิง สิริรัตน แกวออน
๑๑ จาสิบเอกหญิง สุภิดา จําปาราช

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖ พันโท ณัทธร ศุภมาตย
พลโท สมชาย ชัยวณิชยา
๑๗ พันโท เดชา คงแกว
พลตรี ชาตรี บุญทวี
๑๘ พันโท ธีระยุทธ ฤทธิวงศ
พันเอก กริชเพ็ชร เสนาพลสิทธิ์
๑๙ พันโท นาวิน เข็มทอง
พันเอก กันตพล พรรัตนพันธุ
๒๐ พันโท บัณฑิต โรจนพานิช
พันเอก จารุพัฒน บุญภูมิ
๒๑ พันโท รวิ รอดโพธิ์ทอง
พันเอก ณัฐสิทธิ์ ปองทอง
๒๒ พันโท วริศร โพธิ์พฤกษาวงศ
พันเอก ศุภัช ศุภภณภาษิษฒ
๒๓ พันโท วสุ สถิตธนสาร
พันเอก สมชาย ยกทวน
๒๔ พันโท สันตชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
พันเอก สาตถพงศ รัตนวิจิตร
๒๕ พันโท สิงหา แกวรุงเรือง
พันเอก อํานาจ ศุภมงคล
๒๖ พันโท สุรวิช บุญยัง
นาวาเอก ภาคภูมิ จารุปกรณ
๒๗ พันโท อนวัฒน ธิบดี
นาวาอากาศเอก ภาคินัย มังคะลี
๒๘ พันโท อิทธินนท ศิริบุตร
พันโท กัณฑ เสตะพันธุ
๒๙ นาวาโท สุริยา ทารัตน
พันโท ชัยพุฒิ สรอยสนธิ์
๓๐ นาวาอากาศโท ยุทธนา อินทจักร
พันโท ณฐพร สุขแกว
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พันตรี กิตติคุณ ศรีเจริญ
พันตรี ณัฐกฤตย อาชวาคม
พันตรี ปณณพัฒน ทนาพรรัชต
พันตรี ปารยพิรัชย กลิ่นอุบล
พันตรี สุรินทร ทองดี
นาวาตรี สิทธิชัย พงษเผือก
นาวาอากาศตรี ธนาวุฒิ กลอมวงศ
รอยเอก วันชัย ขาวสุข
รอยเอก ฤทธิรงค สุขเสียงศรี
รอยเอก สุวรรณชัย สีสมรส
รอยเอก อัครเดช เพชรทัต
เรือเอก ภาสกร สังขรัตน
เรือเอก นที ใจงาม
เรือเอก สยาม เงินตรากูล
เรืออากาศเอก สมเกียรติ เรืองฤดี
รอยตรี ชลิต วงศจินดารักษ
เรืออากาศตรี ขวัญชัย สังขะวรรณะ
เรืออากาศตรี อภิชาต เมนสิน
จาสิบเอก กฤศ อริยะวงศ
จาสิบเอก กัณนิพิฐ เพชรทูล
จาสิบเอก จิราวุฒิ วุรุฬภักดิ์
จาสิบเอก ธัญญกร รักษพลเมือง
จาสิบเอก ธีระยุทธ อวมมวง
จาสิบเอก บัญชา จมฟอง
จาสิบเอก บุญญเกียรติ รอดเรืองเดช
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จาสิบเอก พิเชษฐ ทัดเทียม
จาสิบเอก พิษณุ เชยตวน
จาสิบเอก ไพบูลย ชํานาญกุล
จาสิบเอก ภีระพันธ อ่ําศรี
จาสิบเอก ยศพนธ ยอดวิเชียร
จาสิบเอก ยุทธนา กาลานุกาล
จาสิบเอก วรธัช ฟกเล็ก
จาสิบเอก ศุริยะ เพตะกร
จาสิบเอก สายันต สุนทรวัฒน
จาสิบเอก สุทิน บุญเกิด
จาสิบเอก สุรศักดิ์ ศรีวรสาร
จาสิบเอก สุรศักดิ์ สีจันทรสุก
จาสิบเอก อภิวัฒน รักษาสระนอย
จาสิบเอก อุเทน ใจตรง
พันจาเอก จักรพล รุงงาม
พันจาเอก ชูเกียรติ ตองประสงค
พันจาเอก ปกรณสิทธ จันทรสโร
พันจาเอก พีระพล ขําเตี้ย
พันจาเอก อภิรักษ นอยเนตร
พันจาอากาศเอก กิตติศักดิ์ ใจกวาง
พันจาอากาศเอก เฉลิมพงศ สุภานันท
พันจาอากาศเอก ธรรมธัช กุหลาบซอน
พันจาอากาศเอก ประสิทธิ์ นาคเจือ
พันจาอากาศเอก ภาสพงศ ฝกศิลป
พันจาอากาศเอก ศุภกร วงษแตง
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พันจาอากาศเอก สมรักษ พงษสุข
พันจาอากาศตรี เอกอรุณ แทงทอง
พันเอกหญิง วาสิตา บุญสุวรรณ
นาวาเอกหญิง มะลิวัลย พลอยไป
นาวาเอกหญิง สุชาวดี กระเทศ
พันโทหญิง กรกมล มณฑลผลิน
พันโทหญิง กัลยา มั่นศรี
พันโทหญิง กิ่งกาญจน กอฟก
พันโทหญิง จันทรทิพย ธัญธงชัย
พันโทหญิง ชนมณี ชุมมณี
พันโทหญิง ชวาลวรรณ โจมพรม
พันโทหญิง ณัชชา มณีอินทร
พันโทหญิง ณัฐธิดา ตั้งวงษเจริญ
พันโทหญิง ธัญวรัตน ธัญญาดี
พันโทหญิง นงนุช เผาจินดา
พันโทหญิง นันฐิณี เนตรนิล
พันโทหญิง บุตรตรี เปลี่ยนสี
พันโทหญิง ปรวรรณ ประสงคศิลป
พันโทหญิง ปรารถนา คุมฉายา
พันโทหญิง ปาริมา อักษรเงิน
พันโทหญิง ปยะดา อิศรกุล
พันโทหญิง พรปวีณ โอทาตะ
พันโทหญิง พรรษมน พงษธา
พันโทหญิง มัญชุสา ตันเลิศ
พันโทหญิง รัฐธีร จําลองพิมพ

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๐๖ พันโทหญิง ลัดดาวัลย
บัณฑิตเจริญเลิศ
๑๐๗ พันโทหญิง วิไลวรรณ พริ้วภิรมย
๑๐๘ พันโทหญิง ศุภชินี ยังประดับ
๑๐๙ พันโทหญิง สุชาดา ยัญญะสิทธิ์
๑๑๐ พันโทหญิง สุนิภา แจงเจนเวทย
๑๑๑ พันโทหญิง สุภาพร ธัญธงชัย
๑๑๒ พันโทหญิง สุมณฑา ปราการสมุทร
๑๑๓ พันโทหญิง อรพรรณ วิทยาสารรณยุต
๑๑๔ พันโทหญิง ไอริณคร ลิ้มคุณธรรม
๑๑๕ นาวาโทหญิง จุไรพร เต็งศิริ
๑๑๖ นาวาโทหญิง ผกามาศ เอี่ยมสําอางค
๑๑๗ นาวาโทหญิง สายฝน ใจขัติ
๑๑๘ นาวาอากาศโทหญิง ณิชานันท ปกาศิต
๑๑๙ นาวาอากาศโทหญิง ปารมี มันตลัมพะ
๑๒๐ พันตรีหญิง จิตรลดา ภูศิริ
๑๒๑ พันตรีหญิง ภัทรพร เทียนทอง
๑๒๒ พันตรีหญิง ราศรี กอนจันทรเทศ
๑๒๓ รอยเอกหญิง นวภัสร กันทะชัย
๑๒๔ รอยเอกหญิง พจนีย เสืออุดม
๑๒๕ รอยเอกหญิง วีรดา คงมาศ
๑๒๖ เรือเอกหญิง พิกุล เกษมทิตย
๑๒๗ เรืออากาศตรีหญิง ภาวรินทร ภูระยา
๑๒๘ จาสิบเอกหญิง กนกวรรณ บุญมาก
๑๒๙ จาสิบเอกหญิง กิติยา บัวงาม
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จาสิบเอกหญิง จันทรพิมพ ทองศรีเมฆ
จาสิบเอกหญิง ณัฎฐณิฐชา เกษร
จาสิบเอกหญิง สุมาลี เขียวพรหมมาศ
จาสิบเอกหญิง สุลาไรฟ ประไพบูลย
จาสิบเอกหญิง อมรรัตน คําสัตย

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๓๕ จาสิบเอกหญิง อรวรรณ ชลรัตนชีวิน
๑๓๖ พันจาอากาศเอกหญิง เกศรา
แสนสําราญ
๑๓๗ สิบเอกหญิง พันธุทิพย ศรีสุข

กองบัญชาการกองทัพไทย
พลโท สิทธิชัย มากกุญชร
๑๘ พันโท กรธวัช นาคฉ่ํา
พันเอก กรกฎ เจริญฤทธิ์
๑๙ พันโท โกญจนาท เทียนยุทธ
พันเอก กองไกล กนกพฤกษ
๒๐ พันโท จักษวัชร ศิริวรรณ
พันเอก ณธน เพ็งแสวง
๒๑ พันโท ชาคริต มานพ
พันเอก ปฐมพงศ สุขทอง
๒๒ พันโท ชาญชัย เสียงดัง
พันเอก มีชัย แสงสุขีลักษณ
๒๓ พันโท ชายชาญ ชางสุวรรณ
พันเอก สิริรัฐ หนองแสง
๒๔ พันโท ณัฐพงค วุฒิวงค
พันเอก อภิสิทธิ์ วงศบัวแกว
๒๕ พันโท ณัฐพันธ วงษดนตรี
พันเอก อิฐนันท ปุรณะพรรค
๒๖ พันโท ดุสิต มณีโชติ
พันเอก ฮาซัน หะยีอารง
๒๗ พันโท ตอพงศ เที่ยงตรง
นาวาเอก สยมภู ชูเลิศ
๒๘ พันโท ทวนไท หอมหวน
นาวาอากาศเอก กรภัทร สวนอุดม
๒๙ พันโท ธารวิทย เสวกดรุณทร
นาวาอากาศเอก คมคิด เจริญศิริ
๓๐ พันโท นภดล ศักดาเดช
นาวาอากาศเอก วรกฤษ
๓๑ พันโท พิษณุ บุญบัวทอง
เข็มแปนพะเนา
๓๒ พันโท ไพโรจน ผาสุข
นาวาอากาศเอก วรรณรุจ
๓๓ พันโท มาโนช จิตตชลธี
กองพลพรหม
๓๔ พันโท วีรชัย พงศประเสริฐสิน
นาวาอากาศเอก วรวัฒน สุริยะพันธุ
๓๕ พันโท เวนิช ฉวีวงศ
นาวาอากาศเอก เวทย เพ็งชัย
๓๖ พันโท ศดิศ สุริยะวงค
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พันโท ศราพร แตงเกลี้ยง
พันโท ศุภสวัสดิ์ จิระประดิษฐผล
พันโท สนิท นันทะวงศ
พันโท สมเกียรติ์ เขียวสอาด
พันโท สันสกฤต ขวัญกิจสัจจาพร
พันโท สิทธิโชติ วรรณภาพรรณ
พันโท สุเมธ พื้นแสน
พันโท สุรภาคย กุศลสง
พันโท อนุชา หมอทรัพย
พันโท อรรณพ อุทยาวลี
นาวาโท กฤศ จินดารัตน
นาวาโท ธีรศักดิ์ พลับพลาทอง
นาวาโท วรัญู เสือเฒา
นาวาอากาศโท ฉัตรชัย อินทโชติ
นาวาอากาศโท ชิดพล อุไรพงษ
นาวาอากาศโท พงศธวัช สุรเกียรติ
นาวาอากาศโท พรพรหม มัธยมจันทร
นาวาอากาศโท อรรถสิทธิ์ สารพัฒน
พันตรี ชัยรัตน แตงออน
พันตรี ภคภพ พวงพุฒ
พันตรี ราเชน สมศักดิ์ธาดา
พันตรี สุชิน จินดารัตน
พันตรี อภิธัช เสาะการ
นาวาอากาศตรี ธนัทธวัฒน วรวัชรบวรชัย
รอยเอก กัญจน ดานดํารงรักษ

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

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยเอก จิรัฐิ ใจเอื้อ
รอยเอก ชัยวัฒน จันทรทอง
รอยเอก ทรงพล อาศิรเมธากุล
รอยเอก นธีรดล ภัทรไพรสีห
รอยเอก บุญมี จันแกว
รอยเอก ภูริพัฒ ภูศรี
รอยเอก รัชพล จิณแพทย
รอยเอก วิทวัส จันทรัฐ
รอยเอก วีระพล เผือกวิไล
รอยเอก ศรัณย ศิริวัฒนา
รอยเอก ศุภวริษฐ กองแกว
รอยเอก สรากร เทียนเบ็ญจะ
รอยเอก เสริม ชินรัตน
รอยเอก อภิสิทธิ์ พลทากลาง
รอยเอก อมรินทร มีอินตา
เรือเอก ทรงเกียรติ ปองกก
รอยโท กรปภพ บุญคง
รอยโท กฤศณัฏฐ ธาราธรรมาธิกรณ
รอยโท กฤษดา กมลพัฒนะ
รอยโท กิตติพงษ เบี้ยขาว
รอยโท ดนัย กลาการขาย
รอยโท ธัญฤทธิ์ นุชงอน
รอยโท ธีรพงษ คามราช
รอยโท บัญชา ทองลอย
รอยโท ประทิว ชางน้ํา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

รอยโท ยศวีร เพชรภา
รอยโท รัมณรา สมประสงค
รอยโท ศรายุทธ พานสมัน
รอยโท สราวุธ จรูญรัตน
รอยโท อนุสรณ ทองคําฟู
เรือโท ภัทร สรีระศาสตร
เรืออากาศโท จีระศักดิ์ ธรรมนิทา
เรืออากาศโท ชยานนท ผลไพบูลย
เรืออากาศโท ธนพล ทองคํา
เรืออากาศโท มรุต แปนพันธุ
เรืออากาศโท อภิเดช ขันชลี
รอยตรี ไกรสร คันสิงหา
รอยตรี เฉลิมพล สุยพงษพันธ
รอยตรี ชากร บุญเต็ม
รอยตรี ชีวรัตน สวางศรี
รอยตรี ทินกร เครือแสง
รอยตรี นิติศักดิ์ หริตกุล
รอยตรี บรรดิษด ภูมิทอง
รอยตรี พรศักดิ์ ทางาม
รอยตรี ยุทธนา ศรีแสงออน
รอยตรี รุงโรจน หมอเมือง
รอยตรี วิทวัฒน บุญสนอง
รอยตรี วิรัตน ปยะวงศ
รอยตรี วุฒิชัย อินทรไกร
รอยตรี สุรชาติ ชื่นเจริญ

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

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยตรี สุรินทร ฤทธิ์ชวยรอด
รอยตรี เอกรัฐ สงเสมอ
เรือตรี กิตติธัช โฆษิตรเนศ
เรือตรี ตะวัน แสงสวาง
เรือตรี ยงยุทธ พันเทศ
เรืออากาศตรี ฐิติรัฐ ประทุมเวียง
เรืออากาศตรี ณัฐสิทธิ์ ยาวงษ
เรืออากาศตรี ทรงศักดิ์ เริ่มรัตน
เรืออากาศตรี พีรณัฐ พึ่งเดช
เรืออากาศตรี วัฒนชัย จิ๋วเจริญ
เรืออากาศตรี อิทธิพล เขียวสะอาด
จาสิบเอก กรกฎ คงศรี
จาสิบเอก กรกต บรรจงศิริ
จาสิบเอก กฤตณัฐ คําฟก
จาสิบเอก กฤษฎา สุริยะ
จาสิบเอก กฤษณะ พาลึก
จาสิบเอก กานต นาโล
จาสิบเอก กําพล วงษใหญ
จาสิบเอก กิตติชัย บัววันเพ็ญ
จาสิบเอก กิตติศักดิ์ ศิริวัฒน
จาสิบเอก เกียรติศักดิ์ ศรีวรรณ
จาสิบเอก เกียรติศักดิ์ แสนหวัง
จาสิบเอก ไกรสร ใจหลา
จาสิบเอก ขันติรัตน กรายแกว
จาสิบเอก ครรชิต สุนานนท

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

จาสิบเอก ครองลาภ นันทะสุธา
จาสิบเอก คนอง พันธะมุย
จาสิบเอก คําสิงห ศรีบุตรตา
จาสิบเอก จตุพร ขันทอง
จาสิบเอก จตุพล สุภาพันธ
จาสิบเอก จรัญ ศิริโสภณ
จาสิบเอก จเร ดุกตระการ
จาสิบเอก จันทร อินทรชู
จาสิบเอก จํานงค ใจยาเก
จาสิบเอก จิราวุฒิ จันทรคราม
จาสิบเอก จิโรจ สิริธรรมสกุล
จาสิบเอก เฉลิมพล สิงหไทยนิยม
จาสิบเอก เฉลิมฤทธิ์ วันทอง
จาสิบเอก ชัชรินทร ฉลวยแสง
จาสิบเอก ชัชวาล กรายแกว
จาสิบเอก ชัย มะณีใจ
จาสิบเอก ชัยวัฒน เจริญพงษ
จาสิบเอก ชาญมนต อารีย
จาสิบเอก ชํานาญ ขําดี
จาสิบเอก เชิดพงษ อุนเรือน
จาสิบเอก โชคชัย พูลสวัสดิ์
จาสิบเอก โชคศุภกิตติ์
จูดิษฐประเสริฐ
๑๕๙ จาสิบเอก โชตินรินทร
พึ่งบุญ ณ อยุธยา

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก ซุไฮมี กาลง
จาสิบเอก ฐิตินันท ดวงแกว
จาสิบเอก ฐิติศักดิ์ ราษีทอง
จาสิบเอก ณฤชา นึกเวน
จาสิบเอก ณัฏฐ ทิพยรักษ
จาสิบเอก ณัฐกุล ชาญวาทิตานนท
จาสิบเอก ณัฐพล สินธุเดช
จาสิบเอก ณัฐพล สุขะปณฑะ
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ คลองแคลว
จาสิบเอก ไตรรัตน ประกอบ
จาสิบเอก ทวิรัตน แชมเล็ก
จาสิบเอก เทอดพงษ เวงสูงเนิน
จาสิบเอก ธนกฤต ผันผอน
จาสิบเอก ธนนท แสงสุริยันต
จาสิบเอก ธนพล พูลสวัสดิ์
จาสิบเอก ธนาวุฒิ พุมดิษ
จาสิบเอก ธนิต สมศรี
จาสิบเอก ธนู นิลเลิศ
จาสิบเอก ธรรมนูญ ปริวัติธรรม
จาสิบเอก ธรรมสถิตย กิติกาญจน
จาสิบเอก ธวัชชัย จารุภูมิ
จาสิบเอก ธาดา เชื้อมอญ
จาสิบเอก ธิติกร อินทรพาณิชย
จาสิบเอก ธีรพงศ สายวงค
จาสิบเอก ธีระพงศ วงศเล็ก

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙

จาสิบเอก ธีระพงษ บวรธนทรัพย
จาสิบเอก นพดล โปธา
จาสิบเอก นพดล ศรีอินทร
จาสิบเอก นฤพล ศรีวรรณ
จาสิบเอก นิธิศ วงศเกษม
จาสิบเอก นุย หมวกแดง
จาสิบเอก บุญเชิด บัวอาจ
จาสิบเอก ปฐมพงศ ฑีฆะกุล
จาสิบเอก ปรเมศวร ปาลีกุย
จาสิบเอก ปราชญกวี ศิริษา
จาสิบเอก ปญญา โพธิ์ทอง
จาสิบเอก เปยมศักดิ์ เลื่อนจันทร
จาสิบเอก พรพจน พงษนาค
จาสิบเอก พสิษฐ งามผล
จาสิบเอก พัฒนพงศ คงพราหมณ
จาสิบเอก พันธุนุพงษ สมปานวัง
จาสิบเอก พิทักษ โพธิ์พิทักษ
จาสิบเอก พีรพล รุงเรือง
จาสิบเอก พีระพงศ พรมพิมพ
จาสิบเอก พีระยุทธ เสถียรอินทร
จาสิบเอก ไพฑูรย รุงโรจน
จาสิบเอก ไพรัช จันทรังษี
จาสิบเอก ไพโรจน คุมสิน
จาสิบเอก ไพศาล แชมชอย
จาสิบเอก มงคล ใสเรียน

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก มานะ พรหมบุตร
จาสิบเอก ยืนยง เปลงชัย
จาสิบเอก ยุทธศักดิ์ มาศงามเมือง
จาสิบเอก รณชัย คงรัตน
จาสิบเอก รังสรรค แสงประเสริฐ
จาสิบเอก วรทพุธ มากชุมนุม
จาสิบเอก วรายุทธ กันทะวัง
จาสิบเอก วรายุทธ แยมภาค
จาสิบเอก วันชนะ เคานาวัง
จาสิบเอก วันชนะ จินตนาประวาสี
จาสิบเอก วันชนะ อินสวาสดิ์
จาสิบเอก วัลลภ ตันเดี่ยว
จาสิบเอก วัลลภ ภูมี
จาสิบเอก วิกรณ อาษาสุวรรณ
จาสิบเอก วิชัย ลายละเอียด
จาสิบเอก วิบูลยเกียรติ ดวงแกว
จาสิบเอก วีระภัทร ชงกรานตทอง
จาสิบเอก ศรไชย เรืองแดง
จาสิบเอก ศรีโน ศรีระพันธ
จาสิบเอก ศักดา กรมถิน
จาสิบเอก ศักดิ์สิทธิ์ ประสิทธิ์วงษ
จาสิบเอก ศุภกิจ นนทะเสน
จาสิบเอก ศุภชัย ฤทธิ์เจริญ
จาสิบเอก ศุภสาร กอคูณ
จาสิบเอก สกุลชัย ศิลปะรายะ

เลม ๑๓๙ 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

จาสิบเอก สนธยา ศรีบัวทอง
จาสิบเอก สมภพ ใสเรียน
จาสิบเอก สมศักดิ์ แดนกาไสย
จาสิบเอก สมศักดิ์ พะตัน
จาสิบเอก สมสกุล เภสัชชา
จาสิบเอก สราวุธ ภาระกิจ
จาสิบเอก สันติ กองอรินทร
จาสิบเอก สันติ ผาวันดี
จาสิบเอก สันติชัย ราชอาจ
จาสิบเอก สาธิต กาญจนะวสิต
จาสิบเอก สานนท ทับชุม
จาสิบเอก สามารถ นันตะมูล
จาสิบเอก สายันต คารมดี
จาสิบเอก สิทธิพงษ เปรมชะนะ
จาสิบเอก สุกฤษฎิ์ เกตุชรา
จาสิบเอก สุชาติ เครือสุวรรณ
จาสิบเอก สุทัศน คมเพ็ชร
จาสิบเอก สุเทพ ไตรรงควิจิตร
จาสิบเอก สุพัฒน สํามะโน
จาสิบเอก สุรเชษฐ เผือกไทย
จาสิบเอก สุรเดช มิฆเนตร
จาสิบเอก สุรพัฒน พิมพสมุทร
จาสิบเอก สุรัตน แตงออน
จาสิบเอก สุริยัน จํานงการ
จาสิบเอก สุลักษ คําลึก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก อดิศร กาหาวงศ
จาสิบเอก อดิศร สามงามไกร
จาสิบเอก อนันตชัย เจริญสุข
จาสิบเอก อนุลักษณ ทองแสน
จาสิบเอก อภิวัฒน วันรักชาติ
จาสิบเอก อลงกรณ ทองหนัก
จาสิบเอก อับดุลเลาะ ยะโกะ
จาสิบเอก อัสรี มะโรหบุตร
จาสิบเอก อาคม ทึกขุนทศ
จาสิบเอก อาทิตย จงวัฒน
จาสิบเอก อาทิตยพล มหาศรานนท
จาสิบเอก อาธร สุราโพธิ์
จาสิบเอก อิทธิกร ยังมงคล
จาสิบเอก อิศเรศ บัวสุวรรณ
จาสิบเอก อนุชา ซาเฮาะ
จาสิบเอก อุดม ขาขันมะลี
จาสิบเอก เอกพงษ เมืองกอน
จาสิบเอก เอนก นาคเกิด
จาสิบเอก โอกาส ฮวดสกุล
พันจาเอก กลาลักษณ เลือดสงคราม
พันจาเอก กิตติศักดิ์ นวลเต็ม
พันจาเอก ไกรวัล สายัญแกว
พันจาเอก คงเดช ทองชัย
พันจาเอก คมิก ภัครธวัลพร
พันจาเอก คุณากรณ สุขมาก

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙

พันจาเอก จรัญ ผุดแยม
พันจาเอก จักรพล เกี่ยวเพง
พันจาเอก จิรวัฒน ผมทอง
พันจาเอก ชัยณรงค หมื่นเอ
พันจาเอก ชํานาญ ประสงคแกว
พันจาเอก ณรงค พรายแกว
พันจาเอก ณัฐวุฒิ ศรีรัตน
พันจาเอก ทิพากร ไชยทอง
พันจาเอก ธนพล ทองสุข
พันจาเอก ธนวรรธน ดินมวง
พันจาเอก ธัชกร นามวรรณ
พันจาเอก ประสพ บุญเกตุ
พันจาเอก ประสิทธิ์ อินธิเดช
พันจาเอก ปริญญา นาคมณี
พันจาเอก ปยะ ทั่งมั่งมี
พันจาเอก พิทักษ ฤทธี
พันจาเอก พิพิศน ไพรเพชรธร
พันจาเอก พีรเกียรติ ใจอิ่ม
พันจาเอก มุขตาร โซะบารู
พันจาเอก วรวิทย วังจํานงค
พันจาเอก วันชัย สุขปกษา
พันจาเอก วีระศักดิ์ ธนคําดี
พันจาเอก ศุภัคพงษ ระวะใจ
พันจาเอก เศกศักดิ์ กองสะดี
พันจาเอก สมพร กุระคํา

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันจาเอก สัตชยา วิฑูรย
พันจาเอก อมร แสงเงิน
พันจาเอก อัมรันดร ลือบา
พันจาอากาศเอก เกริกเกียรติ์
พิมพประภาพันธุ
พันจาอากาศเอก เจริญ ทิพยลม
พันจาอากาศเอก ชญาวัต ทองออน
พันจาอากาศเอก ณัฐกิตติ์ ศรีมา
พันจาอากาศเอก เดชนินทน เธียรโชติ
พันจาอากาศเอก ถนัดพร ลุนาวัน
พันจาอากาศเอก ทวีศักดิ์ บุญหลา
พันจาอากาศเอก ทศพล สุวรรณรังษี
พันจาอากาศเอก ทิชากร ศรีนาราง
พันจาอากาศเอก เทิดศักดิ์ ไชยวงษ
พันจาอากาศเอก ธรรมธร ศรีลธนาตย
พันจาอากาศเอก ธีรยุทธ ธิมาชัย
พันจาอากาศเอก นฤพน ใจนพเกา
พันจาอากาศเอก นิรันดร คงคาลัย
พันจาอากาศเอก เนติลักษณ ดีเลิศ
พันจาอากาศเอก ปนัยเทพ เกตุมีชัย
พันจาอากาศเอก ประทีป พันธสาคร
พันจาอากาศเอก พงษไพร เชื้อบานไร
พันจาอากาศเอก พลากร จันทรศรี
พันจาอากาศเอก พิชิตชัย สําเร็จ
พันจาอากาศเอก พิเชษฐ บัวทอง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก พิสิษฐ ชอขอด
พันจาอากาศเอก ภัทรพงษ ศรีมาวิน
พันจาอากาศเอก ภาณุมาศ บุญมณี
พันจาอากาศเอก มนตรี อรุณพันธ
พันจาอากาศเอก มาโนช นาคสุก
พันจาอากาศเอก เมธา ทองสุข
พันจาอากาศเอก ยุทธนา โพธิสุวรรณ
พันจาอากาศเอก ยุทธพล ปติยนต
พันจาอากาศเอก วิศรุต แสงจันทร
พันจาอากาศเอก วีรพล คําเจริญ
พันจาอากาศเอก วีระพงษ พวงพลอย
พันจาอากาศเอก วุฒิไกร เพงกิจ
พันจาอากาศเอก ศุภสัณห ใจกวาง
พันจาอากาศเอก สมชาย
เกิดประดิษฐ
พันจาอากาศเอก สิงหคํา นันธินอย
พันจาอากาศเอก สิทธิชัย ชมภูพื้น
พันจาอากาศเอก สุรชัย เกียดสูงเนิน
พันจาอากาศเอก สุรชัย สาทักรัมย
พันจาอากาศเอก สุรเชษฐ อโนดาษ
พันจาอากาศเอก อนุชิต เงาภูทอง
พันจาอากาศเอก อนุสิทธิ์ พวงเจริญ
พันจาอากาศเอก อัตภวรรณ อินัง
พันจาอากาศเอก อับดุลการี หะสนิ
พันจาอากาศเอก อัศวิน ขุนวิเศษ

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๓๕๘ พันจาอากาศเอก อาณัติ แกนจันทร
๓๕๙ พันจาอากาศเอก อิทธิพล
เนียมประพันธ
๓๖๐ จาสิบโท มนิต ยิ้มทรัพย
๓๖๑ จาสิบตรี วรายุทธ โสดามรรค
๓๖๒ จาสิบตรี สยมภู ออนทอง
๓๖๓ พันจาตรี ชินโชติ ปติกุลนนท
๓๖๔ พันเอกหญิง พัชราภรณ ปนวันนา
๓๖๕ พันเอกหญิง พิราวรรณ อําไพ
๓๖๖ พันเอกหญิง สุทธาทิพย พันธุเอี่ยม
๓๖๗ พันเอกหญิง อภิญญา ไพโรจน
๓๖๘ นาวาเอกหญิง ณัทภัสสรพร นิลพยัคฆ
๓๖๙ นาวาอากาศเอกหญิง พรศิริ
โยธาทิพย
๓๗๐ พันโทหญิง กมลธิชณ วิดิษฐโรจรัตน
๓๗๑ พันโทหญิง กิตติยา สังขทอง
๓๗๒ พันโทหญิง จีราพร เฟองแกว
๓๗๓ พันโทหญิง ชลดา สังขทอง
๓๗๔ พันโทหญิง ชวัลกร สุกใส
๓๗๕ พันโทหญิง ชุติมา จันทรศร
๓๗๖ พันโทหญิง ณัฎฐิณี อยูดี
๓๗๗ พันโทหญิง ณัฐพร อาทรธรรมคุณ
๓๗๘ พันโทหญิง ธัญญารัตน บุญประสิทธิ์
๓๗๙ พันโทหญิง นุชวรา วงกละคร
๓๘๐ พันโทหญิง บงกช นิยมาภา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๘๑ พันโทหญิง เบญจวรรณ นาคใหญ
๓๘๒ พันโทหญิง พจนา เปลี่ยนเกิด
๓๘๓ พันโทหญิง พรชนก
ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
๓๘๔ พันโทหญิง พิมพณดา อภิบาลศรี
๓๘๕ พันโทหญิง เพ็ญศิริ ขาวอุบล
๓๘๖ พันโทหญิง มธุรส ฉินนะโสต
๓๘๗ พันโทหญิง รวีวรรณ สกุลนุม
๓๘๘ พันโทหญิง รุงนภา แกวชิงดวง
๓๘๙ พันโทหญิง วัชรารัสมิ์ ธํารงภัทรกิตติ์
๓๙๐ พันโทหญิง วีราวรรณ หนิสอ
๓๙๑ พันโทหญิง สุนิสา สุขขี
๓๙๒ พันโทหญิง สุวลี พรหมตรุษ
๓๙๓ พันโทหญิง เสาวลักษณ ยุติธรรม
๓๙๔ พันโทหญิง อรอุษา โกมารทัต
๓๙๕ นาวาโทหญิง ชลวษา ปยะนฤพัทธ
๓๙๖ นาวาโทหญิง ทิชากร ศศิธร
๓๙๗ นาวาโทหญิง ธิดารัตน เงาศรี
๓๙๘ นาวาโทหญิง วาสนา แกวใย
๓๙๙ นาวาอากาศโทหญิง ชริญรัชต
กิติสุขกุลสิทธิ์
๔๐๐ นาวาอากาศโทหญิง อภิดาภา อิ่มแลม
๔๐๑ นาวาอากาศโทหญิง อรวรรณ
สุขสมบัติ
๔๐๒ นาวาตรีหญิง พัชราภรณ บุตตะโยธี

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๔๐๓ นาวาตรีหญิง วิลาวรรณ เมฆวิไล
๔๐๔ รอยเอกหญิง กัญทิยาภรณ
เนตรชัยรัตน
๔๐๕ รอยเอกหญิง ธิติพร คําบํารุง
๔๐๖ รอยเอกหญิง ภัทรานิษฐ แกวออง
๔๐๗ รอยเอกหญิง วรัทยา แยมสุข
๔๐๘ รอยเอกหญิง สุดาวดี ธิสาร
๔๐๙ รอยโทหญิง ชาลิณี เผือกนวล
๔๑๐ รอยโทหญิง ณปภา ออนอรุณ
๔๑๑ รอยโทหญิง ธิดา เสาเวียง
๔๑๒ รอยโทหญิง พชรมน ภรนพภัสสร
๔๑๓ รอยโทหญิง สิริกานต ศรีวิเชียร
๔๑๔ เรือโทหญิง ปวริศา ลาภะนาวิน
๔๑๕ เรืออากาศโทหญิง รนินัญภ แกวภู
๔๑๖ เรืออากาศโทหญิง อรณิชชา จําปาถิ่น
๔๑๗ เรือตรีหญิง ณภัสชญา ลดาศรีภัทร
๔๑๘ เรือตรีหญิง นลินภัสร ศุภสิทธิ์หิรัญ
๔๑๙ เรือตรีหญิง อัญชลี สีตองออน
๔๒๐ จาสิบเอกหญิง กงใจ โทมล
๔๒๑ จาสิบเอกหญิง กรรณิกา ชํานาญ
๔๒๒ จาสิบเอกหญิง กวินนา มาอินราช
๔๒๓ จาสิบเอกหญิง กุลิสรา ศรีทับทิม
๔๒๔ จาสิบเอกหญิง เกศราภรณ อุปชิต
๔๒๕ จาสิบเอกหญิง เขมจิรา อยูสุภาพ
๔๒๖ จาสิบเอกหญิง จันทรภัสสร แตงเนียม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอกหญิง จิดาภา สุวรรณกาศ
จาสิบเอกหญิง จิราพร ทรงศรี
จาสิบเอกหญิง ธันยชนก ยิ่งยืน
จาสิบเอกหญิง นภัสวรรณ รอดสอน
จาสิบเอกหญิง นิสารัตน ขบวนฉลาด
จาสิบเอกหญิง ปุญชรัสมิ์ สุขเกษม
จาสิบเอกหญิง พวงทอง
วงษถนอมศักดิ์
จาสิบเอกหญิง เพียงพิศ ฐานะ
จาสิบเอกหญิง มยุรี ตาทิพย
จาสิบเอกหญิง มัญชิมา วิทยาบํารุง
จาสิบเอกหญิง วิราภรณ ปลอดโปรง
จาสิบเอกหญิง ศุภานัน ธิตา
จาสิบเอกหญิง สังเวียน เนียมศรี
จาสิบเอกหญิง สายพิณ จี๋คีรี
จาสิบเอกหญิง สิริกร โชติกาพงศภัค
จาสิบเอกหญิง สุทักษิณา ขันออน
จาสิบเอกหญิง สุนันท เปยมคง
จาสิบเอกหญิง เสาวพักตร ไตเมฆ
จาสิบเอกหญิง อภิญญา อินทรทอง
จาสิบเอกหญิง อังคณา อินก่ํา
จาสิบเอกหญิง อัญชลี ยมไธสง
จาสิบเอกหญิง อุทัย ตั้งวงศ
จาสิบเอกหญิง อุทัยรัตน กอกหวาน
พันจาเอกหญิง จีระพรรณ พิมสาร

๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันจาเอกหญิง ณีรนุช แสนวงษา
พันจาเอกหญิง เตือนใจ จิตรธร
พันจาเอกหญิง นิดา วินิจฉัยกุล
พันจาเอกหญิง ปยวรรณ ธรรมโชติ
พันจาเอกหญิง พิมพพิไล สีหาภาค
พันจาเอกหญิง เพ็ญนภา กิจประมวญ
พันจาเอกหญิง รัชนีกร มะโรหบุตร
พันจาเอกหญิง สิริยา สุธรรมนนท
พันจาเอกหญิง เสาวคนธ คลายพิทักษ
พันจาเอกหญิง อริสรา บุญโสม
พันจาอากาศเอกหญิง จันทรเพ็ญ
ถนอมวงษ
พันจาอากาศเอกหญิง นภัสนันท
บุษบงค
พันจาอากาศเอกหญิง ประภาพรรณ
อมรโสภณ
พันจาอากาศเอกหญิง ไพฑูรย
ปานบานแพว
พันจาอากาศเอกหญิง ภัณฑิรา
เปรมกาศ
พันจาอากาศเอกหญิง สุรีพร ศรีฉ่ํา
พันจาอากาศเอกหญิง สุวิมล ศรีนาราง
พันจาอากาศเอกหญิง หทัยรัตน
กอนทอง

เลม ๑๓๙ 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

พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท
พลตรี เกรียงชัย ประสงคสุกาญจน
พลตรี บุรินทร ทองประไพ
พลตรี พสิษฐ ภูวัตณัฐสิทธิ์
พันเอก กอเกียรติ เข็มแดง
พันเอก กิตติพนธ สมจิต
พันเอก เกียรติศักดิ์ ทรัพยเมฆ
พันเอก เกียรติศักดิ์ สุริยะโยธิน
พันเอก เขมชาติ บุญญาจันทร
พันเอก คฑาวุธ ดีปรีชา
พันเอก คณิศร อาสมะ
พันเอก ครรชิต ประสันสอย
พันเอก จักรพงษ โพธิ์นาแค
พันเอก จักริน จิตคติ
พันเอก จิรวัฒน แกวรุงโรจน
พันเอก เจนวิทย มะวิญธร
พันเอก เจษฎา เฟองฟู
พันเอก ฉกาจ รมแสง
พันเอก ชุติภัทร วรรณทอง
พันเอก ถวิล ทองสีจัด
พันเอก ทธิ สทิสินทร
พันเอก ทรงเดช สุกนุย
พันเอก ทินกร ชางสลัก
พันเอก ธนพล นุยสุข

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
กองทัพบก
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันเอก ธนวัฒน ทองเนื้อนุม
พันเอก ธนิสร หอมธูป
พันเอก ธีรวิทย แกวงามสอง
พันเอก นิธิโรจน วรชาติธนะสาร
พันเอก ปกฤษฎิ์ เครือเนตร
พันเอก ปฏิกรณ สมาณาธิกรณ
พันเอก ปทสิน แผวสมบุญ
พันเอก ประยุทธ จันทรสมาน
พันเอก ประวัติ สหกิจ
พันเอก ปรัญชัย ใจประสาท
พันเอก ปยภัทร มองเพชร
พันเอก ปุญกิตติ์ วิวัฒนอนันต
พันเอก พงศธร ณรงคฤกษนาวิน
พันเอก พิรุฬหสิระ เอี่ยมมาลา
พันเอก พิสิฏฐ สัมมาทัต
พันเอก ไพศาล หมื่นเดช
พันเอก ภคพล มีทิพย
พันเอก มหรรฆพันธุ มีชูรส
พันเอก ยุทธนา มหาวัน
พันเอก ยุทธศาสตร เศรษฐชัย
พันเอก เริงณรงค ชาวลอม
พันเอก วรรธ อุบลเดชประชารักษ
พันเอก วัฒน กลัดสมบูรณ
พันเอก วิเชษฐ จันทรสิงห

เลม ๑๓๙ 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

พันเอก วิโรจน หนูลอย
พันเอก วิศิษฐ แกวพุด
พันเอก วีระชัย ผองแกว
พันเอก ศิวัตม รัตนอนันต
พันเอก ศุภณัฏฐ พรหมรุงเรือง
พันเอก สมชาย โกลาตี
พันเอก สันติ เหมศรี
พันเอก สิปปวัสน โมระกรานต
พันเอก สุชาติ ไวติดตอ
พันเอก สุพัฒน อติเรก
พันเอก สุภกิจ รูหลัก
พันเอก สุรกิจ กาฬเนตร
พันเอก สุวิทย กนกอุดม
พันเอก โสธร รักษาทรัพย
พันเอก โสรัตน สมุทวานิช
พันเอก หาญพล เพชรมวง
พันเอก อนิรุท ละอองพันธ
พันเอก อนุชา โนนคูเขตโขง
พันเอก อรรถสิทธิ์ ประดิษฐพรกูล
พันเอก อิทธินันท โชติชวง
พันเอก อุปถัมภ ศุภสินธุ
พันเอก เอกรินทร กอรม
พันโท กตัญู หงษโต
พันโท กฤติเดช นุมเหมือน
พันโท กองภพศ ศิริเมฆ

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันโท กิตติ ฉ่ําสาตร
พันโท กิตติศักดิ์ บังพิมาย
พันโท กิติวัฒน เพชรนางรอง
พันโท กีรติ กีรตินนท
พันโท เกรียงไกร อุปลา
พันโท เกรียงศักดิ์ นุเคาะกัน
พันโท เกรียงศักดิ์ชัย เชาวดํารงกุล
พันโท ขวัญชัย ชื่นใจ
พันโท คมศักดิ์ พราวศรี
พันโท คุณนิธิ สิทธิชัยกานต
พันโท จักราวิชญ พินิจกิจ
พันโท จัตุรัส ปญญารัตน
พันโท จารุพันธุ มีเจริญ
พันโท จีระสิทธิ์ ผูมีสัตย
พันโท จีราวัฒน เกียรติกุลพิมล
พันโท ฉันทวงศ โพธิ์ทองนาค
พันโท ชณัฐ อิสมัญ
พันโท ชัยภัทร นารีจันทร
พันโท ชัยวิชิต ประทุมวัน
พันโท ชาติชาย ระดมงาม
พันโท ชาติวัฒน สิริพราหมณกุล
พันโท ณัครพล บุศยกุล
พันโท ณัฏฐพล สุนทรนนท
พันโท ณัฏฐพันธ ชัชวาลยพันธ
พันโท ณัฐโชติ เล็กจุฬา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

พันโท ณัฐพล ภูมิหมั่น
พันโท ณัฐภูมิ มีกุล
พันโท ถวัลย เหมเพ็ชร
พันโท ทรงศักดิ์ สิมพะรักษ
พันโท ทวีชัย ชนะบวรบุตร
พันโท ทวีป นุนเสง
พันโท ทิตยอานันท ชาญบรรเจิดสุข
พันโท ธนศักดิ์ ขําศรี
พันโท ธนู พิบูลนรเศรษฐ
พันโท ธเนศ บุรพลชัย
พันโท ธรรม มาลัยทอง
พันโท ธรรมรัตน สอนทรัพย
พันโท ธรรศ จุยวรามิตร
พันโท ธิชา เมี้ยนกําเนิด
พันโท ธีรพงษ บุญเติม
พันโท นพดล ปาละประเสริฐ
พันโท นพพร อธินุวัฒน
พันโท นพโรจน ชัยอัมราพัฒน
พันโท นฤพล วิจิตรโท
พันโท นิติภูมิ ทุมขุนทด
พันโท นิรุธ ขุมทอง
พันโท บุญสง หงวนบุญมาก
พันโท ปณต สุระเสียง
พันโท ปรัชญา หลาวิเศษ
พันโท ปรีชากรณ พรมสุทธิ์

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

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันโท ปวิณ ปุกคํา
พันโท ปณณรุจน เกียรติธนโยธิน
พันโท ปยะพงษ พรดา
พันโท พงศธร ทัพพิกรณ
พันโท พงษเทพ อัศวรักษ
พันโท พลวัฒน ประยูรพันธ
พันโท พัฒนันต เจริญศุข
พันโท ไพร บุญเลี้ยง
พันโท ภาณุ ไตละนันทน
พันโท ภาณุพงษ จุนปาน
พันโท ภานุศักดิ์ แสงสวี
พันโท ภาสพงศ วุฒิมาคุณ
พันโท ภูมภัสส พุทธิพัทธสกุล
พันโท ภูริทัต แกวสวาง
พันโท มาโนช โคตรเพชร
พันโท มุนินทร แกวเกิด
พันโท ยุทธพงศ ลครพล
พันโท ยุทธศักดิ์ ชางบุ
พันโท รณชัย อภัยพันธ
พันโท รณดร โฉมวีรภัฏ
พันโท รัชชพงษ รัตนบัญญัติ
พันโท ราชวัติ นิกรกูล
พันโท วรจรรกดิ์ เตปน
พันโท วรยุทธ แดงวิไล
พันโท วัชระ ขุนชิต

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓

พันโท วันชัย หางแกว
พันโท วิทยา สาริยา
พันโท วิทวัส เกษรารัตน
พันโท วุฒิชัย ยศพิทักษ
พันโท ศรณณัฐ นวลมณี
พันโท ศราวุฒิ ลือจันดา
พันโท ศิริพล ไชยมงคล
พันโท ศิริวัฒน ไชยกุล
พันโท ศิวกร ไกรทองรุงเรือง
พันโท ศุภกร ปานแกว
พันโท เศรษฐ พวงประเสริฐ
พันโท สนิท หอมหวล
พันโท สหชัย พรหมตรุษ
พันโท สาธิต หารจันทร
พันโท สายชล อินตรา
พันโท สิริพงศ พัฒนธนาวิสุทธิ์
พันโท สุชนัย นรานิรัติศัย
พันโท สุชิต มงคล
พันโท สุชิน เชนไร
พันโท สุดเขตต แคลวภัย
พันโท สุทิน เฟองฟุง
พันโท สุธี สุขสากล
พันโท สุพจน พรมสูตร
พันโท สุริยะ สุระ
พันโท สุริยัน จิ๋วเจริญ

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันโท สุวรรณ กมลเลิศ
พันโท อดิเรก แจงอรุณ
พันโท อดิศร อยูสุข
พันโท อภิวัจน อภิวัฒนานันท
พันโท อภิวัฒน แสงสูง
พันโท อมร ทองเนื้อดี
พันโท อมร ยังเจริญ
พันโท อรรถพงษ บุญยงค
พันโท อาณัติ ลุทัน
พันโท อิทธิพล นนลือชา
พันโท อุเทน จีนทองหลาง
พันโท เอก พวงประทุม
พันตรี กชกร เบ็ญจกุล
พันตรี กฤษณพงศ เกิดทองคํา
พันตรี กองภพ กูชูสอน
พันตรี กัมปนาท สืบกาสี
พันตรี กิตติพงษ ศรีสุพรรณ
พันตรี กุลวรรธณ ปนมณี
พันตรี เกรียงไกร เกษรวย
พันตรี เขมชาติ อิ่มลิ้มทาน
พันตรี ครุชน บุญเพศ
พันตรี คุณากร พูลผล
พันตรี จักรกฤษณ กรวยทอง
พันตรี จักรวุธ แสนภูวา
พันตรี จิรพล โพธิ์ไพชยนต

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓

พันตรี จุฑา ศรีสมพร
พันตรี ชัชนันท เหนือคูเมือง
พันตรี ชัยรวิช ลิบลับ
พันตรี ชัยสันต พูลพิพัฒน
พันตรี ชุนหไกรพิชญ พูลสยม
พันตรี ณัฐภัทร จันทรดี
พันตรี ณัตฐปณต วัชรไพศาลกุล
พันตรี ดนุภพ ธีรกุล
พันตรี ธวัช สุกปานแกว
พันตรี ธีระพงศ สุริยะธง
พันตรี บัณดิษฐ ใหญเมืองปก
พันตรี ประกาศิต รูปไธสง
พันตรี ประนาถ ตํานานจิตร
พันตรี ประพนธ อุนศิริ
พันตรี ปวิตร ลิ้มจี้จง
พันตรี ปญญาวุธ อยูศรี
พันตรี พงศธร สกาญจนชัย
พันตรี พงษสิทธิ์ เสาวกูล
พันตรี พลชาติ สุขพันธุ
พันตรี พิชัย ขันโททอง
พันตรี พิรัฐต วิบูลยธนสาร
พันตรี พิษณุ ทัศแกว
พันตรี ไพศาล ศิริรักษ
พันตรี ภาณุพงศ ชาแจง
พันตรี ภาณุวัฒน ปลูกสวัสดิ์

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันตรี ยุทธการ เดชะคําภู
พันตรี วสันต กลิ่นอุบล
พันตรี วสันต อรรณพไกรสร
พันตรี วิเชียร เหมือนเพ็ชร
พันตรี วิทยา ธงศรี
พันตรี วิรัตน สุขสําราญ
พันตรี วีระพงศ จันทรศิริภาส
พันตรี ศรัณย นพนอม
พันตรี ศรายศ ลือจันดา
พันตรี ศักดิ์สิทธิ์ รักสายสัมพันธ
พันตรี ศิรวิชญ ศรีเคลือบ
พันตรี ศิริชัย ชาคํารุณ
พันตรี ศิริพงษ มูลอํามาตย
พันตรี ศิริวัฒน กุดวิลา
พันตรี ศุภชัย จีนขจร
พันตรี สรทศ โบสุวรรณ
พันตรี สราวุฒิ กิ่งแกว
พันตรี สันติ นามลักษณ
พันตรี สากล วงศจิรดิลก
พันตรี สิทธิศักดิ์ โรจนพานิชกุล
พันตรี สินทรัพย จรูญเพ็ญ
พันตรี สุทธิพงษ ใจหาญ
พันตรี สุทธิพงษ ฉายา
พันตรี สุทัศน แจมจันทร
พันตรี สุเมฆ ศุภเลิศ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓

พันตรี สุริยงค กุดเปง
พันตรี อดิสัย เนตรสวาง
พันตรี อภิสุนันท คําแฮ
พันตรี อาทิตย บุสทิพย
พันตรี อานิสงส ปลกศิริ
พันตรี เอกชัย ประเสริฐสังข
พันตรี เอกพจน นามถาวร
รอยเอก กฤตภาส ยืนลิบ
รอยเอก กฤษณผจร สามสูงเนิน
รอยเอก กิตติ กลิ่นหอม
รอยเอก แกว พงษประยูร
รอยเอก จักรพงษ จอมบุตร
รอยเอก ชัยพล เพชรพลอย
รอยเอก ชัยยศ สงขจร
รอยเอก ณรงคชาญ สุภาพ
รอยเอก ณัฐวุฒิ อยูเย็น
รอยเอก ดํารงคศักดิ์ แสนสุด
รอยเอก ถนอมศักดิ์ ราษีทอง
รอยเอก ทวีชัย โคตะนนท
รอยเอก ทองจันทร ดวงวงษา
รอยเอก ธีรชัย ตรีโอษฐ
รอยเอก ธีระพล อินทพันธ
รอยเอก นพดล ปราสาทชัย
รอยเอก นพรัตน ไชยมงคล
รอยเอก นรเศษฐ พิมพอนงค

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยเอก บุญชวน ชูชวย
รอยเอก ประจวบ ศรีพั้ว
รอยเอก ประดิษฐ พึ่งสวาง
รอยเอก ประวิทย ศักดิ์นิรันดร
รอยเอก ปรารพ ชวยแสง
รอยเอก ปญญา อดุลยอารยะรังษี
รอยเอก พิสิษฐ จิตสวา
รอยเอก ไพศาล เฉยเฉลียง
รอยเอก ไพศาล สุขแกว
รอยเอก ภานุวัฒน ไชยโอชะ
รอยเอก ภิญโญ ถิระสาโรช
รอยเอก มานิต แสวงหา
รอยเอก ยงยุทธ ใครครวญ
รอยเอก ราชันย เกื้อกูล
รอยเอก เลิศศิลป บุตรเสน
รอยเอก วรวัฒน กระโจม
รอยเอก วรวุฒิ พูลเพิ่ม
รอยเอก วัชระ ปราบกรี
รอยเอก วิฑูรย เหงี่ยมโพธิ์
รอยเอก วิสิทธิ์ เรืองฤทธิ์
รอยเอก วีระ คําสุวรรณ
รอยเอก วุฒิพงษ มีปอง
รอยเอก ศุภฤกษ ศรีชู
รอยเอก ศุภฤกษ ศรีบุญรอด
รอยเอก สถาพร เชาวนเสริมสุข

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓

รอยเอก สมบัติ ชอนทอง
รอยเอก สมบัติ ตั้งใจ
รอยเอก สมบัติ ทรัพยศิลป
รอยเอก สมพร สุโทสา
รอยเอก สืบสกุล ธนะเสวี
รอยเอก สุธรรม ทองจาด
รอยเอก สุนทร เจริญสุข
รอยเอก สุรกุล ดีปราศัย
รอยเอก สุริยะ บินญาวัง
รอยเอก เสริมศักดิ์ โดงดัง
รอยเอก อดุลย งามเสริฐ
รอยเอก อนุศักดิ์ กรรณิกา
รอยเอก เอกชัย ไกรราม
รอยเอก เอกธร สลุงสุข
รอยเอก เอกพล โตประวัติ
รอยเอก เอกสิทธิ์ ทวีผลโชค
รอยเอก เอกสิทธิ์ สายสมบูรณ
รอยโท กฤตธัช ศรีหะรัญ
รอยโท กฤตพัศ ธนะสาร
รอยโท กิตฒิ์พิพัฒน ขําตนวงษ
รอยโท กิตติศักดิ์ นครไพร
รอยโท เกรียงเดช กลารอด
รอยโท โกวิทย สุขคํา
รอยโท ไกรสร ศรีสุวรรณ
รอยโท ขจรศักดิ์ หลอดศิลป

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยโท คมกฤช ทิพยวงษ
รอยโท คะนองเดช เพลงปาน
รอยโท โฆษิต นาคสังข
รอยโท จักรวาลไกร บุญเรือง
รอยโท จีระศักดิ์ โพธิ์คํา
รอยโท เฉลิมเกียรติ คงประสม
รอยโท ชนะชัย จันทรสด
รอยโท ชัยยันต สมวงค
รอยโท ชัยยุทธ สุกบู
รอยโท เชนทร ชูชีพพันธพงษ
รอยโท เชี่ยวชาญ แสงแกว
รอยโท ไชยเชษฐ สุวรรณรัตน
รอยโท ญาณเดช จันทรขาว
รอยโท ณรงค แดงบุตร
รอยโท ณัฐพงษ ไชยนอก
รอยโท ทวี สิงหแกว
รอยโท ทวีศักดิ์ สุโรรัมย
รอยโท เทพฤทธิ์ ยอดสคุณ
รอยโท เทอดไท คงเพียรธรรม
รอยโท เทิดไทย รักกิจ
รอยโท ธชาทัช เมรัตน
รอยโท ธรรมศักดิ์ จิตสุคนธ
รอยโท ธีนะพงค สุรินทร
รอยโท ธีรพล วัชรพุทธ
รอยโท ธีรพล อินทรีย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓

รอยโท ธีรภัทร ออนภักดี
รอยโท ธีรยุทธ มิวันเปย
รอยโท ธีรศักดิ์ เชื้อแกว
รอยโท นพรุจ ไพรเขียว
รอยโท นฤทธิ์ เจริญแกวพันสี
รอยโท นันทรัถ บุญธิติ
รอยโท นิรัตน อุณาตระการ
รอยโท นิวัฒน ระติขําภะ
รอยโท บรรชา เบ็ญจศิล
รอยโท บวรทัต สืบสวน
รอยโท บัญชา เตชะเสนา
รอยโท บุรินทร คุมพวง
รอยโท ปกรณ หอมชื่น
รอยโท ปฐมพงษ ติ๊บเตปน
รอยโท ปฐมพงษ สุนทรวิสัย
รอยโท ประนอม พาชื่น
รอยโท ประพันธ บุมี
รอยโท ประสิทธิ์ คชกูล
รอยโท ประเสริฐ สมปรีดา
รอยโท ปรัชญา พูลมา
รอยโท ปริญญา ธรรมปริยัติ
รอยโท ปรีชา ชาวบานกราง
รอยโท ปยะวัฒน กําแพงจันทร
รอยโท เปรมศักดิ์ เทียมแสน
รอยโท พงคเดช โสะสันสะ

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยโท พงศไพฑูรย กลิ่นทอง
รอยโท พยุง วงศสอน
รอยโท พรประสิทธิ์ โอมประพันธ
รอยโท พรพงศ อยูรวม
รอยโท พัฒนศักดิ์ บุญประเสริฐ
รอยโท พัสกร ทองสม
รอยโท พาที ชวยบํารุง
รอยโท ไพฑูรย นาทันรีบ
รอยโท ไพโรจน แกวฟก
รอยโท ภูมิพัฒน สาวะเนตร
รอยโท มนตรี โกมลหิรัญ
รอยโท มนัสเทพ บุญพูล
รอยโท เมธี แสนกลา
รอยโท ยงยุทธ เผาภูรี
รอยโท ยุทธชัย ครุฑตําคํา
รอยโท ยุทธนา สุวรรณแสง
รอยโท ยุทธพงษ โสมาศรี
รอยโท รจชพร ทับทิม
รอยโท รณภพ เมฆขยาย
รอยโท เรวัต อินทพรม
รอยโท เริงณรงค จันทรถอด
รอยโท ลาภนิรันดร ชุตินธรารักษ
รอยโท ลือชัย หลาแกน
รอยโท วชิรวิชญ สังฃทอง
รอยโท วรวิช รัตนอุดม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓

รอยโท วรวุฒิ ปตตังละพา
รอยโท วสันต สมานทรัพย
รอยโท วัชรินทร นพคุณ
รอยโท วัชรินทร นราจันทร
รอยโท วัฒนกุล อึ้งวงษ
รอยโท วันชัย นามบุญลา
รอยโท วิชุกร จําเริญ
รอยโท วิทูล ครองสระนอย
รอยโท วิรวัฒน จันทรรัตน
รอยโท วิรัตน แกวสิน
รอยโท วิวัฒน ปาลี
รอยโท วิษณุ บุรีรักษ
รอยโท วีระยุทธ เนาวโนนทอง
รอยโท วุฒิชัย รอดแลว
รอยโท วุฒิวัฒน ฐิติโชควรารักษ
รอยโท ศรชัย ปนซังคอน
รอยโท ศรายุทธ พานสมัน
รอยโท ศักดิ์ดา พลศักดิ์
รอยโท ศุภชัย สําเริง
รอยโท ศุภมิตร เครือวรรณ
รอยโท ศุภวัชร คีรีรัตน
รอยโท สมเกียรติ เมฆสุวรรณ
รอยโท สมเดช มณีวงค
รอยโท สมมิตร นวนผอง
รอยโท สมศักดิ์ ดอนวิเศษ

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

รอยโท สมศักดิ์ บัวเกตุ
รอยโท สันติ ตุมเรือง
รอยโท สันติ มะโนรัตน
รอยโท สานิตย เทียมเพ็ง
รอยโท สุกรี มุกดากุล
รอยโท สุชน อุทัยเกษม
รอยโท สุธรรม ชุมนุย
รอยโท สุพิศ บาตสุวรรณ
รอยโท สุวรรณนอย สินสุวรรณรัตน
รอยโท สุวิชัย เจนไร
รอยโท สุวิทย ลากลาง
รอยโท เสกดุสิต ยี่สุน
รอยโท เสมา คชเพต
รอยโท เสมือน จาโนนสูง
รอยโท แสนศักดิ์ กล่ํารัศมี
รอยโท โสภณ จันทนุกูล
รอยโท อนันต ลิวัลย
รอยโท อนุวัฒน ปดไธสง
รอยโท อภิชาติ ลักษโณสุรางค
รอยโท อภิวัฒน ยอยดา
รอยโท อมรพันธ
ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
๔๔๕ รอยโท อัมมอน ไชยสาลี
๔๔๖ รอยโท อาณัติ จันทริสัย
๔๔๗ รอยโท อานนท คันทะนาด

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒

รอยโท อุเทน ศรีสุวรรณ
รอยโท เอกพจน นาคแกว
รอยตรี กมล อินกองงาม
รอยตรี กรเดชน ปรึกษา
รอยตรี กรวิทย เรียงสันเทียะ
รอยตรี กฤตภาส กอนจินดา
รอยตรี กฤษฎา ไชยโย
รอยตรี กิตฐิพัฒน สุวรรณศรี
รอยตรี กิตติกร ขาวเนียม
รอยตรี กิตติพงศ คงหนู
รอยตรี กิตติภณ สมออน
รอยตรี กิตติศักดิ์ บัวบาน
รอยตรี กิตติศักดิ์ ลาสิงห
รอยตรี เกงกาจ สิริ
รอยตรี เกรียงไกร ดอกแดง
รอยตรี เกียรติศักดิ์ อินอิ่ม
รอยตรี ขวัญชัย ปลิงกระโทก
รอยตรี คุณากรณ คํานวรพร
รอยตรี จักริน กระทุม
รอยตรี จาตุรงค บรรจงเปลี่ยน
รอยตรี จารุวัฒน เสมอใจ
รอยตรี เจษฎา โคตมี
รอยตรี เฉลิมพล ใจตรง
รอยตรี ชนกุล เยาวะโพธิ์
รอยตรี ชนะ สืบสิงห

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยตรี ชนาธิป ไคนุนนา
รอยตรี ชรินทร แสงหิรัญ
รอยตรี ชวโรจน ภูมี
รอยตรี ชวลิต วรกมล
รอยตรี ชัชชัย คงประจักษ
รอยตรี ชัชวาลย จันทะเกตุ
รอยตรี ชัด หนูอุไร
รอยตรี ชัยชนะ ปญญาง
รอยตรี ชัยณรงค กันแตง
รอยตรี ชัยณรงค วังบุญคง
รอยตรี ชัยณรงค เวชบุล
รอยตรี ชัยภัทร ดงภูยาว
รอยตรี ชาญชัย อุทธิยา
รอยตรี ชูรัฐ วรรณศรี
รอยตรี โชคนิกร ไพศาลพงษ
รอยตรี ณธัช เล็กวิชัย
รอยตรี ณัฐพล จันทรอําไพ
รอยตรี ณัฐวัฒน มะลิวัลย
รอยตรี ณัฐวุฒิ ทองอาจ
รอยตรี เดน เกษบุญมี
รอยตรี ถนอม แสงนนท
รอยตรี ทวิชย เพชรสุระ
รอยตรี ทวี คีลาวงค
รอยตรี ทศพร พูลนิล
รอยตรี ธงชัย ราชบัณฑิต

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตรี ธนกร มุทธากาญจน
รอยตรี ธนกฤต กิตติรพันธุ
รอยตรี ธนภัทร สรอยเพ็ช
รอยตรี ธนะวัฒน นัดดา
รอยตรี ธนาวุฒิ นาใจ
รอยตรี ธวัชชัย ใจดี
รอยตรี ธวัชชัย ทัพเสือ
รอยตรี ธวัชชัย ศิริพัฒนพงษ
รอยตรี ธวัชชัย ศิริวงค
รอยตรี ธัชพงศ โบวสุวรรณ
รอยตรี ธีรนันท แรกนา
รอยตรี ธีรพล ใจสุภาพ
รอยตรี นรศักดิ์ ทาทิพย
รอยตรี นิธิศ โอสถ
รอยตรี นิรันดร แสงเพิ่ม
รอยตรี บรรจง โมซา
รอยตรี บรรลือ สุขประโคน
รอยตรี บัญชร ทองจันทา
รอยตรี บัณฑิต กวางชัยภูมิ
รอยตรี บุญเลิศ ยงคสุทธิ์
รอยตรี ประจักษ โตสมตน
รอยตรี ประเทือง ธรรมใจ
รอยตรี ประพัฒนพงศ อรุณเสถียร
รอยตรี ประพิศ เหลาหา
รอยตรี ประวิทย ปนสุวรรณ

๕๒๓
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 ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยตรี ปรัชญา พลเยี่ยม
รอยตรี ปรัชญา มณีแสง
รอยตรี ปริญญา ละเมียด
รอยตรี ปรีชา ปจจัยโคถา
รอยตรี ปยวัฒน จันทรักษ
รอยตรี พงษศักดิ์ รอดศิลา
รอยตรี พรชัย ชื่นมะโน
รอยตรี พรพิทักษ นพศรี
รอยตรี พรหมพิริยะ ประครองสุข
รอยตรี พัฒนา ชางลอ
รอยตรี พิเชษฐ จาคํา
รอยตรี พิศิฐ จันทนาม
รอยตรี พิสุทธิ์พงศ ภาธินทรพงศธร
รอยตรี พีรพล บุญชู
รอยตรี ไพรวัสด จันทรหอม
รอยตรี ภวัต ออมทรัพย
รอยตรี ภิรมย ขุมทอง
รอยตรี มานพ ปนทัศน
รอยตรี เมธา สีคํา
รอยตรี เมธี ศรีกะกุล
รอยตรี ยงคธวุฒิ เนียมหอมเตชะกูล
รอยตรี ยงยุทธ จาเมืองฮาม
รอยตรี ยุทธนา เอมสอาด
รอยตรี ยุทธภูมิ รัศมี
รอยตรี รชกาล สิทธิจันทร

เลม ๑๓๙ 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

รอยตรี รฐนนท กุนมล
รอยตรี รณฤทธิชัย ศรีชัย
รอยตรี รณสิทธิ์ ใจทับทิม
รอยตรี รักเกียรติ แสงทอง
รอยตรี รัฐกิจ ฤทธาพรหม
รอยตรี รัตนชัย จั่นแกว
รอยตรี เรืองศักดิ์ จงมีเดช
รอยตรี ฤทธิชัย นุชอุดม
รอยตรี ลําปาง พหูพจน
รอยตรี วรพงศ สงเจริญ
รอยตรี วรรณนพ ไขมุกข
รอยตรี วรวิทย ปลั่งดี
รอยตรี วรายุ สายบุญมี
รอยตรี วสันต ไชยเพชร
รอยตรี วัชรกรณ แกนสาร
รอยตรี วัชรชัย เมาะราศรี
รอยตรี วัชรพงศ จิตรคง
รอยตรี วิกด ปะวะโพตะโก
รอยตรี วิทยา ฝอยทอง
รอยตรี วินัย สีใจ
รอยตรี วิโรจน โนนทิง
รอยตรี วิโรจน พงษขจร
รอยตรี วิษณุ ตะนางอย
รอยตรี วิสิทธิ์ แบขุนทด
รอยตรี วีรภัทร โปดํา

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยตรี วีระยุทธ นพศรี
รอยตรี วุฒิชัย สิงหคํา
รอยตรี วุฒิศักดิ์ มณีภูวนัตถ
รอยตรี ศิริมงคล แกวหลา
รอยตรี ศุภกร แกวกระจาง
รอยตรี ศุภกร พันสถิตย
รอยตรี ศุภกฤษ เขตนิมิตร
รอยตรี ศุภกิจ ศุภกิจโกศล
รอยตรี ศุภรัตน จันทรเรือง
รอยตรี ศุภวัฒน พรหมสวัสดิ์
รอยตรี สนั่น บัณฑิตกุล
รอยตรี สมเกียรติ พรหมชนะ
รอยตรี สมเกียรติ วาระจันทโน
รอยตรี สมชาย นัยบุตร
รอยตรี สมชาย พรหมดีสาร
รอยตรี สมชาย วารี
รอยตรี สมภพ ชมชวนพิศ
รอยตรี สมยศ อายุยืน
รอยตรี สมหมาย ทรัพยะเกษตริน
รอยตรี สราวุธ ประแจ
รอยตรี สัญชัย ลายสุวรรณ
รอยตรี สัญญา ภูสิลิตร
รอยตรี สันติ ทิพรังศรี
รอยตรี สันธนะ บัวเจริญ
รอยตรี สากล บุญใส

เลม ๑๓๙ 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

รอยตรี สากล สีทอง
รอยตรี สานนท พระเทพ
รอยตรี สายันณ กระดิ่งทอง
รอยตรี สํารวย พรหมมา
รอยตรี สิงหนาท แกวใส
รอยตรี สิทธิศักดิ์ ขันธวิชัย
รอยตรี สุทธิพันธ เด็ดขาด
รอยตรี สุธี ยมหงษ
รอยตรี สุนทร เมืองมนต
รอยตรี สุนันท ประวันไหว
รอยตรี สุพจน ภิรมย
รอยตรี สุพจน มงคล
รอยตรี สุพจน สุมนาค
รอยตรี สุพัฒน จันทายนะ
รอยตรี สุเมธ ตะกรุดแจม
รอยตรี สุรชัย คุมหนอแนว
รอยตรี สุรชัย แปงทา
รอยตรี สุรชา วงศอนุ
รอยตรี สุรเดช ฉันวิจิตร
รอยตรี สุรศักดิ์ จินดานิมิตร
รอยตรี สุรสิทธิ์ เสือพันธเจริญ
รอยตรี สุระจิตต สนณรงค
รอยตรี สุริยศักดิ์ นามเวช
รอยตรี สุริยา เสนาะวาที
รอยตรี สุวิทย ไชยชิน

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยตรี สุวิทย ดวงแกว
รอยตรี เสกสรรค ชอบสูงเนิน
รอยตรี เสกสรรค เพ็ชรสุข
รอยตรี โสภณ พลาดอินทร
รอยตรี โสภณ เสวก
รอยตรี องอาจ ศรีนุกูล
รอยตรี อดุลย พูลสวัสดิ์
รอยตรี อนันทชัย ทุมดวง
รอยตรี อนิรุทธ ใบปลอด
รอยตรี อนุชัย ปนภู
รอยตรี อนุชา เติ๊กทอน
รอยตรี อนุพนธ วงศดานี
รอยตรี อภิเดช จงกล
รอยตรี อภิรัตน นันทวิสาร
รอยตรี อภิสิทธิ์ ชอลําใย
รอยตรี อัษฎายุทธ เผาชู
รอยตรี อัสมีน ยูโซะ
รอยตรี อาทิตย ชัยเลิศ
รอยตรี อาทิตย ธิยาโน
รอยตรี อํานาจ กังพิศดาร
รอยตรี อํานาจ คณาวรรณ
รอยตรี อิทธิพล คําสรอย
รอยตรี อิศรา แข็งงาน
รอยตรี อุทัย ผลทับทิม
รอยตรี อุทิตย บัวระพันธ

เลม ๑๓๙ 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

รอยตรี เอกกร อาภาภรณ
รอยตรี เอกนรินทร สงวนศิลป
รอยตรี เอกพงษ แกวปน
รอยตรี เอกพล เพชรแยม
รอยตรี เอกภพ เพ็งเพชร
รอยตรี เอกลักษณ เนาวรัตน
รอยตรี เอนก พรหมสวัสดิ์
จาสิบเอก กตัญู ศรีวงศ
จาสิบเอก กนก เขมะกนก
จาสิบเอก กนก จันผม
จาสิบเอก กมล ชาตวิทยา
จาสิบเอก กมล เนตรสน
จาสิบเอก กมลรัตน ทัศนิยม
จาสิบเอก กรกช สุเมธะ
จาสิบเอก กรกฎ ศิลารักษ
จาสิบเอก กรกานต หนูทอง
จาสิบเอก กริชไชย ขันสังข
จาสิบเอก กฤติเดช ประพฤติชอบ
จาสิบเอก กฤติเดช เรืองปารมี
จาสิบเอก กฤติน ศรีสันดา
จาสิบเอก กฤษฎา บุญเพชร
จาสิบเอก กฤษฎา พุฒกลาง
จาสิบเอก กฤษฎา ลวดลาย
จาสิบเอก กฤษณพงษ พลโรม
จาสิบเอก กฤษณะ นอยสิงหะ

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก กฤษณะ ปกปอง
จาสิบเอก กฤษดา เกื้อกูล
จาสิบเอก กฤษดา ชาญเลิศ
จาสิบเอก กฤษดา อาจวิชัย
จาสิบเอก กษิดิศ เที่ยงแท
จาสิบเอก กษิภณ ทองทิพย
จาสิบเอก กอง เกิดศิลป
จาสิบเอก กองเกียรติ จริยอภิมวิทย
จาสิบเอก กอบชัย ปยมาภรณ
จาสิบเอก กังวาลย สวางพรม
จาสิบเอก กัมปนาท ขุนนุย
จาสิบเอก กานต เพียรพจน
จาสิบเอก การิศ สมเทพ
จาสิบเอก กําธร จุลศักดิ์
จาสิบเอก กําธร ศรีอุดม
จาสิบเอก กิตติ ทองมี
จาสิบเอก กิตติ รัญชัย
จาสิบเอก กิตติคุณ บุสภาค
จาสิบเอก กิตติทัศน นิคํา
จาสิบเอก กิตติพงศ ขันทะยศ
จาสิบเอก กิตติพงษ จันทรสา
จาสิบเอก กิตติพงษ ซิ่วนัส
จาสิบเอก กิตติ์พิพัฒน พรหมตรุษ
จาสิบเอก กิตติวงศ บุญประภา
จาสิบเอก กิตติศักดิ์ กุลศรี

เลม ๑๓๙ 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 ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก กิตติศักดิ์ เจริญชีพ
จาสิบเอก กิตติศักดิ์ โพชนิกร
จาสิบเอก กิตติศักดิ์ สุวรรณไตรย
จาสิบเอก กิตติสันต ขนาบแกว
จาสิบเอก กิติพงษ เลี้ยงพรม
จาสิบเอก กิติพนธ อุปญญ
จาสิบเอก กิติศักดิ์ โหมดสกุล
จาสิบเอก กีรติกานท กลัดแกว
จาสิบเอก เกงกาจ ไชยวิเศษ
จาสิบเอก เกริกวรรธน พชรวงศภิญโญ
จาสิบเอก เกรียง แกวประเสริฐ
จาสิบเอก เกรียงไกร จุมพรม
จาสิบเอก เกรียงไกร มีศรี
จาสิบเอก เกรียงไกร รัตนภูมิ
จาสิบเอก เกรียงศักดิ์ ทวีชัย
จาสิบเอก เกรียงศักดิ์ แปลงสาร
จาสิบเอก โกศล จําเริญรักษา
จาสิบเอก โกศล ทองบุตรดี
จาสิบเอก โกสินทร จันทเลิศ
จาสิบเอก โกสินทร วรรณมหินทร
จาสิบเอก ไกรลาส ตระกาลจันทร
จาสิบเอก ไกรศร แสนออน
จาสิบเอก ไกรสร พรทุม
จาสิบเอก ขจร วรภาพ
จาสิบเอก ขจรศิลป ดวงโสภา

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 ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก ขวัญชัย นิ่มสังกัด
จาสิบเอก คเชนทร วิชัยปะ
จาสิบเอก คฑาเพ็ชร เรณูรส
จาสิบเอก คณิสร ผิวทองงาม
จาสิบเอก คธาวุฒิ มากเมือง
จาสิบเอก คม คําศรี
จาสิบเอก คมกริช กองกลม
จาสิบเอก คมกริช ลือเรือง
จาสิบเอก คมกฤช ขนหงษ
จาสิบเอก คมกฤช ดํากําเหนิด
จาสิบเอก คมกฤช สกุลพงษ
จาสิบเอก คมกฤษ วิชัยกุล
จาสิบเอก คมสัน ขันธมาลัย
จาสิบเอก คมสัน ชูโฉมงาม
จาสิบเอก ครรชิตร มีมะแม
จาสิบเอก คัชชพล นามเชียงใต
จาสิบเอก คันชิต ประจันทร
จาสิบเอก คําภา วงมาเกษ
จาสิบเอก คําภีร มีพันธ
จาสิบเอก คํามี ทับวิเศษ
จาสิบเอก คํารณ เรืองงาม
จาสิบเอก คําใหม พิมพพันธ
จาสิบเอก คีรีรัตน กิมสุวรรณ
จาสิบเอก คุณากร พระโสภา
จาสิบเอก คุณานนต ใจอดทน

เลม ๑๓๙ 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 ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก คุณานนต ประดาสุข
จาสิบเอก จตุพล ศรีสุวรรณ
จาสิบเอก จตุพล สีทานอย
จาสิบเอก จรัล ลาภดารา
จาสิบเอก จรูญ ปูปญจะ
จาสิบเอก จเร แปนเกิด
จาสิบเอก จักรกริช เนาวพิมาย
จาสิบเอก จักรกฤษ บุญเลิศ
จาสิบเอก จักรกฤษณ ชูกลิ่น
จาสิบเอก จักรกฤษณ บุญเติม
จาสิบเอก จักรกฤษณ สุดชารี
จาสิบเอก จักรพงศ ประดับศรี
จาสิบเอก จักรพงษ ใจออน
จาสิบเอก จักรพงษ ปนเงิน
จาสิบเอก จักรพล ทองผาย
จาสิบเอก จักรพันธ วรรณโสภากุล
จาสิบเอก จักรพันธ ศรีจันทร
จาสิบเอก จักรพันธ สิงหสีทา
จาสิบเอก จักรี โคนกระโทก
จาสิบเอก จักรี จันทนาม
จาสิบเอก จักรี ชมภูพิษย
จาสิบเอก จักรี พยอมหอม
จาสิบเอก จารึก ประกอบนันท
จาสิบเอก จารุพงษ พรมวิเชียร
จาสิบเอก จําเนียร ทองชุม

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 ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก จํารัส เขียวนิล
จาสิบเอก จําเริญ ปนแกว
จาสิบเอก จําลอง เรืองประโคน
จาสิบเอก จิตติพล บุตรเสงี่ยม
จาสิบเอก จิตรกวี คงตันนิกูล
จาสิบเอก จิตวิสุทธิ์ ฤทธิ์ดีแกว
จาสิบเอก จิร เกิดทรัพย
จาสิบเอก จิรพัส ลําภา
จาสิบเอก จิรภัทร สุดโต
จาสิบเอก จิรภัทร อุดมศรี
จาสิบเอก จิรวัฒน จตุรปา
จาสิบเอก จิรศักดิ์ รูปไธสง
จาสิบเอก จิรศักดิ์ สุกกล่ํา
จาสิบเอก จิราวุธ แกนวงษ
จาสิบเอก จีรพงษ เพ็ญโพธิ์
จาสิบเอก จีรพงษ สัตตัง
จาสิบเอก จีรพันธุ พันธุเจริญ
จาสิบเอก จีระพันธุ มีลี
จาสิบเอก เจนณรงค ใจคง
จาสิบเอก เจนวิทย จันทรดํา
จาสิบเอก เจริญรักษ อัจฉะกาญจน
จาสิบเอก เจษฎา ทองงามดี
จาสิบเอก เจษฎา สุรารักษ
จาสิบเอก ฉลอง แสงสวาง
จาสิบเอก ฉลองเกียรติ เรี่ยมประเสริฐ

เลม ๑๓๙ 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 ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ฉัชคเชณ ยะปญญา
จาสิบเอก ฉัตรจตุฤทธิ์ แววนํา
จาสิบเอก ฉัตรชัย เกิดกาน
จาสิบเอก ฉัตรชัย ใจงูเหลือม
จาสิบเอก ฉัตรชัย ใจเดช
จาสิบเอก ฉัตรชัย เฉียบแหลม
จาสิบเอก ฉัตรชัย เหล็กคํา
จาสิบเอก ฉันทัช ออนสลุง
จาสิบเอก เฉลิมเกียรติ บัวแกว
จาสิบเอก เฉลิมเกียรติ วงคอาษา
จาสิบเอก เฉลิมเกียรติ สุทธไชย
จาสิบเอก เฉลิมชัย ชื่นนอก
จาสิบเอก เฉลิมชัย นามมอง
จาสิบเอก เฉลิมชัย แยมสุวรรณ
จาสิบเอก เฉลิมชัย เสนาวงษ
จาสิบเอก เฉลิมพงษ วะศรี
จาสิบเอก เฉลิมพล กองแซง
จาสิบเอก เฉลียว ดวงพรม
จาสิบเอก ชนธา ทองจัตุ
จาสิบเอก ชนพัฒน ขาวสุด
จาสิบเอก ชนะชัย สิมมาสุด
จาสิบเอก ชนะพงษพันธุ บัณฑิตพุฒ
จาสิบเอก ชนะภูมิ รักการดี
จาสิบเอก ชนากร ชุติวรรณ
จาสิบเอก ชยพัทธ เหมือนรัตน

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 ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก ชยุต เนตรสุพรรณกุล
จาสิบเอก ชรินทร ทองเกตุแกว
จาสิบเอก ชรินทรธร คําแสน
จาสิบเอก ชลัท ตันยะกุล
จาสิบเอก ชลิต ธัญญเจริญ
จาสิบเอก ชลิต บุญสิงคาร
จาสิบเอก ชวนชัย ดวงแกว
จาสิบเอก ชวลิต แปนบรรจบ
จาสิบเอก ชวลิต วงศสุวรรณ
จาสิบเอก ชวัลวุฒน สืบสําราญ
จาสิบเอก ชัชพล ทรัพยกลา
จาสิบเอก ชัชพิมุข แทนบุญ
จาสิบเอก ชัชวาลย พลตื้อ
จาสิบเอก ชัยณรงค กุจะพันธ
จาสิบเอก ชัยณรงค เกิดนอก
จาสิบเอก ชัยณรงค ดงนอย
จาสิบเอก ชัยณรงค วงศศรี
จาสิบเอก ชัยนัน โสดากุล
จาสิบเอก ชัยนันท ปยะแสง
จาสิบเอก ชัยยงค สังกะสี
จาสิบเอก ชัยยศพงศ สมทิวัตถ
จาสิบเอก ชัยยุทธ ดิษบุตร
จาสิบเอก ชัยยุทธ บุตรกินรี
จาสิบเอก ชัยรัตน มาตา
จาสิบเอก ชัยโรจน กองวัง

เลม ๑๓๙ 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 ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ชัยวัฒน สิงหสมบูรณ
จาสิบเอก ชัยสัณฑ ชูเลิศ
จาสิบเอก ชัยสิทธิ์ จันทรฝอย
จาสิบเอก ชัยสิทธิ์ บุญชวย
จาสิบเอก ชัยสิทธิ์ สงสังข
จาสิบเอก ชัยอานนท พิสชาติ
จาสิบเอก ชาญชัย ลิ้มทองคํา
จาสิบเอก ชาญณรงค มณีวงษ
จาสิบเอก ชาญณรงคยุทธ สิงหสถาน
จาสิบเอก ชาญเดช โพธิ์ประสิทธิ์
จาสิบเอก ชาญยุทธ พันธุศิริ
จาสิบเอก ชาญวิทย เถื่อนประทุม
จาสิบเอก ชาญศิลป ไตรรัตนวัฒนา
จาสิบเอก ชาตรี แกวสุขา
จาสิบเอก ชาตรี ดียางหวาย
จาสิบเอก ชาตรี มูหละ
จาสิบเอก ชาตรี เยี่ยมศิริ
จาสิบเอก ชาติชาย ประติโก
จาสิบเอก ชาติชาย เพียปลัด
จาสิบเอก ชาย คําวิชิต
จาสิบเอก ชํานาญ ทองคํา
จาสิบเอก ชํานาญ ภัทธิยากูล
จาสิบเอก ชิษณุพงศ นวลอินทร
จาสิบเอก ชีวิน โจระสา
จาสิบเอก ชุติเดช ขันธแกว

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 ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก ชุมพล ไกรสิงหสม
จาสิบเอก ชุมพล ศรีแพงมล
จาสิบเอก ชุมพล แอบสําโรง
จาสิบเอก ชูกริช คงสํารวย
จาสิบเอก ชูเกียรติ มีนิล
จาสิบเอก ชูโชค เยียวยา
จาสิบเอก เชษฐชัย บุญใช
จาสิบเอก เชษฐา โพธิ์ทอง
จาสิบเอก เชาวฤทธิ์ กลิ่นศิริกุล
จาสิบเอก เชิดเกียรติ ศิริรัตน
จาสิบเอก เชิดศักดิ์ ศรีนุ
จาสิบเอก เชิดศักดิ์ สายพงษ
จาสิบเอก โชคชัย จิรสุขรุจี
จาสิบเอก โชคชัย พรมรักษา
จาสิบเอก โชคชัย พลปฐพี
จาสิบเอก โชติพงศ อินทขัติ
จาสิบเอก ไชยฉัตร อินทรประเสริฐ
จาสิบเอก ไชยพศ แสงทวี
จาสิบเอก ไชยยา รันกันทา
จาสิบเอก ไชยวัฒน ฝอยจันทร
จาสิบเอก ไชยศ ดอนสระ
จาสิบเอก ไชยศรี แสงสุด
จาสิบเอก ไชยะ คิอินธิ
จาสิบเอก แซ็ค สวนนาขันธ
จาสิบเอก ญาณวรรธน มาศเมฆ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒

จาสิบเอก ฐาปกรณ พิพิธภัณฑ
จาสิบเอก ฐาปณัฐฐ ธูปกระแจะ
จาสิบเอก ฐิติกร กุลละวณิชย
จาสิบเอก ฐิติพงษ อาทิตยสาม
จาสิบเอก ฐิติศักดิ์ ศรีทองคง
จาสิบเอก ณฐพล สิทธิยศ
จาสิบเอก ณธีนนท จิตจวง
จาสิบเอก ณพพร สลีออน
จาสิบเอก ณภัทร แตงออน
จาสิบเอก ณรง เจริญเสม
จาสิบเอก ณรงค ทองปด
จาสิบเอก ณรงค ทองเรือง
จาสิบเอก ณรงค ลาชะเลา
จาสิบเอก ณรงค สวนมะพลับ
จาสิบเอก ณรงค เหลืองละเอียด
จาสิบเอก ณรงคชัย กกรัมย
จาสิบเอก ณรงคฤทธิ์ พวงเรือ
จาสิบเอก ณรงคฤทธิ์ สมานศิริ
จาสิบเอก ณรงคศักดิ์ ใจเย็น
จาสิบเอก ณรงคศักดิ์ สายทอง
จาสิบเอก ณรงฤทธิ์ กงคูคํา
จาสิบเอก ณัฐชัย บุญอินทร
จาสิบเอก ณัฐฐนันท ทุนประดิษฐ
จาสิบเอก ณัฐนนท สวดสม
จาสิบเอก ณัฐพงค ใบบาง

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก ณัฐพงษ แกวทะนะ
จาสิบเอก ณัฐพงษ สังเมฆ
จาสิบเอก ณัฐพล จันทรเสนา
จาสิบเอก ณัฐพล ไทยเจริญ
จาสิบเอก ณัฐพล เบียดนอก
จาสิบเอก ณัฐพล ศรีพรหม
จาสิบเอก ณัฐพล ศิริวงษ
จาสิบเอก ณัฐพล อนุรักษตระกูล
จาสิบเอก ณัฐพล อิสรานนท
จาสิบเอก ณัฐวัชต ขุนชุม
จาสิบเอก ณัฐวัฒน คุมเยาว
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ บุญเรือง
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ สุวรรณหงษ
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ หลอดเงิน
จาสิบเอก ดนกอหนี หลีหยุม
จาสิบเอก ดนัย พิมา
จาสิบเอก ดนัย เหลาคะเน
จาสิบเอก ดนัยนันท ไทเชาวนโรจน
จาสิบเอก ดนุพล ภูโส
จาสิบเอก ดัสนัย มีมาก
จาสิบเอก ดํารงค เวชศาสตร
จาสิบเอก ดํารงพล ชํานาญเวชกิจ
จาสิบเอก ดํารงศักดิ์ โพธิ์สอน
จาสิบเอก ดิเรก ปลูกฝง
จาสิบเอก ดิเรก มณีแสง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒

จาสิบเอก ดุสิต ชื่นชม
จาสิบเอก เดชอุดม สอนภักดี
จาสิบเอก เดชาวัต บุญเทพ
จาสิบเอก เดนศักดิ์ เดชศาสตร
จาสิบเอก เดือน ทองดี
จาสิบเอก แดง ทองใส
จาสิบเอก แดนชัย ขันหิน
จาสิบเอก แดนชัย ใสศรี
จาสิบเอก ตอตระกูล ศรีลาภา
จาสิบเอก ตอศักดิ์ ดําสงา
จาสิบเอก เตชิน สําเภาทอง
จาสิบเอก ไตรรงค บุญตา
จาสิบเอก ถนอม บุญทิวานนท
จาสิบเอก ทนงชัย เชื้อพันธ
จาสิบเอก ทนงศักดิ์ ชุมพล
จาสิบเอก ทนงศักดิ์ สังอรตี
จาสิบเอก ทนงศักดิ์ อารีสนั่น
จาสิบเอก ทรงกฎ บอไทย
จาสิบเอก ทรงพล ทวีศรี
จาสิบเอก ทรงพล สินธุพงษ
จาสิบเอก ทรงศักดิ์ เงินลาด
จาสิบเอก ทวิช ทูลพุทธา
จาสิบเอก ทวีป จงพาดกลาง
จาสิบเอก ทวีศักดิ์ ใจจู
จาสิบเอก ทวีศักดิ์ ชากร

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก ทวีศักดิ์ ชารีพันธ
จาสิบเอก ทวีศักดิ์ แสนทรัพย
จาสิบเอก ทศกร ตุงพิลา
จาสิบเอก ทศพล รักชาติ
จาสิบเอก ทสร พงษศิลป
จาสิบเอก ทองเปลว ชาญตะกั่ว
จาสิบเอก ทองพิทักษ บุญเรือง
จาสิบเอก ทองสุข บุญเจริญ
จาสิบเอก ทองใส แสนเสนห
จาสิบเอก ทัศนพงษ จันอูด
จาสิบเอก เทพชัย สุขวันมา
จาสิบเอก เทพพิทักษ กิณเรศ
จาสิบเอก เทพอํานวย จรัสดี
จาสิบเอก เทวราช ไมประเสริฐ
จาสิบเอก เทวัน เสวียงชัย
จาสิบเอก เทิดประกิจ สุระพร
จาสิบเอก เทิดภูมิ สงเสริม
จาสิบเอก ธงชัย ทนจังหรีด
จาสิบเอก ธงชัย บางรักษ
จาสิบเอก ธงชัย สังวาลย
จาสิบเอก ธงชัย หมื่นสันธิ
จาสิบเอก ธนกร สาระใต
จาสิบเอก ธนกฤต ขําดํา
จาสิบเอก ธนกฤต ใยโฉม
จาสิบเอก ธนกฤต สุขสวัสดิ์

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ธนกฤต หลอทอง
จาสิบเอก ธนกฤษ กันตุม
จาสิบเอก ธนโชติ อังคะพนมไพร
จาสิบเอก ธนบดี พิมพัตรา
จาสิบเอก ธนพล แฝงสูงเนิน
จาสิบเอก ธนวิทย นอยสะอาด
จาสิบเอก ธนวุฒิ เจริญรักษ
จาสิบเอก ธนศักดิ์ เนื้อแตงเย็น
จาสิบเอก ธนะภัทร สังขสม
จาสิบเอก ธนา นัยเนตร
จาสิบเอก ธนา เพิ่มพูล
จาสิบเอก ธนากร คงแกว
จาสิบเอก ธนากร คําภาทู
จาสิบเอก ธนากร นนทวงศ
จาสิบเอก ธนากร มาดสุด
จาสิบเอก ธนากร อินสุวรรณ
จาสิบเอก ธนากรณ คุมหินลาด
จาสิบเอก ธนาชาติ บุญวงษศิริเกษม
จาสิบเอก ธนาเดช จันทฤทธิ์
จาสิบเอก ธนาวุธ อนุวาร
จาสิบเอก ธนิต นามอาษา
จาสิบเอก ธนิศร ใหนุช
จาสิบเอก ธนิสร ศรีหิรัญ
จาสิบเอก ธเนตร สุรัตตัน
จาสิบเอก ธเนตร คงคอน

๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก ธเนศ ดาวเรือง
จาสิบเอก ธเนศ บุญเรือง
จาสิบเอก ธไนวัฒน อยูสุข
จาสิบเอก ธมน วงษนุรา
จาสิบเอก ธรรมธัช วิสวิสุทธิ์
จาสิบเอก ธรรมนอง ถิตยฉาย
จาสิบเอก ธรรมนูญ รัตนโกสม
จาสิบเอก ธรรมนูญ ไวยเวธา
จาสิบเอก ธรรมฤทธิ์ ยกโต
จาสิบเอก ธรรมสิน ประทุมวัน
จาสิบเอก ธวัช ตุมวงศา
จาสิบเอก ธวัชชัย นาเจริญ
จาสิบเอก ธวัชชัย ปยวงค
จาสิบเอก ธวัชชัย ยมรัตน
จาสิบเอก ธวัชชัย ไววอง
จาสิบเอก ธวัชชัย ศรีใจอินทร
จาสิบเอก ธวัชชัย สายศักดา
จาสิบเอก ธวัชชัย หลาแหล
จาสิบเอก ธวัฒ มะไลไธสง
จาสิบเอก ธวัท จงเชิดชูแดน
จาสิบเอก ธัชกร พิศวงค
จาสิบเอก ธัชกร มหัทธนขจร
จาสิบเอก ธัชกฤช ราชสมัคร
จาสิบเอก ธัญพิสิษฐ ปะทะนมปย
จาสิบเอก ธานินทร เลิศลําหวาน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ธานี ทองหลอ
จาสิบเอก ธิติ พันธกูล
จาสิบเอก ธีรเกียรติ ขรวงศ
จาสิบเอก ธีรชัย ภัคมาน
จาสิบเอก ธีรพงษ สรรพวุธ
จาสิบเอก ธีรพล อูสูงเนิน
จาสิบเอก ธีรภัทร อินธิรถ
จาสิบเอก ธีรยุทธ ตะนอย
จาสิบเอก ธีรยุทธ ทองชุม
จาสิบเอก ธีรยุทธ โสภา
จาสิบเอก ธีรวัฒน มุณีเกิด
จาสิบเอก ธีรวัฒน ยอดกําแพง
จาสิบเอก ธีรวุฒิ รังสิยานนท
จาสิบเอก ธีรศักดิ์ กลิ่นเจริญ
จาสิบเอก ธีรศักดิ์ ทิพโอสถ
จาสิบเอก ธีระ มีธรรมยุติ
จาสิบเอก ธีระ ศรีสวัสดิ์ธารา
จาสิบเอก ธีระเดช ประชาโชติ
จาสิบเอก ธีระพงค พลสุภาพ
จาสิบเอก ธีระพงษ สงเสริม
จาสิบเอก ธีระพล ขันติยู
จาสิบเอก ธีระพล วรรณอินทร
จาสิบเอก ธีระพันธ โลขันธ
จาสิบเอก ธีระภัทร นัดดาพรหม
จาสิบเอก ธีระวัชร ประชา

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

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก ธีระวิทย พันธเสน
จาสิบเอก ธีระศักดิ์ สายนอย
จาสิบเอก ธีระสิทธิ์ สิงหวิเศษ
จาสิบเอก นพไกร จากนาน
จาสิบเอก นพคุณ ทองดี
จาสิบเอก นพดล ครองรับ
จาสิบเอก นพดล เฟองแกว
จาสิบเอก นพดล ภูมิสถาน
จาสิบเอก นพดล เรือนเขียว
จาสิบเอก นพดล วงศคําจันทร
จาสิบเอก นพดล สัมฤทธิ์
จาสิบเอก นพดล สืบจากศรี
จาสิบเอก นพพล เขื่อนกาว
จาสิบเอก นพพล ชะเอม
จาสิบเอก นพรพีนันท จันทรอิน
จาสิบเอก นพรัตน เกตุทอง
จาสิบเอก นพรัตน จําปาหลวง
จาสิบเอก นพรัตน เที่ยวกลาง
จาสิบเอก นพรัตน สุวรรณ
จาสิบเอก นรชัย เกตุสอาด
จาสิบเอก นรสิงห อินทรกําแหง
จาสิบเอก นราวิชญ พิเศษฤทธิ์
จาสิบเอก นริน แลคํา
จาสิบเอก นรินทร จันทร
จาสิบเอก นรินทรศักดิ์ บุญประสิทธิ์

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก นเรนทรฤทธิ์ รอดอารีย
จาสิบเอก นเรศ ชาวกลา
จาสิบเอก นเรศ แพรเมือง
จาสิบเอก นเรศ ยอดศรีคํา
จาสิบเอก นเรศ อนันตโรจน
จาสิบเอก นเรศ อินเลี้ยง
จาสิบเอก นลวัชร สินสุภะ
จาสิบเอก นวชล ชาวงษ
จาสิบเอก นองบอย สูนาหู
จาสิบเอก นักรบ ธนูปกรณ
จาสิบเอก นัฐพงค อยุทธยานนท
จาสิบเอก นัฐพงศ จักริลา
จาสิบเอก นัฐพล คุณยศยิ่ง
จาสิบเอก นัฐพล รูปไธสง
จาสิบเอก นัฐพล สรอยทอง
จาสิบเอก นัทธี กองพล
จาสิบเอก นันทชัย ณะทอง
จาสิบเอก นันทพัทธ ไชยพันธ
จาสิบเอก นันทวัฒน จิตศรัทธา
จาสิบเอก นําธวัช ทองฟา
จาสิบเอก นิกิตต พิชาดุลย
จาสิบเอก นิคม ทวยขุนทด
จาสิบเอก นิคม แสนนา
จาสิบเอก นิติกร พงษสวัสดิ์
จาสิบเอก นิติพงษ แงมสุราช

๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก นิติพงษ ไสยสิทธิ์
จาสิบเอก นิเตะ นิโยะ
จาสิบเอก นิพนธ ทาแฮ
จาสิบเอก นิพนธ สดีคํา
จาสิบเอก นิพล แซมสีมวง
จาสิบเอก นิพันธ อาดํา
จาสิบเอก นิภัทร ปาลโมกข
จาสิบเอก นิยม พานทองวัฒนกุล
จาสิบเอก นิรัช กลิ่นหอม
จาสิบเอก นิรันดร เงินทองแดง
จาสิบเอก นิรันดร ใจแปน
จาสิบเอก นิรันดร เทียมวงค
จาสิบเอก นิรันดร ปนทอง
จาสิบเอก นิรุต จันทคุณ
จาสิบเอก นิรุตน หุมนา
จาสิบเอก นิรุธ เพ็ชรตะกั่ว
จาสิบเอก นิโรจน บุระ
จาสิบเอก นิลวัชร เสารแกว
จาสิบเอก นิวัฒน พลายแกว
จาสิบเอก เนกษ ปวกพรมมา
จาสิบเอก บรรจง จันทรสุข
จาสิบเอก บรรเจิด ทองจอน
จาสิบเอก บรรเจิด สังจันทร
จาสิบเอก บรรณารักษ อัครสิริรัฐ
จาสิบเอก บรรเทิง เชื้อวังคํา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก บรรพจน เพชรวา
จาสิบเอก บรรพต โนโชติ
จาสิบเอก บวร ลีลา
จาสิบเอก บวรวิช นามวงค
จาสิบเอก บัญชา กลางแทน
จาสิบเอก บัญชา ฉายวิชิต
จาสิบเอก บัญชา ยวงใย
จาสิบเอก บัญชา หงษทอง
จาสิบเอก บัญชา อาจญาทา
จาสิบเอก บัณฑิต พนมใส
จาสิบเอก บัณฑิต อองแสงคํา
จาสิบเอก บัลลังค พิทักษพลากร
จาสิบเอก บุญเกิด ทุมกลาง
จาสิบเอก บุญชม โพธศรี
จาสิบเอก บุญชวย เสียงเย็น
จาสิบเอก บุญชู ปนเพชร
จาสิบเอก บุญเทียน ฉลาด
จาสิบเอก บุญนา อังกรรัมย
จาสิบเอก บุญนํา กริ่งทอง
จาสิบเอก บุญมี ออนสิงห
จาสิบเอก บุญยะพบ ชาวปลายนา
จาสิบเอก บุญสืบ อูบทอง
จาสิบเอก บุญเสริม คอชากุล
จาสิบเอก บุญโฮม ฤทธิ์เดช
จาสิบเอก บุรินทร งามฉลวย

๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก ปกรณ ชมแกว
จาสิบเอก ปกรณ นิลโพธิ์กลาง
จาสิบเอก ปฐม พวงสอาด
จาสิบเอก ปฐมพงศ อานนท
จาสิบเอก ปฐมพร ปนแกว
จาสิบเอก ปภัสพงษ มัดสายาย
จาสิบเอก ปภากร เปลงวิทยา
จาสิบเอก ปภาวิน มานะวิริยากุล
จาสิบเอก ปรเมศร จงวนิชย
จาสิบเอก ปรเมษฐ ศรีพรม
จาสิบเอก ประกาศิต ชั่งดวงจิตร
จาสิบเอก ประกาศิต ทองมี
จาสิบเอก ประกาศิต รักษจูล
จาสิบเอก ประจักร วังคะฮาด
จาสิบเอก ประชาธร ปานทโชติ
จาสิบเอก ประดิทรรศน
ชวยเมืองปกษ
จาสิบเอก ประดิ่น ภูถนนนอก
จาสิบเอก ประดิษฐ เสนาคณิตร
จาสิบเอก ประดุจเดช ศรีสองเมือง
จาสิบเอก ประพจน แสงจุยวงษ
จาสิบเอก ประพันธ ลาสงยาง
จาสิบเอก ประภาศ ไชโย
จาสิบเอก ประภาส อิ่มในสุข
จาสิบเอก ประมวล ทองสุ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑

จาสิบเอก ประมวล มีทอง
จาสิบเอก ประยุทธ บุญสม
จาสิบเอก ประวิทย แกนทาว
จาสิบเอก ประสงค แตงสี
จาสิบเอก ประสงค มาโขง
จาสิบเอก ประสงค วงศดา
จาสิบเอก ประสพสุข เรืองนนท
จาสิบเอก ประสาท นาคกลิ่น
จาสิบเอก ประสิทธิ์ แกวเกิด
จาสิบเอก ประสิทธิ์ บึกสันเทียะ
จาสิบเอก ประสิทธิ์ แยมเชื้อ
จาสิบเอก ประเสริฐ ฉิมชาง
จาสิบเอก ประเสริฐ เพชรแสง
จาสิบเอก ประเสริฐ โลนะลุ
จาสิบเอก ประเสริฐ แหลยัง
จาสิบเอก ปริญญา คงวัฒนา
จาสิบเอก ปริญญา ชะนะดัง
จาสิบเอก ปริญญา พรอมสุข
จาสิบเอก ปริญญา พระวิวงศ
จาสิบเอก ปริยวิศว หอมเย็น
จาสิบเอก ปรีชา เตาสมตา
จาสิบเอก ปรีชา นาแสวง
จาสิบเอก ปรีชา บรรจบลาภ
จาสิบเอก ปรีชา มะลุมกลาง
จาสิบเอก ปรีชา ยะโสวงษ

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก ปรีชา เรืองทอง
จาสิบเอก ปรีชา สิงหาชารี
จาสิบเอก ปรีดา ขยันการนาวี
จาสิบเอก ปรีดา มวงออน
จาสิบเอก ปรีดี เคนพรม
จาสิบเอก ปญจพล เทียบเพชร
จาสิบเอก ปญญา บุญลิตร
จาสิบเอก ปณณวัชญ แอกทอง
จาสิบเอก ปทมากร ไวการยุทธ
จาสิบเอก ปานประสิทธ ยืนยาว
จาสิบเอก ปติชัย อินทรหอม
จาสิบเอก ปยทัศน อินทรประเสริฐ
จาสิบเอก ปยวัฒน เจริญวงศ
จาสิบเอก ปยวัฒน สินธุชาติ
จาสิบเอก ปยะพงศ ใหมนาเพียง
จาสิบเอก ปยะพงษ แดงศรีธรรม
จาสิบเอก ปยะพงษ พุกสอน
จาสิบเอก ปยะพงษ หัตถีชาติ
จาสิบเอก ปยะพงษ ออนเที่ยง
จาสิบเอก ปยะพล ขําเมือง
จาสิบเอก ผดุงศักดิ์ คําเตจะ
จาสิบเอก เผด็จ มวงเกตุ
จาสิบเอก พงศกรณ สวนแกว
จาสิบเอก พงศศิริ กลิ่นหอม
จาสิบเอก พงศศิริ ศิริแกว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก พงษเดช ทองถวง
จาสิบเอก พงษเทพ เกียรติสูงเนิน
จาสิบเอก พงษธวัตล โพธิวรรณา
จาสิบเอก พงษพิพัฒน ดีนอย
จาสิบเอก พงษศธร พินิจ
จาสิบเอก พงษศักดิ์ คําประสาร
จาสิบเอก พงษศักดิ์ ทรายสา
จาสิบเอก พงษศักดิ์ ทองอาจ
จาสิบเอก พจนศักดิ์ ปรีดารัตน
จาสิบเอก พชรพล จันทรศิริ
จาสิบเอก พชรพล พันธกลา
จาสิบเอก พนธกร ใจตุน
จาสิบเอก พนม สุขันธ
จาสิบเอก พนมพร ธนะกลม
จาสิบเอก พนมลักษณ ดีสงคราม
จาสิบเอก พนัส พุมพินิจ
จาสิบเอก พยงค คํานาค
จาสิบเอก พยอม หาญหาว
จาสิบเอก พยุงศักดิ์ หาญใจ
จาสิบเอก พเยาว ใจดี
จาสิบเอก พรชัย คําภักดี
จาสิบเอก พรชัย ยิ้มศรี
จาสิบเอก พรเทพ ชุมชื่น
จาสิบเอก พรเทพ พงษกิตติโรจน
จาสิบเอก พรเทพ สาลีพันธ

๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก พรเทพ แสงพันธ
จาสิบเอก พรพรต โตอรุณ
จาสิบเอก พรภิรมณ ประดิษฐแทน
จาสิบเอก พรมมิล ชารีนาง
จาสิบเอก พรเลิศ วิมลทอง
จาสิบเอก พรวินัด ลุนชิตร
จาสิบเอก พรศักดิ์ เงินมาก
จาสิบเอก พรส กอนมณี
จาสิบเอก พฤษภา บุญสิทธิ์
จาสิบเอก พลเชฏฐ อินทะ
จาสิบเอก พอพาน ภูพันธ
จาสิบเอก พัฒนพงษ จันทรเทียน
จาสิบเอก พัทธมน ปจฉิม
จาสิบเอก พัสกร แสงรวม
จาสิบเอก พายุ ธงลังกา
จาสิบเอก พารักษ เหลาตั้งจิตตรง
จาสิบเอก พิจิตร บัวเหล็ก
จาสิบเอก พิชยพงศ สุขประสงค
จาสิบเอก พิชิต มนตรี
จาสิบเอก พิชิตชนม ทานา
จาสิบเอก พิชิตพล นิ่มเนตร
จาสิบเอก พิเชษฐ จันทรหอม
จาสิบเอก พิเชษฐ นาถกลับ
จาสิบเอก พิเชษฐ บัวหนู
จาสิบเอก พิเชษฐ สายใหม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก พิเชษฐ บุงจันทร
จาสิบเอก พิทยาวุฒิ สวนกุหลาบ
จาสิบเอก พิทักษ จําปาโชติ
จาสิบเอก พิทักษ ผาไธสง
จาสิบเอก พิทักษ โพธิ์แสร
จาสิบเอก พิทักษ ราชแสง
จาสิบเอก พินิจ สุวรรณพันธ
จาสิบเอก พิพัฒน เขมา
จาสิบเอก พิมล จิ้นจาย
จาสิบเอก พิรุณ จันทาทุม
จาสิบเอก พิลุม ปุราชะทํามัง
จาสิบเอก พิศาล พูนรัมย
จาสิบเอก พิษณุ พวงทับทิม
จาสิบเอก พิษณุ เพียรเขียว
จาสิบเอก พิษณุ มงคลปญญาวุธ
จาสิบเอก พิษณุชัย โพธิ์ศรีคุณ
จาสิบเอก พิษุวัต ยืนยงค
จาสิบเอก พิสิฏฐ ชมเนตร
จาสิบเอก พิสิฐ เขียวไสว
จาสิบเอก พิสิฐ โนรี
จาสิบเอก พีรเทพ ปนแตง
จาสิบเอก พีรพงษ เสมอใจ
จาสิบเอก พีรพัฒน ศรีจันทร
จาสิบเอก พีรวัส อุปชัย
จาสิบเอก พีรศักดิ์ พันธศรี

๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก พีระชาติ นิวาสเวช
จาสิบเอก พีระเชษฐ เนตรยัง
จาสิบเอก พีระพล นวมสิน
จาสิบเอก พีระพัฒน สุวรรณธรรม
จาสิบเอก พุฒซง ศรีมี
จาสิบเอก พุฒิพงศ เกิดบุญ
จาสิบเอก พุทธพงษ พุทธโคตร
จาสิบเอก ไพบูลย สีแสง
จาสิบเอก ไพรวัลย เพียรกสิกรรณ
จาสิบเอก ไพรัช แกวยก
จาสิบเอก ไพรัช รังทองคํา
จาสิบเอก ไพรัชย มัชวงค
จาสิบเอก ไพรัตน เจนสันเทียะ
จาสิบเอก ไพริน อินนอก
จาสิบเอก ไพโรจน สํารองทรัพย
จาสิบเอก ภคพล ฤทธิรักษ
จาสิบเอก ภครพล สารี
จาสิบเอก ภราดร สัตยานันท
จาสิบเอก ภฤศ จูงวงษสุข
จาสิบเอก ภักดี เกิดมนต
จาสิบเอก ภัทรกร ยิ่งนอก
จาสิบเอก ภัทรชัย เอี่ยมกาย
จาสิบเอก ภัทรพงศ ดงหิงษ
จาสิบเอก ภัทรภูมิ บุญฉลวย
จาสิบเอก ภาคภูมิ กุลนิตย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ภาณุพงศ กระจายโภชน
จาสิบเอก ภาณุวัฒน จันทรหอม
จาสิบเอก ภาณุวัฒน แยมสุข
จาสิบเอก ภานุ บุญยศรีมานนท
จาสิบเอก ภานุพัฒน สารเนตร
จาสิบเอก ภานุมาศ นาคนวม
จาสิบเอก ภานุวัฒน รักษาเขตต
จาสิบเอก ภาราดร คําลือ
จาสิบเอก ภาสกร นพสูรย
จาสิบเอก ภาสกร ประดิษฐคาย
จาสิบเอก ภิญโญ ดวงศิริ
จาสิบเอก ภิญโญ พุทธา
จาสิบเอก ภิญโญ พุมสุวรรณ
จาสิบเอก ภิณชนะพงษ จานตาดี
จาสิบเอก ภิรณชัย ชูงาน
จาสิบเอก ภิศณุ ถวิลเครือ
จาสิบเอก ภุชงค มาตรง
จาสิบเอก ภุชงค เริงสุขสันติ์
จาสิบเอก ภูดิศ อาจวิชัย
จาสิบเอก ภูบดินทร กันอินทร
จาสิบเอก ภูบดินทร ใจการ
จาสิบเอก ภูเบศ บัวชื่น
จาสิบเอก ภูริชญ สังเกตุ
จาสิบเอก ภูริวัจน เหมันตา
จาสิบเอก มงคล ตุมเนียม

๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก มงคล เปยมศรี
จาสิบเอก มงคล สุนทร
จาสิบเอก มงคลชัย พิริยอมร
จาสิบเอก มงคลยศ โมรา
จาสิบเอก มงคลรัตน แกวพิทักษ
จาสิบเอก มนตชัย ราชนิยม
จาสิบเอก มนตรี นารีจันทร
จาสิบเอก มนตรี บุตรดี
จาสิบเอก มนตรี ภูดนตรี
จาสิบเอก มนตรี วิทูรย
จาสิบเอก มนตรี สืบชัย
จาสิบเอก มนสิช ศรีสวน
จาสิบเอก มนัส คงชูศรี
จาสิบเอก มนัส ชางเงิน
จาสิบเอก มนัส นอยเดช
จาสิบเอก มนัส ศิริวงษ
จาสิบเอก มนู ธนะวัฒน
จาสิบเอก มนูศักดิ์ พุทธานนท
จาสิบเอก มรกต ตุยคํา
จาสิบเอก มะละเวต ลมพัน
จาสิบเอก มัดชา คุมชั่ว
จาสิบเอก มานพ จําปา
จาสิบเอก มานพ รวยสวัสดิ์
จาสิบเอก มานะ พรมมินทร
จาสิบเอก มานะ เพ็ชรแกว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก มานิตย ชุมชูบุญ
จาสิบเอก มาโนจน สอนเชล
จาสิบเอก มารุต บุญเพชรรัตน
จาสิบเอก มารุต ยิ้มเกียรติ
จาสิบเอก เมธนา งามยิ่ง
จาสิบเอก เมธา ทองเกลี้ยง
จาสิบเอก เมธา มูลสุข
จาสิบเอก เมธี ชูจุย
จาสิบเอก แม็ก พลเยี่ยม
จาสิบเอก ไมตรี กลายกลาง
จาสิบเอก ยงยุทธ รอดประเสริฐ
จาสิบเอก ยงยุทธ หมากผิน
จาสิบเอก ยรรยง รุงแดง
จาสิบเอก ยรรยงค คงเหมือน
จาสิบเอก ยศพงษ วิเศษศรี
จาสิบเอก ยศพัทธ เกียรติวชิรโภคิน
จาสิบเอก ยอด ฉากรัมย
จาสิบเอก ยอดธง พรมปาน
จาสิบเอก ยิ่งยง ทิลารักษ
จาสิบเอก ยุทธการ บัวศรี
จาสิบเอก ยุทธการ ศิริเลิศ
จาสิบเอก ยุทธไกร ยังดี
จาสิบเอก ยุทธชัย มวงสด
จาสิบเอก ยุทธนัย ขาวงาม
จาสิบเอก ยุทธนา ทะนวนรัมย

๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก ยุทธพงค กุศล
จาสิบเอก ยุทธพงศ แกลวกลา
จาสิบเอก ยุทธพงษ ทองไทย
จาสิบเอก ยุทธพล นุชนารถ
จาสิบเอก ยุทธพล อันทะหวา
จาสิบเอก ยุทธพิสัย สายสินธุ
จาสิบเอก ยุทธภูมิ ทาจินะ
จาสิบเอก ยุทธภูมิ สาดะระ
จาสิบเอก โยธิน ซึ่งรัมย
จาสิบเอก โยธินญ บุญแทง
จาสิบเอก รณชัย ทัศคร
จาสิบเอก รณรงค เจนชัยภูมิ
จาสิบเอก รตนพงษ วิรัตนชัยวรรณ
จาสิบเอก รวีรุจ โนนนก
จาสิบเอก รักชาติ รัตนโชติกุล
จาสิบเอก รัชชา กอนสีลา
จาสิบเอก รัชพล รัตนะ
จาสิบเอก รัชภูมิ แกวอินทร
จาสิบเอก รัฐชัย ศิริสมบัติ
จาสิบเอก รัฐสิทธิ์ นกตอ
จาสิบเอก รัตนพล โมจาง
จาสิบเอก รัตนพล บุญพันธ
จาสิบเอก รัตนศักดิ์ พระจันทร
จาสิบเอก ราชัน นิยะมะ
จาสิบเอก ราชันย ศรีเทพ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ราเชนท วันทอง
จาสิบเอก ราเชนทร เหนี่ยวผึ้ง
จาสิบเอก ราวี มะลิซอน
จาสิบเอก รุงนิรันดร ออนบุญมา
จาสิบเอก รุงโรจน มั่นคง
จาสิบเอก รุงโรจน ล้ําเลิศ
จาสิบเอก รุงฤทธิ์ เรณุมาน
จาสิบเอก รุงวิทย สกลนคร
จาสิบเอก รุงศักดิ์ โสดากุล
จาสิบเอก รุงอรุณ เสือทอง
จาสิบเอก ฤทธิรงค สุขนิมิตร
จาสิบเอก ลภาภัทร ทินโนรส
จาสิบเอก ลิขิต ยานันตา
จาสิบเอก ลิขิต ลาลุน
จาสิบเอก เลิศทรรศ
สุทัศน ณ อยุธยา
จาสิบเอก เลิศพิพัฒน ขัดสุยา
จาสิบเอก เลิศศักดิ์ แกวตาทิพย
จาสิบเอก วงศสถิตย แกวเขียว
จาสิบเอก วชิระ สิงหโตทอง
จาสิบเอก วชิรา บุตดีวงศ
จาสิบเอก วชิรา โพธินาม
จาสิบเอก วทัญู ดีที่สุด
จาสิบเอก วรโชติ ศุภสินโสภณ
จาสิบเอก วรเดช แกวอัมพร

๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก วรพงษ บุญคง
จาสิบเอก วรพล ธนโชติอโณทัย
จาสิบเอก วรพล ออนอุน
จาสิบเอก วรพัทธ ธนเลิศปุญญกิตติ
จาสิบเอก วรรณลภย สมเพชร
จาสิบเอก วรวัฒน เทศประทีป
จาสิบเอก วรวิทย จันทวาสน
จาสิบเอก วรวุฒิ นือขุนทด
จาสิบเอก วรวุธ ทองยอม
จาสิบเอก วรัญู จันทรประยงค
จาสิบเอก วรากร สังขยิ้ม
จาสิบเอก วรานนท นพตลุง
จาสิบเอก วรารักษ วงศภา
จาสิบเอก วรุตม บัวบาล
จาสิบเอก วสันต จงใจดี
จาสิบเอก วสันต พันชนะ
จาสิบเอก วสันต รื่นกาย
จาสิบเอก วสันต ลิ้วกระโทก
จาสิบเอก วะสัน ศรีวงษรัก
จาสิบเอก วัชรพงค เชิดสูงเนิน
จาสิบเอก วัชรพงษ ยอดศรีเมือง
จาสิบเอก วัชระ จันทรสุข
จาสิบเอก วัชระ บางเขน
จาสิบเอก วัชระ แพงพันธุ
จาสิบเอก วัชระพล คําหวาง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐

จาสิบเอก วันชัย พะเกะ
จาสิบเอก วัลยชัย ออนแกว
จาสิบเอก วัลลพ รุงสวาง
จาสิบเอก วัลลภ กาละวัย
จาสิบเอก วิจิตร กิติวงค
จาสิบเอก วิชัย เขียวสวัสดิ์
จาสิบเอก วิชัย เชิงเทิน
จาสิบเอก วิชัย รามชวย
จาสิบเอก วิชัย สัตตะพันธ
จาสิบเอก วิชัยยุทธ วงษสมุทร
จาสิบเอก วิชาญ นานัน
จาสิบเอก วิชิต กาญจนเกตุ
จาสิบเอก วิชิต ดิษบุรี
จาสิบเอก วิชิต บัวใหญ
จาสิบเอก วิเชียร ปรือปรัก
จาสิบเอก วิฑูรย เจริญพันธุ
จาสิบเอก วิฑูรย รอดสการ
จาสิบเอก วิทธวัช สัมมาเมฆ
จาสิบเอก วิทยา คําแหง
จาสิบเอก วิทยา ดวงหิรัญ
จาสิบเอก วิทยา รัตนชุม
จาสิบเอก วิทยา วงคแหวน
จาสิบเอก วิทูล ออนยอง
จาสิบเอก วิทูล อาญาเมือง
จาสิบเอก วิน หายทุกข

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก วินัย กล่ํารัศมี
จาสิบเอก วินัย พวงบุบผา
จาสิบเอก วินัย วงษาศรี
จาสิบเอก วินิจ รุงเรือง
จาสิบเอก วิภูกิจ ฉัตรถิรภูวดล
จาสิบเอก วิระพันธ ดินจันทร
จาสิบเอก วิรัช จันทนะ
จาสิบเอก วิรัช อนทรัพย
จาสิบเอก วิราโชติ ดีวงค
จาสิบเอก วิโรจน บํารุง
จาสิบเอก วิโรจน อาจหาญ
จาสิบเอก วิวัฒน กระทุมนอก
จาสิบเอก วิวัฒน วิเวก
จาสิบเอก วิวัฒนชัย ไชยสลี
จาสิบเอก วิศนุ ขุนทอง
จาสิบเอก วิศนุ อุตะมะ
จาสิบเอก วิศรุต จีนประชา
จาสิบเอก วิศาน พันป
จาสิบเอก วิษณุ โตเอี่ยม
จาสิบเอก วิษณุกร มั่นเหมาะ
จาสิบเอก วิษณุพงษ นอบไทย
จาสิบเอก วิสวัท ยอดสกุล
จาสิบเอก วิสิษฐ อินดีสี
จาสิบเอก วิสุทธิ์ ใจอารีย
จาสิบเอก วิสุทธิ์ สายสวาสดิ์

เลม ๑๓๙ 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 ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก วิสูตร สอนคาคลอง
จาสิบเอก วีรชัย คนไว
จาสิบเอก วีรชัย จุลลาศรี
จาสิบเอก วีรพงษ หงษอราม
จาสิบเอก วีรยุทธ รัศมี
จาสิบเอก วีรศักดิ์ ภูภักดี
จาสิบเอก วีรศักดิ์ มณีสาย
จาสิบเอก วีรศักดิ์ อินทรประสิทธิ์
จาสิบเอก วีรศักดิ์ อุนบริบูรณ
จาสิบเอก วีระชัย จันทจร
จาสิบเอก วีระเชษฐ วุฒิสวัสดิ์
จาสิบเอก วีระพงษ ออนเกตุ
จาสิบเอก วีระพล มะณีกระโทก
จาสิบเอก วีระพันธ แสงทอง
จาสิบเอก วีระยุทธ คงอินทร
จาสิบเอก วีระยุทธ วิริยกองเกิด
จาสิบเอก วีระวัฒน อินตะเหล็ก
จาสิบเอก วีระศักดิ์ พูลทวี
จาสิบเอก วีระศักดิ์ อินตะกูล
จาสิบเอก วุฒิชัย แกวเมฆ
จาสิบเอก วุฒิชัย เขียวรัมย
จาสิบเอก วุฒิชัย ฉลาดพันธ
จาสิบเอก วุฒิชัย ไผสมบูรณ
จาสิบเอก วุฒิชัย มัญจาวงษ
จาสิบเอก วุฒิชัย หนอทอง

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 ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก วุฒิชัย แหยมเกิด
จาสิบเอก วุฒิพงษ ทับทิม
จาสิบเอก วุฒิพงษ เมฆหมอก
จาสิบเอก วุฒิพงษ ศิริรักษ
จาสิบเอก วุฒิศักดิ์ คําเพราะ
จาสิบเอก ศตวรรษ พิมพสอาด
จาสิบเอก ศรชัย คําเคน
จาสิบเอก ศรชัย ชูดหอม
จาสิบเอก ศรัณย บุญศิริ
จาสิบเอก ศรายุทธ เชื่อนิจ
จาสิบเอก ศราวุฒิ คลังใหญ
จาสิบเอก ศราวุฒิ ชัยเพ็ชร
จาสิบเอก ศราวุฒิ โพธิจันทร
จาสิบเอก ศราวุธ ธรรมลี
จาสิบเอก ศราวุธ ผลพิมาย
จาสิบเอก ศราวุธ พรสิงหปรีชา
จาสิบเอก ศราวุธ พิมพเกษร
จาสิบเอก ศราวุธ ลามคํา
จาสิบเอก ศราวุธ สมบูรณกุล
จาสิบเอก ศรีศักดิ์ อุนแดง
จาสิบเอก ศรีสุข ศรีวิจารย
จาสิบเอก ศักดามล นาคทน
จาสิบเอก ศักดิ์ชัย ชับขุนทด
จาสิบเอก ศักดิ์ชัย นุเงิน
จาสิบเอก ศักดิ์ชัย ภูมิดี

เลม ๑๓๙ 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

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ศักดิ์รุงวิทย คําไทย
จาสิบเอก ศักดิ์ศรี จิตสกุลชัย
จาสิบเอก ศักดิ์ศศิธร ออนจอย
จาสิบเอก ศักดิ์สยาม ประมูลอรรถ
จาสิบเอก ศักดิ์สิทธิ์ จุลอักษร
จาสิบเอก ศักรินทร ทิพกุล
จาสิบเอก ศักรินทร สามิภักดิ์
จาสิบเอก ศัลยพงศ แพรขาว
จาสิบเอก ศาสตรา ปลีนารัมย
จาสิบเอก ศาสตรา พูลสุข
จาสิบเอก ศาสตราวุฒิ ชงกุล
จาสิบเอก ศิริชัย ชื่นเกิดลาภ
จาสิบเอก ศิริชัย วรรณภักดี
จาสิบเอก ศิริเดช สุขมั่นศักดิ์
จาสิบเอก ศิริเทพ ใหมเจริญ
จาสิบเอก ศิริฤกษ หอมสุวรรณ
จาสิบเอก ศิริศักดิ์ ชูเสนผม
จาสิบเอก ศิลาชัย
ลาภสุระเทียนทอง
จาสิบเอก ศิวกร อยูสําราญ
จาสิบเอก ศิวโรจณ สิงหศิริชู
จาสิบเอก ศิวาวุธ จาพิมาย
จาสิบเอก ศุภกฤษ รุญจิระวงค
จาสิบเอก ศุภกิจ ถือแกว
จาสิบเอก ศุภชัย แจมปญญา

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

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก ศุภชัย วรยศ
จาสิบเอก ศุภชัย ศรีภูมิ
จาสิบเอก ศุภณัฏฐ ศิริฉัตรตานนท
จาสิบเอก ศุภณัฏฐ สุจริตวิริยะ
จาสิบเอก ศุภณัฐ คําชุม
จาสิบเอก ศุภวัฒน จันจิระ
จาสิบเอก ศุภวัฒน อินตะวงค
จาสิบเอก ศุภเวช อินทรสังข
จาสิบเอก ศุภศิษฏ บัวชู
จาสิบเอก ศุภสิฐ ผิวงาม
จาสิบเอก ศุภสิทธิ์ จันทรดา
จาสิบเอก ศุภักษร วรฉัตรวิทยา
จาสิบเอก ศุรสิทธิ์ แกวกอน
จาสิบเอก เศกศักดิ์ อินทรละมอม
จาสิบเอก เศรษฐา ฝายเทศ
จาสิบเอก เศรษฐา วงคกลม
จาสิบเอก เศรษฐา ศรสุคนแกว
จาสิบเอก สเกณฑ กิตติศุภมานนท
จาสิบเอก สงกรานต ภูวิเศษ
จาสิบเอก สงกรานต สารมโน
จาสิบเอก สงคกาญ มีชัย
จาสิบเอก สงวนศักดิ์ มังกรทอง
จาสิบเอก สตาร สืบสวน
จาสิบเอก สถาพร โพธิ์เงิน
จาสิบเอก สถิตพงศ บัวสกัด

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก สนั่น ควรรําพึง
จาสิบเอก สนิท แดงโชติ
จาสิบเอก สนุรักษ โพธิสวาง
จาสิบเอก สมเกียรติ ศรีสวัสดิ์
จาสิบเอก สมควร กอนทอง
จาสิบเอก สมคิด กาติ๊บ
จาสิบเอก สมคิด ตันติพัฒนสกุล
จาสิบเอก สมจิตร ไทยประกอบ
จาสิบเอก สมเจตน ผานชมภู
จาสิบเอก สมเจตน วิลัยเลิศ
จาสิบเอก สมใจคิด แจงสวาง
จาสิบเอก สมชัย บุญรอด
จาสิบเอก สมชัย พรมศรียนันท
จาสิบเอก สมชาติ สุดจิตต
จาสิบเอก สมชาย กรดแกว
จาสิบเอก สมชาย กลิ่นอุบล
จาสิบเอก สมชาย ขุนสุข
จาสิบเอก สมชาย งับสันเทียะ
จาสิบเอก สมชาย จาคะพิทาน
จาสิบเอก สมชาย เชยสกุล
จาสิบเอก สมชาย ติ๊บปนวงค
จาสิบเอก สมชาย บุญรักษ
จาสิบเอก สมชาย เปลี่ยนดี
จาสิบเอก สมชาย ยาซา
จาสิบเอก สมชาย ยิ้มสนิท

๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก สมชาย วงศวันดี
จาสิบเอก สมชาย ศรีจันทร
จาสิบเอก สมชาย สาลีสุข
จาสิบเอก สมชาย หนูแกว
จาสิบเอก สมทรง นอยกมล
จาสิบเอก สมบัติ น้ําสุวรรณ
จาสิบเอก สมบัติ ปนแกว
จาสิบเอก สมบัติ ลนขุนทด
จาสิบเอก สมบัติ สินสอน
จาสิบเอก สมบุญ ชํานาญดี
จาสิบเอก สมบูรณ ธารีเทียน
จาสิบเอก สมบูรณ สงวนศักดิ์
จาสิบเอก สมประสงค ทุมกลาง
จาสิบเอก สมปอง กานแกว
จาสิบเอก สมปอง โคกทอง
จาสิบเอก สมพงษ ศรีหนองหวา
จาสิบเอก สมพร จันทรหอม
จาสิบเอก สมพร ไชยสิงห
จาสิบเอก สมพร พวงมาลัย
จาสิบเอก สมภพ ชูชาติ
จาสิบเอก สมโภช หริ่วนอย
จาสิบเอก สมโภชน สอนราษฎร
จาสิบเอก สมยศ โพธิ์พล
จาสิบเอก สมยศ วิหารพรหม
จาสิบเอก สมยศ ศรีหาภูธร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๙๕
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 ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก สมศักดิ์ ชอบสะอาด
จาสิบเอก สมศักดิ์ ไวยสุภี
จาสิบเอก สมศักดิ์ สีรุง
จาสิบเอก สมหมาย มังคลาด
จาสิบเอก สมหวัง เงินพงศเพ็ชร
จาสิบเอก สมัย สีทาไข
จาสิบเอก สยาม ศักดิ์ศรี
จาสิบเอก สยาม อริยะคํา
จาสิบเอก สยุมภู เผาคนชม
จาสิบเอก สรไกร มีสุข
จาสิบเอก สรพงค ดํามาก
จาสิบเอก สรพงษ ทองดวง
จาสิบเอก สรพงษ พัชนี
จาสิบเอก สรวิชญ ยวนใจ
จาสิบเอก สรายุทธ ศรีวะโสภา
จาสิบเอก สราวุฒิ โคมลอย
จาสิบเอก สราวุฒิ จงรักชอบ
จาสิบเอก สราวุฒิ ใจเมืองคน
จาสิบเอก สราวุฒิ บุญเจริญ
จาสิบเอก สราวุฒิ อนุรักษตระกูล
จาสิบเอก สวัสดิ์ คําชู
จาสิบเอก สวัสดิ์ แดงอุไร
จาสิบเอก สวาท ทองหลอ
จาสิบเอก สหรัฐ แกวภักดี
จาสิบเอก สัญชัย ศิริโชติ

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 ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก สัญชัย สาและ
จาสิบเอก สัญชัย หาญจันทร
จาสิบเอก สัญญา กันทะสอน
จาสิบเอก สัญญาลักษณ มีจันทร
จาสิบเอก สันติ แกวแดง
จาสิบเอก สันติ เนคะมานุรักษ
จาสิบเอก สันติ พินลานทุม
จาสิบเอก สันติ เมฆอําไพพรรณ
จาสิบเอก สันติ แยมพันธุนุย
จาสิบเอก สันติ สนิทปู
จาสิบเอก สันติณรงค ภูวงษไกร
จาสิบเอก สันทัด ชูไว
จาสิบเอก สัมพันธ เรือนจันทร
จาสิบเอก สัมพันธ สังขทอง
จาสิบเอก สาครู เปรินทร
จาสิบเอก สาทิตย สมพงษ
จาสิบเอก สาธิต ทาเลิศ
จาสิบเอก สาธิต ทึกจีน
จาสิบเอก สาธิต ปานเขียว
จาสิบเอก สามรุง หงษมณี
จาสิบเอก สามารถ แจงชาติ
จาสิบเอก สามารถ มณีทอง
จาสิบเอก สามารถ มากอง
จาสิบเอก สามิตร ถาบุญเรือง
จาสิบเอก สายัญ วิไชยเดช

เลม ๑๓๙ 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 ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก สายัณห คําวิโส
จาสิบเอก สาโรจน สวางแกว
จาสิบเอก สาโรช แสจันทึก
จาสิบเอก สํารวย มากแกว
จาสิบเอก สําราญ กิจนอก
จาสิบเอก สําเริง ชางจันทร
จาสิบเอก สิงห สาลี
จาสิบเอก สิงหศักดิ์ อินทวัฒน
จาสิบเอก สิงหา ทองเนียม
จาสิบเอก สิทธิชัย ขาวแกว
จาสิบเอก สิทธิชัย ชโลธร
จาสิบเอก สิทธิพงษ พลไชยขา
จาสิบเอก สิทธิพร งามมีศรี
จาสิบเอก สิทธิพร วินิจบุตร
จาสิบเอก สิทธิพันธ ถือแกว
จาสิบเอก สิทธิเวช ลีลากร
จาสิบเอก สิทธิศักดิ์ คงนุย
จาสิบเอก สิทธิศักดิ์ ชุบสุวรรณ
จาสิบเอก สิทธิศักดิ์ บุตรศรี
จาสิบเอก สิทธิศักดิ์ สมสุข
จาสิบเอก สิโรตน โนชัยตะสอน
จาสิบเอก สืบพงษ บุญจวบ
จาสิบเอก สุกิตติ์ เจริญวณิชยวิศาล
จาสิบเอก สุข ทรงสวัสดิ์วงศ
จาสิบเอก สุจินต ตองออน

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 ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก สุชา ผิวขาว
จาสิบเอก สุชาติ ขันทะเสน
จาสิบเอก สุชาติ มีหวาน
จาสิบเอก สุชาติ ศรีเมือง
จาสิบเอก สุชิน อุดมศิลป
จาสิบเอก สุดเขต มาลีศรี
จาสิบเอก สุทธิไกร ปญญา
จาสิบเอก สุทธิพงษ ญาติโสม
จาสิบเอก สุทธิพงษ เหมณี
จาสิบเอก สุทธิรัก วรรณโก
จาสิบเอก สุทธิรักษ เกตุรัตน
จาสิบเอก สุทัศน มมขุนทด
จาสิบเอก สุทิน เทพนิมิตร
จาสิบเอก สุทิน เทียมเพชร
จาสิบเอก สุทิน อรศรี
จาสิบเอก สุเทพ เชิงหอม
จาสิบเอก สุนทร ไชยนา
จาสิบเอก สุนทร ตางใจ
จาสิบเอก สุนทร มหาสินธ
จาสิบเอก สุนันท นะแสน
จาสิบเอก สุบิน อึ่งปอง
จาสิบเอก สุประสิทธิ์ หวังดีกลาง
จาสิบเอก สุพจน ทองประเสริฐ
จาสิบเอก สุพจน บุตรวงษ
จาสิบเอก สุพจน โพงาม

เลม ๑๓๙ 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
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก สุพล ชาลีแดง
จาสิบเอก สุพัฒน คํากอน
จาสิบเอก สุพัฒน ลีเฮือง
จาสิบเอก สุพิน เชื่อมกลาง
จาสิบเอก สุภวงค สุวรรณกูฎ
จาสิบเอก สุภาพ เรียบไทยสง
จาสิบเอก สุเมธ ศรีสังข
จาสิบเอก สุเมธ สุภาพ
จาสิบเอก สุเมธ อสุรินทร
จาสิบเอก สุรชัย กะการดี
จาสิบเอก สุรชัย คําภิโล
จาสิบเอก สุรชัย แนนอุดร
จาสิบเอก สุรชัย สุมนตธรรมกุล
จาสิบเอก สุรชัย หมองมูล
จาสิบเอก สุรชาติ จําปาทอง
จาสิบเอก สุรเชษฐ ขาวงาม
จาสิบเอก สุรเชษฐ จรอํา
จาสิบเอก สุรดิษ ชูขํา
จาสิบเอก สุรเดช บุญระดม
จาสิบเอก สุรเดช พรหมประเทศ
จาสิบเอก สุรพงษ ศรีชาติ
จาสิบเอก สุรพงษ แสนบาน
จาสิบเอก สุรยุทธ อวมศาสตร
จาสิบเอก สุรวัฒน มีโภคกิจ
จาสิบเอก สุรวิทย บุญพิทักษ

๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก สุรเวช ประดุจชนม
จาสิบเอก สุรศักดิ์ กาสีวงศ
จาสิบเอก สุรศักดิ์ จุลอักษร
จาสิบเอก สุรศักดิ์ เดชประสิทธิ์ศักดิ์
จาสิบเอก สุรศักดิ์ เถื่อนขุนทอง
จาสิบเอก สุรศักดิ์ เสงี่ยมสมานันท
จาสิบเอก สุรสิทธิ์ ใจสนธิ์
จาสิบเอก สุรสีห ชนะไชย
จาสิบเอก สุระกิจ สะดีวงศ
จาสิบเอก สุระชัย ขยันทํา
จาสิบเอก สุระศักดิ์ วันโทน
จาสิบเอก สุรัตน คุมนิล
จาสิบเอก สุริญา คําสอาด
จาสิบเอก สุรินทร ปวนนา
จาสิบเอก สุริยะศักดิ์ ประสมทอง
จาสิบเอก สุริยัณต ทองหลิ้ม
จาสิบเอก สุริยัน ตาแกว
จาสิบเอก สุริยัน พันจันดา
จาสิบเอก สุริยันต สุขประเสริฐ
จาสิบเอก สุริยา บุตรตุ
จาสิบเอก สุริยาวุธ พุทซาคํา
จาสิบเอก สุริโย ทายเงิน
จาสิบเอก สุวรรณ บุตรนอย
จาสิบเอก สุวรรณพจน มุงรอบกิจ
จาสิบเอก สุวัฒน นามปญญา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก สุวัฒน นาสวนไพศาล
จาสิบเอก สุวัฒน แสนสี
จาสิบเอก สุวัฒน หาดชัย
จาสิบเอก สุวิทย แกวเอียด
จาสิบเอก สุวินทร ดาวลอย
จาสิบเอก เสกสรร สินเติม
จาสิบเอก เสริมพงศ ยิ่งถาวร
จาสิบเอก เสริมวิทย อิ่มชื่น
จาสิบเอก เสรี พรหมมา
จาสิบเอก เสวียน สังคาร
จาสิบเอก โสภณ กระทุมแกว
จาสิบเอก โสภณ ปฏิบัติ
จาสิบเอก โสภณ พุกโสภา
จาสิบเอก ไสว พึ่งโพธิ์
จาสิบเอก หาญ บัวลอย
จาสิบเอก หิรัญ เจิมจันทร
จาสิบเอก เหรียญ ศรีเพชร
จาสิบเอก เหิร ทับทิม
จาสิบเอก องคอาจ ไพสมบูรณ
จาสิบเอก อชิรวุฒิ มั่งกลิ่น
จาสิบเอก อณุรักษ สมวรรณ
จาสิบเอก อดิศร ทินดวง
จาสิบเอก อดิศักดิ์ ตาประโคน
จาสิบเอก อดิศักดิ์ ทองสม
จาสิบเอก อดิศักดิ์ นาทองบอ

๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก อดิศักดิ์ พุมแกว
จาสิบเอก อดิศักดิ์ สังวาลย
จาสิบเอก อดิสร เลนีย
จาสิบเอก อดุลเดช เหลาลาภะ
จาสิบเอก อดุลย แกวฤาชัย
จาสิบเอก อดุลย บุบพาที
จาสิบเอก อติพงษ อิ่มสําอางค
จาสิบเอก อติวิทย โยคะสิงหกมล
จาสิบเอก อธิคม เวียงสมุทร
จาสิบเอก อธิป ทวยจันทร
จาสิบเอก อธิพันธ บัวไสว
จาสิบเอก อธิพันธ สกุลคง
จาสิบเอก อธิษฐาน บุญปน
จาสิบเอก อนันต แกนจันทร
จาสิบเอก อนันต จันตะ
จาสิบเอก อนันต เซ็นติมา
จาสิบเอก อนันต พรหมเมศร
จาสิบเอก อนันต ศรีเหรา
จาสิบเอก อนันต สระสวย
จาสิบเอก อนันท พิมพา
จาสิบเอก อนุชา พจนารถ
จาสิบเอก อนุชา มูระวงษ
จาสิบเอก อนุชา ลาซอน
จาสิบเอก อนุชาติ สงวนรักษ
จาสิบเอก อนุพงษ โตมณฑา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙

จาสิบเอก อนุพงษ ธัญญเจริญ
จาสิบเอก อนุพงษ วัชรการุณย
จาสิบเอก อนุภัทร ขอมปรางค
จาสิบเอก อนุยุต สุทธหลวง
จาสิบเอก อนุรักษ คงเพชรศักดิ์
จาสิบเอก อนุรักษ จินดาวงศ
จาสิบเอก อนุรักษ แบขุนทด
จาสิบเอก อนุวัฒน พรหมพินิจ
จาสิบเอก อนุวัฒน เอี่ยมนูญ
จาสิบเอก อนุศักดิ์ ยืนนาน
จาสิบเอก อนุศักดิ์ หนูพันธ
จาสิบเอก อนุสรณ จาติ
จาสิบเอก อนุสรณ นอมระวี
จาสิบเอก อนุสรณ บํารุงรักษ
จาสิบเอก อนุสรณ สูณรงค
จาสิบเอก อโนเชาว อินตะวัน
จาสิบเอก อภิชัย สังขทอง
จาสิบเอก อภิชาติ กลิ่นบุหงา
จาสิบเอก อภิชาติ เขตบุรี
จาสิบเอก อภิชาติ ทับทิมศรี
จาสิบเอก อภิชาติ ประดิษฐ
จาสิบเอก อภิชาติ ผาพันธุ
จาสิบเอก อภิชาติ เมฆพะโยม
จาสิบเอก อภิชาติ เลขยันต
จาสิบเอก อภิชาติ สมศิริ

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก อภิชิต บุษบงค
จาสิบเอก อภิเดช เทียบประทุม
จาสิบเอก อภิเดช บุญยะหัต
จาสิบเอก อภินัทธ ศิริเทศ
จาสิบเอก อภิภัทร สีพันลํา
จาสิบเอก อภิรักษ ถาวงค
จาสิบเอก อภิรักษ โทนัน
จาสิบเอก อภิรักษ โพธิ์บุญ
จาสิบเอก อภิวัฒน ธนะเวช
จาสิบเอก อภิวัฒน ปนทะยม
จาสิบเอก อภิวัฒน วงษพันธุ
จาสิบเอก อภิวัฒน ศรีภักดิ์
จาสิบเอก อภิศักดิ์ วรรณวรกุล
จาสิบเอก อภิเศก ศรีหาจันทร
จาสิบเอก อภิสิทธิ์ ไชยคําจันทร
จาสิบเอก อภิสิทธิ์ เพ็งเกษม
จาสิบเอก อมร มวงมี
จาสิบเอก อมรเทพ พุทโธ
จาสิบเอก อรรคเดช แกวอาจ
จาสิบเอก อรรควิทย บุญเปลื้อง
จาสิบเอก อรรถพงษ โพนพันธ
จาสิบเอก อรรถพล คูณตุม
จาสิบเอก อรรถพล จินาบึง
จาสิบเอก อรรถพล สุขมูล
จาสิบเอก อรรถพล โหวงษ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก อรรถพล อิ่มอาเทศ
จาสิบเอก อรุณ แปงเขียว
จาสิบเอก อรุณ สุพรรณพงศ
จาสิบเอก อรุณรักษ แสนหวัง
จาสิบเอก อรุณโรจน เอโกบล
จาสิบเอก อรุณศักดิ์ ศรีจันทร
จาสิบเอก อลงกรณ คนล้ํา
จาสิบเอก อัครเดช คําเพลิง
จาสิบเอก อัครเดช บุบผาอาจ
จาสิบเอก อัครเดช สุวรรณมาโจ
จาสิบเอก อัครพล ปนเนียม
จาสิบเอก อัครวินท สิงหนันท
จาสิบเอก อับดุลนิรันธ ฮามะ
จาสิบเอก อับดุลรอมัน สาและ
จาสิบเอก อับดุลเลาะ สามะ
จาสิบเอก อัมฤทธิ์ วัฒนจงกล
จาสิบเอก อัศวิน พื้นแสน
จาสิบเอก อัศวิน สนธิรักษ
จาสิบเอก อัสนัย เอี่ยมสอาด
จาสิบเอก อาคเนร สิงหทอน
จาสิบเอก อาคม กําทอง
จาสิบเอก อาคม ปวนปนวงค
จาสิบเอก อาคม พุมคนสิน
จาสิบเอก อาคม อนงคทอง
จาสิบเอก อาคม เอนกแสน

๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก อาทร ทับทิมไสย
จาสิบเอก อาทิตย พูลยม
จาสิบเอก อาทิตย แสงสวาง
จาสิบเอก อานนท เถาสุวรรณ
จาสิบเอก อานนท มีโพธิ์สม
จาสิบเอก อานนท ลี้หยง
จาสิบเอก อํานาจ เกษมจิตร
จาสิบเอก อํานาจ ขัดชุมภู
จาสิบเอก อํานาจ ดีเรือง
จาสิบเอก อํานาจ บุญปน
จาสิบเอก อํานาจ สิทธิปรุ
จาสิบเอก อําพล พินิจ
จาสิบเอก อําพล พิมพเวิน
จาสิบเอก อิทธิชัย วงพิมเสน
จาสิบเอก อิทธิพล ปนเกษร
จาสิบเอก อิทธิพล สงวนพันธ
จาสิบเอก อิศวฤทธิ์ ศรีวิไชย
จาสิบเอก อิสสระ เมืองสุข
จาสิบเอก อุดมพร พลศรีลา
จาสิบเอก อุดมศักดิ์ กรุดไทย
จาสิบเอก อุดร มาอิ่นแกว
จาสิบเอก อุดรชัย เทพประทุม
จาสิบเอก อุเทน ดงใจ
จาสิบเอก อุเทน แนวดง
จาสิบเอก อุบล จําปาทอง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก เอกชัย ทาสวย
จาสิบเอก เอกชัย เทพมณี
จาสิบเอก เอกชัย เพชรดวง
จาสิบเอก เอกชัย มโนภครัตน
จาสิบเอก เอกชัย สีลาลักษ
จาสิบเอก เอกชัย เสียงสนั่น
จาสิบเอก เอกณัฐน มาปา
จาสิบเอก เอกธเนศ รัตนโรจน
จาสิบเอก เอกนรินทร ดีสาย
จาสิบเอก เอกนรินทร เทพดารักษ
จาสิบเอก เอกปวีร พระพาตะนันท
จาสิบเอก เอกพจน สามารถ
จาสิบเอก เอกพจน หมาดเก
จาสิบเอก เอกพล จุยเจริญ
จาสิบเอก เอกพล อําพันพร
จาสิบเอก เอกพันธุ จิระ
จาสิบเอก เอกพิชญ พินากัน
จาสิบเอก เอกราช เกิดสีทอง
จาสิบเอก เอกราช ชูอิฐจีน
จาสิบเอก เอกราช พานแกว
จาสิบเอก เอกราช สูงนาฝาย
จาสิบเอก เอกรินทร ถะเกิงสุข
จาสิบเอก เอกรินทร ยิ้มรอด
จาสิบเอก เอกลักขณ มาลี
จาสิบเอก เอกลักษณ แชกระโทก

๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก เอกลักษณ นามวงศชัย
จาสิบเอก เอกลักษณ บาระเมฆ
จาสิบเอก เอกวิทย มวยดี
จาสิบเอก เอกศิษฐ โชติธนะวรวัฒน
จาสิบเอก เอกสิทธ อินนะลา
จาสิบเอก เอกสิทธิ์ ชุมพล
จาสิบเอก เอกสิทธิ์ ทิพยสิงห
จาสิบเอก เอกสิทธิ์ สุขพอ
จาสิบเอก เอกอาทิตย กันธวงค
จาสิบเอก เอเชีย ไตรรัตนพุทธพร
จาสิบเอก เอนก เจียมทอง
จาสิบเอก เอนก ภาคกินนร
จาสิบเอก เอนก สายทองอนันท
จาสิบเอก เอนก เสียงสมใจ
จาสิบเอก เอนก โสภา
จาสิบเอก เอนก หารวิทย
จาสิบเอก โอภาส เงินลาภรัตนา
จาสิบเอก โอภาส ถาพรงาม
จาสิบโท กฤษณะ แกวจรูญ
จาสิบโท กานต มัฆพาน
จาสิบโท เกรียงไกร นาคสวัสดิ์
จาสิบโท เกียรติพงษ สะราคํา
จาสิบโท เกียรติศักดิ์ โชติจันทึก
จาสิบโท จิระศิษฐ อุดมมา
จาสิบโท จิราวุธ พูนสง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบโท ฉัตรชัย ทับศรี
จาสิบโท เฉลิมเกียรติ ถวิลไทย
จาสิบโท ชิษณุพงศ มีระหันนอก
จาสิบโท เชิดศักดิ์ ฤทธิกรกูล
จาสิบโท ณัฐวุฒิ สุขทัศน
จาสิบโท ดนัย เนินใหม
จาสิบโท ทวีศักดิ์ เอี่ยมปา
จาสิบโท ธุ อภิชาติสกุล
จาสิบโท ธรรมศักดิ์ สมุทร
จาสิบโท ธัญญวัฒน เผาหอม
จาสิบโท ธานี จิ๋วไขว
จาสิบโท นวชาติ แกวศิริ
จาสิบโท บุญชัย จันทิพย
จาสิบโท ประชา แกนพรม
จาสิบโท ประสงค ปะหยี
จาสิบโท ประสพโชค จิตตสดศรี
จาสิบโท ประหยัด ตาลชัยภูมิ
จาสิบโท ปรีชา สมบัติวงษ
จาสิบโท พงศกร มะโนรัตน
จาสิบโท พรอมพงษ เย็นดี
จาสิบโท ภาณุ อินอ่ํา
จาสิบโท ภูษิต เสารเรือน
จาสิบโท ยุทธภูมิ บุญเกิด
จาสิบโท ราชันร ลาลี้
จาสิบโท รุงเรือง ปาระคะ

๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบโท เลอชาติ สีเมฆ
จาสิบโท วชิรนันท นุดา
จาสิบโท วรวุฒิ ลวนดี
จาสิบโท วัชรพงษ วงศทิพากร
จาสิบโท วัชรากร ขอจงสุข
จาสิบโท ศรายุทธ จันทร
จาสิบโท ศรีรัตร มีนาภา
จาสิบโท ศุภกิจ ภิรมยาภรณ
จาสิบโท สมบูรณ สายอินทร
จาสิบโท สมศักดิ์ พรมสวน
จาสิบโท สันติพงษ พึ่งพงษ
จาสิบโท สาคร สุยะราช
จาสิบโท สุริยา สดไธสงค
จาสิบโท อดิศร ใจซื่อ
จาสิบโท อภิชัย รอดสวัสดิ์
จาสิบโท เอกชัย พิรี
จาสิบตรี กษิดิศ กลาปราบโจร
จาสิบตรี กิตติ จอมคีรี
จาสิบตรี เกียรติศักดิ์ โพธิ์ศรี
จาสิบตรี จิรายุ นกเทศ
จาสิบตรี จิราวุฒิ มาเจริญ
จาสิบตรี ชัยยุทธ แกวทอง
จาสิบตรี ชิดชัย สุวรรณคาม
จาสิบตรี ณัฐพล แสงไทย
จาสิบตรี ทนงศักดิ์ สมวงศ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบตรี ธัญวิสิษฐ สิงหโต
จาสิบตรี นันทชัย เครือศรี
จาสิบตรี นิติ ผลจันทร
จาสิบตรี ประจักษ คําจันทร
จาสิบตรี พัฒจชัย อุปนันต
จาสิบตรี พีระพงษ ธาราพิมาณ
จาสิบตรี วรพงษ พรหมเจริญ
จาสิบตรี เวชกุล จันทรประทักษ
จาสิบตรี สมชาย ไพรัตนคีรี
จาสิบตรี สุกฤษฏิ์ คุณสมบัติ
จาสิบตรี สุทิน อินกุล
จาสิบตรี สุพจน กันเพรียง
จาสิบตรี อนุสรณ เขียวพรม
จาสิบตรี อนุสรณ จําปกลาง
สิบเอก กริชชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
สิบเอก กฤษณพงศ ศรีเดช
สิบเอก กอบชัย สาวเสม
สิบเอก กิตติคุณ รักษาคม
สิบเอก กิตติศักดิ์ วิชาชัย
สิบเอก ครรชิต ปสสาคร
สิบเอก ครรชิต สาราช
สิบเอก จรัญ ชุมเมืองอินทร
สิบเอก จักรกฤช เหมคต
สิบเอก จักรพล จันทรวัฒนรุง
สิบเอก จักราวุธ กุลสุ

๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
สิบเอก จักรี ฤทธิเดช
สิบเอก จําเลียง แกวกลา
สิบเอก จีราวุฒิ เปลงปลั่ง
สิบเอก ฉัตรชัย ใบเนียม
สิบเอก เฉลิมมิตร ยาโตปมา
สิบเอก ชัยชนะ สุขเจริญ
สิบเอก ชัยรัตน แสงรุง
สิบเอก ชัยวัฒน แกคํา
สิบเอก ชัยวัฒน มาวงค
สิบเอก ชีวธันย อินตะวงศกา
สิบเอก ฐานพัฒน ดาจง
สิบเอก ณรงคเดช พุมเจริญ
สิบเอก ณัฐพงษ พูลโห
สิบเอก เดนศักดิ์ อาสาทํา
สิบเอก ทรงชัย รักดานกลาง
สิบเอก ทวิช สรอยทอง
สิบเอก ทศพร ยุทธนไพบูลย
สิบเอก ทองคํา โพธิลา
สิบเอก ธนพงศ กานกายันต
สิบเอก ธนภาค ไชยศร
สิบเอก ธนากร เมาะราษี
สิบเอก ธีรพงศ แกวพรหม
สิบเอก ธีรภัทร ขันแข็ง
สิบเอก ธีรวัฒน เนียมศรี
สิบเอก ธีระพล ไชยวัน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙

สิบเอก นคร หมื่นอาจวัฒนะ
สิบเอก นัฏฐพล โพธารากุล
สิบเอก นัฐวุฒิ ภาโนมัย
สิบเอก นิยม ศรีสวัสดิ์
สิบเอก นิโรจน ภูระมาด
สิบเอก ปภาวิน เซงจันทร
สิบเอก ปยะ ฮามพิทักษ
สิบเอก พิชิต ยอดขวัญ
สิบเอก พิษณุ วงษวิวัฒน
สิบเอก พิสิฐพงศ ตั้งเพียร
สิบเอก ภัทราวุธ ศรีนารอด
สิบเอก เมธี นามะเสน
สิบเอก เมธี หมองคําธิ
สิบเอก ยุทธการ แจงเปยม
สิบเอก วรพล บานคุม
สิบเอก วสันต โยธา
สิบเอก วัชรพล แดนทอง
สิบเอก วีรยุทธ ภูมิสวัสดิ์
สิบเอก วีระยุทธ หวังผล
สิบเอก ศุภฤกษ จิตพงคศรี
สิบเอก สถิตย ธัญญเจริญ
สิบเอก สมโภช มุงทอง
สิบเอก สรรชัย ญาณสุธี
สิบเอก สันติราษฎร บรรเทา
สิบเอก สุทธิเดช ดวงใจ

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
สิบเอก สุเมธี กลั่นใจ
สิบเอก เสนห สุภาษี
สิบเอก อดิพงค แกวทอง
สิบเอก อดิศักดิ์ อินทะพรม
สิบเอก อดุลย ทองวิไล
สิบเอก อธิวัฒน เชียงเงิน
สิบเอก อนันต นาวะรี
สิบเอก อนิรุทธ อุปรักขิต
สิบเอก อรรคเดช ฮงสี
สิบเอก อรรถพล เหงาโพธิ์
สิบเอก อาสา จําลองแกว
สิบเอก อํานาจ ดอกลั่นทม
สิบเอก เอกชัย ทัศคร
สิบโท จําลอง พลภูมิประสิทธิ์
สิบโท ธนัตต ใจจํานงค
สิบโท มานพ เครือคํา
สิบโท โยธิน อยูเจริญ
สิบโท วิโรจน ยุวัฒนะ
สิบโท สมชัย ทองขันธ
สิบโท สุจินต พานทอง
สิบโท สุภกิจ จรรยา
สิบโท เหรียญชัย สุขใสเมือง
สิบโท อภิกรม สุวรรณพึง
สิบตรี ชวลิต อมปาน
พลอาสาสมัครคมิก พงษศิริ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

พลอาสาสมัครปริญญา จินตนสถิตย
พลอาสาสมัครมณฑล มากระจันทร
พันเอกหญิง กฤตยาภรณ เจริญผล
พันเอกหญิง กุลธีรา คาเจริญ
พันเอกหญิง จิราพร กฤตยโสภณ
พันเอกหญิง ณิชนันทน ทองพูล
พันเอกหญิง ดังใจ สุวรรณกิตติ
พันเอกหญิง เบญญาภา ตนสงวน
พันเอกหญิง ผานิต รุงเรือง
พันเอกหญิง รฐา มณฑลผลิน
พันเอกหญิง ราณี เข็มแดง
พันเอกหญิง วิไลวรรณ เจริญจันทร
พันเอกหญิง ศรินกาญจน รักแผน
พันเอกหญิง ศิริจิตร เดชะชาติ
พันเอกหญิง ศิริยา ออรุงโรจน
พันเอกหญิง สุกัญญา จันทรอารีย
พันเอกหญิง อุษณีย อรรคบุตร
พันโทหญิง กนกพร ศุภานุสนธิ์
พันโทหญิง กรรณิการ วรรณสงค
พันโทหญิง กัญฑิมา นิเวศวรรณ
พันโทหญิง กานติมาน
อินทรประสิทธิ์
๒๒๑๖ พันโทหญิง จิราภรณ มากร
๒๒๑๗ พันโทหญิง จิราภา จิตรสุวรรณ
๒๒๑๘ พันโทหญิง จีราภรณ รัตนผองใส

๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันโทหญิง จุฑารัตน บันดาลสิน
พันโทหญิง ฉัตรดาว อุเทนสุต
พันโทหญิง ฉัตรวิภา สาตราวุธ
พันโทหญิง ชุติมา ขจรกลิ่น
พันโทหญิง ณัฐสินี อาจสมบูรณ
พันโทหญิง ทัศนวรรณ วงษเพ็ชร
พันโทหญิง ธนิตตา แจมผล
พันโทหญิง ธันยวรัชญ
รังสฤษฎโยธิน
พันโทหญิง ธิดารักษ สุวีรพร
พันโทหญิง นภัทร ปาลวัฒน
พันโทหญิง นุชระวี แจมจํารัส
พันโทหญิง ปรียาภรณ บุนนาค
พันโทหญิง ปองสุข คุมภัย
พันโทหญิง ปณฑารีย เมฆมณี
พันโทหญิง พจนา รวยลาภ
พันโทหญิง พรศรี สุภัคธนสิริ
พันโทหญิง พรสวรรค ทองสุก
พันโทหญิง ภวิกา แววประเสริฐ
พันโทหญิง มาศณัฐมน ภัคธนณัฏฐ
พันโทหญิง รัตนมณี สุยะใจ
พันโทหญิง วิมลรัตน เสลา
พันโทหญิง วิลาสินี เฉยพวง
พันโทหญิง วิวรรณ วิเวก
พันโทหญิง แวววัน รัตนพฤกษ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

พันโทหญิง ศรุตยา เวฬุกาญจนา
พันโทหญิง ศันสนีย แสงวณิช
พันโทหญิง ศิริธิดา ชูโชคกุล
พันโทหญิง ศิรินภา ปลื้มจิตต
พันโทหญิง สันทนีย กาญจนจูฑะ
พันโทหญิง สุฉัตรา ฐิติวัฒนา
พันโทหญิง สุชาดา บุญวัฒนะ
พันโทหญิง สุชาดา อัศวุตมางกุร
พันโทหญิง สุพิชา วงษพูล
พันตรีหญิง กมลวรรณ เบญจกรณ
พันตรีหญิง การตสิริน
อัครโรจนวณิช
พันตรีหญิง ไขศรี รักษเลิศวงศ
พันตรีหญิง จริยา พวงขุนทด
พันตรีหญิง ฐิติพร ชางแกว
พันตรีหญิง ฐีลัศคญา เทียนมีสี
พันตรีหญิง ณัฎฐา ศรีสุข
พันตรีหญิง ธญานิตย ศรีสุนารถ
พันตรีหญิง ธนัยนันท ภิรมยเขียว
พันตรีหญิง ธิติรัตน กสิวิวัฒน
พันตรีหญิง นันธิดา ปองศรี
พันตรีหญิง นิชานันท อินตะแสน
พันตรีหญิง เนตรดาว ชัชวาลย
พันตรีหญิง บุญปวีณ บัวกลาง
พันตรีหญิง ปรารถนา ยอดวิจารณ

๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันตรีหญิง ปวีณา กลิ่นทอง
พันตรีหญิง ปยะพร ณ ลําปาง
พันตรีหญิง พัชรินทร ชูจิตารมย
พันตรีหญิง ภัททิรา ไชยสุวรรณ
พันตรีหญิง มุทิตา โพธิ์กะสังข
พันตรีหญิง ลัดดาวัลย นาลาพงษ
พันตรีหญิง วิลาวรรณ วิโรจนานันท
พันตรีหญิง ศิรภา พิมพพืชน
พันตรีหญิง หทัยชนก บุญล้ํา
พันตรีหญิง อรณี กระจางพล
พันตรีหญิง อรวรรณ ชูชุมพล
พันตรีหญิง อรวรรณ ศรีนา
พันตรีหญิง อลิสา ชูชวย
พันตรีหญิง อุมาพร ศุภฉายากุล
รอยเอกหญิง ภิชาดา ชาวชายโขง
รอยเอกหญิง มัณฑนา อินตรา
รอยเอกหญิง ยุบล เจริญชัยวัฒน
รอยเอกหญิง สืบศิริ ศรีนิล
รอยเอกหญิง สุพัตรา คาวีวงษ
รอยโทหญิง กัญจนณัฎฐ วิมุกตาคม
รอยโทหญิง ขนิษฐา มุงสิน
รอยโทหญิง จุฑารัตน ดอนเส
รอยโทหญิง ทิฆัมพร ศรีสุข
รอยโทหญิง ปุณณภา ตันทอง
รอยโทหญิง ภชรพร เจนรักสุขุม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

รอยโทหญิง มัลลิกา เหล็กกลา
รอยโทหญิง สุมณฑา เชิดชู
รอยตรีหญิง กัญญา นิ่มนอม
รอยตรีหญิง ชีวรัตน รัตนพิทักษ
รอยตรีหญิง โชติกา ธนะสถิตย
รอยตรีหญิง พิริยา สรอยจันดา
รอยตรีหญิง ภิตินันท
งามสุคนธวนิชกุล
รอยตรีหญิง ยุพรัตน แนนอุดร
รอยตรีหญิง ศศิรินทร ชูวัน
รอยตรีหญิง ศิริลักษณ เพียรเจริญ
รอยตรีหญิง สุรีลักษณ สถิตไชยนนท
รอยตรีหญิง อัฑฒชญานมาศ
แยมกระจาง
จาสิบเอกหญิง เกษมะณี แจมศรี
จาสิบเอกหญิง เกสริน อนุจันทร
จาสิบเอกหญิง คนึงนิตย ดวงแกว
จาสิบเอกหญิง จาริณี กลิ่นบุบผา
จาสิบเอกหญิง จารุวรรณ สินเงินยวง
จาสิบเอกหญิง จินดา จุลพันธ
จาสิบเอกหญิง จินตนา สลีออน
จาสิบเอกหญิง จิราพร แสงโพธิ์
จาสิบเอกหญิง จุฑารัตน ไชยมิตร
จาสิบเอกหญิง จุรีรัตน มานะศิริพันธ
จาสิบเอกหญิง ชนานุช บุญทอง

๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอกหญิง ชลธิชา ชาติรักษา
จาสิบเอกหญิง ชลธิชา แสงสวาง
จาสิบเอกหญิง ดารัณ อมรเวช
จาสิบเอกหญิง ทิพยพันธุ
สมประสงค
จาสิบเอกหญิง ที สมานทอง
จาสิบเอกหญิง ธนกร บุญอนันต
จาสิบเอกหญิง นภารัตน กําจร
จาสิบเอกหญิง เบญจพร โงวตระกูล
จาสิบเอกหญิง ปยวรา ยุวบูรณ
จาสิบเอกหญิง พริมา โสภะ
จาสิบเอกหญิง พัชราภรณ พันทา
จาสิบเอกหญิง พิจิตร ทับทิมศรี
จาสิบเอกหญิง เพชรรัตน
อิ่มแสงรัตน
จาสิบเอกหญิง ไพจิตร วิลัยศิลป
จาสิบเอกหญิง ภัทราภรณ
คณานุรักษ
จาสิบเอกหญิง มะลิวัลย ดวงเนตร
จาสิบเอกหญิง มัณฑนา ตังศุภศิริ
จาสิบเอกหญิง มัณฑนา เสียงดัง
จาสิบเอกหญิง มาริน จันทวี
จาสิบเอกหญิง รุงนภา ปนอย
จาสิบเอกหญิง วชิราพรรณ
งามชัยภูมิ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอกหญิง วิชุตา ชวยชู
จาสิบเอกหญิง วิภาวรรณ นอยตอย
จาสิบเอกหญิง วิรงรอง ทิวแกว
จาสิบเอกหญิง ศรอนงค เขียวพิลาภ
จาสิบเอกหญิง ศริญญา ปนอย
จาสิบเอกหญิง ศรุตารัตน ภูจีระ
จาสิบเอกหญิง ศุภรดา เลิศจิรขจร
จาสิบเอกหญิง ศุรฎา ชัยอนุวัต
จาสิบเอกหญิง สมใจ พันแกว
จาสิบเอกหญิง สรินธร ทั่งศรี
จาสิบเอกหญิง สาธิดา เรืองรัตน
จาสิบเอกหญิง สุกัญญา อินทรโชติ
จาสิบเอกหญิง สุณีย หวังแจม
จาสิบเอกหญิง สุดารัตน วรรณกิจ
จาสิบเอกหญิง สุภาพร รื่นกิจ
จาสิบเอกหญิง สุภาพร สุขอราม
จาสิบเอกหญิง หทัยกาญ สมวงศ
จาสิบเอกหญิง อนิศรา เมืองสุข
จาสิบเอกหญิง อภิชญา ลีนะธรรม

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒๓๕๕ จาสิบเอกหญิง อรวรรณ
พยัตติกานันท
๒๓๕๖ จาสิบเอกหญิง อาภรณจิต เมืองอ่ํา
๒๓๕๗ จาสิบโทหญิง จิตรา แลนเชย
๒๓๕๘ จาสิบโทหญิง นฤมล นพอินทร
๒๓๕๙ จาสิบโทหญิง นิภา อิ่มอกใจ
๒๓๖๐ จาสิบโทหญิง ปรมาภรณ
พงษเหลาขํา
๒๓๖๑ จาสิบโทหญิง พยอม มนตชัยภูมิ
๒๓๖๒ จาสิบโทหญิง ลภัสรดา ฤกษสุทธิ์
๒๓๖๓ จาสิบตรีหญิง ยงฤดี เศษสุวรรณ
๒๓๖๔ จาสิบตรีหญิง วัลภา แตงฉาย
๒๓๖๕ จาสิบตรีหญิง สิยาพัฐ ดุษณี
๒๓๖๖ สิบเอกหญิง เจนจิตต ศิรินิวัฒน
๒๓๖๗ สิบเอกหญิง ชัชนิตย ประชัน
๒๓๖๘ สิบเอกหญิง ณัฐชนาพร
ดวงทับจันทร
๒๓๖๙ สิบเอกหญิง ศรัณยพร สีเสน
๒๓๗๐ สิบเอกหญิง สุขุมาล กอประเสริฐสุด

กองทัพเรือ
๑
๒
๓
๔
๕

นาวาโท กุลมโนชญ วันหวาน
นาวาโท ชยพัทธ พึ่งประสพพร
นาวาโท ชัยวัฒน ปุญญา
นาวาโท ณัฐวุฒิ เชื้อชูม
นาวาโท ณัฐวุฒิ สุชาโต

๖
๗
๘
๙
๑๐

นาวาโท ดํารง ทองพุฒ
นาวาโท เทวฤทธิ์ มโนฤทธิญาณ
นาวาโท เทอดเกียรติ รัตนจารุรักษ
นาวาโท นพดล กิ่งเกตุ
นาวาโท นพพล ชูวงศวุฒิ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

นาวาโท นันทวุฒิ แกวกลา
นาวาโท ปราโมทย สอนสวัสดิ์
นาวาโท เปรมกิตติ ชางหลอ
นาวาโท ผลิตเดช ชุมเงิน
นาวาโท พาสุกรี ยุคเกษมวงศ
นาวาโท พิชเยนทร ศิลปศรีกุล
นาวาโท พิชิตชัย เถื่อนนาดี
นาวาโท ภิญโญ ทิฆัมพรธีรวงศ
นาวาโท เมฆินทร พลโคตร
นาวาโท ยศวัจน จิรวงศหิรัญ
นาวาโท รัฐกรณ นพไธสง
นาวาโท วัตรรัตน เชื่อมสามัคคี
นาวาโท วีระยุทธ พลยุทธภูมิ
นาวาโท วุรธิชัย ศรีสืบ
นาวาโท ศิรพล รุงรัตนาอุบล
นาวาโท ศิวัชระกรณ ลิ้มพิริยะภาณิน
นาวาโท สมบูรณ ดอนสนธิ์
นาวาโท สรชัย ศักดิ์สิทธิ์
นาวาโท สุธี โตะขวัญ
นาวาโท สุภฤกษ กิตติธรรมโม
นาวาโท สุริยชาติ สอนเครือ
นาวาโท อรรถพล นิยมรัฐ
นาวาโท เอกภพ ตลอดไธสง
นาวาตรี กฤษณ นาคเกิด
นาวาตรี กอบกิจ สันติกุล

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นาวาตรี กังสดาล สุจเร
นาวาตรี เกียรติคุณ เปยมศรี
นาวาตรี ฆโณทัย แสงเพ็ชร
นาวาตรี จิตบุญ บุญลอย
นาวาตรี เจษฎากร กาลานุกาล
นาวาตรี ฉัตรชัย ศรีดอน
นาวาตรี เฉลิมเกียรติ เฉื่อยฉ่ํา
นาวาตรี ชัยธวัช วานิชกร
นาวาตรี ชาตรี สิทัน
นาวาตรี ฐกฤต ศศิรวุฒิ
นาวาตรี ฐิติวัฒน สุขสวัสดิ์
นาวาตรี ณภัทร บุญนรากร
นาวาตรี ณภัทร ภัทรธัญพล
นาวาตรี ณรงคกรณ โมรา
นาวาตรี ณัฐกานต ขวัญเพ็ชร
นาวาตรี ณัฐอรรณพ พิบูลบุญวัฒน
นาวาตรี ธนกร มวงทอง
นาวาตรี ธรรมกร ลีลาธนากร
นาวาตรี ธานี พิมพจันทร
นาวาตรี ธีรพันธ สวยเนตรทอง
นาวาตรี ธีรยุทธ บุญเกิด
นาวาตรี ธีระเดช ศรีสงสาร
นาวาตรี นริศ บุญทัน
นาวาตรี นักสิทธิ์ สังขขาว
นาวาตรี นาวิน นาระตะ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕

นาวาตรี นิตินันท รอดทองคํา
นาวาตรี บูรณศักดิ์ บุตรเนียร
นาวาตรี ปฎิพัทธ กระจางยศ
นาวาตรี ประเวศ คําแกน
นาวาตรี ประสงค แสนประสิทธิ์
นาวาตรี พงษสิทธิ์ โรจนบุญถึง
นาวาตรี พิชณัฐ บัวเขียว
นาวาตรี พิเชษฐ วิชาพร
นาวาตรี พิธิวัฒ ทรงประดิษฐ
นาวาตรี ไพรัตน วิลาสมงคลชัย
นาวาตรี ภาณุพงศ บุบผา
นาวาตรี ภูมิ พลธรรม
นาวาตรี ภูวจักร ภูวนาถนรานุบาล
นาวาตรี รัฐพงศ บุญลือ
นาวาตรี วชิรวิทย ใจสัตย
นาวาตรี วรยุทธ นิสสัยพันธุ
นาวาตรี วรวิทย พูลเพิ่ม
นาวาตรี วิโรจน อารียวงศสถิตย
นาวาตรี วิศิษฏ สัตยธิพันธ
นาวาตรี ศุภกานต ธาตุอินทรจันทร
นาวาตรี สิทธิกร ขาวหิรัญ
นาวาตรี อรรนพ ทัพศรีลา
นาวาตรี อัมฤทธิ์ ศรีระเดช
นาวาตรี อาจชวัง บานเกาะใต
นาวาตรี อิทธิพล ชูศรี

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นาวาตรี โอรส พุทธโค
เรือเอก จิรายุ บุญมา
เรือเอก เฉลิมพล สุนทรรัตน
เรือเอก เฉลิมวุฒิ มรรคเจริญ
เรือเอก ชญานิน ดารายิ่ง
เรือเอก ชินทณภัทร ชางเก็บ
เรือเอก ฐิตวัฒน พัศดุรักษา
เรือเอก ณฐกร จารุวัสตร
เรือเอก ณัฐนันท สุทธิกิตติรัตน
เรือเอก ทรงพล มณีรอด
เรือเอก ธาวิพล สัมฤทธิ์วงศ
เรือเอก บริหาร คํานันท
เรือเอก ปณิธาน ปตโชติชัย
เรือเอก ปดิพัทธ บุญยโกวิทย
เรือเอก ภมร สายสมาน
เรือเอก ภาคภูมิ อรุณศรี
เรือเอก ศักรินทร สุริยงค
เรือเอก ศิวา แสดงฤทธิ์
เรือเอก ศุภโชค บุญเครือชู
เรือเอก สมชาย พวงมาลี
เรือเอก สลักชัย ทาวุธ
เรือเอก อรรถพล จงดี
เรือเอก อรรถวิทย แสงทอง
เรือเอก เอกพล จุลวงศ
เรือโท นิพนธ ดงใหญ

เลม ๑๓๙ 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

เรือโท รัฐวุฒิ สงพะโยม
เรือโท สุทัศน ฉิมมามี
เรือโท สุรศักดิ์ ภวภูวดล
เรือโท เอกลักษณ กะมุตะเสน
เรือตรี ไกรยศ รินทอง
เรือตรี จาฏวัจน รุดเครือ
เรือตรี เจตนสฤษฏิ์ ภิญญาณัฏฐ
เรือตรี ณัฐพล เกียรติกุลไพบูลย
เรือตรี ประพฤติ ทองชู
พันจาเอก กัมปนาท คลายพิทักษ
พันจาเอก กัมพล ศิริมหา
พันจาเอก กิตติศักดิ์ ทวีรัตน
พันจาเอก เกรียงศักดิ์ แกวลิพอน
พันจาเอก เกษม เวสกุล
พันจาเอก ขวัญนคร หมื่นศรี
พันจาเอก คมกริช หมอกใส
พันจาเอก จตุรงค ชนะกูล
พันจาเอก จตุรงค ไชยรินทร
พันจาเอก จักรพงษ สอนอุทัย
พันจาเอก จิรศักดิ์ วิถีธรรม
พันจาเอก จีรวุฒิ ลูกจันทร
พันจาเอก ฉัตรชัย จันทรเดช
พันจาเอก ชนินทร เรืองจิตร
พันจาเอก ชลระธี เจริญทรัพย
พันจาเอก ชัยวัฒน ดวงดี

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันจาเอก ชานุ ชอบคา
พันจาเอก ชุติเดช พรหมคีรี
พันจาเอก ฐากูร ดวงแกว
พันจาเอก ณฐพงศ ฉิมแกว
พันจาเอก ณัฐกิตติ์ ลายรัตน
พันจาเอก ณัฐภัทร วิเชียรรัตน
พันจาเอก ณัฐวุฒิ สุโคตร
พันจาเอก ณัฐวุฒิ สุทธางคกูล
พันจาเอก ตรีศักดิ์ เลิศศรี
พันจาเอก เตชทัต ผลอาจ
พันจาเอก ทรงพล บุตรสิน
พันจาเอก ทรงวุฒิ กรมวัง
พันจาเอก ทศพล ภูดี
พันจาเอก ทิวาพร เชื้อเกตุ
พันจาเอก เทียนชัย อัดษะศรี
พันจาเอก ธนกร สินธุอุสาห
พันจาเอก ธนกฤต อมรมุกดากุล
พันจาเอก ธนาทร เนินริมหนอง
พันจาเอก ธนานันท อรรคนันท
พันจาเอก ธเนศ สังขพาศรี
พันจาเอก ธวัชชัย วงศฮาด
พันจาเอก ธีรวัฒน ขาวสุทธิ
พันจาเอก ธีระวัฒน ทรงศรี
พันจาเอก นครพัทย จิตตอนงค
พันจาเอก นพดล คําโทน

เลม ๑๓๙ 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 ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาเอก นภมณฑล เพ็ญพิมพ
พันจาเอก นภา คลาดแคลว
พันจาเอก นุกูล จงฟุงกลาง
พันจาเอก บรรหาญ เมืองแกว
พันจาเอก บุญธรรม คงนุรัตน
พันจาเอก ประพจน แกนแกว
พันจาเอก ประสิทธิชัย มรรยาทออน
พันจาเอก ปราการ ปญญากอ
พันจาเอก ปองพล สิงหโต
พันจาเอก ปญญา เสวกเกิด
พันจาเอก พงศธร โปยไธสง
พันจาเอก พงษศักดิ์ แสงตะวัน
พันจาเอก พงษ บันลือเขตต
พันจาเอก พรศักดิ์ กวางสนิท
พันจาเอก พิชุตม จิตรอาษา
พันจาเอก พิทักษ คําวังแกว
พันจาเอก พิทักษ บินสลาม
พันจาเอก พิระยุทธ สกุณา
พันจาเอก พิศุทธิ์ ถนัดคา
พันจาเอก พีระพันธ อุระพงค
พันจาเอก พุฒิพัฒน ตะสูงเนิน
พันจาเอก ไพฑูรย เหนือศรี
พันจาเอก ไพรวัลย จําปาแกว
พันจาเอก ภาณุพันธ ปองเจริญ
พันจาเอก ภาณุมาศ ทิพยกองลาศ

๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
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๒๐๓
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๒๐๗
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๒๐๙
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(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันจาเอก ภาณุวัฒน ปองเจริญ
พันจาเอก ภานุวัฒน ทรัพยสอน
พันจาเอก ภูเบศร ดิดสาคร
พันจาเอก ภูวนาถ อิสสอาด
พันจาเอก ภูวนาท อุนบริบูรณ
พันจาเอก มารุต คชศิลา
พันจาเอก รัชภูมิ กลิ่นดี
พันจาเอก รัฐพล ปอมบู
พันจาเอก รัตน มีศรี
พันจาเอก รุงนิรัญ มหาโภค
พันจาเอก รุงอรุณ ผูกพันธ
พันจาเอก ลิขิต รวมสุข
พันจาเอก วชิรารุจน สุวรรณสาร
พันจาเอก วนัสสัน โสดาวัง
พันจาเอก วรเชษฐ โสชาติ
พันจาเอก วรรณศักดิ์ สุวิรนิตย
พันจาเอก วรวุฒิ อรุณรัศมี
พันจาเอก วโรดม พันธุเขียน
พันจาเอก วัชรา รัตนยา
พันจาเอก วารินทร มังคะรัตน
พันจาเอก วิทยา รัตนวิจิตร
พันจาเอก วิทยา สาระทา
พันจาเอก วิทวัส โพธิ์แกว
พันจาเอก วิศรุต เทียนชัย
พันจาเอก วิศิษฐ คงเขียว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๑
๒๑๒
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๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
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หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาเอก วีรชัย รอดมาลี
พันจาเอก วีรนันท รุณภัย
พันจาเอก วุฒิไกร สมภพ
พันจาเอก เวณิชกพงษ วงศอาสา
พันจาเอก ศักดิ์นรินทร สลางสิงห
พันจาเอก ศักดิ์สิทธิ์ โชติวิบูลยสวัสดิ์
พันจาเอก ศุภฤกษ ลิโมภาสิทธิ์
พันจาเอก เศรษฐพงศ ทีฆกาญจน
พันจาเอก สถาพร อ่ําสกุล
พันจาเอก สมพงษ พูลมา
พันจาเอก สมศักดิ์ ปูมิ้ม
พันจาเอก สมศักดิ์ โพธิษา
พันจาเอก สยามรัฐ คลายจําลอง
พันจาเอก สหรัฐ สิทธิเวช
พันจาเอก สุคนธ ทิพยจันทร
พันจาเอก สุชิณ อินจันทร
พันจาเอก สุรกิจ ชมชื่น
พันจาเอก สุรเชษฐ อากร
พันจาเอก เสถียร ภูมิประเสริฐ
พันจาเอก อดิเทพ เทศทอง
พันจาเอก อธิคม เคหา
พันจาเอก อนิรุทธ ปราณีต
พันจาเอก อนุรักษ ผองวรรณ
พันจาเอก อนุรักษ สมพงษ
พันจาเอก อนุศักดิ์ ผาพันธ

๒๓๖
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(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันจาเอก อภิสิทธิ์ ไชยวรรณ
พันจาเอก อรรถพล เอี่ยมภิรมย
พันจาเอก อราม ประกอบบุญ
พันจาเอก อัครพนธ พุมมา
พันจาเอก อัครพล สุดวาจา
พันจาเอก อัฐกฤต พิมพิลึก
พันจาเอก อัศวิน นิ่มศรี
พันจาเอก อาทิตย ทับทิมใหม
พันจาเอก อุดมศักดิ์ พิเศษศิลป
พันจาเอก อุทิศ อุสาหดี
พันจาเอก เอกพงษ เปนสุขเหลือ
พันจาเอก เอกรัตน แดงสี
พันจาเอก เอกวิทย กาฬสุวรรณ
พันจาโท กิตติพงษ มีสะอาด
พันจาโท คุณากร จริยศ
พันจาโท ณัฐวุฒิ สิงหเสนา
พันจาโท นัฐวุฒิ เศรษฐนันท
พันจาโท นาจพงษ อาลีซู
พันจาโท บุญธง ยอดดําเนิน
พันจาโท พิมพพล เพ็งโตวงษ
พันจาโท รัฐวิทย พยัคฆสิงห
พันจาโท วรายุทธ จันทรออน
พันจาโท วีระชัย ดัชถุยาวัตร
พันจาโท ศิริชัย พรหมทอง
พันจาโท สมประสงค ดํานิล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
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๒๗๖
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๒๗๘
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๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาโท สมประสงค แสงเดช
พันจาโท สรศักดิ์ เหลนเพ็ชร
พันจาโท สายยนต ศรีวงษกลาง
พันจาโท สุทธิพงษ บุญเรือง
พันจาโท สุทัศน สุติบุตร
พันจาโท สุรเชษฐ ปะทังโข
พันจาโท อนิวัตร สีเสม
พันจาตรี กฤติเดช ทรรศนะกุลเกษม
พันจาตรี เจริญชัย นามทัศ
พันจาตรี ชัชชัย ศรีสุข
พันจาตรี ชาตรี แกวทาสี
พันจาตรี ชํานาญ ศรีพรหม
พันจาตรี ณัฏฐวรรธน ประเสริฐสังข
พันจาตรี ธนศักดิ์ มาตยสอน
พันจาตรี ประวิทย เพชรตีบ
พันจาตรี ปญญา สันโดด
พันจาตรี พงศธร เนติมงคล
พันจาตรี พรภวิษย อาชวประเสริฐกุล
พันจาตรี มณฑนรรห ภูหลํา
พันจาตรี วีรยุทธ สถิตยนอย
พันจาตรี ศรายุทธ นิยมผล
พันจาตรี ศักดิ์ชัย เตชะ
พันจาตรี ศักดินา กมลเนตร
พันจาตรี สมชาติ ดกกลาง
พันจาตรี อนุชา นราแกว
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(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันจาตรี อนุวัต จันทรอินทร
พันจาตรี อภิชัย ชอบจิต
พันจาตรี อรรถกรณ จันทสิงห
พันจาตรี อุทร แซโงว
จาเอก กมลชิน บุตรสาธรรม
จาเอก กฤตยชญ จําปาทอง
จาเอก กฤษชัย แสงประไพ
จาเอก กฤษฎา คําภูมี
จาเอก กฤษฎา โตะหมอ
จาเอก กษิภัท สําราญล้ํา
จาเอก กสิณ ณรงคศักดิ์
จาเอก กอเกียรติ กลมเกลียว
จาเอก กิตติ โควบวนอาน
จาเอก กิตติชล สมาน
จาเอก กิตติศักดิ์ ทองโตนด
จาเอก กิตติศักดิ์ ทองบุญตา
จาเอก กิตติศักดิ์ สมพิทักษ
จาเอก กิระศักดิ์ ชํานาญนอก
จาเอก โกญจนาท ทองแจม
จาเอก โกวิท บุญลอม
จาเอก โกศล ผาสุข
จาเอก ไกรทอง ปททุม
จาเอก ไกรสร ไชยศรี
จาเอก ไกรสร ตานกลางดอน
จาเอก ขจรศักดิ์ พึ่งเทียน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
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จาเอก ขันติ สงไพร
จาเอก เขมรัฐ จินดาศรี
จาเอก คชาญ เขมะวรรณ
จาเอก คมศร ชัยศรี
จาเอก คุณากร อสัมภินนพงษ
จาเอก โฆสิต เนตรธานนท
จาเอก จรัส แฝงจันดา
จาเอก จักรกฤษณ ทรัพยสิน
จาเอก จักรพงษ ประดับพันธ
จาเอก จักรี ลันขุนทด
จาเอก จิรวุฒ วัฒนพันธ
จาเอก จิรายุ ปยะมิตร
จาเอก จีรศักดิ์ สุวรรณจักร
จาเอก เฉลิมพล บัวระภา
จาเอก เฉลียว แสนสนิท
จาเอก ชมาวิทย ชารีมุย
จาเอก ชลธี มีสุข
จาเอก ชลนิรันดร บัวดก
จาเอก ชลิต ริตศิลา
จาเอก ชัชวัชร เพงพิศ
จาเอก ชัดชัย ฤทธิวรรณ
จาเอก ชัยยันต มะธิเกาปะ
จาเอก ชาญชัย ศรีพรหม
จาเอก ชํานาญศิลป เพ็ชรฤทธิ์
จาเอก ชิตติกรณ อินทสโร

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาเอก ชุมพล พรมณี
จาเอก เชษฐา ดวงจินดา
จาเอก เชาวฤทธิ์ กอเกตุ
จาเอก ญาณพัฒน ประกอบดี
จาเอก ฐาปกรณ ทองทาบ
จาเอก ณรธัชพงษ บุตรดาพงษ
จาเอก ณัฐชัย วงคกองแกว
จาเอก ณัฐพงศ พลไชย
จาเอก ณัฐพล ตรีภานุรัตน
จาเอก ณัฐพล เล็กเจริญ
จาเอก ณัฐพล สุตตาสอน
จาเอก ณัฐวุฒิ โชติรัตน
จาเอก ณัฐศาฬ ประคองศักดิ์
จาเอก ณิทิสรณ มวงพันธสิงห
จาเอก เดนชัย ชลารักษ
จาเอก ตนัย กัญญะพงศ
จาเอก ไตรทศ ชวงกลาง
จาเอก ไตรพัทธ ประมวลศิลป
จาเอก ถวิล อินทรศวร
จาเอก ทนงศักดิ์ วารีลอม
จาเอก ทรงเกียรติ สอนสุภาพ
จาเอก ทรงวุฒิ เที่ยงธรรม
จาเอก ทองคํา โฉมเชิด
จาเอก ทันตพงษ ปญญาวงค
จาเอก ธงชัย สิทธิพรหม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕

จาเอก ธนพล ถนอม
จาเอก ธนวัฒน วรรณกลาง
จาเอก ธนะวัฒน ชลทานนท
จาเอก ธนาธิป นาทศรีทา
จาเอก ธนาวุฒิ สารจันทร
จาเอก ธนินทร แสงสุวรรณ
จาเอก ธเนศ ลาภโชค
จาเอก ธรรมนูญ พินิจ
จาเอก ธวัชชัย ชัยมีแรง
จาเอก ธวัชชัย นามวงษา
จาเอก ธานินทร ไชยพิคุณ
จาเอก ธีรพงษ สาธร
จาเอก ธีรยุทธ เทพประสิทธิ์
จาเอก ธีรวุฒิ ซอสูงเนิน
จาเอก ธีรศักดิ์ ศุภเลิศวรานนท
จาเอก ธีระวัฒน สําราญเนตร
จาเอก นที ดิษฐบรรจง
จาเอก นรินทร จําปารัตน
จาเอก นเรช ฤทธิ์ปรีชา
จาเอก นเรศ จันทรฆาฏ
จาเอก นฤทธิ์ คุมประดิษฐ
จาเอก นฤพนธ กลมปาน
จาเอก นัฐวัฒน เพ็ญพงษ
จาเอก นิกร กันยา
จาเอก นิคม ไชยสลี

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาเอก นิพนธ มีระหงษ
จาเอก นิรันดร มาศทะวงศ
จาเอก นิรุจน เอี่ยมสวัสดิ์
จาเอก บรมภิพัฒน มหัทธนะชัยะกุล
จาเอก บริรักษ เลิศประเสริฐ
จาเอก ปกรณเกียรติ ลิดดา
จาเอก ปฏิพล ชาญณรงค
จาเอก ปฐมพงศ สุทธิไชยา
จาเอก ปรมินทร สุทธิรักษ
จาเอก ประกิจ ประหยัดทรัพย
จาเอก ประสาร เงินหมั่น
จาเอก ปรัชญา สาลีงาม
จาเอก ปราโมชย สีดํา
จาเอก ปริญญา วิลาพันธ
จาเอก ปรีดา ระนาดแกว
จาเอก ปญญาพัฒน บุญที
จาเอก ปญท ปานทับ
จาเอก ปยพงษ ศรีวิชัยลําพันธ
จาเอก ปยะนันท ขวัญเมือง
จาเอก ปยะพงษ นามวงศ
จาเอก ปยะพงษ เพชรกลึง
จาเอก ปยะพงษ สาตรนอก
จาเอก ปยะภัณฑ ธนูแกว
จาเอก ปยะศักดิ์ กรังพานิช
จาเอก ปยะศักดิ์ สระแกว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕

จาเอก พนม คลอยนอย
จาเอก พเยาว ระโส
จาเอก พอเจต สุทธิโยชน
จาเอก พิชัย บุญชิด
จาเอก พิชาติ ควบพิมาย
จาเอก พิเชฐ คลอยนอย
จาเอก พิทักษ สุริทะรา
จาเอก พิสุทธิ์ เงาศรี
จาเอก พีรเดช โสระฎา
จาเอก พีระพงษ มงคุณ
จาเอก พูนศักดิ์ ธนันทา
จาเอก ไพโรจน จันทะวงค
จาเอก ภัฏ ชมานนท
จาเอก ภัทรกฤต แสนตลาด
จาเอก ภาคิน ชยากรขจรกุล
จาเอก ภาณุ ใจศิริ
จาเอก ภาณุวัฒน กองจันทร
จาเอก ภาณุวัฒน เพ็งศรี
จาเอก ภานุพงศ บุญมาศ
จาเอก ภานุวัฒน ตุมศรี
จาเอก ภูชิต สําราญพันธ
จาเอก ภูวนารถ ศรีเนตร
จาเอก มนตรี บุญประสพ
จาเอก มนตรี ศรีภูวงค
จาเอก มนตรี สมงาม

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาเอก มนัสชัย สุมสังข
จาเอก มนัสพงษ เพชรที่วัง
จาเอก มนูญ พันธวงค
จาเอก มาโนช แสวงศิลป
จาเอก มารุต ขาวผอง
จาเอก เมธา รัตนนิล
จาเอก เมธี กองแกว
จาเอก ยุทธพงษ เนียมใย
จาเอก ยุทธภูมิ ใบทองแถม
จาเอก ยุทธภูมิ ศรีนวล
จาเอก โยธา บุตรชุมแสง
จาเอก รัชต สอนบวบ
จาเอก รัฐพร นีลโสภณ
จาเอก รัตนนิธิ์ บัวทอง
จาเอก ราชนาวี ขวัญบุรี
จาเอก เรวัตร ภิมาลย
จาเอก วชิระ บุญยะ
จาเอก วชิระ สมบัติดี
จาเอก วรเชิด เนตรทิพย
จาเอก วรภัทร ทองสะกูล
จาเอก วรรณะ ทองพิจิตร
จาเอก วรวุฒิ พรรษา
จาเอก วรวุฒิ อยูรักษา
จาเอก วรากร ยอดศรี
จาเอก วรานนท เทียนทอง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕

จาเอก วราวุธ อุสาห
จาเอก วรินทร พิรักษา
จาเอก วโรดม เหมทานนท
จาเอก วสันต ขําเลิศ
จาเอก วฬุพงษ อินทรเคน
จาเอก วัชระ ชูอิฐ
จาเอก วัชระ หมื่นเดช
จาเอก วัฒนา กุลหงษ
จาเอก วัฒนา วงษเสถียร
จาเอก วันชนะ สุวรรณราช
จาเอก วิชาญ หงษทอง
จาเอก วิชิต ภักดีลน
จาเอก วิทยา แคนปา
จาเอก วินัย จันทรงาม
จาเอก วิรุณรัตน สงัดเงาะ
จาเอก วีรยุทธ การุญญเวทย
จาเอก วีระพงษ เจริญพันธ
จาเอก วีระยุทธ พึ่งประสพ
จาเอก วีระวัตร ดาษดื่น
จาเอก วีระศักดิ์ กุลโนนแดง
จาเอก วุฒิชัย บารมี
จาเอก ศรัญู ดวงแจมใส
จาเอก ศราวุธ ยศหนองทุม
จาเอก ศักรินทร สะอาด
จาเอก ศุภฤกษ อองเอี่ยม

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาเอก ศุภักษร วังปอ
จาเอก สถานุ สาลี่
จาเอก สธน อินทอง
จาเอก สมบัติ โซพิมาย
จาเอก สมบูรณ โกตะคาร
จาเอก สมพงษ เสงี่ยม
จาเอก สมยศ แตงทองคํา
จาเอก สมหมาย อิ่มเจริญชัย
จาเอก สมหมาย แอกทอง
จาเอก สมัคร หอมดอกพุทธ
จาเอก สาธิต ชุดชา
จาเอก สาธิต อัศพิมพ
จาเอก สามารถ เผือกเอี่ยม
จาเอก สิทธิชัย ตุมวิจิตร
จาเอก สิทธิศักดิ์ สถิตไชยนนท
จาเอก สิริชัย เกษทอง
จาเอก สุทธิวัฒน สุสิงห
จาเอก สุปญญา สิงหโตทอง
จาเอก สุพล มวงทิม
จาเอก สุเมธ สกุลเพ็ชร
จาเอก สุรชัย โมบุตร
จาเอก สุรศักดิ์ สังขวิฑูณ
จาเอก สุริยาวุธ พิทักษสงคราม
จาเอก สุวิทย ครองปญญา
จาเอก สุวิทย วงศจําปา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕

จาเอก เสริมชาติ บัวธรา
จาเอก เสริมศักดิ์ ดวงใจ
จาเอก หฤษฎ มาฉิม
จาเอก อดิศร หมองสนธิ
จาเอก อธิพงศ นรสิงห
จาเอก อธิพัชร นพเลิศพิทักษ
จาเอก อนันต จิตริต
จาเอก อนิรุจน ไมแกว
จาเอก อนุชา สาลีทอง
จาเอก อนุชา ออนมี
จาเอก อนุชิต จิตรอาสา
จาเอก อนุทัศน ลุนละวงษ
จาเอก อนุพงศ บุญยะมา
จาเอก อนุรักษ คําตัน
จาเอก อนุวรรตน หอมตลบ
จาเอก อนุวัฒน แมนจิตร
จาเอก อนุศักดิ์ มหาวัตร
จาเอก อนุสรณ กระจันทร
จาเอก อนุสรณ บัวเผื่อน
จาเอก อภิชวิทย มาตรง
จาเอก อภิชาติ เจียมชัยภูมิ
จาเอก อภิชาติ สวางเลิศ
จาเอก อภิเดช ดิษฐบรรจง
จาเอก อภิรมย ทาวจันทร
จาเอก อภิสิทธิ์ สิทธิมากานท

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

จาเอก อยุธยา ชูกลา
จาเอก อรชุน คุณบุตร
จาเอก อลงกรณ สุขรี่
จาเอก อวยชัย สุขสอาด
จาเอก อัครพงษ วงศชัยนันท
จาเอก อัศวิน เกตุแกว
จาเอก อาณัติ นิลเลิศ
จาเอก อาทิตย ปนนาค
จาเอก อาทิตย สุขใส
จาเอก อานนทภักดิ์ นนทอุทก
จาเอก อานนท แกวชูชวย
จาเอก อิศรานุพงษ ศรีจันทรแดง
จาเอก เอกชัย ทรัพยทิพย
จาเอก เอกชัย ทิศอุดร
จาเอก เอกพจน ขอมกิ่ง
จาเอก เอกพล มักขุนทด
จาเอก เอกพันธ กองหิรัญ
จาเอก เอกยุทธ วังสวาง
จาเอก เอกลักษณ ดอกเตย
จาเอก เอกลักษณ ใบยา
นาวาเอกหญิง นันทวรรณ ธรรมวรากุล
นาวาเอกหญิง พัชรินทร
จันทรประสิทธิ์
๕๕๘ นาวาเอกหญิง มณีรัตน
นันทรักษชัยกุล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาเอกหญิง อมรรัตน พวงทวีสุข
นาวาโทหญิง คนึงนิจ จิตโสภากุล
นาวาโทหญิง ชุติมาศ ไชยรักษ
นาวาโทหญิง ธนาวดี สิริธนดีพันธ
นาวาโทหญิง นริศรา เต็มวานิช
นาวาโทหญิง พรสิรินทร ศิริมณีธรรม
นาวาโทหญิง รจนันต หวงสายทอง

๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นาวาโทหญิง สิริรักษ สิทธิวุฒิวรพันธุ
นาวาโทหญิง อัมพร พนาลีอําไพ
พันจาเอกหญิง จรรยา สถาวร
พันจาเอกหญิง ณัฐรินีย อุนบริบูรณ
พันจาเอกหญิง ภิญโญ มุสิแดง
พันจาเอกหญิง สุกฤตา แสงจันทร

กองทัพอากาศ
๑ นาวาอากาศเอก ฐาปนา
มวงนอยเจริญ
๒ นาวาอากาศเอก ยงยศ โรจชะยะ
๓ นาวาอากาศเอก วินัย บูเงาะแงะ
๔ นาวาอากาศเอก สามารถ
วองทรงเจริญ
๕ นาวาอากาศเอก สุวิทย เพิ่มทองอินทร
๖ นาวาอากาศโท เกรียงไกร แกวใส
๗ นาวาอากาศโท ไกรพล ทักษประดิษฐ
๘ นาวาอากาศโท จักริน ภูวเดชาพงศ
๙ นาวาอากาศโท เจมส ชัยชะนะ
๑๐ นาวาอากาศโท เจษฎา ทองนอก
๑๑ นาวาอากาศโท ฉัตรชัย นาคสิงห
๑๒ นาวาอากาศโท ฉัตรณพัฒน
แตเชื้อสาย
๑๓ นาวาอากาศโท ชวลิต นาคประเสริฐ
๑๔ นาวาอากาศโท ชัยพร จรรยา

๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

นาวาอากาศโท ไชยนันท จําปานนท
นาวาอากาศโท ณัฐพงษ เจือจาน
นาวาอากาศโท ณัฐพล ขันคํากาศ
นาวาอากาศโท ดํารงคศักดิ์ ฟกขํา
นาวาอากาศโท ดิเรก ศิริมุสิกะ
นาวาอากาศโท ไตรรงค ชัยสวัสดิ์
นาวาอากาศโท ธนพล เทพยสุวรรณ
นาวาอากาศโท ธเนศ บุตรี
นาวาอากาศโท ธีรวิทย ชิดเชื้อ
นาวาอากาศโท บุญกลา อาบัน
นาวาอากาศโท ปรพงศ เรืองสุวรรณ
นาวาอากาศโท ปวริศร นิลรัตน
นาวาอากาศโท ปญญา โภควณิช
นาวาอากาศโท ปารมี นิมาลา
นาวาอากาศโท พัฒนชัย ศุขเจริญ
นาวาอากาศโท พิชยา เหมือนพรอม
นาวาอากาศโท พิเชษฐ จาดใจดี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศโท ภพธรรม ศรีแปะบัว
นาวาอากาศโท ภาสุ สังขะวัฒนะ
นาวาอากาศโท มงคล บัวทอง
นาวาอากาศโท ยรรยง โทนหงษา
นาวาอากาศโท รัฐวิชญ อติพัฒนะศักดิ์
นาวาอากาศโท วสุ ทองรองแกว
นาวาอากาศโท วัชรศักดิ์ รัตนา
นาวาอากาศโท วิวรรธน สุคนธะชาติ
นาวาอากาศโท สมภพ ทองเฟอง
นาวาอากาศโท สราวุฒิ จอมปนตา
นาวาอากาศโท สําเภา โพธิ์แกว
นาวาอากาศโท สิทธิพงษ ฤทธิ์เกรียง
นาวาอากาศโท สุทธิชัย ศรีทองอุทัย
นาวาอากาศโท อภิชาติ ซังยัง
นาวาอากาศโท อภินันท อวัยวานนท
นาวาอากาศโท อภิรัตน ศรีอนันต
นาวาอากาศโท เอกลักษณ เอกฐิน
นาวาอากาศโท เอิบเปรม ปนประดับ
นาวาอากาศตรี กนก เครื่องทองดี
นาวาอากาศตรี กองปภพ โพธิ์ถวิล
นาวาอากาศตรี กิตติพันธ นรสิงห
นาวาอากาศตรี กุลวัฒน รุงเรือง
นาวาอากาศตรี เกื้อรัฐ ดีเพ็ง
นาวาอากาศตรี คณิตศักดิ์ ทรัพยเจริญ
นาวาอากาศตรี คณิสสรณ บุญญานุรักษ

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

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นาวาอากาศตรี คมสัน ทองสีมา
นาวาอากาศตรี จิรายุส มูลละ
นาวาอากาศตรี เฉกขันธ สมบูรณสิน
นาวาอากาศตรี ชนะวัฒน พุทธสังฆ
นาวาอากาศตรี ชัยพร ฤทธิ์แดง
นาวาอากาศตรี ชัยยุทธ จันดาหาร
นาวาอากาศตรี ชูเกียรติ เลขวัต
นาวาอากาศตรี โชติชวง เนตรครุธ
นาวาอากาศตรี ฐเดช ชัชชญาอัครกุล
นาวาอากาศตรี ฐิติพันธ สืบปรุ
นาวาอากาศตรี ณเศรษฐ อึ๊งพลาชัย
นาวาอากาศตรี ณัฏฐดนพ ภักดีธรรมชัย
นาวาอากาศตรี ณัฐธวัช ศรีแผว
นาวาอากาศตรี ณัฐนัย จันทรเปลง
นาวาอากาศตรี ณัฐพล เรืองเสนา
นาวาอากาศตรี ดุลยวิชญ ณรงคศักดิ์
นาวาอากาศตรี เดวิทย แกวเพียร
นาวาอากาศตรี ติณณภพ ลลิตโกมล
นาวาอากาศตรี ทรงพล ขอยุน
นาวาอากาศตรี ธนาคาร เถาหมอ
นาวาอากาศตรี ธนาศักดิ์ สีขาว
นาวาอากาศตรี ธิติ ประจงการ
นาวาอากาศตรี ธิติ สุขยอย
นาวาอากาศตรี ธีรภัทร อรรคภัทร
นาวาอากาศตรี นัยยุนาถ นนทะภาพ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศตรี เนรมิต มัจฉา
นาวาอากาศตรี บดินทร รักษาทรัพย
นาวาอากาศตรี บุญรักษ เทพวรชัย
นาวาอากาศตรี ปรนันท เปยรนนท
นาวาอากาศตรี ประสิทธิ์ วิลัยศรี
นาวาอากาศตรี ปรัชญา โนรีรัตน
นาวาอากาศตรี ปยวุฒิ อินทศร
นาวาอากาศตรี พงศพนัส มีเพียร
นาวาอากาศตรี พงศพรเทพ ไสยจิตร
นาวาอากาศตรี พฤฒิศักดิ์ พรหมเจริญ
นาวาอากาศตรี พันระวี บุณยบุตร
นาวาอากาศตรี เพชร อุดมสินคา
นาวาอากาศตรี ไพรัตน จันดาเรือง
นาวาอากาศตรี ภาณุวัฒน ระวิงทอง
นาวาอากาศตรี ภาณุวัฒน ไวกสิกรณ
นาวาอากาศตรี ภานุวัฒน
เพชรแกวณา
นาวาอากาศตรี ยุทธการ ประเสริฐ
นาวาอากาศตรี ยุทธา จงจริงวงศ
นาวาอากาศตรี รวินท พินิจจันทร
นาวาอากาศตรี รัชกฤต รัฐกุลเตชะ
นาวาอากาศตรี รัฐพล ตรีธนะ
นาวาอากาศตรี ฤทธวรรณ
อมรินทรรัตน
นาวาอากาศตรี วรเฉลิม เฉลิมสุข

๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นาวาอากาศตรี วโรทัย คเรศตรี
นาวาอากาศตรี วิชญะ สมสุวรรณชัย
นาวาอากาศตรี วิเชียร พรมเดช
นาวาอากาศตรี วีรวัฒน ภูกองชัย
นาวาอากาศตรี ศิรัษฎ เจริญสุข
นาวาอากาศตรี ศุภชัย
นุชิตประสิทธิชัย
นาวาอากาศตรี สรรเสริญ เจริญธรรม
นาวาอากาศตรี สหดล กิจชระโยธิน
นาวาอากาศตรี สิทธิชัย ยศอินทร
นาวาอากาศตรี สิทธิพงศ เรืองสังข
นาวาอากาศตรี สิริเชษฐ
รุจนันทรัตนกุล
นาวาอากาศตรี สุกฤษฎิ์
ชัยรัตนอุดมกุล
นาวาอากาศตรี สุกฤษฏิ์ นิสยันต
นาวาอากาศตรี สุทธิวัฒน สุขีนัง
นาวาอากาศตรี สุธีร ตั้งใจ
นาวาอากาศตรี สุพัชร ไตรปฎก
นาวาอากาศตรี สุรัตน จอประเสริฐกุล
นาวาอากาศตรี สุหราช นันทวัฒนา
นาวาอากาศตรี อภิชาติ หงษวิวัฒน
นาวาอากาศตรี อรรถกร สุวัณณปุระ
นาวาอากาศตรี อรรถพร อุตสาหปน
นาวาอากาศตรี อัครพล เรืองชูเกียรติ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศตรี อัครินทร บํารุงเขตร
นาวาอากาศตรี อาณัติ ไชยวรศิลป
นาวาอากาศตรี อาทิตย โตมณีพิทักษ
นาวาอากาศตรี เอกพัชร ดีปญญา
เรืออากาศเอก กรกต สืบศรีชัย
เรืออากาศเอก กิตติพงศ ปอมปกษา
เรืออากาศเอก ไกรวุฒิ ชนะนอย
เรืออากาศเอก ฉัตรชัย สุขนิยม
เรืออากาศเอก ชนวีร หาญชนะ
เรืออากาศเอก ณัฏฐวัฒน วงศธนวสุ
เรืออากาศเอก ณัฐพร สี่พร
เรืออากาศเอก ณัฐพล ชัยวงศ
เรืออากาศเอก นคริน ราชกิจ
เรืออากาศเอก นิพนธ สุริวงษ
เรืออากาศเอก ปภาวิน รื่นอน
เรืออากาศเอก ประเสริฐ ชัยหาญ
เรืออากาศเอก ปริญญา จันทรงาม
เรืออากาศเอก ปญณุวัธน
อัจฉริยะปญญา
เรืออากาศเอก พะคะพงษ
ชาติสอนศีลทอง
เรืออากาศเอก มกรินทร ฉัตรทอง
เรืออากาศเอก เมธา ออนรัศมี
เรืออากาศเอก ศราวุธ พรานสูงเนิน
เรืออากาศเอก สราวุฒิ ผลาชีวะ

๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เรืออากาศเอก สิทธิชัย ชอเลี่ยม
เรืออากาศเอก สุรวิชญ มวงกล่ํา
เรืออากาศเอก สุวรรณ เกษรพันธ
เรืออากาศเอก อทิมาศ อํานวยชัย
เรืออากาศเอก อนันตชัย ธูปเมฆ
เรืออากาศเอก อนุรักษ วงษตวน
เรืออากาศเอก อมรณุภาคิณ เล็มสีงาม
เรืออากาศเอก อัครพงษ โนรีเวช
เรืออากาศโท กานตพงษ คงทรัพย
เรืออากาศโท ครรชิต หงษทอง
เรืออากาศโท จริน เครือสมบัติ
เรืออากาศโท ชาญชัย คงกิจมั่น
เรืออากาศโท ทวีวัฒน รูปแกว
เรืออากาศโท ทินภัทร ศักดิ์มาศรัตน
เรืออากาศโท ธีรศักดิ์ พรรณรายน
เรืออากาศโท ปฏิพงษ ศรีสงคราม
เรืออากาศโท ปริญญา นิธิเมธาวีระกุล
เรืออากาศโท ปยพงษ เฉลิมวงศ
เรืออากาศโท ปโยรส ลมลอย
เรืออากาศโท พิณเทพ ธรรมผุย
เรืออากาศโท พิษณุ อินทะ
เรืออากาศโท ภิชาติ ชิณวัฒน
เรืออากาศโท ภุชงค คําวงศษา
เรืออากาศโท วัฒชิระ สุวรรณศรี
เรืออากาศโท ศรศักดิ์ ศรีนอย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศโท สนั่น ดีเขวา
เรืออากาศโท สมชาย วัฒยา
เรืออากาศโท สมพงษ รากแกน
เรืออากาศโท สัญญา พันธเพ็ง
เรืออากาศโท สิทธิพร ศรีมงคล
เรืออากาศโท อุเทน ออมกิ่ม
เรืออากาศตรี กฤษฎา คํารักษ
เรืออากาศตรี กษิดิศ ศิริผล
เรืออากาศตรี กิตติชนม แจงกระจาง
เรืออากาศตรี ไกรศรณ ออนสุดดี
เรืออากาศตรี เคลา พลสังข
เรืออากาศตรี จักรินทร
อินทรประเสริฐ
เรืออากาศตรี เจตฐสฤษฏิ์ มีพรอม
เรืออากาศตรี เจษฎา ดานกลาง
เรืออากาศตรี ชยุต ทรงรุงเรือง
เรืออากาศตรี ชัยกร ศรีเลิศ
เรืออากาศตรี ฐานันดร จํารัสศรี
เรืออากาศตรี ฐาปนพงษ ตายวัลย
เรืออากาศตรี ณัฐวุฒิ คลอยโท
เรืออากาศตรี ทรงธรรม บุญยะกา
เรืออากาศตรี ทวิช กลับทอง
เรืออากาศตรี เทอดศักดิ์ นึกดี
เรืออากาศตรี ธนกฤต วงศใหญ
เรืออากาศตรี ธนณัฏฐ โคราช

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

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เรืออากาศตรี ธีรศักดิ์ ขันตี
เรืออากาศตรี นพดล เจียมศรี
เรืออากาศตรี เนติรักษ วีระกุล
เรืออากาศตรี บรรจง จิณะไชย
เรืออากาศตรี บุญเลิศ อาจชะนะ
เรืออากาศตรี ประโยชน แจมใส
เรืออากาศตรี ปรีดา จันทรนิยม
เรืออากาศตรี พรหมนัส ระโหฐาน
เรืออากาศตรี พิษณุ ปวีณาภรณ
เรืออากาศตรี ภาณุพันธ เรืองรักษ
เรืออากาศตรี ภิรมย อินทรยงค
เรืออากาศตรี มงคล คําผา
เรืออากาศตรี มงคล จันทรลาภา
เรืออากาศตรี มานพ ใจมั่น
เรืออากาศตรี รังสิต ถนอมสุข
เรืออากาศตรี วัชระ คชาวานิช
เรืออากาศตรี วิฑูรย นะรมรัมย
เรืออากาศตรี วีระพงษ สุอรุณ
เรืออากาศตรี ศราวุธ เพชรมี
เรืออากาศตรี ศุภสิทธิ์ มั่นสิงห
เรืออากาศตรี สมโชค เกิดแกว
เรืออากาศตรี สันชัย ธรรมธุระ
เรืออากาศตรี สันติพันธ สายโสภา
เรืออากาศตรี สุรพงษ ชอบบุญ
เรืออากาศตรี สุวิชา ออนหวาน

เลม ๑๓๙ 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 ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี แสงรักษ ธัมรงค
เรืออากาศตรี อณวัฒน เงินงาม
เรืออากาศตรี อธิพงศ พิลาทอง
เรืออากาศตรี อรรณพ พรหมมา
เรืออากาศตรี อํานาจ เครือทอง
เรืออากาศตรี อุดมศักดิ์ รุงแสง
พันจาอากาศเอก กมล อิ่มสมบูรณ
พันจาอากาศเอก กฤษณะพงศ ลวงลือ
พันจาอากาศเอก กลชัย ตั้งตระกูล
พันจาอากาศเอก กษมน พวงอําไพ
พันจาอากาศเอก กันตภณ พลสงฆ
พันจาอากาศเอก กานตชนก
เอี่ยมบัลลังก
พันจาอากาศเอก กิตติศักดิ์
จันทรเกษม
พันจาอากาศเอก เกรียงไกร รักตลาด
พันจาอากาศเอก เกษม เพ็ชรกิ่ง
พันจาอากาศเอก เกียรติชัย
อินทรเถื่อน
พันจาอากาศเอก คงฤทธิ์ คําเพ็ชรดี
พันจาอากาศเอก คมศักดิ์
เปลี่ยนหมื่นไวย
พันจาอากาศเอก คมสันต หอมสินธุ
พันจาอากาศเอก คําภีร รักไทย
พันจาอากาศเอก จตุพจน แนนหนา

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒๔๕ พันจาอากาศเอก จตุพร วิทยศักดิ์
๒๔๖ พันจาอากาศเอก จักรกริศน
บาลไทสงค
๒๔๗ พันจาอากาศเอก จักรพงษ พานหลา
๒๔๘ พันจาอากาศเอก จักรวาล เนื่องสุข
๒๔๙ พันจาอากาศเอก จักรี พลเยี่ยม
๒๕๐ พันจาอากาศเอก จิตตพัฑฒน แสงสังข
๒๕๑ พันจาอากาศเอก จิรวัฒน บุญสมบัติ
๒๕๒ พันจาอากาศเอก จิระศักดิ์ จิตอารี
๒๕๓ พันจาอากาศเอก จีรวัฒน โอตาไสย
๒๕๔ พันจาอากาศเอก เจริญชัย สวางไสว
๒๕๕ พันจาอากาศเอก เจริญลาภ แสงไทย
๒๕๖ พันจาอากาศเอก เฉลิมพงษ
ปะการะเน
๒๕๗ พันจาอากาศเอก เฉลิมรัฐ เอี่ยมฤทธิ์
๒๕๘ พันจาอากาศเอก ชคัตตรัย สดคมขํา
๒๕๙ พันจาอากาศเอก ชนินทร รุงฟา
๒๖๐ พันจาอากาศเอก ชนินทร อนุวัตร
๒๖๑ พันจาอากาศเอก ชลธี บุญราศรี
๒๖๒ พันจาอากาศเอก ชัชวาลย บริบูรณ
๒๖๓ พันจาอากาศเอก ชัชวาลย โพธิ์แกว
๒๖๔ พันจาอากาศเอก ชัยกฤต เดชกาญจนา
๒๖๕ พันจาอากาศเอก ชัยณรงค
เอื้อทัดทาน
๒๖๖ พันจาอากาศเอก ชัยวัฒน ภักดี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖๗ พันจาอากาศเอก ชัยวิวัฒน
พัฒนธวงศไชย
๒๖๘ พันจาอากาศเอก ชาญณรงค
แกวประพาฬ
๒๖๙ พันจาอากาศเอก ชาติชาย เข็มทอง
๒๗๐ พันจาอากาศเอก ชาติชาย มัครมย
๒๗๑ พันจาอากาศเอก ชุติเดช โยทะษร
๒๗๒ พันจาอากาศเอก เชาวรัตน
จันทรเพชร
๒๗๓ พันจาอากาศเอก โชคอนันต สุขทรัพย
๒๗๔ พันจาอากาศเอก ไชยนรินทร การินทร
๒๗๕ พันจาอากาศเอก ไชยวัฒน สีหะวงศ
๒๗๖ พันจาอากาศเอก ฐิติพงษ แจงกระจาง
๒๗๗ พันจาอากาศเอก ณฐมนต ทองไสย
๒๗๘ พันจาอากาศเอก ณภัทรพงศ
รัตนปญญพัฒน
๒๗๙ พันจาอากาศเอก ณัฐพงศ ทองเฟอง
๒๘๐ พันจาอากาศเอก ณัฐพงศ รอบรู
๒๘๑ พันจาอากาศเอก ณัฐพงษ เกตุสมพร
๒๘๒ พันจาอากาศเอก ณัฐพร ผะอบทอง
๒๘๓ พันจาอากาศเอก ณัฐพล พนมรัตน
๒๘๔ พันจาอากาศเอก ณัฐรัชต อินชู
๒๘๕ พันจาอากาศเอก ดนัยวัชต
แฉลมในเมือง
๒๘๖ พันจาอากาศเอก ดนุพล ศรีเทา

๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันจาอากาศเอก ดุษฎี พันธสวัสดิ์
พันจาอากาศเอก เดชพงศ ผิวแฉลม
พันจาอากาศเอก ตรีเมษ โพธิ์ทองนาค
พันจาอากาศเอก ตฤณ วงศปน
พันจาอากาศเอก ถวัลย นาโควงค
พันจาอากาศเอก ถวัลย ประดา
พันจาอากาศเอก ทนงศักดิ์ ถาวรกูล
พันจาอากาศเอก ทรงสิทธิ์ ผลเจริญ
พันจาอากาศเอก ทรรศนภูมิ กิจจา
พันจาอากาศเอก ทวีศักดิ์ คุมหิรัญ
พันจาอากาศเอก ทองกาย เฉยฉิว
พันจาอากาศเอก ทิวา พงษประเทศ
พันจาอากาศเอก เทพทนง บัวแตง
พันจาอากาศเอก เทิดไท นาใจดี
พันจาอากาศเอก ธนกร วงษเขียว
พันจาอากาศเอก ธนกฤต จุไทย
พันจาอากาศเอก ธนภัทร ปานมา
พันจาอากาศเอก ธนศักดิ์ มากนาคา
พันจาอากาศเอก ธนากรณ ศรีฤกษ
พันจาอากาศเอก ธนาลักษณ
บุตรศรีขาว
พันจาอากาศเอก ธวัช หอมทอง
พันจาอากาศเอก ธวัชวงษ วาริยันต
พันจาอากาศเอก ธัชชัย แปนแกวผา
พันจาอากาศเอก ธัชพนธพัชร ชวีวัฒน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑๑ พันจาอากาศเอก ธีรนันท
บุญเกียรติพล
๓๑๒ พันจาอากาศเอก ธีรพงศ จันทรา
๓๑๓ พันจาอากาศเอก ธีระศักดิ์ บุญอาจ
๓๑๔ พันจาอากาศเอก นพฤทธิ์ ตวนชะเอม
๓๑๕ พันจาอากาศเอก นภาชัย ฟองศรี
๓๑๖ พันจาอากาศเอก นาคี ชื่นฤทัย
๓๑๗ พันจาอากาศเอก นิเวสน ศิริวงษ
๓๑๘ พันจาอากาศเอก นุกูล งามศรีทอง
๓๑๙ พันจาอากาศเอก บดินทร ปญจบุตร
๓๒๐ พันจาอากาศเอก เบญจ นพศรี
๓๒๑ พันจาอากาศเอก ปกรณ นันทจินดา
๓๒๒ พันจาอากาศเอก ปฐมพงษ นรสิทธิ์
๓๒๓ พันจาอากาศเอก ประฏิภาณ สุวรรณลี
๓๒๔ พันจาอากาศเอก ประพันธ มีเจริญ
๓๒๕ พันจาอากาศเอก ประภาส สุขพันธุ
๓๒๖ พันจาอากาศเอก ประมาณ แสวงหา
๓๒๗ พันจาอากาศเอก ประยูรศักดิ์ อิ่มใจ
๓๒๘ พันจาอากาศเอก ประสาน บุญแยม
๓๒๙ พันจาอากาศเอก ประสิทธิ์ พิชัย
๓๓๐ พันจาอากาศเอก ปริญญา
สุริโยตระกูล
๓๓๑ พันจาอากาศเอก ปรีชา
ศรีจอมพลไพศาล
๓๓๒ พันจาอากาศเอก ปติพงษ หวังสุข

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

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันจาอากาศเอก ปยะพงษ พันธุรัตน
พันจาอากาศเอก ปุณรัตน แผวพลสง
พันจาอากาศเอก พงษศธร เฟอย
พันจาอากาศเอก พงษศักดิ์ ปนชวา
พันจาอากาศเอก พนมรัตน นามทาว
พันจาอากาศเอก พรพิชิต วรนาม
พันจาอากาศเอก พสุวัชร สดสี
พันจาอากาศเอก พัฒนพงษ พรวนทา
พันจาอากาศเอก พันทิตร ปุดหนอย
พันจาอากาศเอก พันมงคล
กุณฑลบุตร
พันจาอากาศเอก พิเชษฐ คําคอน
พันจาอากาศเอก พิทยา จันทรสอน
พันจาอากาศเอก พิศิษฐ บุญญานันท
พันจาอากาศเอก พิษณุ ชางทอง
พันจาอากาศเอก พิษณุ หารคําตัน
พันจาอากาศเอก พีระ คงดี
พันจาอากาศเอก พีระ วัดเยื้อง
พันจาอากาศเอก พูนทรัตน ค้ําชู
พันจาอากาศเอก ไพบูลย ทองสวาง
พันจาอากาศเอก ไพรัชช โคตะบุตร
พันจาอากาศเอก ไพโรจน
หงอมสูงเนิน
พันจาอากาศเอก ไพศาล
ทองดอนแพรว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖

หนา ๘๒
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พันจาอากาศเอก ภคพล สุขจิตร
พันจาอากาศเอก ภรัณเดช เอี่ยมอิ่ม
พันจาอากาศเอก ภานุพงศ พิศมัย
พันจาอากาศเอก ภิญโญ สามสูงเนิน
พันจาอากาศเอก มนตรี เทพศักดิ์
พันจาอากาศเอก มานพ หมีวิเชียร
พันจาอากาศเอก ยุทธนา บัวล้ําเลิศ
พันจาอากาศเอก ยุทธพงษ จําปาวัตตะ
พันจาอากาศเอก โยธิน บุญชู
พันจาอากาศเอก รณชัย พิพัฒนเพ็ญ
พันจาอากาศเอก รัชมังคล
นาวิกวาณิชย
พันจาอากาศเอก รัฐพงศ เชื้อเวียง
พันจาอากาศเอก ฤทธิชัย สอดสี
พันจาอากาศเอก วชิรชัย ระดมทอง
พันจาอากาศเอก วชิระ เพิ่มพูล
พันจาอากาศเอก วรพงศ ธรรมเจริญ
พันจาอากาศเอก วราพงษ เพ็งเหล็ง
พันจาอากาศเอก วราวุฒิ เนื่องสุนัย
พันจาอากาศเอก วราวุธ ไทยเสรีกุล
พันจาอากาศเอก วสุธรณ
ไตรธรรมพิชัย
พันจาอากาศเอก วัชรพงศ คงมะลายู
พันจาอากาศเอก วัชรพงษ
ศิลปชํานาญ

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๓๗๗ พันจาอากาศเอก วัชรพงษ
หรีกประโคน
๓๗๘ พันจาอากาศเอก วัชระ พันทวี
๓๗๙ พันจาอากาศเอก วันเฉลิม เรือนพล
๓๘๐ พันจาอากาศเอก วันวลิต เขียวแกว
๓๘๑ พันจาอากาศเอก วิทวัส กําแพงแกว
๓๘๒ พันจาอากาศเอก วินัย พรมเสนา
๓๘๓ พันจาอากาศเอก วีรภัทร อาสนธิ์
๓๘๔ พันจาอากาศเอก วีระ เยาวบุตร
๓๘๕ พันจาอากาศเอก วีระชัย ชูกลิ่น
๓๘๖ พันจาอากาศเอก วีระพล ปาวัน
๓๘๗ พันจาอากาศเอก วุฒิชัย โสภาเลิศ
๓๘๘ พันจาอากาศเอก ศรัญู คงดวง
๓๘๙ พันจาอากาศเอก ศราวุฒิ ขมิ้นเขียว
๓๙๐ พันจาอากาศเอก ศราวุธ สุนทรกูล
๓๙๑ พันจาอากาศเอก ศักดิ์ชัย หวงอาษา
๓๙๒ พันจาอากาศเอก ศักดิ์ชาย นาคคงคํา
๓๙๓ พันจาอากาศเอก ศักดิ์ชาย
อรามแกววงษ
๓๙๔ พันจาอากาศเอก ศักยศรณ ดุริยตพันธ
๓๙๕ พันจาอากาศเอก ศิริวัฒน
โชติเวชารักษ
๓๙๖ พันจาอากาศเอก ศุภชัย รัตนธานี
๓๙๗ พันจาอากาศเอก ศุภรัตน ชุมเสนห
๓๙๘ พันจาอากาศเอก ศุภวัต ชูเมือง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๘๓
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๓๙๙ พันจาอากาศเอก เศกสรรค
เทียนประทีป
๔๐๐ พันจาอากาศเอก สมเกียรติ เคียงจัตุรัส
๔๐๑ พันจาอากาศเอก สมชาย กอนเงิน
๔๐๒ พันจาอากาศเอก สมศักดิ์ เมฆสุวรรณ
๔๐๓ พันจาอากาศเอก สมหมาย ดาวเรือง
๔๐๔ พันจาอากาศเอก สรพงษ โฉมงาม
๔๐๕ พันจาอากาศเอก สราวุธ นิตยศิริ
๔๐๖ พันจาอากาศเอก สราวุธ มูลกําเลิศ
๔๐๗ พันจาอากาศเอก สะอารี มูซอ
๔๐๘ พันจาอากาศเอก สังวาลย นิลศรี
๔๐๙ พันจาอากาศเอก สัญญา สอาดสุด
๔๑๐ พันจาอากาศเอก สันถาน
เลี่ยมเพ็ชรรัตน
๔๑๑ พันจาอากาศเอก สาธร มาคุม
๔๑๒ พันจาอากาศเอก สามภพ กุลวิวัฒน
๔๑๓ พันจาอากาศเอก สําเร็จ ซาเมืองศรี
๔๑๔ พันจาอากาศเอก สิงหนาท มาลัย
๔๑๕ พันจาอากาศเอก สิทธิรัตน โพธิ์บุญมา
๔๑๖ พันจาอากาศเอก สิทธิศักดิ์ ชูลาภ
๔๑๗ พันจาอากาศเอก สิทธิศักดิ์ ทิ้งไธสง
๔๑๘ พันจาอากาศเอก สิริวัฒน จันทรแดง
๔๑๙ พันจาอากาศเอก สุจริต พวงสําเภา
๔๒๐ พันจาอากาศเอก สุชาติ สาระชาติ
๔๒๑ พันจาอากาศเอก สุดที่รัก ปนโท

๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันจาอากาศเอก สุธี แกวทรงกรด
พันจาอากาศเอก สุเมธ ทิพยรักษ
พันจาอากาศเอก สุเมธ อรัญรัตน
พันจาอากาศเอก สุรเดช แกวใจ
พันจาอากาศเอก สุรศักดิ์ ใจซื่อ
พันจาอากาศเอก สุริยวัส บุญจง
พันจาอากาศเอก เสกสรรค ฤกษดี
พันจาอากาศเอก เสริมศักดิ์ บุญใจใหญ
พันจาอากาศเอก เสรี อดกลั้น
พันจาอากาศเอก โสภณ นาคสิงห
พันจาอากาศเอก หมัดฮูเซ็น หะมะ
พันจาอากาศเอก องอาจ นนทรีย
พันจาอากาศเอก อนิวรรต แพงสุภา
พันจาอากาศเอก อนุพงษ แสงกระจาง
พันจาอากาศเอก อนุพงษ เอี่ยมทอง
พันจาอากาศเอก อนุพนธ บัณฑิตย
พันจาอากาศเอก อนุวัฒน กําเหนิดผล
พันจาอากาศเอก อภินันท พรมสนาม
พันจาอากาศเอก อรรณพ รักการ
พันจาอากาศเอก อรรถพล
พลพิพัฒนกิจ
พันจาอากาศเอก อรรถพล สดถาวร
พันจาอากาศเอก อรรถพล ออนละออ
พันจาอากาศเอก อรุณศักดิ์ โมยะ
พันจาอากาศเอก อลงกรณ นาคทุงเตา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๘๔
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๔๔๖ พันจาอากาศเอก อวิรุทธ หาสุนทรี
๔๔๗ พันจาอากาศเอก อัครินทร
จารุกิตติ์พงษ
๔๔๘ พันจาอากาศเอก อัมฤทธิ์ ทองเที่ยว
๔๔๙ พันจาอากาศเอก อาทิตย บัวจีน
๔๕๐ พันจาอากาศเอก อาทิตย พริ้งเพราะ
๔๕๑ พันจาอากาศเอก อาทิตย โสภา
๔๕๒ พันจาอากาศเอก อํานวย บุญชะตา
๔๕๓ พันจาอากาศเอก อุกฤษฎ วรศักดิ์
๔๕๔ พันจาอากาศเอก เอกชัย ดานศรีสุข
๔๕๕ พันจาอากาศเอก เอกลักษณ ยอดคงดี
๔๕๖ พันจาอากาศเอก เอกลักษณ
เหลาภักดี
๔๕๗ พันจาอากาศเอก เอกสิทธิ์
นุตประศาสน
๔๕๘ พันจาอากาศเอก เอนกพงษ อาจกิจ
๔๕๙ พันจาอากาศเอก เอราวัต วิทิตกพัทธ
๔๖๐ พันจาอากาศโท พงษพันธ
ระเบียบแหวน
๔๖๑ พันจาอากาศตรี ทวีศักดิ์ นิลวรณ
๔๖๒ พันจาอากาศตรี ภูวนาถ นุชนุม
๔๖๓ จาอากาศเอก เทียนชัย ปติเก
๔๖๔ จาอากาศเอก ยุรนันท บัวแดง
๔๖๕ นาวาอากาศโทหญิง กนกพร
พิทักษากร

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๔๖๖ นาวาอากาศโทหญิง กฤษณา
สวางอารมณ
๔๖๗ นาวาอากาศโทหญิง จารุวรรณ
ปูคะภาค
๔๖๘ นาวาอากาศโทหญิง จิรามาศ
อินทรสมพันธ
๔๖๙ นาวาอากาศโทหญิง จิรายุ ดวงนุย
๔๗๐ นาวาอากาศโทหญิง ชลธิชา ศรีสุข
๔๗๑ นาวาอากาศโทหญิง ณัธฐินีย
วองวัจนะ
๔๗๒ นาวาอากาศโทหญิง ณิชกานต ปดภัย
๔๗๓ นาวาอากาศโทหญิง ดลพร ดิษฐแยม
๔๗๔ นาวาอากาศโทหญิง ตรีสุคนธ
เอกบรรณสิงห
๔๗๕ นาวาอากาศโทหญิง ทิพยาภรณ จันทร
๔๗๖ นาวาอากาศโทหญิง ทิพวัลย
โพธิ์ทองนาค
๔๗๗ นาวาอากาศโทหญิง เทวี พรหมมินตะ
๔๗๘ นาวาอากาศโทหญิง ธนวรรณ
อํานรรฆสรเดช
๔๗๙ นาวาอากาศโทหญิง นภาพันธุ
ฉิมพาลี
๔๘๐ นาวาอากาศโทหญิง ปรวีย ทองคํา
๔๘๑ นาวาอากาศโทหญิง พิมพหทัย
โยธาสมบัติ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
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๔๘๒ นาวาอากาศโทหญิง ภัทราภรณ
เพชรฤทธิ์
๔๘๓ นาวาอากาศโทหญิง มานิตา มีพรอม
๔๘๔ นาวาอากาศโทหญิง เมสิณี พลนาวี
๔๘๕ นาวาอากาศโทหญิง วรพิมพ
เลี้ยงประยูร
๔๘๖ นาวาอากาศโทหญิง วรารัตน
อินทับทิม
๔๘๗ นาวาอากาศโทหญิง วันวิสา
พงศผาสุก
๔๘๘ นาวาอากาศโทหญิง วาริกา ยามเที่ยง
๔๘๙ นาวาอากาศโทหญิง ศิราภรณ
โชติบุตร
๔๙๐ นาวาอากาศโทหญิง ศิริพร เองฉวน
๔๙๑ นาวาอากาศโทหญิง ศิวากร อ่ําทรัพย
๔๙๒ นาวาอากาศโทหญิง สมฤดี ขุนสูงเนิน
๔๙๓ นาวาอากาศโทหญิง สวรัตน
พูนทวีธรรม
๔๙๔ นาวาอากาศโทหญิง สาธนี งามสงา
๔๙๕ นาวาอากาศโทหญิง แสงรวี เสนีย
๔๙๖ นาวาอากาศโทหญิง อมรา เขียวมณี
๔๙๗ นาวาอากาศโทหญิง อรฉัตร ศรีเจริญ
๔๙๘ นาวาอากาศโทหญิง อรนิตย นาคเกื้อ
๔๙๙ นาวาอากาศโทหญิง อังควรา
กุลศิริวนิชย

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๕๐๐ นาวาอากาศตรีหญิง กนกอร
ประทุมวัน
๕๐๑ นาวาอากาศตรีหญิง กรรณิกา
วิชัยเนตร
๕๐๒ นาวาอากาศตรีหญิง ขจรจิตต ชิณพงศ
๕๐๓ นาวาอากาศตรีหญิง ขวัญนคร ชุบทอง
๕๐๔ นาวาอากาศตรีหญิง จุฑารัตน
เทพจิตร
๕๐๕ นาวาอากาศตรีหญิง บุศรินทร
บุญเต็มแลว
๕๐๖ นาวาอากาศตรีหญิง ปรารถนา
รักขนาม
๕๐๗ นาวาอากาศตรีหญิง ปทมา วงคนิธิกุล
๕๐๘ นาวาอากาศตรีหญิง พจมาลย
ประทานทอง
๕๐๙ นาวาอากาศตรีหญิง พัชราพรรณ
บุญเฉลิม
๕๑๐ นาวาอากาศตรีหญิง เพ็ญประภา
สังขแกว
๕๑๑ นาวาอากาศตรีหญิง ภูวรินทร พึ่งฉิ่ง
๕๑๒ นาวาอากาศตรีหญิง มัชฌิมา อุนโพธิ
๕๑๓ นาวาอากาศตรีหญิง เมษิยา จอยรุง
๕๑๔ นาวาอากาศตรีหญิง รุงนภา จุงเปง
๕๑๕ นาวาอากาศตรีหญิง ศิริณา
กมณฑลาภิเษก

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
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๕๑๖ นาวาอากาศตรีหญิง ศิริพร
เรืองสุวรรณ
๕๑๗ นาวาอากาศตรีหญิง สามิตรี ชัยชะนะ
๕๑๘ นาวาอากาศตรีหญิง สิรินันท ชูเชิด
๕๑๙ นาวาอากาศตรีหญิง แสงเดือน ศิริพร
๕๒๐ นาวาอากาศตรีหญิง หทัยรัตน
รัตนคุณูประการ
๕๒๑ นาวาอากาศตรีหญิง อังคณา คําสอน
๕๒๒ นาวาอากาศตรีหญิง อารยา ดารารัตน
๕๒๓ นาวาอากาศตรีหญิง อิสราภรณ
ณ นคร
๕๒๔ นาวาอากาศตรีหญิง อุไรรัตน รัตนสิงห
๕๒๕ นาวาอากาศตรีหญิง อุไรวรรณ พิจิตร
๕๒๖ เรืออากาศเอกหญิง จารุณี กลยนี
๕๒๗ เรืออากาศเอกหญิง จินตนา เนขุนทด
๕๒๘ เรืออากาศเอกหญิง ณหทัย เนตรบังอร
๕๒๙ เรืออากาศเอกหญิง ทัศนีย ศรีบุญเรือง
๕๓๐ เรืออากาศเอกหญิง นาถตยา ขุนทอง
๕๓๑ เรืออากาศเอกหญิง นิธิวดี จิตพิภพ
๕๓๒ เรืออากาศเอกหญิง มณีรัตน เฮงรัศมี
๕๓๓ เรืออากาศเอกหญิง ยุพเรศ ภิรมยภักดิ์
๕๓๔ เรืออากาศเอกหญิง วรรณวิษา
แกวศรีทัด
๕๓๕ เรืออากาศเอกหญิง วรวลัญช
งามวงศวัฒน

๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เรืออากาศเอกหญิง วิมล นาคทอง
เรืออากาศเอกหญิง สรัลรัตน ศุภนคร
เรืออากาศเอกหญิง หนึ่งฤทัย ทองหนู
เรืออากาศเอกหญิง อัจฉราพร อุดาหน
เรืออากาศเอกหญิง อัญชนาพร
ทองอินทร
เรืออากาศโทหญิง กาญจนา
กสิกิจกรรม
เรืออากาศโทหญิง กานตพิชชา คํารักษ
เรืออากาศโทหญิง คชาภรณ
แกวจันทร
เรืออากาศโทหญิง จินตนา พุมชะเอม
เรืออากาศโทหญิง จุฑารัตน
สุดเลิศสิน
เรืออากาศโทหญิง ฐภัสทนัน อุไรงาม
เรืออากาศโทหญิง ณิชพัทร ชนะรบ
เรืออากาศโทหญิง นันทิตา
เหมือนฤทธิ์
เรืออากาศโทหญิง นิรัญจวน แซหวน
เรืออากาศโทหญิง นุชนาถ อุบล
เรืออากาศโทหญิง เบญจมาภรณ
ทองใบ
เรืออากาศโทหญิง เบญญาภา
แจมจํารัส
เรืออากาศโทหญิง ปนัดดา ภิรมยกุล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕๕๔ เรืออากาศโทหญิง ประภัสสร
ตุนชัยภูมิ
๕๕๕ เรืออากาศโทหญิง พิชญาภรณ ทับฉ่ํา
๕๕๖ เรืออากาศโทหญิง พิมพศุภัชณ
อินทรเอม
๕๕๗ เรืออากาศโทหญิง เพ็ญธวี ประสาน
๕๕๘ เรืออากาศโทหญิง ภศิชา สุขสําอางค
๕๕๙ เรืออากาศโทหญิง มัทนา ขุนบุญจันทร
๕๖๐ เรืออากาศโทหญิง รภัสศา ราชวัตร
๕๖๑ เรืออากาศโทหญิง รัตนสุดา
แดนสูงเนิน
๕๖๒ เรืออากาศโทหญิง ลักขณา ทองปลิว
๕๖๓ เรืออากาศโทหญิง ลัดดา วังคีรี
๕๖๔ เรืออากาศโทหญิง วรพร ปราคํา
๕๖๕ เรืออากาศโทหญิง วิธิดา
มวงนอยเจริญ
๕๖๖ เรืออากาศโทหญิง วิภา บุญนิล
๕๖๗ เรืออากาศโทหญิง ศศินีย เย็นตั้ง
๕๖๘ เรืออากาศโทหญิง สินีนาถ วนัสบดี
๕๖๙ เรืออากาศโทหญิง สุชัญญญา ไตรอุดม
๕๗๐ เรืออากาศโทหญิง สุนันทธา กงไฉ
๕๗๑ เรืออากาศโทหญิง สุพัตรา ไมจันทร
๕๗๒ เรืออากาศโทหญิง สุพิชญา เพชรนิล
๕๗๓ เรืออากาศโทหญิง สุภาพร ใจตรง
๕๗๔ เรืออากาศโทหญิง สุวิมล เก็งวินิจ

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๕๗๕ เรืออากาศโทหญิง อาฟชะฮ มูเก็ม
๕๗๖ เรืออากาศตรีหญิง กัญญาภัค
พรอมสุขสันต
๕๗๗ เรืออากาศตรีหญิง เขมจิรา
พชรวิรุฬหสิน
๕๗๘ เรืออากาศตรีหญิง จรัสศรี
ประครองศิลป
๕๗๙ เรืออากาศตรีหญิง จิราภรณ
จันทรเรืองฉาย
๕๘๐ เรืออากาศตรีหญิง จีราวรรณ
ขาขุนทด
๕๘๑ เรืออากาศตรีหญิง ชุตมา ตีบจันทร
๕๘๒ เรืออากาศตรีหญิง ณินทรลดา
สินชัยวุฒิวงศ
๕๘๓ เรืออากาศตรีหญิง ดวงกมล
ปรางคแกว
๕๘๔ เรืออากาศตรีหญิง ธนิสร อรุณโรจน
๕๘๕ เรืออากาศตรีหญิง ธิดารัตน กองชาง
๕๘๖ เรืออากาศตรีหญิง นวนารี เสือใหญ
๕๘๗ เรืออากาศตรีหญิง นันทนภัส โตมาก
๕๘๘ เรืออากาศตรีหญิง นันทพร ศรีวังแกว
๕๘๙ เรืออากาศตรีหญิง นาฏนดา
หอมจันทร
๕๙๐ เรืออากาศตรีหญิง นิพรทิพย ปรั้วบุตร
๕๙๑ เรืออากาศตรีหญิง บงกช ทองอยู

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๘๘
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๕๙๒ เรืออากาศตรีหญิง ปณณภรณ
อินทปาน
๕๙๓ เรืออากาศตรีหญิง ปยะพร ศรีคําวงศ
๕๙๔ เรืออากาศตรีหญิง พรหมพักตร
สุนันทะ
๕๙๕ เรืออากาศตรีหญิง พรอมพรรณ รังสี
๕๙๖ เรืออากาศตรีหญิง พัชรี พิไชยแพทย
๕๙๗ เรืออากาศตรีหญิง พันธทิพา วงศชูเวช
๕๙๘ เรืออากาศตรีหญิง พียรัตน
พจนปฏิญญา
๕๙๙ เรืออากาศตรีหญิง มรกต กิจเจา
๖๐๐ เรืออากาศตรีหญิง มลฤดี จิตรีนิตย
๖๐๑ เรืออากาศตรีหญิง รวีวรรณ ดานศรีสุข
๖๐๒ เรืออากาศตรีหญิง รัตนา สีเหลือง
๖๐๓ เรืออากาศตรีหญิง รุงนารี ทวีฤทธิ์
๖๐๔ เรืออากาศตรีหญิง ลัดดาวัลย พลเยี่ยม
๖๐๕ เรืออากาศตรีหญิง วันดี สะสี
๖๐๖ เรืออากาศตรีหญิง วิจิตรา มาลาพันธ
๖๐๗ เรืออากาศตรีหญิง ศิริพร โสภากันต
๖๐๘ เรืออากาศตรีหญิง ศุภัชฌา สุนีย
๖๐๙ เรืออากาศตรีหญิง เศาวณี พุกนอย
๖๑๐ เรืออากาศตรีหญิง สยุมพร มิรัตนไพร
๖๑๑ เรืออากาศตรีหญิง สายสุนีย ยาวิชัย
๖๑๒ เรืออากาศตรีหญิง สุกัญญา บับภาวัน
๖๑๓ เรืออากาศตรีหญิง สุชาดา เอกพจน

๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เรืออากาศตรีหญิง สุปรียา ศรีจริต
เรืออากาศตรีหญิง เสาวภา ถาวรกูล
เรืออากาศตรีหญิง อนิสา สูงกลาง
เรืออากาศตรีหญิง อะฐิตา สั่งศรี
เรืออากาศตรีหญิง อัจฉรา ปนดี
เรืออากาศตรีหญิง อัฉราพรรณ
กลิ่นหอม
เรืออากาศตรีหญิง อุบลรัตน ชัยหาญ
พันจาอากาศเอกหญิง กรกัลยารัตน
เซี่ยงหว็อง
พันจาอากาศเอกหญิง กรรณิกา
หลิมวานิช
พันจาอากาศเอกหญิง กัลยา
ดวงสะอาด
พันจาอากาศเอกหญิง กุลฑาทิพย
บัวทอง
พันจาอากาศเอกหญิง กุหลาบ อิ่มใจ
พันจาอากาศเอกหญิง ขนิษฐา
สาระสนธิ
พันจาอากาศเอกหญิง ขวัญเรือน
ออนมะลัง
พันจาอากาศเอกหญิง จิตราภา
ปูเรือน
พันจาอากาศเอกหญิง จุฬาลักษณ
ใจรังษี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๘๙
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๖๓๐ พันจาอากาศเอกหญิง ชลดา
สินสุขภัทร
๖๓๑ พันจาอากาศเอกหญิง ชอทิพย
เหลาพิลัย
๖๓๒ พันจาอากาศเอกหญิง ชัชรีวรรณ
สุดสําริด
๖๓๓ พันจาอากาศเอกหญิง ญาณวดี
บูรณเสน
๖๓๔ พันจาอากาศเอกหญิง ณฐนิษฐ
กระแสโสม
๖๓๕ พันจาอากาศเอกหญิง ณุญาภรณ
เหมมาลา
๖๓๖ พันจาอากาศเอกหญิง ทิพยวรรณ
อรัญญิก
๖๓๗ พันจาอากาศเอกหญิง ธารทิพย
สุวรรณ
๖๓๘ พันจาอากาศเอกหญิง ธิดารัตน
กลับจันทร
๖๓๙ พันจาอากาศเอกหญิง นพมาศ บุญใส
๖๔๐ พันจาอากาศเอกหญิง นรินทรพร
ศรีโสภา
๖๔๑ พันจาอากาศเอกหญิง นฤมล
เนียมกูล
๖๔๒ พันจาอากาศเอกหญิง นฤมล
พัฒนราช

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๖๔๓ พันจาอากาศเอกหญิง บุบผาชาติ
ไตรอุดม
๖๔๔ พันจาอากาศเอกหญิง เบญจวรรณ
วรรณวงศ
๖๔๕ พันจาอากาศเอกหญิง ปทิดา
โพธิ์เชียงราก
๖๔๖ พันจาอากาศเอกหญิง ปวันภรณ
รุงเรือง
๖๔๗ พันจาอากาศเอกหญิง ปาริชาติ
รวมชาติ
๖๔๘ พันจาอากาศเอกหญิง พนิตา
ธรรมวาจารย
๖๔๙ พันจาอากาศเอกหญิง พรทิพยพา
ประทุมรัตน
๖๕๐ พันจาอากาศเอกหญิง พิชาภัค คงสกุล
๖๕๑ พันจาอากาศเอกหญิง ภวยา ธรรมสุรีย
๖๕๒ พันจาอากาศเอกหญิง มณฑิชา
อันลือไชย
๖๕๓ พันจาอากาศเอกหญิง มัจศิมา
ชนะวัฒน
๖๕๔ พันจาอากาศเอกหญิง รัตติกาล
นันทประไพ
๖๕๕ พันจาอากาศเอกหญิง วารุณี จันทวงษ
๖๕๖ พันจาอากาศเอกหญิง วาสนา
ชํานาญศรี
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หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๖๕๗ พันจาอากาศเอกหญิง วิภาดา
สุพรรณพงค
๖๕๘ พันจาอากาศเอกหญิง วิภาวี
ประภาสะวัต
๖๕๙ พันจาอากาศเอกหญิง วิราวรรณ
จอมคีรี
๖๖๐ พันจาอากาศเอกหญิง วิลาสินี ดวงมาก
๖๖๑ พันจาอากาศเอกหญิง วิสาขา คําวันสา
๖๖๒ พันจาอากาศเอกหญิง วิสารกร
คุณนิธิวุฒิ
๖๖๓ พันจาอากาศเอกหญิง ศิรินญา สราง
๖๖๔ พันจาอากาศเอกหญิง ศิรินทรญา
โคตรบรรเทา
๖๖๕ พันจาอากาศเอกหญิง ศุภานัน
เจริญคุณ

(เลมที่ ๑๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๖๖๖ พันจาอากาศเอกหญิง สรอยเพชร
ดวงวิเศษ
๖๖๗ พันจาอากาศเอกหญิง สรารมย
ณรงคราช
๖๖๘ พันจาอากาศเอกหญิง สิริพร
สมรวิบูลย
๖๖๙ พันจาอากาศเอกหญิง สุธาสินี
วงษศรีแกว
๖๗๐ พันจาอากาศเอกหญิง อมราวดี
สุวรรณจันทร
๖๗๑ พันจาอากาศเอกหญิง อุทัยวรรณ
อินทรลักษณ
๖๗๒ พันจาอากาศเอกหญิง อุษณีย ศรีเลี้ยง
๖๗๓ พันจาอากาศโทหญิง ณรัชวีร
สังขตะอําพน

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

พลตํารวจโท ภาคภูมิภิภัทฒ สัจจพันธุ
พลตํารวจตรี ชัชนันท ลีระเติมพงษ
พลตํารวจตรี ชัยนวัฒน อรัญวัฒน
พลตํารวจตรี ชูชาติ โชคสถาพร
พลตํารวจตรี เชาวรัช สมแกว
พลตํารวจตรี ธนธัช นอยนาค
พลตํารวจตรี ธีระพงษ วงษรัฐพิทักษ
พลตํารวจตรี เนติพงศ ธาตุทําเล
พลตํารวจตรี พยูห ธนะศรีสืบวงศ

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

พลตํารวจตรี ไพศาล ลือสมบูรณ
พลตํารวจตรี มานพ สุคนธธนพัฒน
พลตํารวจตรี เมธี รักพันธุ
พลตํารวจตรี วรา เวชชาภินันท
พลตํารวจตรี วัฒนา ยี่จีน
พลตํารวจตรี วันชัย ธารณธรรม
พลตํารวจตรี วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์
พลตํารวจตรี วิวัฒน คําชํานาญ
พลตํารวจตรี วิสูตร นาคจู

