เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๖๔
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ํากวาสายสะพาย รวมทั้งสิ้น ๒๓๖,๙๕๕ ราย
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑๕ พันจาอากาศเอกหญิง ชัชญาดา
ศรีพยัคฆ
๑๑๖ พันจาอากาศเอกหญิง นงนุช
มาตทวงษ
๑๑๗ จาสิบโทหญิง พนิดา อุดมสินธุ
๑๑๘ พันจาโทหญิง ณัฏฐกันย นนทสิทธิ์
๑๑๙ พันจาโทหญิง สุภาวดี ชาติสุวรรณ
๑๒๐ จาสิบตรีหญิง กนกวรรณ ศรีษะรเกษ
๑๒๑ จาสิบตรีหญิง คํานึง ดุลยวารีทรัพย
๑๒๒ จาสิบตรีหญิง ชนัดดา ปนคุม
๑๒๓ จาสิบตรีหญิง ชัชสุดา วงศวิวัฒน
๑๒๔ จาสิบตรีหญิง นัฐกานต โปทาหลี
๑๒๕ จาสิบตรีหญิง นัฐกานต วะโหรัมย
๑๒๖ จาสิบตรีหญิง ประภาพร นาคชู
๑๒๗ จาสิบตรีหญิง ปยะพร หวยหงษทอง
๑๒๘ จาสิบตรีหญิง ปุณยนุช โสรัมย
๑๒๙ จาสิบตรีหญิง ภัทราพร โลหิตนาวี
๑๓๐ จาสิบตรีหญิง วรรณิสา สิทธาจารย

๑
๒
๓
๔
๕

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐

จาสิบตรีหญิง สมอราม ลีจํานงค
จาสิบตรีหญิง สุมาลัย ศรีสลุง
พันจาตรีหญิง ธันยพัตน เครืองรัมย
พันจาตรีหญิง ธารารัตน เครือกลัด
พันจาตรีหญิง มีนาวรรณ คดีรักษ
พันจาตรีหญิง วสุ กลิ่นประชา
พันจาตรีหญิง วิชชุดา จันทรสุวรรณ
พันจาตรีหญิง ศศิพิมล เชือดกิ่ง
พันจาตรีหญิง สายชล สระเสริม
พันจาอากาศตรีหญิง ดวงสมร
รุจิวรรณ
๑๔๑ พันจาอากาศตรีหญิง เนตรนภา
เพ็ญเพียร
๑๔๒ พันจาอากาศตรีหญิง พชรมล
ทอดสนิท
๑๔๓ พันจาอากาศตรีหญิง อชิรณัญช
พันธประดิษฐ

กองบัญชาการกองทัพไทย
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๒๑ ราย)
พันเอก กาญจนะดิษฐ ใยเกตุ
๖ พันเอก เจริญ ปานปลอด
พันเอก เกรียงไกร ประดิษฐ
๗ พันเอก ชวลิต เกตุอรุณ
พันเอก เกรียงศักดิ์ นิลจุลกะ
๘ พันเอก ชัยวัฒน โชติยานนท
พันเอก จิรายุ จิตธรรม
๙ พันเอก ชิตพล แกวพรหม
พันเอก จีรศักดิ์ เคนทวาย
๑๐ พันเอก ฑีฆายุ เสนานิกรม

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

พันเอก ณัฏฐาภูมิ นิกร
พันเอก ดิษพงศ โชตะมังสะ
พันเอก เดชชาติ บุญแกวสุข
พันเอก เดชา โททอง
พันเอก ถาวร เกตุทองมา
พันเอก ธนบดี กรดจํารูญ
พันเอก ธนพัฒน พัฒเสมา
พันเอก ธนภัทร พักพํานัก
พันเอก ธวัชชัย สิทธิแกว
พันเอก นิโรธ ทองมวง
พันเอก บันเทิง ถาวรพฤกษ
พันเอก ประสิทธิ์ เติมชาติ
พันเอก ประสิทธิ์ศักดิ์ อ่ําประสิทธิ์
พันเอก เผาพันธ เจนนุวัตร
พันเอก พุทธิพร ทิพวาที
พันเอก ไพบูลย ศิตศิรัตน
พันเอก ภัทรกร ดําสวัสดิ์
พันเอก ภารวี อรรถกมล
พันเอก ภูมภัสส ดาวเรือง
พันเอก มนตรี โปษณเจริญ
พันเอก ยุทธนา สารถี
พันเอก รณฤทธิ์ หวัดสูงเนิน
พันเอก รังสรรค ผดุงบุตร
พันเอก รังสรรค โวหาร
พันเอก รุงศักดิ์ หงษทอง

หนา ๑๗
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 ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันเอก วรเทพ รัตโนทัย
พันเอก วิษณุ เกตุปรากฏ
พันเอก วิษณุ ณ บางชาง
พันเอก วิสุทธิ์ เนียมพูลทอง
พันเอก วุฒิพงษ พรหมสวัสดิ์
พันเอก ศักดิ์สิทธิ์ ลิ้มสุขนิรันดร
พันเอก ศาสตรา พรมทะ
พันเอก ศิวรักษ เจริญยิ่ง
พันเอก ศิวะวุฒิ วานิชย
พันเอก สพล โตอดิเทพย
พันเอก สมชาย แยมตวน
พันเอก สรรเพชญ บุญแจมรัตน
พันเอก สราวุฒิ กันเอี่ยม
พันเอก สาคร ทองอินทร
พันเอก สุรินทร สุธรรมพงษ
พันเอก สุวัจชัย บุญสม
พันเอก อนุรุทธิ์ ทับคลาย
พันเอก อรรถสิทธิ์ สิทธิถาวร
พันเอก อิทธิพล ปนพรหม
พันเอก อุเทน เอี่ยมสอาด
พันเอก เอกชัย สายะสิทธิ์
นาวาเอก ฉัฐนันท โพธิ์ยอย
นาวาเอก ปาลวัฒน ชัยประสาธน
นาวาเอก ปลันธน อ่ําสําอางค
นาวาเอก ยุทธนา แสงมา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๖๑ นาวาเอก รัฐนินท เมธีวัชรพัฒน
๖๒ นาวาเอก อัครเดช ขวัญอยู
๖๓ นาวาอากาศเอก กิจติพงษ
จิญหโณภาสกุล
๖๔ นาวาอากาศเอก จงเจต วัชรานันท
๖๕ นาวาอากาศเอก ฉัตรชัย เฉียบแหลม
๖๖ นาวาอากาศเอก เชิดชู ชูเสน
๖๗ นาวาอากาศเอก เนติภัทร ภัทรกุลชัย
๖๘ นาวาอากาศเอก ประสงค หิรัญญการ
๖๙ นาวาอากาศเอก วิเชียร ไชยดํา
๗๐ นาวาอากาศเอก วิเชียร โนรี
๗๑ นาวาอากาศเอก สกัณฐ สัตยดิษฐ
๗๒ นาวาอากาศเอก สมภพ ศรีหิรัญ
๗๓ นาวาอากาศเอก สินธุนที เอกจรรยา
๗๔ นาวาอากาศเอก สุทัศน ไผทรัตน
๗๕ นาวาอากาศเอก อธิสพล สังขรัตน
๗๖ นาวาอากาศเอก อโนชา รัชพรมงคล
๗๗ นาวาอากาศเอก อัศวิน จิตรมณีกาญจน
๗๘ นาวาอากาศเอก อิทธิกร เกษตรสุนทร
๗๙ นาวาอากาศเอก เอกเทวัญ มะโนวงศ
๘๐ พันเอกหญิง กฤติยา เสนาพลสิทธิ์
๘๑ พันเอกหญิง กวินฟา ศักดิ์ดี
๘๒ พันเอกหญิง จิตรลดา หนูนิมิตร
๘๓ พันเอกหญิง ฉันทนา สุขเกิด
๘๔ พันเอกหญิง ฐนิดา อรัณยะนาค

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

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันเอกหญิง นัษฐา ธรรมสุทธิกุล
พันเอกหญิง ปภัสสร พงษประเทศ
พันเอกหญิง ปยภรณ ธนานิธิศักดิ์
พันเอกหญิง พรรณทิพา วัชรวิภาค
พันเอกหญิง ภภัสสร สอนซื่อ
พันเอกหญิง ภาวดี ดวงแดง
พันเอกหญิง ลินดา เกษสาคร
พันเอกหญิง วรรธิดา
พิชัยรณรงคสงคราม
พันเอกหญิง วัลภา ศรีโพธิ์
พันเอกหญิง วัลลภา คงดิศ
พันเอกหญิง สุทธวรรณ ธานี
พันเอกหญิง สุมาลี สุขพูลผล
พันเอกหญิง สุรพีย มาสมบูรณ
พันเอกหญิง อภิรา นิลรัตน ณ อยุธยา
พันเอกหญิง อุมาดา ปนทอง
นาวาเอกหญิง กรรณาภรณ พรชัย
นาวาเอกหญิง เดนสุรางค ภิรมยสวัสดิ์
นาวาเอกหญิง นิธิวดี เอี่ยมขํา
นาวาเอกหญิง ปานทิพย สันทัดเลขา
นาวาเอกหญิง ราตรี ตะพันธุ
นาวาเอกหญิง ละอองดาว สุวรรณพงษ
นาวาเอกหญิง ลักษณา กลิ่นโสภณ
นาวาเอกหญิง สิริรัตน เนียมอินทร
นาวาเอกหญิง สุประวีณ ณ นคร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐๙ นาวาเอกหญิง สุมณฑา เชื้อพุทธ
๑๑๐ นาวาเอกหญิง อาภา แกวกระมล
๑๑๑ นาวาอากาศเอกหญิง กนิษฐา
พนมนครินทร
๑๑๒ นาวาอากาศเอกหญิง กรรณิการ
ครุธสิน
๑๑๓ นาวาอากาศเอกหญิง กฤตชญา
จันทรลอยเมฆ
๑๑๔ นาวาอากาศเอกหญิง ชุติมา เสียงลอย
๑๑๕ นาวาอากาศเอกหญิง เบญจมาศ
ชวดนุช
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๑๖ นาวาอากาศเอกหญิง ปวีณา แตงรม
๑๑๗ นาวาอากาศเอกหญิง ปานณาถ
คณานุกูล
๑๑๘ นาวาอากาศเอกหญิง สุคนธ ตนกัญญา
๑๑๙ นาวาอากาศเอกหญิง สุภาภรณ
พิรุณสาร
๑๒๐ นาวาอากาศเอกหญิง อัจฉรา
กาละจิตต
๑๒๑ นาวาอากาศเอกหญิง อัจฉรา
ฉินนะโสต

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๖๘ ราย)
พันเอก กิตติชัย ขวัญอยู
๑๔ พันเอก ชาตรี พูลมี
พันเอก คนัชญพัศ กุลเสวตร
๑๕ พันเอก ณฐพล ผิวเณร
พันเอก คมกฤษ แนบกลาง
๑๖ พันเอก ณรงค ไชยมาตย
พันเอก คมนสิทธิ์ ตันตยานุรักษ
๑๗ พันเอก ณวณัฐ มุยจีน
พันเอก คันฉัตร เพชรจันทร
๑๘ พันเอก ณัฐพล สวนเสริมผล
พันเอก จําลอง วงษศรี
๑๙ พันเอก เดชาวุฒิ ฉ่ําเฉียวกุล
พันเอก จีระศักดิ์ บรรเทิง
๒๐ พันเอก ตระกูล ไทยสมัคร
พันเอก จุลพงษ เดชกลา
๒๑ พันเอก ทองคํา ดาบพิมพจับ
พันเอก เฉลยศักดิ์ จันทรไทย
๒๒ พันเอก เทพทอง อินทรทัต
พันเอก ชยพล คําสุวรรณ
๒๓ พันเอก ธงชัย ธีระภาพ
พันเอก ชลธิศ เหมะธุลิน
๒๔ พันเอก ธนพล จิ๋วเจริญ
พันเอก ชาคริต ดิสถาพร
๒๕ พันเอก ธิติโชต พรมโสภา
พันเอก ชาณัฐ วิโรจนศิรศักดิ์
๒๖ พันเอก ธีรพล นามแกว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒

พันเอก ธีระยุทธ บุญโชติ
พันเอก นุกูล กฤษณะสุวรรณ
พันเอก บดินทร แกวขันตี
พันเอก บัญชา เผือกเทศ
พันเอก ประยุกต ตรีเมฆ
พันเอก ประเสริฐ หาญยุทธ
พันเอก ปยพันธ กุมารสิงห
พันเอก พนม นรายิ้ว
พันเอก พยุงศักดิ์ จันทิมางกูร
พันเอก พลยา ศรีขัดเคา
พันเอก พิทักษพงษ พันธุประยูร
พันเอก พินัยธรณ เรืองขจร
พันเอก ภาคภูมิ ศิริพันธ
พันเอก มาโนช จักสาน
พันเอก โยธิน กุระคํา
พันเอก รัชกฤช ศรีออน
พันเอก ฤทธิไกร จันทรเหมือน
พันเอก ลําพันธุ แสงทอง
พันเอก วรวรรธน วงศวรธนนนท
พันเอก วรายุ บุญชัย
พันเอก ศรัณย เจียมเจริญ
พันเอก ศิรพล แผวพลสง
พันเอก ศิระ หวยหงษทอง
พันเอก ศิวกร บุญกอน
พันเอก ศุภกฤต เอกศิริ
พันเอก ศุภเจษฎ วิชัยสืบ

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันเอก สภา เผาฉาน
พันเอก สมศักดิ์ ไชยรักษ
พันเอก สามารถ มุกดาหาร
พันเอก สุเทพ มาลัยพวง
พันเอก สุภการ จันทรพุฒ
พันเอก หรรษา เพิ่มพูล
พันเอก อนุชา กลิ่นชะเอม
พันเอก อนุวัตร เก็บรักษา
พันเอก อภิราม ธรรมสาร
พันเอก อรุณ สิงหรา
พันเอก อัศณีย เลี้ยงรักษา
พันเอก อุดมพงษ อรุณฤกษ
พันเอก ฮาซัน หะยีอารง
นาวาเอก กิตติศักดิ์ นิยมเดชา
นาวาเอก ชนุตร ธรรมยศ
นาวาเอก ธงชัย ตรุวรรณ
นาวาเอก พลพรรค มวงวัฒนะ
นาวาเอก พิษณุโลก จันทะแสน
นาวาเอก ภูริวัฒ มนสิชาวรกุล
นาวาเอก มนูญ วิรยศิริ
นาวาเอก รังสรรค หวานนุน
นาวาเอก วิเชียร อุไรพันธุ
นาวาเอก สันติวัน บริบาล
นาวาเอก สุพจน บุนนาค
นาวาอากาศเอก กัน วรพล
นาวาอากาศเอก ฉัตรชัย แกววิรุฬ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓

หนา ๒๑
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นาวาอากาศเอก ชุติเดช เทศหริ่ง
นาวาอากาศเอก โชติ จันทรวัง
นาวาอากาศเอก ณัฐภพ ราชาภรณ
นาวาอากาศเอก ทศพร อนงค
นาวาอากาศเอก ทักษิณ จันทรศร
นาวาอากาศเอก ธีระพล มุทุสิทธิ์
นาวาอากาศเอก นิคม บุญไสย
นาวาอากาศเอก นิธิวัฒน โตะนาค
นาวาอากาศเอก บุญสง โชติชวง
นาวาอากาศเอก ประวิทย คุณราช
นาวาอากาศเอก ปราโมทย ศิลาโชติ
นาวาอากาศเอก ปุณณะ ปุณณะเวส
นาวาอากาศเอก พิสันต ตั้งใจ
นาวาอากาศเอก ยุทธนา กําแพงนิล
นาวาอากาศเอก รณพล พุมประทีป
นาวาอากาศเอก วรพล เนตรหาญ
นาวาอากาศเอก วรวัฒน สุริยะพันธุ
นาวาอากาศเอก วรุตม ทิพยมณเฑียร
นาวาอากาศเอก สมัย ธรมีฤทธิ์
นาวาอากาศเอก สุรชัย พุทธิฤทธิ์
นาวาอากาศเอก อภิชาต โปรงสละ
นาวาอากาศเอก อํานวย เกิดแกว
พันเอกหญิง กนกนภา สิงหป
พันเอกหญิง กนกรัตน พฤกษา
พันเอกหญิง เกษศรินทร เทพบริสุทธิ์

๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันเอกหญิง จินตนา แปนตระการ
พันเอกหญิง ชนกกานต ธงสมบัติ
พันเอกหญิง ชนิตา สายะตานันท
พันเอกหญิง ชลธิรา คลายโอภาส
พันเอกหญิง ชอทิพย วรรณมาศ
พันเอกหญิง ฐิติมา ศิวาดํารงค
พันเอกหญิง ณัฏฐวรรณ
สุวรรณประเสริฐ
พันเอกหญิง ดลนภา เอียดคง
พันเอกหญิง ดวงเดือน ปญจนะ
พันเอกหญิง ธมลวรรณ ตั้งวงษเจริญ
พันเอกหญิง นพพร ไทยสวัสดิ์
พันเอกหญิง นันทิดา คลายโอภาส
พันเอกหญิง บุณณญาณ เลืองนรเสตถ
พันเอกหญิง ประภาพรรณ ลบล้ําเลิศ
พันเอกหญิง ปวีณา เทพศิริ
พันเอกหญิง พรนิสา รัตนชื่น
พันเอกหญิง พัชราภรณ ปนวันนา
พันเอกหญิง ภัททิยา ชัยชนะ
พันเอกหญิง ภัสสร โกนสันเทียะ
พันเอกหญิง มัญชุสา ขุนทอง
พันเอกหญิง เรณู พุทธา
พันเอกหญิง วนิดา ยศธนายน
พันเอกหญิง วรดา ศรีศุข
พันเอกหญิง วรรธนา ผิวงาม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐

หนา ๒๒
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พันเอกหญิง วันฮานีซะห สะแลแม
พันเอกหญิง ศศิรินทร เยี่ยมสถาน
พันเอกหญิง ศิรณัฏฐ เชนะโยธิน
พันเอกหญิง สมทรง สุดเสนาะ
พันเอกหญิง สมัญญา พันธุวัฒนา
พันเอกหญิง สรัญญา ยุทธสารประสิทธิ์
พันเอกหญิง สริญญา บูรณะบุตร
พันเอกหญิง สิริภัสสร สัณหจันทร
พันเอกหญิง สุดารัตน ปทมาสราวุธ
พันเอกหญิง อนุรักษ ธนะวิทย
พันเอกหญิง อภิญญา ไพโรจน
พันเอกหญิง อมรรัตน มหาพิรุณ
นาวาเอกหญิง กนกพร ศรียานนท
นาวาเอกหญิง กนกวรรณ
แสงบรรเจิดกุล
นาวาเอกหญิง กาญจนา ยี่สุน
นาวาเอกหญิง จันทรประภา
กรอบประดับ
นาวาเอกหญิง จุฬาลักษณ ภูทองออน
นาวาเอกหญิง นันทพร เพิ่มเจริญ
นาวาเอกหญิง ปนัตตา เมธาคุณวุฒิ
นาวาเอกหญิง ประคอง ทองเกษร
นาวาเอกหญิง ประภาภรณ ดีไชย
นาวาเอกหญิง พลินี พงษพิพัฒนากุล
นาวาเอกหญิง พัชรา โกมารทัต

๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นาวาเอกหญิง ภาวนา อัฐฐิ
นาวาเอกหญิง รัชฎาภรณ เริ่มลาวรรณ
นาวาเอกหญิง รําพรรณ สมแสน
นาวาเอกหญิง วชิราภรณ ตาละลักษณ
นาวาเอกหญิง วิยะดา เรืองนิคม
นาวาเอกหญิง อภิรดี ประยูรศิริ
นาวาอากาศเอกหญิง กุนทินี ดํารักษ
นาวาอากาศเอกหญิง จารุวรรณ
บุญรอด
นาวาอากาศเอกหญิง จีรวรรณ
จรูญฉาย
นาวาอากาศเอกหญิง ธาริณี เวชมนต
นาวาอากาศเอกหญิง นุชจรีย
เอี่ยมพิมพันธ
นาวาอากาศเอกหญิง ผการัตน
ดวงดาว
นาวาอากาศเอกหญิง พนม อารีมิตร
นาวาอากาศเอกหญิง พัชรภรณ
ภูวรกิจ
นาวาอากาศเอกหญิง ระวิวรรณ
พุกพิกุล
นาวาอากาศเอกหญิง ศรีจันทร วงศผูดี
นาวาอากาศเอกหญิง ศันสนีย นิโรจน
นาวาอากาศเอกหญิง อภิรดี เฮงสิ

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

หนา ๒๓
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(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๓๑๘ ราย)
พันโท กอพงศ แกนโนนสังข
๒๕ พันโท ปานเทพ ยงสวัสดิ์
พันโท กิตติ อิ่มใจ
๒๖ พันโท พงศพัฒ หนูกลัด
พันโท กิตติพงศ บัวลอย
๒๗ พันโท พจน ขาวฉลาด
พันโท กิตติศักดิ์ ธรรมะธารีย
๒๘ พันโท พรเทพ ไวยบูรี
พันโท เกรียงไกร คําหงษา
๒๙ พันโท พัฒนพงศ ชาวโพธิ์
พันโท เกรียงไกร รับประภา
๓๐ พันโท ภานุวฒ
ั น กุลทัตพงษ
พันโท เกียรติสกุล มะลิสุวรรณ
๓๑ พันโท มนูญ ทองกร
พันโท คมน เงินกอน
๓๒ พันโท โยธิน ศิลปชัย
พันโท ชัยวัฒน กิจจานนท
๓๓ พันโท ระพีพัทธ กําลังเอก
พันโท ชาญชัย เสียงดัง
๓๔ พันโท รังสรรค จันทรผา
พันโท ชายแดน กลางประพันธ
๓๕ พันโท รัชชภูมิ เหล็กแท
พันโท ณรงคธรรม หิรัญสิ
๓๖ พันโท รัชต เกิดรวม
พันโท ณัฐวัฒน ธนผลไพศาล
๓๗ พันโท วัฒนพงษ มกรมณี
พันโท ณัฐวุฒิ พรหมดํารงค
๓๘ พันโท วันชัย ทรัพยสิทธิพร
พันโท ดิเรกฤทธิ์ ศรีวะรมย
๓๙ พันโท วานิช บุศยพรรณ
พันโท ทรงกลด จันทรยัง
๔๐ พันโท วิรัตน เจริญภัทราวุฒิ
พันโท ทรงวุฒิ ดีเกษม
๔๑ พันโท วีระ อิ่มเนย
พันโท ทองศรี พลดงนอก
๔๒ พันโท วีระชัย สัตบุตร
พันโท ธนะพัฒน นิธิวีรพัฒน
๔๓ พันโท ศักดิ์ชัย เทียมมณี
พันโท ธีรพงษ หมื่นไกร
๔๔ พันโท สถาพร อัมพรสุวรรณา
พันโท บุญเกื้อ ยิ่งดี
๔๕ พันโท สนอง ปาโพธิ์ชัน
พันโท บุญเชิด ใยดํา
๔๖ พันโท สมบูรณ กลาหาญ
พันโท ปรเมศวร ชะนะรอด
๔๗ พันโท สมพนธ แสงสุข
พันโท ประเมศฐ เรืองเมธาพันธ
๔๘ พันโท สมภพ นันทสารสุวรรณ

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

พันโท สามารถ พนพาล
พันโท สายชล ดวงบุตร
พันโท สิริศักดิ์ สุกใส
พันโท สุขขี พรมพินิจ
พันโท สุรเวท ศิริพานิช
พันโท เสริมชาติ จุยานนท
พันโท โสตถิพันธ พึ่งธรรมจิตต
พันโท อภิรักษ อุนเจริญ
พันโท อรรณพ กระตายทอง
พันโท อัครเดช ซอนเพชร
พันโท อัครภัทร จุลละเกศ
พันโท อาร-พันธุดี สะอะ
นาวาโท ชนะยุทธ มาถา
นาวาโท ชวาล ตมิศานนท
นาวาโท ชิราวัฒน ขวดแกว
นาวาโท ทัศนัย บุญมา
นาวาโท ธีรศักดิ์ พลับพลาทอง
นาวาโท พีรพัฒน ปูผา
นาวาโท เพทาย บรรจงกิจ
นาวาโท สมชาย พุมแยม
นาวาโท สายชล บุญแกว
นาวาโท สุรชาติ ภักดี
นาวาโท อดินันต วาแมดีซา
นาวาโท อนันต พวงทอง
นาวาโท อาทิตย มีสมมนต

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

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

นาวาอากาศโท เจตนิพิฐ บัวไพรินทร
นาวาอากาศโท ฉัตรชัย อินทโชติ
นาวาอากาศโท เชิดชัย เทพดู
นาวาอากาศโท ทวีศักดิ์ ใจยะเสน
นาวาอากาศโท ธงชัย เดชวิลัย
นาวาอากาศโท บุญเลิศ กลองเจริญ
นาวาอากาศโท วชิระ ราษฎรดี
นาวาอากาศโท ศักดา ติวุตานนท
นาวาอากาศโท สมเกียรติ กันเหมือนญาติ
นาวาอากาศโท อาณัติ วัฒนานุสสรณ
พันตรี กฤษดา เคาแคน
พันตรี คณาวุฒิ สุขชาวนา
พันตรี คมกฤช หมอทรัพย
พันตรี จาตุรนต หวังจิตร
พันตรี จิรพลวัสส สุรินคํา
พันตรี เจษฎายุทธ จันทกรณ
พันตรี เฉลิมเกียรติ นิลเกิดเย็น
พันตรี เฉลิมพล ชางสุวรรณ
พันตรี ชนินทร ชนีวงษ
พันตรี ชยากร อรุณพันธุ
พันตรี ชัยพร ฉายัษเฐียร
พันตรี ชาญชัย เอี่ยมแทน
พันตรี ชิษณุชา สุกใส
พันตรี ชุมพร สีหาราช
พันตรี ชูเกียรติ วัยเจริญ

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

พันตรี แชนร วงษาสุข
พันตรี แซมปอ โสประโคน
พันตรี ฐานวัฒน แสงนาค
พันตรี ณัฏฐคเณศ บริสุทธิพันธุ
พันตรี ณัฐชัยวุฒิ สุระยศ
พันตรี ณัฐพงศ สิงหโตทอง
พันตรี ณัฐพล ทรัพยเฉลิม
พันตรี ณัฐพันธุ ผัดปา
พันตรี ตระการ นารีรักษ
พันตรี ติณณภัทร เกียรติประสงค
พันตรี ตุลยเมธี จุติชัยธนโชติ
พันตรี ทรงพล พุมเจริญ
พันตรี เทพอนุรักษ สังขแกว
พันตรี ธนากร ออนยืนยงค
พันตรี ธีรชาติ ปราบสมรชัย
พันตรี นที คงแทน
พันตรี นัฐพล ถามุลตรี
พันตรี นิคม ถนอมวงษ
พันตรี นิติพัฒน ศรีวงศ
พันตรี นิติศักดิ์ เชื่อมวราศาสตร
พันตรี นิรุตติ์ ดูอินทร
พันตรี นิวัฒน ไพศาลรัตน
พันตรี เนินชัย ไชยสูงเนิน
พันตรี บุญเยื่อง คงเดช
พันตรี เบญจลักษณ นิลเลื่อม

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันตรี ปฏัก เมษประสาท
พันตรี ประกาศศึก ศีลเตช
พันตรี ประเจต บุรีนนท
พันตรี ประพันธ นาถึง
พันตรี ประยงค สุขัง
พันตรี ปรีดา บุตรเวส
พันตรี ผทัย พิสุทธิพันธุ
พันตรี พัฒพงศ บุญเครือบ
พันตรี พินิจ กอสกุล
พันตรี พิษณุ แฮวอู
พันตรี ไพฑูรย ศรีประพัฒน
พันตรี ไพศาล แยมวงค
พันตรี ภักดิ์พิศิษฐ นาคสุทธิ์
พันตรี ภากร นันทวัฒกี
พันตรี ภาณุพงศ นวรัตนภิรมย
พันตรี มานพ ดําริชอบ
พันตรี มาโนช บุญประสิทธิ์
พันตรี เมฆ นวลสันเทียะ
พันตรี ยานากอน ดลพันธุ
พันตรี ยุทธพงศ สดเจริญ
พันตรี รวีรธัช กองเมือง
พันตรี ราเชน สมศักดิ์ธาดา
พันตรี รุงนิรันดร ปทมะรางกูล
พันตรี รุงโรจน ศรีสวัสดิ์
พันตรี รุจิวงษ ลอมโฮม

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

พันตรี วรกฤต ฮาบสุวรรณ
พันตรี วัชรินทร ศิริมงคล
พันตรี วัฒนา กุณา
พันตรี วันชาติ เครือแกว
พันตรี วัลลพ ตาเขียว
พันตรี วิจารณ ลายพัฒน
พันตรี วิทย เกียรติลุนสงฆ
พันตรี วีระพงษ แกนทาว
พันตรี ศรยุทธ ถวยทอง
พันตรี ศราวุธ มิ่งอาชา
พันตรี ศุภชัย อัฒมาศ
พันตรี สมจิตร จงจอหอ
พันตรี สมชาย ทัยระพันธ
พันตรี สัณหณัฐ อรัณยะปาล
พันตรี สาริทธิ์ บัวพา
พันตรี สิริโชติ บริบูรณทรัพย
พันตรี สุชิน จินดารัตน
พันตรี สุดใจ มาประเสริฐ
พันตรี สุทธิเกียรติ คอทอง
พันตรี สุพรชัย สุวรรณสิงห
พันตรี สุพรชัย โอสถพรมมา
พันตรี สุระ แจงไพร
พันตรี สุริยันต เปรมใจ
พันตรี อดิศักดิ์ คลองอาษา
พันตรี อนุชา ถานะวร

หนา ๒๖
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 ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันตรี อนุรักษ กรมสุริยศักดิ์
พันตรี อภัย กอนคําใหญ
พันตรี อภิเชษฐ สุทธิธรรม
พันตรี อมรฤทธิ์ นาเสงี่ยม
พันตรี อรุณ งามขุนทด
พันตรี อาคม บุรัตน
พันตรี อุดมทรัพย เกตุคง
พันตรี อุทัย มิ่งโมลา
พันตรี อุทิศ เพชรสุขุม
พันตรี เอกพงศ อรามพงษ
นาวาตรี กลยุทธ ประทีปมโนวงศ
นาวาตรี กุล ปราชญจันทึก
นาวาตรี จารุกิตติ์ วงษไล
นาวาตรี ชนาวีร ตันศิริ
นาวาตรี ชลทิส สุวรรณชื่น
นาวาตรี ณฐกร นันทวิจารณ
นาวาตรี ณิธิเวโรจน นิธิธรรมธร
นาวาตรี ไตรรัตน แตงเหลือง
นาวาตรี นาวิน อวมสะอาด
นาวาตรี พีรวุฒิ จันทนา
นาวาตรี ไพโรจน บูชาบุญ
นาวาตรี เมธีวัฒน มาลาย
นาวาตรี โยธิน กุลศิลป
นาวาตรี สมเกียรติ จันทรหนู
นาวาตรี สุพร ออนสุวรรณ

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

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาตรี อรรถสิทธิ์ อิ่มสุวรรณ
นาวาตรี เอกชัย ทัศนัย
นาวาอากาศตรี กฤษดา ยิ้มอารี
นาวาอากาศตรี โกวิท ทองใบ
นาวาอากาศตรี ชวลิต พงษพานิช
นาวาอากาศตรี ชัยยุทธ เอี่ยมวิบูลย
นาวาอากาศตรี ตอพงศ ชางเผือก
นาวาอากาศตรี ตอพงศ วรรณศิริ
นาวาอากาศตรี ทวี นนทเภท
นาวาอากาศตรี นิรุต วิมลมุข
นาวาอากาศตรี ปริญญา วงศบุญเอื้อ
นาวาอากาศตรี วิฑูรย พันสนิท
นาวาอากาศตรี สมงาม ฝนถา
นาวาอากาศตรี สายันห
แฝงดานกลาง
นาวาอากาศตรี สุริยา เติมสายทอง
นาวาอากาศตรี อนันต จินโจ
นาวาอากาศตรี อนิรุทธ เย็นทรวง
พันโทหญิง กริสติยาพร
อิศรางกูร ณ อยุธยา
พันโทหญิง ขณิตา แกวอยู
พันโทหญิง ชุติมา จันทรศร
พันโทหญิง ฐิติมา วงศบา
พันโทหญิง ณิชกมล เผาอรุณ
พันโทหญิง เบญจวรรณ นาคใหญ

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

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันโทหญิง ปภันธร วัตสัน
พันโทหญิง พรรษชล สืบจากยง
พันโทหญิง พันธทิพย คํานวนสินธุ
พันโทหญิง พาฝน นาควิจิตร
พันโทหญิง แพรไพลิน ใจดี
พันโทหญิง ไพลิน เทศะแพทย
พันโทหญิง มาลาทิพย ชุมชื่น
พันโทหญิง รติยา เปลงขํา
พันโทหญิง วันวิสา ปริญานุภาพ
พันโทหญิง ศรีวิภา บุญมาก
พันโทหญิง ศิริกุล รัตนะ
พันโทหญิง ศิริพร เลิศล้ํา
พันโทหญิง สิริฉัตร เยี่ยมสถาน
พันโทหญิง สิริรัตน ผาเจริญ
พันโทหญิง สุกัลยา คําสามปอนด
พันโทหญิง สุจิตรา ชาญธัญการ
พันโทหญิง สุชาดา สรรพานิช
พันโทหญิง สุนิตย เมืองวงษ
พันโทหญิง อรวรรณ ปุยสุวรรณ
พันโทหญิง อังสนา วงษดนตรี
พันโทหญิง อาทิชา ศิลปานุรักษ
พันโทหญิง อาภา ฤกษสําราญ
พันโทหญิง อินทระวี ศรีสุคนธรัตน
พันโทหญิง อิสรยา กรุดมินบุรี
พันโทหญิง อุทัยวรรณ วงษกล่ํา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาโทหญิง เกตนิกา แสงกระจาง
นาวาโทหญิง จินตนา ธรรมบุตร
นาวาโทหญิง ชญานิษฐ ศรีวิเชียร
นาวาโทหญิง ชัจจพิชา จันทรณรงค
นาวาโทหญิง ฐปนพร ผองแผว
นาวาโทหญิง ณัฏฐา ธนะภาษี
นาวาโทหญิง ปวีณา กลอมเสนาะ
นาวาโทหญิง พนิต บิลมาศ
นาวาโทหญิง พยม ศิริอรรถ
นาวาโทหญิง พรทิพา คุมประยูร
นาวาโทหญิง พัชราวดี คงเนียม
นาวาโทหญิง มณีพร เพ็งบุญ
นาวาโทหญิง มาลินี เหรียญรณยุทธ
นาวาโทหญิง สิรยา กุนธินี
นาวาอากาศโทหญิง กนกวรรณ
พูลสวัสดิ์
นาวาอากาศโทหญิง กิตติมา วังคีรี
นาวาอากาศโทหญิง ฉัตรปวีณ
แมนเหลืองออน
นาวาอากาศโทหญิง ญาณิน ศรีษะธร
นาวาอากาศโทหญิง เดือนเพ็ญ
แดงบางแกว
นาวาอากาศโทหญิง นงนาถ พูลจันทร
นาวาอากาศโทหญิง พิชญาภา
อรามพงษพันธ

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒๖๘ นาวาอากาศโทหญิง เพชรณภัทร ชะลูด
๒๖๙ นาวาอากาศโทหญิง เพียงตะวัน
กาญจนะ
๒๗๐ นาวาอากาศโทหญิง ศิวรักษ
ทรัพยเสถียร
๒๗๑ พันตรีหญิง กุศนา เดนอุดม
๒๗๒ พันตรีหญิง ขวัญดาว ทรัพยศรี
๒๗๓ พันตรีหญิง จตุพร ผองสวาง
๒๗๔ พันตรีหญิง จันทรจิรา แขนงแกว
๒๗๕ พันตรีหญิง จิรพรรณ นวลเลิศ
๒๗๖ พันตรีหญิง จิราภรณ คชเสนี
๒๗๗ พันตรีหญิง ณัชชารินทร ฤกษเย็น
๒๗๘ พันตรีหญิง ทัตธีรา จันกระจาย
๒๗๙ พันตรีหญิง ทิมทอง ตุมทอง
๒๘๐ พันตรีหญิง นันทนภัส เบญจเรืองโรจน
๒๘๑ พันตรีหญิง นิภาพร พรมวัน
๒๘๒ พันตรีหญิง ประชุมพร ใจงาม
๒๘๓ พันตรีหญิง พรสุรางค สีตบุตร
๒๘๔ พันตรีหญิง พลอยสี บุญประสิทธิ์
๒๘๕ พันตรีหญิง พัชรพรรณ ยูสานนท
๒๘๖ พันตรีหญิง พัชรินทร มั่นกุง
๒๘๗ พันตรีหญิง พิชญสินี เจ็งสุวรรณ
๒๘๘ พันตรีหญิง มณีวัลย พลชัย
๒๘๙ พันตรีหญิง รามัย สิงหใจ
๒๙๐ พันตรีหญิง วนิดา สุขรุง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

พันตรีหญิง วรางคณา อยูสุข
พันตรีหญิง วิไล ศรีชัย
พันตรีหญิง สมใจ ชมสงวน
พันตรีหญิง สายสุนี จํารูญสุข
พันตรีหญิง สุพัตรา ทิพยพิมล
พันตรีหญิง สุพิชชา ฮาบสุวรรณ
พันตรีหญิง สุวรรณา ปรีดิพันธุ
พันตรีหญิง อภัสรา ตรีเนตร
พันตรีหญิง อภิตา พิชิตพันธพงศ
พันตรีหญิง อมรรัตน ศรีสวางวงศ
พันตรีหญิง อัจจิมา เนียมแสง
พันตรีหญิง อัมพร สาริกานนท
นาวาตรีหญิง จิตราพร เที่ยงธรรม
นาวาตรีหญิง ธันยาพร สารินทร
นาวาตรีหญิง นฤมล หนูหอม
นาวาตรีหญิง บุษดี แสงศรี
นาวาตรีหญิง ปทมา เพงพิศ

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นาวาตรีหญิง พรทิพย ใจชู
นาวาตรีหญิง พรพิมล รองหานาม
นาวาตรีหญิง ภัทรวดี จักษุดุลย
นาวาตรีหญิง มยุรา นิลภูมิ
นาวาตรีหญิง วิมลภักดิ์ วรศรี
นาวาอากาศตรีหญิง กันยารัตน
เปยมไชย
นาวาอากาศตรีหญิง ณรีภัสร
ประชากูล
นาวาอากาศตรีหญิง นิตยา
กาญจนลักษณ
นาวาอากาศตรีหญิง ปริญญาพร ปรีชา
นาวาอากาศตรีหญิง ลักษมี
ศรีวรรณพฤกษ
นาวาอากาศตรีหญิง วีราภรณ
ศราภัยวานิช

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๗๘ ราย)
รอยเอก กฤษฎา อุปการ
๘ รอยเอก จตุพล ดําวรรณ
รอยเอก กฤษณะ อินทกาญจน
๙ รอยเอก จตุรงค หลิมจํารัส
รอยเอก กฤษดา เมธาแสนโพธา
๑๐ รอยเอก จรัญญา เพ็งทา
รอยเอก กานต ชนสูงเนิน
๑๑ รอยเอก เจริญ ศรีภุมมา
รอยเอก กิตติพงค สุขศรีวรรณ
๑๒ รอยเอก เจษฎา ฤทธิ์เทวา
รอยเอก ขจรศักดิ์ จิตหาญ
๑๓ รอยเอก ฉลองรัฐ เปรมปริก
รอยเอก ครรชิต มะยาระ
๑๔ รอยเอก ฉัตรชาย จันทรสาขา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙

รอยเอก ชญานนท เหลานิพนธ
รอยเอก ชยพล พงษดิษยา
รอยเอก ชัชวาล แสนสุทธิ์
รอยเอก ชัยยันต นิลสําราญ
รอยเอก ชาญ อภิบาลศรี
รอยเอก ชาญชัย กลอมแฟง
รอยเอก ชาญชัย ประมูลเฉโก
รอยเอก ชิตพล ไชยปญญา
รอยเอก ชินกร กุตัน
รอยเอก เชาวริต นารีจันทร
รอยเอก เชาวลิต เนตรทองหลาง
รอยเอก โชคชัย วิโรทัย
รอยเอก ณรงคชัย รอดมาดี
รอยเอก ณัฏฐวุฒิ ศิริรัตน
รอยเอก ณัฐกฤต มุงทอง
รอยเอก ณัฐพงศ นุชศิริ
รอยเอก ณัฐพล บุญล้ํา
รอยเอก ณัฐพล บุษบง
รอยเอก ถกลรัฐ เศรษฐรัมย
รอยเอก ทรงวุฒิ เวียงเจริญ
รอยเอก ธงชัย ปนทะราช
รอยเอก ธนกฤษ อินทรชื่น
รอยเอก ธนพล กุลดวง
รอยเอก ธนพล สัณหวงศ
รอยเอก ธนพิสิษฐ แสงปรีดานนท

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยเอก ธีระ ธิโสภา
รอยเอก นนทกร แกวยองผาง
รอยเอก นพพร ไชยอวน
รอยเอก นันทวัฒน โกงกระโทก
รอยเอก นําพล ศักดิ์สนิท
รอยเอก นิคม ผมเพชร
รอยเอก นิทัศพงษ นิวาศานนท
รอยเอก บัญชา อึ่งปอง
รอยเอก ปฐมพงศ นพเกตุ
รอยเอก ประกอบ ปายนอก
รอยเอก ไปรโรจน โกวัฒนะ
รอยเอก พงศวนัส เม็งไธสง
รอยเอก พงษพิพัฒน สาตรจําเริญ
รอยเอก พศิน เทพประสิทธิ์
รอยเอก พิทยา พรหมสาร
รอยเอก พิศิษฐ แมนเหลืองออน
รอยเอก พิสิฏฐ รูปสูง
รอยเอก พิสิษฐ วัชรจิราโรจน
รอยเอก พิสุทธิ์ โพธิ์อน
รอยเอก พีรพงษ ศรีอินทราวานิช
รอยเอก พุทธิรักษ ยุติธรรม
รอยเอก ภคิน พุทธเสน
รอยเอก ภธรเดช แกวยรรยง
รอยเอก ภวัฐ วงษจันทร
รอยเอก ภัทรพล เสืออินทร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙

รอยเอก ภาวดล รื่นใส
รอยเอก ภูมิ์นิพัทธ มูลวงษ
รอยเอก ภูมิวิชญ พุทธแกว
รอยเอก มานพ วงศยะรา
รอยเอก มานิตย ปานออน
รอยเอก รณชิต กั้วมาลา
รอยเอก รัฐภูมิ ชมภูพื้น
รอยเอก วธัญู ขนาบแกว
รอยเอก วัชระ ขันออน
รอยเอก วัชระ บุญศิริ
รอยเอก วัลลภ เสือโฮก
รอยเอก วิฑูรย แดงพวง
รอยเอก วิรุฬ วงเวียน
รอยเอก วิสุทธิ์ อุทิศวัฒนะ
รอยเอก วีระยุทธ ศิลาขาว
รอยเอก สมคิด เนตรสวาง
รอยเอก สมบูรณ ตาตุน
รอยเอก สมศักดิ์ จั่นฉิม
รอยเอก สยามชัย บํารุงศักดิ์
รอยเอก สรวิศ ธนะบุตร
รอยเอก สรายุทธ ดวงซาทม
รอยเอก สัญชัย ทองถวย
รอยเอก สําเร็จ ดวงทํา
รอยเอก สิรภพ เจริญยิ่ง
รอยเอก สุชาติ ทองคง

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยเอก สุรชัย นิลดานกลาง
รอยเอก สุรินทร นิสัยสม
รอยเอก อนุชา กาลาสี
รอยเอก อภิชาติ ชลวิสุทธิ์
รอยเอก อภิรักษ ภูระหงษ
รอยเอก อมรินทร มีอินตา
รอยเอก อัษฎาวุธ ยอดดี
รอยเอก อํานาจ รมศรี
รอยเอก อิทธิพงศ กลิ่นบุญ
รอยเอก อุเทน เพิ่มทวีทรัพย
รอยเอก โอฬาร พวงรังษี
เรือเอก กฤติเดช ตั้งมหาทรัพย
เรือเอก ดํารง มีสิทธิ์
เรือเอก ทรงเกียรติ ปองกก
เรือเอก พิเชฐ ศรีละพันธ
เรือเอก ภรัณยู อภัยพลชาญ
เรือเอก วัฒนา รจนากูล
เรือเอก วีระพันธ จันทเวช
เรือเอก สมชาย สําเร็จกิจ
เรือเอก สุรศักดิ์ ฐิตะภาส
เรือเอก สุระชัย มารักษ
เรือเอก สุระชัย มีหิริ
เรือเอก สุวิช ธรรมพร
เรือเอก อนุชน พันธดวง
เรือเอก โอภาส วาตะยัง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

เรือเอก ฮาซัน มาฮะ
เรืออากาศเอก กวี สุจิตระหะ
เรืออากาศเอก จักรพันธ ปนโน
เรืออากาศเอก เฉลิมพล เยานิมิตร
เรืออากาศเอก ฐปนรรฆ โตสม
เรืออากาศเอก ณภัทร จงอยูสุข
เรืออากาศเอก นวพล บุญภักดี
เรืออากาศเอก พิทยาธร ทานอย
เรืออากาศเอก พิพิธ วิริยะศาสตร
เรืออากาศเอก วรวุฒิ กลัดทอง
เรืออากาศเอก วัศพล วงศภาณุวิชญ
เรืออากาศเอก วิชัย แขกพงษ
เรืออากาศเอก วินัย อาฆะโรจน
เรืออากาศเอก ศักดิ์สิทธิ แขกระโทก
เรืออากาศเอก อัคคเดช คีรีอรัณย
รอยเอกหญิง กนกวรรณ ดิษฐเกษม
รอยเอกหญิง กนิษฐา อินทรกง
รอยเอกหญิง กัญญารัตน พุทธานุ
รอยเอกหญิง ขวัญจิตร
พลอยวงษไทย
รอยเอกหญิง จารุพร ขุมทอง
รอยเอกหญิง จินตนา กลิ่นบุหงา
รอยเอกหญิง ชนัญญา จรรยาสวัสดิ์
รอยเอกหญิง ชุลีกร พงษหา
รอยเอกหญิง ณัฏฐา มาลัยวงศ

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

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยเอกหญิง ณิชาภัทร พจนสมพงส
รอยเอกหญิง นพรรษศร ทัพเปนไทย
รอยเอกหญิง เบญจมาภรณ โสภาพันธุ
รอยเอกหญิง ปรินดา ภูคงเดือน
รอยเอกหญิง ปรีญกาญจน เกิดสุข
รอยเอกหญิง ปรียา สําเนียงเสนาะ
รอยเอกหญิง ปวริศา ปนคํา
รอยเอกหญิง ปาริชาติ ศรีสังข
รอยเอกหญิง ปยะชาติ วงศเปย
รอยเอกหญิง พรภัทร จันสี
รอยเอกหญิง พรรณนิดา ศรีนวลดี
รอยเอกหญิง พรศิริ วันกิ่ง
รอยเอกหญิง ภัทรานิษฐ แกวออง
รอยเอกหญิง มนสินี ปุจฉาการ
รอยเอกหญิง ยุพิน มะหะพรหม
รอยเอกหญิง รวิวรรณ อินทรวงสสักดิ์
รอยเอกหญิง วรัมพร ชางเรียน
รอยเอกหญิง วัลลาพร ศรีเสือลาน
รอยเอกหญิง ศุภิสรา กลิ่นโสภณ
รอยเอกหญิง สาธนี ชมเชิด
รอยเอกหญิง สุธาสินี อติชน
รอยเอกหญิง สุภาวดี พยนตภาค
รอยเอกหญิง สุมนตรา จิตรโชติ
รอยเอกหญิง สุมาดี อุทรพันธุ
รอยเอกหญิง หัทยา เอกบุศย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

รอยเอกหญิง อภันตรี ศรีเสวก
รอยเอกหญิง อมรรัตน รัตนะ
เรือเอกหญิง กรแกว เมฆเอี่ยมนภา
เรือเอกหญิง จุฑาภรณ ธรรมสุนทร
เรือเอกหญิง ณภัค มุงชัยสงค
เรือเอกหญิง นิชาภา เกตุมีชัย
เรือเอกหญิง นิษฐนาถ นิลดี
เรือเอกหญิง ประภัสสร กาญจนะ
เรือเอกหญิง ศิรัญญา เทพรัตน

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๗๓ เรืออากาศเอกหญิง กชนิภา
วงศบูรพาชาติ
๑๗๔ เรืออากาศเอกหญิง ชลดา ขําเลิศ
๑๗๕ เรืออากาศเอกหญิง ชัญญา สงารุงเรือง
๑๗๖ เรืออากาศเอกหญิง ณันธรีดา
พงษพานิช
๑๗๗ เรืออากาศเอกหญิง ปวิตรา
วงศปราชญ
๑๗๘ เรืออากาศเอกหญิง อภิรดี สาริกบุตร

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒๐๖ ราย)
รอยโท กนกศักดิ์ ศิลปศร
๑๖ รอยโท เกษม ภัครกุลโยธิน
รอยโท กรรดิ์ บุญมา
๑๗ รอยโท โกศล คุมฉายา
รอยโท กรัณย ตนไมทอง
๑๘ รอยโท จันทร จินดาพันธ
รอยโท กฤษฎา โพธิ์มณี
๑๙ รอยโท จีรวัฒน สมจริง
รอยโท กฤษดา กมลพัฒนะ
๒๐ รอยโท เจริญ จันทิมา
รอยโท กษิศักดิ์ เทศนา
๒๑ รอยโท เจริญ บุญซัน
รอยโท กอนทอง แกวมณี
๒๒ รอยโท ฉลองรัฏฐ นามประสิทธิ์
รอยโท กันตทวี ดิษฐธนานันต
๒๓ รอยโท เฉลิม อาจธรรม
รอยโท กันยา มะคนมอญ
๒๔ รอยโท ชณาธิป เนียมเทศ
รอยโท กําพล พึ่งตน
๒๕ รอยโท ชัยฤทธิ์ นาทอง
รอยโท กิตติพศ เจริญวงศากิจ
๒๖ รอยโท ชัยวัฒน ขบวนฉลาด
รอยโท กิตติยากร แกวพล
๒๗ รอยโท ชาญชัย บุญจันดา
รอยโท กิตติวรา หยองบางไทร
๒๘ รอยโท ชาติชาย บุญเติม
รอยโท กุลโรจน นิลขํา
๒๙ รอยโท ชาติชาย วงศกมลาไสย
รอยโท เกรียงไกร ตุษยะเดช
๓๐ รอยโท ชุมพร เหลาผา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕

รอยโท ฐนกร ภมรพันธ
รอยโท ณรงค สุกแสง
รอยโท ณรงคศิลป โฆษร
รอยโท ณัฏฐพัฒน ศิริมหา
รอยโท ณัฐวุฒิ โตประดิษฐ
รอยโท ดนัย ชมบัณฑิตย
รอยโท ดนุชา จิตรสม
รอยโท ตุลย ศิริศักดิ์
รอยโท ทวีป เสาแกว
รอยโท ทองพูน บัวอวม
รอยโท เทพทัย ปาณฑผลิน
รอยโท ธนกร รุจนทินภัทร
รอยโท ธนวัฒน เงินพดดวง
รอยโท ธนาวุฒิ กุลสิงห
รอยโท ธเนศ ดวงเจริญ
รอยโท ธวัชชัย พุฒแกว
รอยโท ธัชพล เขียนเปา
รอยโท นฤเบศ แกวมณี
รอยโท นิเทศ ออนอารีย
รอยโท บัญชา ทองลอย
รอยโท บุญฤทธิ์ เทียนเวช
รอยโท บุญสง นนทตา
รอยโท บุญสง เปยมรอด
รอยโท ปกัณต ชมเกิดสกุล
รอยโท ปฐมพงศ วรัตนอนันต

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยโท ประดับ เสริมศรีพงษ
รอยโท ประภาส สวางงาม
รอยโท ประมวล ภูวงคผา
รอยโท ประยุทธ พานิช
รอยโท ประเวศน วงคพันธ
รอยโท ปรีชา ชาวบานกราง
รอยโท ปรีชา วิรุณพันธ
รอยโท พงศชา รังคะรัตน
รอยโท พงศวิชญ หัสไทรทอง
รอยโท พงศสันต อาจจํานงค
รอยโท พรเทพ แกวนการไถ
รอยโท พลายทรัพย เผือกแกว
รอยโท พศวีร จือเหลียง
รอยโท พินิจ สมศรี
รอยโท ไพโรจน ลุมลา
รอยโท ภานุมาศ ยาแสง
รอยโท ภิญโญ เคนตู
รอยโท ภูวนารถ ลมสูงเนิน
รอยโท มนตรี ศิริมากร
รอยโท มัธยม ศรีสารัตน
รอยโท เมษา หาญสนาม
รอยโท ยงค ทาแปง
รอยโท โยธิน ไหวพรหม
รอยโท รุงอรุณ ผิวรักษา
รอยโท วชิรพงศ แสงทา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕

รอยโท วรวิช พันธเปรม
รอยโท วสันต วสวานนท
รอยโท วัชระ คชกูล
รอยโท วัฒนชัย รัศมิทัต
รอยโท วัลลภ ชีวินวิภาส
รอยโท วิชาญ ปานนอย
รอยโท วิเชียร พวงปาน
รอยโท วิวัฒน หุนทอง
รอยโท วีรพล นิรันดร
รอยโท วุฒิพงษ ปานพรม
รอยโท ศิวนาถ บุญรักษา
รอยโท สนธยา จันทรเรือง
รอยโท สมชาย จาสอาด
รอยโท สมชาย ศรีทองแท
รอยโท สมพงษ ภิรมยเสวก
รอยโท สมยศ เกษโสภา
รอยโท สรพรรธน เฉลิมลภัสคุณ
รอยโท สิทธิ ผาดศรี
รอยโท สิทธิชัย โคตรทอง
รอยโท สุชิน ชูดี
รอยโท สุเทพ บุญเมน
รอยโท เสกสรรค เทพพิทักษ
รอยโท เสนห สุดเสนาะ
รอยโท โสภณ ทรัพยพญา
รอยโท หงษทอง มีเนตร

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยโท หรินทร โพธิ์รัง
รอยโท อนันต พรสิงหปรีชา
รอยโท อภิชาติ แสงเงิน
รอยโท อภิเดช ภิวงค
รอยโท อรรถพนธ ปรักมาส
รอยโท อัครพล ละมัยกลาง
รอยโท อาชวาคม ปฏิสุขัง
รอยโท อําพล ธูปบูชา
รอยโท โอเร เพ็งบุบผา
เรือโท กิตติกร เวชอัมพร
เรือโท ชัยนรินท โชติจิรประเสริฐ
เรือโท ณัฐพงศ คีรีเพชร
เรือโท ทศพล สระสีแสง
เรือโท ธนภูมิ พัดใย
เรือโท ธนันพงศ ศรีอักษร
เรือโท นพพร จันทรหอม
เรือโท ประสิทธิ์ ประพันธพัฒน
เรือโท พจนะ ฉวีปลั่ง
เรือโท ไพศาล อยูเจริญ
เรือโท ภัสกร กรีทอง
เรือโท ภุชภงค สุมประเสริฐ
เรือโท มาโนช มากทรัพย
เรือโท สมยศ นุมนิ่ม
เรือโท เสนีย สรีระศาสตร
เรือโท อธิภัทร ปญญา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศโท กฤษฎา แกลวกลา
เรืออากาศโท กิตติธัช บุญชัย
เรืออากาศโท จตุพงษ อึ๊งใช
เรืออากาศโท จริงพรอม แจมผล
เรืออากาศโท จักรพงศ ภาคีชีพ
เรืออากาศโท จิรัฏฐวัฒน
โชคกิตติภูวดล
เรืออากาศโท ชยานนท ผลไพบูลย
เรืออากาศโท ถาวร แสงมณี
เรืออากาศโท ทรงธรรม รองอ่ํา
เรืออากาศโท ธนัท ณ ลําปาง
เรืออากาศโท นพดล บัวจันทร
เรืออากาศโท พิชาคร นุยสุข
เรืออากาศโท มรกต บูรณธนิต
เรืออากาศโท มรุต แปนพันธุ
เรืออากาศโท ลาวา กิจพงศ
เรืออากาศโท วรรชัย มานะแท
เรืออากาศโท วศิน สิทธิสร
เรืออากาศโท วัชรินทร แสงเสวตร
เรืออากาศโท วุฒินันท บัวผัน
เรืออากาศโท ศรัณย จาดภักดี
เรืออากาศโท สุเทพ พูลสมบัติ
เรืออากาศโท สุวิทย ศิริสงวนสุทธิ์
รอยโทหญิง กัลยสุดา สงาเนตร
รอยโทหญิง การรุง หาสารีสร

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

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยโทหญิง กุหลาบ ขยันหา
รอยโทหญิง ขนิษฐา กาญจนวิสุทธิ์
รอยโทหญิง โขมพัสตร เกตุศิริ
รอยโทหญิง จรัส ไวทิลา
รอยโทหญิง จินตนา แคมงคลสุข
รอยโทหญิง จุรีภรรณ เข็มปญญา
รอยโทหญิง ฉัตรเฉลา เลื่อยกระโทก
รอยโทหญิง ชรินธร เทียนจาง
รอยโทหญิง ชามาศ ปทอง
รอยโทหญิง ณัฐกานต อุณเรศ
รอยโทหญิง ดาวเรือง เลาบัณฑิต
รอยโทหญิง ปภาณัช สุรินทร
รอยโทหญิง ปนฤทัย พลทามูล
รอยโทหญิง พรนรินทร ปญญาประทีป
รอยโทหญิง พรศิริ กีระสี
รอยโทหญิง พิมพมณี รฐาเศรษฐสิริ
รอยโทหญิง มนธวัล บุญสงประเสริฐ
รอยโทหญิง รัชนี นิเด็น
รอยโทหญิง รุงทิพย เหลืองศิริ
รอยโทหญิง ลภาวี สารโกศล
รอยโทหญิง วรรณบงกช ตันโตทัย
รอยโทหญิง วรรณวิภา จินดาสิงห
รอยโทหญิง ศตญา ชํานาญสิงห
รอยโทหญิง ศิริวรรณ ไกรสร
รอยโทหญิง สมฤทัย หลอทรง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

รอยโทหญิง สาลมิส เจะบือราเฮง
รอยโทหญิง สุกัญญา สมยง
รอยโทหญิง สุจิตรา มวงสุวรรณ
รอยโทหญิง สุธาทิพย ใจศรี
รอยโทหญิง สุธาทิพย ฉ่ําชื้น
รอยโทหญิง สุธาสินี เพ็งผล
รอยโทหญิง สุนิสา ปญจมะวัต
รอยโทหญิง สุภาพร รุงแหยม
รอยโทหญิง สุภาวิณี พึ่งกุศล
รอยโทหญิง สุมลทิพย แกวมั่นธรรม
รอยโทหญิง หัชญา สุพัฒนานนท
รอยโทหญิง หัสยา ศรีสมบัติ
รอยโทหญิง องคนภางค การะเจดีย
รอยโทหญิง อนงค กลิ่นเจริญ
เรือโทหญิง กรรภิรมย ภูเกิด

๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เรือโทหญิง นพวรรณ จันทรแจม
เรือโทหญิง วิทิตา ขุนจํานวน
เรือโทหญิง วิไลลักษณ พาอิ่ม
เรืออากาศโทหญิง กรรณิกา
รัตนปริคณน
เรืออากาศโทหญิง ประภาภรณ
พาขุนทด
เรืออากาศโทหญิง ปฤษณา อํานวยสุข
เรืออากาศโทหญิง พิชชาพร อุปพงศ
เรืออากาศโทหญิง มัธติยา สอนดี
เรืออากาศโทหญิง ศศิรธัญ ฤกษงาม
เรืออากาศโทหญิง สมใจ กรานจํานงค
เรืออากาศโทหญิง สําเนียง ไกรลมสม
เรืออากาศโทหญิง อรพินท ชูชื่น

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๒๖ ราย)
รอยตรี กัณหา สุวรรณรัตน
๑๐ รอยตรี ฐาปกรณ กงคูคํา
รอยตรี กานต สวางเนตร
๑๑ รอยตรี ณฐภัทร อัครานนท
รอยตรี จตุพร ทองจาง
๑๒ รอยตรี ณพชัย คุณยศยิ่ง
รอยตรี จิรพัฒน สุดนิมิตร
๑๓ รอยตรี ณัฐทพงศ เพ็งเหมือน
รอยตรี ชัชวาลย โสฬสกุลางกูร
๑๔ รอยตรี ณัฐพงษ เสมอใจ
รอยตรี ชากร บุญเต็ม
๑๕ รอยตรี ณัฐศักดิ์ นวลคําวงศ
รอยตรี ชาคริต สุตา
๑๖ รอยตรี ทศพร เครือวัลย
รอยตรี ชีวรัตน สวางศรี
๑๗ รอยตรี ธนเดช ภูศิริ
รอยตรี โชคชัย เรืองจันทร
๑๘ รอยตรี ธนา เกี้ยมชัยภูมิ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

รอยตรี ธเนศ วงษณา
รอยตรี ธีระ พุมพวง
รอยตรี นพดล วัยคุณา
รอยตรี บุญชวย คะริบรัมย
รอยตรี ประดิษฐ เนินใหม
รอยตรี ประเทียน วงศคําเหลา
รอยตรี ปตินนท อินทสุวรรณ
รอยตรี พนม เพียงกระโทก
รอยตรี พรศักดิ์ ทางาม
รอยตรี พิชัย อรรคนันท
รอยตรี พิษณุ ปลองเพ็ชร
รอยตรี พิสิษฐ สุคนธสิงห
รอยตรี ไพฑูรย สุขรัตชู
รอยตรี ภราเดช ยางสวย
รอยตรี ภาณุพงศ บันลือพงศพันธุ
รอยตรี เมษา จันทราภิรมย
รอยตรี ยศพล วรยศ
รอยตรี โยธิน คงคะคิด
รอยตรี วรวุฒิ โพธิสัมฤทธิ์
รอยตรี วิเชียร มิ่งประเสริฐ
รอยตรี วิทยา เง็บสูงเนิน
รอยตรี วิทวัฒน บุญสนอง
รอยตรี วุฒิชัย พรหมเผา
รอยตรี ศุภกิจ นาคกูล
รอยตรี สมเกียรติ โพธิ์ทอน

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยตรี สานนท ญาณพงษ
รอยตรี สําเริง เติมสายทอง
รอยตรี สิริชัย ประสาทศิลป
รอยตรี สุชาติ ผดุงพล
รอยตรี สุทธิพร โตสนธิ
รอยตรี สุเทพ เนียมงาม
รอยตรี สุรชาติ เกาะมวงหมู
รอยตรี สุราษฎร พูลสวัสดิ์
รอยตรี หลา เจริญเรือง
รอยตรี อดิศักดิ์ กนิษฐกะ
รอยตรี อภิชาติ ดวงเนตร
รอยตรี อภิวัฒน พัตฉายยา
รอยตรี อมฤต ตลุมมุข
รอยตรี อําพล หงษมัง
รอยตรี เอกอนันต บุญชวย
เรือตรี จตุพร ศรีสอาดรักษ
เรือตรี ฉลอง ภาสงค
เรือตรี ตะวัน แสงสวาง
เรือตรี ปราชญชนา ปนนสิริ
เรือตรี พิพัฒนพล นิ่มนอย
เรือตรี พีรนันท หริตกุล
เรือตรี ยงยุทธ พันเทศ
เรือตรี สมชาติ พึ่งจิตร
เรือตรี สุชิน วิเวกวินย
เรืออากาศตรี เชาววะริตร ราเชาวดี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี ฐานะ เอี่ยมยอด
เรืออากาศตรี ณัฐสิทธิ์ ยาวงษ
เรืออากาศตรี ไตรรัตน สุคนธี
เรืออากาศตรี ธนาวุธ ฟูบุญมา
เรืออากาศตรี บุญกร ขันทีทาว
เรืออากาศตรี บุณยวัฒน รุจาคม
เรืออากาศตรี วัชระ คํารักษ
เรืออากาศตรี วิทวัส ติวาป
เรืออากาศตรี ศุภณัฐ บุญจันทึก
เรืออากาศตรี สมบัติ ทรงวิเชียร
เรืออากาศตรี สุรภัฏ ศิริเสถียร
เรืออากาศตรี อุดมศักดิ์ บุญทิพย
จาสิบเอก ชวัลวิทย นอยประสาน
จาสิบเอก ชัยยา คุมนาน
จาสิบเอก พรเจริญ ไชยสิริรัตนกุล
จาสิบเอก สมจิตร มาทัน
จาสิบเอก สุทธิเดช มีทรัพย
จาสิบเอก อานนท วงศโสภา
พันจาอากาศเอก เทพประสิทธิ์
บรรพสุวรรณ
พันจาอากาศเอก ธรรมเชษฐ ศรีผอง
พันจาอากาศเอก สุมณะ สุขแสงเพ็ชร
รอยตรีหญิง กรวรรณ จันทราภิรมย
รอยตรีหญิง กองกาญจน พรชัย
รอยตรีหญิง กัญญารัตน บัวผดุง

๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

รอยตรีหญิง กิตติยา บูรณะภักดี
รอยตรีหญิง จามรี คําแกว
รอยตรีหญิง ณัฐกฤตา วงควรรณ
รอยตรีหญิง ธาราทิพย คงวุฒิ
รอยตรีหญิง นิภาภรณ กาวิลเครือ
รอยตรีหญิง ประภาศรี โตสมบัติ
รอยตรีหญิง ปรีณา สินธพ
รอยตรีหญิง พนิดา วัยคุณา
รอยตรีหญิง พนิดา ไวยโรจน
รอยตรีหญิง พัชรา กินรี
รอยตรีหญิง พัทธนันท ลาภะมูล
รอยตรีหญิง พิชญาภา เยาวทุม
รอยตรีหญิง เพียงอัมพร หรเศรษฐากุล
รอยตรีหญิง ภัทราภรณ คชโคตร
รอยตรีหญิง ภัทราวดี เซงป
รอยตรีหญิง ภุมรินทร พัวสัมพันธ
รอยตรีหญิง สุจินันท บุญแท
รอยตรีหญิง สุวดี แยมโสภี
รอยตรีหญิง สูขวัญ แผลงศร
เรือตรีหญิง ธิติมา แสงสมบุญ
เรือตรีหญิง นลินภัสร ศุภสิทธิ์หิรัญ
เรือตรีหญิง ประภาพรรณ
วองปรีชากุล
๑๑๕ เรือตรีหญิง ปุณยนุช โชติกาพงศภัค
๑๑๖ เรือตรีหญิง รัชดาภรณ ศรีสังข

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

เรือตรีหญิง รุจิกร โอสถานนท
เรือตรีหญิง สุวภัทร อิ่มชาลี
เรือตรีหญิง อุบล หอมแกว
เรืออากาศตรีหญิง ณัฐา สุขสมคุณ
เรืออากาศตรีหญิง นภชณก
สาริสกานนท

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕

เรืออากาศตรีหญิง บัณฑิตา รุงสวาง
เรืออากาศตรีหญิง ปวีณา มะลิกุล
เรืออากาศตรีหญิง ปาณิศรา ใจยเลิศ
เรืออากาศตรีหญิง พัชราภรณ
เพ็ชรเรืองขจร
๑๒๖ เรืออากาศตรีหญิง สมฤทัย พุมมา

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑๘๑ ราย)
จาสิบเอก กัมปนาท ปราณีต
๑๙ จาสิบเอก ชัยภัทร ชัยยศโชติโยธิน
จาสิบเอก กิตติศักดิ์ แกวสระแสน
๒๐ จาสิบเอก ชํานาญ สุนทรนันท
จาสิบเอก เกรียงไกร เกตุนิล
๒๑ จาสิบเอก ชูชาติ ใบชิต
จาสิบเอก เกรียงไกร งามภักดิ์
๒๒ จาสิบเอก ฐิติพงศ มีแยม
จาสิบเอก เกษมสันติ์ อาราษฎร
๒๓ จาสิบเอก ณัฐพร ลีละศรชัย
จาสิบเอก เกิดกลา อักษรศรี
๒๔ จาสิบเอก ณัฐสันต บุญศรีสําราญ
จาสิบเอก ไกรภพ พลปถพี
๒๕ จาสิบเอก ดนัย พานิช
จาสิบเอก คมสันต ทาหอม
๒๖ จาสิบเอก ดํารงค งามขํา
จาสิบเอก จักรกฤษณ แกวเจริญ
๒๗ จาสิบเอก เตชิต เกตุคง
จาสิบเอก จิระศักดิ์ สวัสดี
๒๘ จาสิบเอก ทแกลว จรดล
จาสิบเอก จีรวัฒน คุมภัย
๒๙ จาสิบเอก ทนงศักดิ์ วิสูงเล
จาสิบเอก ฉกรรจ ทองขาว
๓๐ จาสิบเอก ทรงเกียรติ ประทุมชัย
จาสิบเอก ฉัตร ภูศรี
๓๑ จาสิบเอก ทองพูน ผาระสิทธิ์
จาสิบเอก เฉลิมพงศ ปงเจริญวัฒนากิจ
๓๒ จาสิบเอก ทัสสยุ ศรีวิไล
จาสิบเอก เฉลิมพล กรอบมุข
๓๓ จาสิบเอก เทอดศักดิ์ ศรีจําปา
จาสิบเอก เฉลิมพล เกตุแกว
๓๔ จาสิบเอก ธนศักดิ์ กาญจนากาศ
จาสิบเอก ชลากร เดิมศรีภูมิ
๓๕ จาสิบเอก ธนัญชัย บุญประสิทธิ์
จาสิบเอก ชวินทรพล อยูแพทย
๓๖ จาสิบเอก ธนู อํามวย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

จาสิบเอก ธีรพัฒน ชัยเพ็ชร
จาสิบเอก ธีรวัฒน หงษประเสริฐ
จาสิบเอก ธีระ แกวใจ
จาสิบเอก นริศ ฉายแกว
จาสิบเอก นัทพล ยืนทน
จาสิบเอก นาวิน นาอุดม
จาสิบเอก นิพนธ เพ็ชรกลับ
จาสิบเอก นิรันทร เพชรวิไล
จาสิบเอก นิวัต อําไพ
จาสิบเอก บุญชัย บุญเครือพันธุ
จาสิบเอก บุญพรหม ไพรสวัสดิ์
จาสิบเอก บุญรุง บัวสุวรรณ
จาสิบเอก เบญจพล บุญพรอม
จาสิบเอก ประยูร ปาตาล
จาสิบเอก ประสิทธิ์ บรรจงศิริ
จาสิบเอก ปรีชา พูลพร
จาสิบเอก ปยวัฒน จําปาทิพย
จาสิบเอก เผดิมชัย บัวผอง
จาสิบเอก พงคศักดิ์ ตุลาธาร
จาสิบเอก พงษเทพ เพ็งพี
จาสิบเอก พงษศักดิ์ อยูถาวร
จาสิบเอก พัฒนา ลัภกิตโร
จาสิบเอก พิชิต ถีระพันธ
จาสิบเอก ภาณุพงศ ยงยอด
จาสิบเอก ภานุวัฒน วัฒนา
จาสิบเอก ยุทธชัย มัชฌิมารัตน

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก ยุทธภูมิ ชุมพงษ
จาสิบเอก รังสรรค รามศิริ
จาสิบเอก รัชกานต มะลิงาม
จาสิบเอก รุงมงคล ตุงคะมาลี
จาสิบเอก เรวัต เจริญนาน
จาสิบเอก ฤทธิ์เดช โพลงพลับ
จาสิบเอก วรวุฒิ คงดาน
จาสิบเอก วันชัย นกสกุล
จาสิบเอก วัลลภ ทองนาคะ
จาสิบเอก วิชัย ประณิธานชัย
จาสิบเอก วิชัย พรหมพินิจ
จาสิบเอก วิรศักดิ์ บุญเพิ่ม
จาสิบเอก วุฒิชัย นามบุตร
จาสิบเอก วุฒิชัย รุงเนย
จาสิบเอก ศักดิ์ชัย เส็งสาย
จาสิบเอก ศักดิ์ลิขิต สีสวย
จาสิบเอก ศักดิ์สิทธิ์ งามแสงศิริ
จาสิบเอก สกรรจ ยัญญลักษณ
จาสิบเอก สงกรานต กระตายจันทร
จาสิบเอก สมจิตร ลําเหลือ
จาสิบเอก สมเดช หมั่นเพ็งยัง
จาสิบเอก สมบัติ ยิ้มเสถียร
จาสิบเอก สมฤกษ ฉายแสง
จาสิบเอก สมลักณ ชวดนุช
จาสิบเอก สหภพ ทรัพยสิน
จาสิบเอก สังคม ตนโลห

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓

จาสิบเอก สายัณห เจนจบ
จาสิบเอก สุทัศน วิทักษาบุตร
จาสิบเอก สุนันท พรานฟาน
จาสิบเอก สุรชัย ราชกิจ
จาสิบเอก สุรสิทธิ์ ดอกแกว
จาสิบเอก สุวิทย อินทะมาตย
จาสิบเอก เสกสรรค เรืองเนตร
จาสิบเอก เสริมเจริญ นิรารักษ
จาสิบเอก อนุกูล หอมสุวรรณ
จาสิบเอก อนุชิต มหานิล
จาสิบเอก อภิศักดิ์ สวนวิจิตร
จาสิบเอก อัครพล สีเสน
จาสิบเอก อังกูร เชี่ยวเวช
จาสิบเอก อัษฎกร อินสระ
จาสิบเอก อาวินน ยวดยิ่ง
จาสิบเอก อุดม พุทธพงษ
จาสิบเอก อุดร อุปพงษ
จาสิบเอก เอกพล พึ่งรัตน
จาสิบเอก เอนก ศรีแกวหลอ
จาสิบเอก โอชา สุขอุม
จาสิบเอก โอภาส วรรณจาโร
พันจาเอก จักรกฤษ หารไชย
พันจาเอก ฉกาจ ทองขาว
พันจาเอก ชัยวัฒน ขวดชัยภูมิ
พันจาเอก เชวงศักดิ์ ไชยศรีรักษ

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

พันจาเอก โชคชัย โชนอนุ
พันจาเอก ธวัชชัย อุทัยแสน
พันจาเอก พอเจตน ฉิมบรรเทิง
พันจาเอก พัลลภ ตุลาธาร
พันจาเอก พิมล จอยจินดา
พันจาเอก พีรพัฒน มีทิศ
พันจาเอก ภาสกร ยอดเมือง
พันจาเอก มนัส อองบางนอย
พันจาเอก รนนท คชาชีวะ
พันจาเอก ฤทธิรงค บริจาค
พันจาเอก วิศรุต สิงหโตแกว
พันจาเอก ศรายุทธ บุญสังข
พันจาเอก ศุภโชติ แสงจัตุรัส
พันจาเอก สมศักดิ์ กลาหาญ
พันจาเอก สุรศักดิ์ เล็กนิกร
พันจาเอก อนุรักษชัย ศรีพงศสุทธิ์
พันจาเอก อรุณ ศรีงาม
พันจาอากาศเอก กฤษฎา มีสบาย
พันจาอากาศเอก ชัย ใจกาวิล
พันจาอากาศเอก ไชยรัตน
หงษสิงหทอง
๑๓๔ พันจาอากาศเอก ณชพัฒน ปานวงษ
๑๓๕ พันจาอากาศเอก ณภัทร รักษาทรัพย
๑๓๖ พันจาอากาศเอก ณัฐวัฒน
พันธนิยมภาเดช

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

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก ธนากร โพธิ์จันทึก
พันจาอากาศเอก ธนาวิล กุซัว
พันจาอากาศเอก ธีระพล เย็นวงศสุข
พันจาอากาศเอก นิรัญ ยมหา
พันจาอากาศเอก ประสงค
บรรจงเพียร
พันจาอากาศเอก พิเชฐ ไทยเจริญ
พันจาอากาศเอก พีระยศ สุวรรณสาร
พันจาอากาศเอก ไพบูลย จันทรานนท
พันจาอากาศเอก ยุทธภูมิ พันธุอุบล
พันจาอากาศเอก ฤกษมงคล
ปรุงชัยภูมิ
พันจาอากาศเอก วชิรวิชญ เนียมแสง
พันจาอากาศเอก วีระยุทธ คงดาน
พันจาอากาศเอก ศักดา หาสุข
พันจาอากาศเอก ศิริชัย เฉลิมกิจ
พันจาอากาศเอก สมบัติ อาสนะทอง
พันจาอากาศเอก สิริเชษฐ โพธิ์ศรี
พันจาอากาศเอก สุทธิ จุลกทัพพะ
พันจาอากาศเอก สุรชัย จรัญญา
พันจาอากาศเอก สุริยา สุขจินดา
พันจาอากาศเอก เสริมศักดิ์
รอดชางเผื่อน
พันจาอากาศเอก อธิพงษ ทุมมานนท
พันจาอากาศเอก อนันต สําอางคทรง

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

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันจาอากาศเอก อนุสิทธิ์ พวงเจริญ
พันจาอากาศเอก อภิชัย ชัยศาสตรา
พันจาอากาศเอก อภิศักดิ์ อวนออน
จาสิบเอกหญิง เกิดพันธ นิลภูมิ
จาสิบเอกหญิง จุฑาพร สุจริตจันทร
จาสิบเอกหญิง ประยูร ออนชะอ่ํา
จาสิบเอกหญิง พึ่งรักษา ศรีสุวรรณ
จาสิบเอกหญิง เพ็ญแข ขุนจง
จาสิบเอกหญิง เพ็ญพร ศุขะพันธุ
จาสิบเอกหญิง ภัทรพร รัตนสุนทร
จาสิบเอกหญิง ลักษณา คุมกัน
จาสิบเอกหญิง ศรีนะภา แกวมุย
จาสิบเอกหญิง ศศิกาญจน เทียนเวช
จาสิบเอกหญิง อัญชลี ปรีชานุกูล
จาสิบเอกหญิง อัญชุลี พอขุนทด
พันจาเอกหญิง ฐิติรัตน ดําเกิงเกียรติ
พันจาเอกหญิง ทิพวรรณ
สัตยาทรธรรม
พันจาเอกหญิง ธวัลรัตน โพธิ์ศรี
พันจาเอกหญิง ปยะนันท รวยอารี
พันจาเอกหญิง ภัณฑิรา ฮวดสกุล
พันจาอากาศเอกหญิง ฉันทนา
ศรานนท
พันจาอากาศเอกหญิง ปทมา ลายเมฆ
พันจาอากาศเอกหญิง สหัทยา สาลี

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

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

เบญจมาภรณมงกุฎไทย
จาสิบเอก กรวิชญ กลิ่นบุญ
จาสิบเอก กฤช ปรีชาเจริญศรี
จาสิบเอก กฤษฎา ประวีณชัยกุล
จาสิบเอก กฤษฎา แสวงงาม
จาสิบเอก กิตติคุณ สรอยศิริ
จาสิบเอก กิตติธรรม เกื้อกิจ
จาสิบเอก กิตติภพ รัตนเอกชน
จาสิบเอก กิตภณ ปจดี
จาสิบเอก กิติภพ โภชนเจริญ
จาสิบเอก เกียรติพงษ สุริยะโยธิน
จาสิบเอก จาตุรงค ทวีคุณ
จาสิบเอก ฉัตรชัย ศรีคล้ํา
จาสิบเอก เฉลิมฤทธิ์ วันทอง
จาสิบเอก ชลากร ภรัณยูวิภัช
จาสิบเอก ชัยวัฒน ศรีฉ่ํา
จาสิบเอก ชาติชาย ยาสมุทร
จาสิบเอก ชิดชนก นุมโต
จาสิบเอก ชุติพงษ กลิ่นจันทร
จาสิบเอก ฐิตินันท ดวงแกว
จาสิบเอก ณัฐพนธ แดงบางแกว
จาสิบเอก ณัฐพล ลําคํา
จาสิบเอก ณัฐพล สุวรรณกาศ
จาสิบเอก ธนธรณ ครุธสําอางค
จาสิบเอก ธนารักษ หุนชางทอง

(รวม
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 ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๖๑๖ ราย)
จาสิบเอก ธเนศ จันทรกระจาง
จาสิบเอก ธเนศ โสมนรินทร
จาสิบเอก ธํามรงค กล่ําภู
จาสิบเอก ธีระพงษ บวรธนทรัพย
จาสิบเอก นราชัย เย็นเพชร
จาสิบเอก นิมิต สกุลรัตนธรรม
จาสิบเอก นิมิตร นอมมนัส
จาสิบเอก บุญธรรม เรืองคง
จาสิบเอก ปริญญา เกษมใจ
จาสิบเอก ปยชนน ยิ่งอินทร
จาสิบเอก ปยะวัฒน อุกาวงศ
จาสิบเอก พัชรพงศ จําปาทอง
จาสิบเอก พัฒนพันธุ คงพราหมณ
จาสิบเอก พูนศักดิ์ ยืนยั่ง
จาสิบเอก ภูดิท อุดมศิลป
จาสิบเอก เภาเพ็ชร หุนแกวชมพู
จาสิบเอก รติพงศ ไตรยงค
จาสิบเอก รุงโรจ อุจจเสน
จาสิบเอก ฤทธิชัย มาวัน
จาสิบเอก วรวุฒิ เสาใหสกุณีย
จาสิบเอก วสันต นามวงษา
จาสิบเอก วิภพ วงษสุริยา
จาสิบเอก วีระชัย นรชาติวศิน
จาสิบเอก ศรณรงค เพงผล

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

จาสิบเอก ศักดินันท ชวงแพร
จาสิบเอก สมพงษ พึ่งมา
จาสิบเอก สรรสิทธิ์ ชูสาย
จาสิบเอก สุเทพ สวนแกว
จาสิบเอก สุภรักษ อุทรังษ
จาสิบเอก สุรศักดิ์ วังษา
จาสิบเอก อดิศร จอยศิริ
จาสิบเอก อรรถพล เทพจันตา
จาสิบเอก อรุณ พรมบุตร
จาสิบเอก อํานาจ ศรีภูมิเดิม
จาสิบเอก อุทิศ ไวกสิกรรม
จาสิบเอก เอนก นาคเกิด
พันจาเอก คมิก ภัครธวัลพร
พันจาเอก คุณากรณ สุขมาก
พันจาเอก ชานุกฤต บวรวชิรกุล
พันจาเอก เดชดํารงค ลองลอย
พันจาเอก ทวีชัย คลายแตง
พันจาเอก ทัศนัย พัฒนมงคล
พันจาเอก นภาพรหม จันทรศิริกูล
พันจาเอก พีรเกียรติ ใจอิ่ม
พันจาเอก ศุภวัชร สุดจาชารี
พันจาเอก สมพร กุระคํา
พันจาเอก สุริยัน พลพิพัฒน
พันจาเอก อนุศาสตร แสงสุวรรณ
พันจาอากาศเอก จิรพัทธ แชมภักตร

หนา ๔๕
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 ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันจาอากาศเอก เจณุพัฒน วัดเผือก
พันจาอากาศเอก เติม สุขทองหลาง
พันจาอากาศเอก นพพล หงษโต
พันจาอากาศเอก สําเรือง แปลงกาย
พันจาอากาศเอก อัตภวรรณ อินัง
พันจาอากาศเอก อาจณรงค รุจาคม
จาสิบโท กรเอก มวงพิน
จาสิบโท กรีฑาพล จิตรวงคนันท
จาสิบโท กฤตพงศ เมฆรัตน
จาสิบโท กฤษฏิ์ แกวเกตุ
จาสิบโท กานตฐิติ อินทโชติ
จาสิบโท กิตติศักดิ์ วังคะฮาต
จาสิบโท โกศล ดีรอด
จาสิบโท คมวิวรรธน สีทาวงศ
จาสิบโท คมศร ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
จาสิบโท คมสันต ชัยฤกษ
จาสิบโท คีรีศักย ศรจํานงค
จาสิบโท จตุรงค ผลเจริญ
จาสิบโท จตุรงค สีลาดเลา
จาสิบโท จักรพล คุณยงค
จาสิบโท จักษณกริต จันทวงค
จาสิบโท จิรศักดิ์ สัมปุรณะพันธุ
จาสิบโท เฉลิมพล นิรารักษ
จาสิบโท ชญานนท ปทมขจร
จาสิบโท ชัยวงศศรี สกุลความดี

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 ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบโท ชินวัตร เนตรทิพย
จาสิบโท โชคทวี ประกอบสุข
จาสิบโท ณภัทร เย็นใจ
จาสิบโท ณรงคฤทธิ์ คําหลา
จาสิบโท ณัฐพงษ ภูพิงคาร
จาสิบโท เดชา สัญจรดี
จาสิบโท ทรงพล อาวะชัย
จาสิบโท ทวีศิลป จันทรหอม
จาสิบโท ทักษกาจ เชาวนา
จาสิบโท ทินวัฒน แถลงการณ
จาสิบโท ทีระพันธ วงคราช
จาสิบโท ธวัช กับสงวน
จาสิบโท ธวัชชัย ไชยเพียร
จาสิบโท ธิติพันธุ เสนียวงศ ณ อยุธยา
จาสิบโท นิติวุฒิ วงคมะโน
จาสิบโท นิรันดร พลพวก
จาสิบโท บุญนาค ใจประเสริฐ
จาสิบโท บุญเลิศ นอยกลาง
จาสิบโท ประโชค ไชยมนตรี
จาสิบโท ประสพศิลป สังวาลรัมย
จาสิบโท ปราโมช ชาวเหนือ
จาสิบโท ปญญา สอดศรี
จาสิบโท ปณณทัต มั่นคง
จาสิบโท ปตินันท วงควุฒิ
จาสิบโท พัฒนพงษ จี้เพชร

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 ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบโท พิทักษเกียรติ เพ็งพรหม
จาสิบโท พิริยะ แสงเงิน
จาสิบโท พิศิษฐ แผวพลสง
จาสิบโท พิษณุ ทองอรุณ
จาสิบโท ไพบูลย พรรษา
จาสิบโท ภควัฒน พรหมบุญ
จาสิบโท ภราดร ธนะคําดี
จาสิบโท ภาณุพงศ ศรีอินทร
จาสิบโท ภาณุพล อินอําพล
จาสิบโท ภาณุวัฒน เขียวทะ
จาสิบโท มาหาสุบรี สาแม
จาสิบโท ยุทธพงษ พิมพศรีเมือง
จาสิบโท ยุรนันท นนทมุติ
จาสิบโท รณชัย ซิมทิม
จาสิบโท โรจนวัฒน เหลาโนนครอ
จาสิบโท วรรชัย เชนรัมย
จาสิบโท วัชระ สอาดนัก
จาสิบโท วิเชษฐ อวมคุม
จาสิบโท วิทยา ทุมกระโทก
จาสิบโท วิราวุฒิ วงศสุวรรณ
จาสิบโท วิศิฐศัก บรรณากิจ
จาสิบโท วีระชาติ วัฒนมงคลสกุล
จาสิบโท ศรัญู คาน
จาสิบโท ศักดิ์สิทธิ์ อินจุมสาย
จาสิบโท ศุภโชค ทองคํา

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

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบโท สงคราม อักขะระ
จาสิบโท สมพงษ สิตสกุล
จาสิบโท สมศักดิ์ นาขันดี
จาสิบโท สันติพงษ ผุยลานวงค
จาสิบโท สัมพันธ เนตรหทัย
จาสิบโท สาธิต ศรีสุกใส
จาสิบโท สิทธิเดช ขจรโมทย
จาสิบโท สิทธิพร นากุดนอก
จาสิบโท สุทัศน บุญฤทธิ์
จาสิบโท สุเทพ คงทอง
จาสิบโท สุพจน อนุมาตย
จาสิบโท สุภิเดช ฝาชัยภูมิ
จาสิบโท อธิคม ศรีโคตร
จาสิบโท อนันต ปนตาถา
จาสิบโท อภิชาติ สรางใจ
จาสิบโท อรุณรัชช ล้ําเหลือหลาย
จาสิบโท อวน พูลจิตร
จาสิบโท อัธยา หายโศรก
จาสิบโท อับดุลฮาฟด กูมอ
จาสิบโท อํานาจ แสนแสวง
จาสิบโท เอกชัย คุนเคย
จาสิบโท เอกชัย ภูมลี
จาสิบโท เอกรินทร ปนจันทร
พันจาโท ฉัตรมงคล เดชะบุญสนอง
พันจาโท ณัฐพร ประเสริฐฤทธิ์

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 ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันจาโท ธนัยนันท พงษสุวรรณ
พันจาโท ธีระวัฒน ไชยตระกูล
พันจาโท ภาณุกร แกวขาว
พันจาโท รพี ศรีสุวรรณ
พันจาโท ราม เหมมะ
พันจาโท เรืองเดช ทัดทูน
พันจาโท วรพงศ เนตรวิจิตร
พันจาโท สงคราม พุทธาสมศรี
พันจาโท สัตตา บํารุงแจง
พันจาโท สาธิต สิทธิ์อวม
พันจาโท สุรพล บุตรไธสง
พันจาโท โสภณ ปรกแกว
พันจาโท องอาจ พิมปรุ
พันจาอากาศโท กิตติศักดิ์ จันชมภู
พันจาอากาศโท จักรนรินทร เกิดพร
พันจาอากาศโท จิรายุทธ รีพล
พันจาอากาศโท ชนาธิป ออนขาว
พันจาอากาศโท ณรงคฤทธิ์ จันทมาศ
พันจาอากาศโท ณัชพล มนแกว
พันจาอากาศโท ทนงศักดิ์ สวางวารี
พันจาอากาศโท ธนวัฒน อินทปาน
พันจาอากาศโท นพดล หลังยาหนาย
พันจาอากาศโท นัทธพงษ วงศผาบุตร
พันจาอากาศโท ปรีชา พันธุพุก
พันจาอากาศโท พงศธร โอชา

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

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศโท ภาณุวัฒน สิงหโต
พันจาอากาศโท ฤทธิ์รณชัย ธนะภาษี
พันจาอากาศโท วรวุฒิ ประเสริฐสุด
พันจาอากาศโท วสันต สุคันธตุล
พันจาอากาศโท วิชาญ ธัมวงษษา
พันจาอากาศโท สมชาย แกนเดียว
พันจาอากาศโท สยาม นอยพิทักษ
พันจาอากาศโท สิทธิชัย หนูนาง
พันจาอากาศโท สุภณัฐ เกตุพุก
พันจาอากาศโท สุภัคพงษ หงษทอง
พันจาอากาศโท สุรชัย ใฝเอกภพ
พันจาอากาศโท สุริยา พันธุชา
พันจาอากาศโท อภิชาติ ดวงปญญา
พันจาอากาศโท อัครชัย เสมอใจ
พันจาอากาศโท อัครวินท ภูกิ่งหิน
พันจาอากาศโท อาลียัส เจะแย
จาสิบตรี กมล เปรมปริก
จาสิบตรี กมลชัย พรหมลา
จาสิบตรี กรกต คุมมณี
จาสิบตรี กฤตยุคล เสริฐเสน
จาสิบตรี กฤษกร เย็นสุหัส
จาสิบตรี กฤษฎา ธะดวงสอน
จาสิบตรี กฤษฎา ภุมราเศวต
จาสิบตรี กฤษฎา อุนใจ
จาสิบตรี กษิดิ์เดช สมบุญ

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 ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี กานต เทพเกื้อ
จาสิบตรี กิตติศักดิ์ ปฏิมาประกร
จาสิบตรี กิตติศักดิ์ แสงอุทัย
จาสิบตรี เกษมศักดิ์ แจจัตุรัส
จาสิบตรี เกียรติศักดิ์ ผองเสียง
จาสิบตรี ไกรสิทธิ์ เผด็จสุริยา
จาสิบตรี ขวัญโชค นามสี
จาสิบตรี คณัสนันท อตัญที
จาสิบตรี คุณากร กาญจนรัตน
จาสิบตรี จตุพร วรรณพฤกษ
จาสิบตรี จรูญวิทย กกกระโทก
จาสิบตรี จักรกฤษณ คงธนจรุงเกษม
จาสิบตรี จักรพงษ ศิริเกตุ
จาสิบตรี จักรพันธุ มณีศรี
จาสิบตรี จักรฤทธิ์ วัฒนพงศธาดา
จาสิบตรี จักราวุฒิ โตนวุธ
จาสิบตรี จารุวัช ทองอราม
จาสิบตรี จิตติพล จิตอํานวย
จาสิบตรี จิรายุ เจิมมงคล
จาสิบตรี จิรายุ นิลสนธิ
จาสิบตรี จิราวัฒน จันทรศิริ
จาสิบตรี จิวิวัฒน ทีฆายุพรรค
จาสิบตรี จีรวัฒน บุตรสี
จาสิบตรี เจษฎา ยงประเดิม
จาสิบตรี ฉัตรชัย บุญเพ็ง

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

จาสิบตรี เฉลิมชัย แพทนาดี
จาสิบตรี เฉลิมชัย มิ่งจงเจริญ
จาสิบตรี เฉลิมชัย อินทสร
จาสิบตรี ชัยนิวัฒน บุตรภักดี
จาสิบตรี ชัยพร ประสาทศิลป
จาสิบตรี ชัยยุทธ กลิ่นจันทร
จาสิบตรี ชาญวิทย ทองเกษม
จาสิบตรี ชาติชาย ศิริเทียน
จาสิบตรี ไชยวัฒน ศิลวัตรพงศกุล
จาสิบตรี ไชยอนันต พรมดวง
จาสิบตรี ฐานกิตต แกวตา
จาสิบตรี ฐาปนา รุงเรือง
จาสิบตรี ณรงค เพชรพงศไพร
จาสิบตรี ณัฏสรุจน โพธิ์ทอง
จาสิบตรี ณัฐกิตติ์ พวงทอง
จาสิบตรี ณัฐกิตติ์ แสงสีนิล
จาสิบตรี ณัฐดนัย จุลศักดิ์
จาสิบตรี ณัฐดนัย บุญมา
จาสิบตรี ณัฐธพงษ อังกูรพิมลพร
จาสิบตรี ณัฐพล กันทะ
จาสิบตรี ณัฐวุฒิ ไมเกตุ
จาสิบตรี ณัฐวุฒิ วัฒนากร
จาสิบตรี ณันธวัฒน บุญศรี
จาสิบตรี ดนุสรณ ปญญาวงค
จาสิบตรี ดํารงค คําแพ

หนา ๔๙
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 ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี ดิศรา ทับทิม
จาสิบตรี เต็มวุฒิ ชัยสมทิพย
จาสิบตรี ทนงศักดิ์ แสงวิเศษ
จาสิบตรี ทรงพล คําสงค
จาสิบตรี ทศพร ยอดศรี
จาสิบตรี ทักษพงศ มวงพวง
จาสิบตรี ธนดล แกวโพธิ์
จาสิบตรี ธนเดช สมัครธัญูกิจ
จาสิบตรี ธนบัตร เรือนทองดี
จาสิบตรี ธนพล คําภา
จาสิบตรี ธนวัฒน แพงเพชร
จาสิบตรี ธนวัฒน เรือนฟางาม
จาสิบตรี ธนะสิน เสียงล้ําเลิศ
จาสิบตรี ธนายงค สังฆทิพย
จาสิบตรี ธรรมนูญ เรืองศิริ
จาสิบตรี ธวัชชัย บางทราย
จาสิบตรี ธัชพล เดชะบุญ
จาสิบตรี ธาดา โพธาราเจริญ
จาสิบตรี ธีรพงศ ทรงธิบาย
จาสิบตรี ธีรวัฒน จันทรสวาง
จาสิบตรี ธีรวุฒิ จินดา
จาสิบตรี นครินทร ผาเมน
จาสิบตรี นนทพัทธ เคนดา
จาสิบตรี นพดล กลิ่นเชตุ
จาสิบตรี นพปฎล พินปรุ

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

จาสิบตรี นพพล ทิวาวงษ
จาสิบตรี นพรัตน บุราณ
จาสิบตรี นพรัตน ฟูคํา
จาสิบตรี นวพล ถาวรพุฒ
จาสิบตรี นันทวิทย สีโซ
จาสิบตรี นิธิภัทร ทองมั่ง
จาสิบตรี เนติธร ตนทอง
จาสิบตรี บัญชา กิติวงค
จาสิบตรี บัญชาการ ธรรมสาร
จาสิบตรี บุญฤทธิ์ ควรเสก
จาสิบตรี บุรเวทย เรื่อศรีจันทร
จาสิบตรี ปพนวิช บุตรฉิม
จาสิบตรี ปริภัทร เลพล
จาสิบตรี ปริย ปูรณโชติ
จาสิบตรี ปรีชา บุญพิมล
จาสิบตรี ปญญา สายบัว
จาสิบตรี ปยวัฒน ทองถนอม
จาสิบตรี ปยวัฒน ทองใบออน
จาสิบตรี พงษศักดิ์ สงวนวงษ
จาสิบตรี พงษสาณ ลครวงษ
จาสิบตรี พรเทพ นาถ้ําเงิน
จาสิบตรี พลัฎฐ ทองขาว
จาสิบตรี พัชระ แสงขํา
จาสิบตรี พิเชษฐ ตรีสิทธินพคุณ
จาสิบตรี พิทักษ ทวมกระโทก

หนา ๕๐
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 ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี พิธิวัต ไทยพาท
จาสิบตรี พีรพล ศรีเพชร
จาสิบตรี พีรพัฒน นิวรณ
จาสิบตรี พีรพัฒน อึงสวัสดิ์
จาสิบตรี พีระพงษ พรหมสวัสดิ์
จาสิบตรี ไพโรจน บัวคํา
จาสิบตรี ภาคภูมิ เรืองฤทธิ์
จาสิบตรี ภาณุ มณีวรรณ
จาสิบตรี ภาศุ เปาะฉลวย
จาสิบตรี ภาสกร ชมชื่น
จาสิบตรี มงคล สีมวง
จาสิบตรี มณฑล มาดี
จาสิบตรี มนตรี นิ่มนวล
จาสิบตรี มนตรี ประดิษฐสุวรรณ
จาสิบตรี มนตรี ฮวดเจริญ
จาสิบตรี มานัด จามา
จาสิบตรี เมธี ยอดพังเทียม
จาสิบตรี เมืองไทย อรรถจรูญ
จาสิบตรี ยศกร ทองแจม
จาสิบตรี เลิศชัย กันภัย
จาสิบตรี วชิรพล ชาจันดา
จาสิบตรี วชิระพันธ นีละกาญจน
จาสิบตรี วรเชษฐ บุณยทรรพ
จาสิบตรี วรนาถ ราชขวัญ
จาสิบตรี วรเมธ ชัยรุงเรือง

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

จาสิบตรี วรรณพล ยังเจริญ
จาสิบตรี วรวิทย หนําคอก
จาสิบตรี วรายุทธ โสดามรรค
จาสิบตรี วสันต ขานเกตุ
จาสิบตรี วันเฉลิม มหาวงศนันท
จาสิบตรี วิรัตน ทองนิยม
จาสิบตรี วิรัตน ทองวงสา
จาสิบตรี วิวัฒน อินทิม
จาสิบตรี วิศรุต ชัยวรรณ
จาสิบตรี วิษณุ เรือนรักเรา
จาสิบตรี วิษณุ หมวดศรี
จาสิบตรี วีรชน ชางเนียม
จาสิบตรี วีรนันต ศรีวรรณบุตร
จาสิบตรี วุฒิชัย สุวรรณวงศ
จาสิบตรี วุฒิเดช แปนนวล
จาสิบตรี ศราวุฒิ เสงวั่น
จาสิบตรี ศักดิ์ชาย สิทธิศรีจันทร
จาสิบตรี ศิริบุญานันท วรรณศิริ
จาสิบตรี ศิริมงคล ตออิ่น
จาสิบตรี ศิวัช ทิพยมูสิก
จาสิบตรี ศุภชัย อาดี
จาสิบตรี ศุภศิลป พาคํา
จาสิบตรี ศุภิวัฒน เฉยเจียม
จาสิบตรี สงศักดิ์ ตรียัง
จาสิบตรี สมพล บุญถิ่น

หนา ๕๑
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 ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี สยมภู ออนทอง
จาสิบตรี สรวิศ พัฒนจันทร
จาสิบตรี สัจพร สอนพรม
จาสิบตรี สัญญา วรรณสกุล
จาสิบตรี สาธิต บุญหนุน
จาสิบตรี สาโรช เพ็ชรทอง
จาสิบตรี สิวรุจ บุญมาศ
จาสิบตรี สุกฤษฏิ์ นอยฉาย
จาสิบตรี สุขประสงค วีระศรี
จาสิบตรี สุคนธ กรัดกระยาง
จาสิบตรี สุทธิพล เกิดศิริ
จาสิบตรี สุธี วรสิทธิโชค
จาสิบตรี สุพจน ลําพูน
จาสิบตรี สุพรรณ จันทรหยวก
จาสิบตรี สุเมธ สิทธิศรีจันทร
จาสิบตรี สุรสิทธิ์ โนนทิง
จาสิบตรี เสกสรรค คชวารี
จาสิบตรี เสรี สวันทอง
จาสิบตรี อธิพันธ พายไธสง
จาสิบตรี อนันต ชวยญาติ
จาสิบตรี อนุชา ชวยชาติ
จาสิบตรี อนุพงศ สุยอย
จาสิบตรี อนุรัตน ธนะฤทธิ์
จาสิบตรี อนุสรณ ลาพน
จาสิบตรี อนุสรณ เส็งคิศิริ

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

จาสิบตรี อภิสิทธิ์ โมรา
จาสิบตรี อมรเทพ ราชมณี
จาสิบตรี อรรคพล สุขเจริญ
จาสิบตรี อาทิตย วิทยา
จาสิบตรี อานนท เทศทิม
จาสิบตรี อานนท พึ่งญาติ
จาสิบตรี เอกชัย รัตนชีวิน
จาสิบตรี เอกลักษณ เอกาไล
พันจาตรี กฤษณพงษ กอนสําริด
พันจาตรี กิตติศักดิ์ ชอบสูงเนิน
พันจาตรี โกวิทย เกตโกบุตร
พันจาตรี ขจรศักดิ์ สนุนดี
พันจาตรี คุณากร เพงพิศ
พันจาตรี จิระศักดิ์ ชุมศรี
พันจาตรี จีรวัฒน ศรีมงคล
พันจาตรี ชินโชติ ปติกุลนนท
พันจาตรี เชาวรัตช นามชาลี
พันจาตรี ณรงค ทองศรี
พันจาตรี ตรัย สองแสงกาญจนา
พันจาตรี ทนง คงศรี
พันจาตรี ทศตพร จันทรนอย
พันจาตรี ธนวรรธน คําชั่ง
พันจาตรี นที คําใจหนัก
พันจาตรี นิติธรรม ตองติดรัมย
พันจาตรี ปณิธาน เลขะวัฒนะ

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันจาตรี ปยะ คมสัน
พันจาตรี วรวุฒิ อยูเปยม
พันจาตรี วรากร บุญงาม
พันจาตรี วัชระพรรณ วรรณศรี
พันจาตรี วิชิต เพลียอินทร
พันจาตรี สวรุจ เอี่ยมเสือ
พันจาตรี สุริยันต คนมั่ง
พันจาตรี อภิชาติ เสโส
พันจาตรี อภินันท ไชยเสน
พันจาตรี อรรถพล บุญชู
พันจาอากาศตรี กิตติธัช แปนไทย
พันจาอากาศตรี กิตติศักดิ์ หอมนาน
พันจาอากาศตรี จักรี สิงหคํา
พันจาอากาศตรี เจษฎา รัตนวินิจกุล
พันจาอากาศตรี ณัฐวุฒิ ขําชุม
พันจาอากาศตรี ถนอมชัย สุนีกร
พันจาอากาศตรี ทศพร กอนแกว
พันจาอากาศตรี ไทยคม ภามัง
พันจาอากาศตรี ธนพงษ ขันหลวง
พันจาอากาศตรี ธนพล ปนอยู
พันจาอากาศตรี ธวัชชัย คณาฤทธิ์
พันจาอากาศตรี ธีร แกอินทร
พันจาอากาศตรี ธีรวัฒน จันทวงศ
พันจาอากาศตรี นันทิพัฒน
นาคศรีพรหม

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

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี บัณฑิต หลาบโพธิ์
พันจาอากาศตรี พิชิตศักดิ์ รักนาย
พันจาอากาศตรี พิลม ศิริแสน
พันจาอากาศตรี ภัทรกร ริตพวง
พันจาอากาศตรี ภาณุพัชร แกวนุย
พันจาอากาศตรี รักเกียรติ กันทะคํา
พันจาอากาศตรี วุฒิชัย สมศักดิ์
พันจาอากาศตรี สายชล กาลมุล
พันจาอากาศตรี สุระเชษฐ สาระนันท
พันจาอากาศตรี อภิวัฒน ภูนิคม
พันจาอากาศตรี อภิสิทธิ์ บุญที
พันจาอากาศตรี อาทิตย แกนมะสังข
พันจาอากาศตรี เอนก ภาเคน
จาสิบเอกหญิง กุลิสรา ศรีทับทิม
จาสิบเอกหญิง เกษร ปะธิเก
จาสิบเอกหญิง ขวัญศศิธรย โพธิ
จาสิบเอกหญิง จิณณรัตน สํารวมจิต
จาสิบเอกหญิง จุฬารักษ ศรีทับทิม
จาสิบเอกหญิง ญาณี มนตรีสุทธิ์
จาสิบเอกหญิง ณัฏฐณี อุรุทมา
จาสิบเอกหญิง ธนวรรณ บุญพยุง
จาสิบเอกหญิง พรทิพย หอมจันทร
จาสิบเอกหญิง พรธีรา ภูฉายา
จาสิบเอกหญิง พวงทอง
วงษถนอมศักดิ์

๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอกหญิง เพชรแท พัวพานิช
จาสิบเอกหญิง รัชนีวรรณ แดงบางแกว
จาสิบเอกหญิง สุภารัตน แคลวโยธา
จาสิบเอกหญิง อินธิรา เลิศวัฒนนนท
จาสิบเอกหญิง อุทัยรัตน กอกหวาน
พันจาเอกหญิง ชนิกานต บานเย็น
พันจาเอกหญิง ยุพา ศรีชูเปยม
พันจาเอกหญิง ศิริวรรณ จันทรพันธ
พันจาเอกหญิง อริสรา จันทพงษ
พันจาอากาศเอกหญิง กฤตทยากร
สุทธินารายณ
พันจาอากาศเอกหญิง กันยารัตน
การสมศาสตร
พันจาอากาศเอกหญิง กิริยา
สุคนธเปลี่ยนสี
พันจาอากาศเอกหญิง จันทรเพ็ญ
ถนอมวงษ
พันจาอากาศเอกหญิง ณัฐพิณ
อุกฤษโชค
พันจาอากาศเอกหญิง ณิชมน
กลางพอน
จาสิบโทหญิง กชรัตน จุนันท
จาสิบโทหญิง กฤติจิรา กันทริกา
จาสิบโทหญิง ขวัญใจ ฟองดา
จาสิบโทหญิง จินดาวรรณ จิตติพัฒน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบโทหญิง ชมัยพร ทองทา
จาสิบโทหญิง ซัลวาณีย อาลี
จาสิบโทหญิง ณัฐชยา เสือเดช
จาสิบโทหญิง ณัฐภัสสร เทพษร
จาสิบโทหญิง ดลธร จินดารัตน
จาสิบโทหญิง นัฐกานต สุดเสนผม
จาสิบโทหญิง นุชนาถ เรืองมา
จาสิบโทหญิง ปยะณัฐ โคชขึง
จาสิบโทหญิง พจนจรินทร แสงทอง
จาสิบโทหญิง พรจิณสุนีย ทวีผล
จาสิบโทหญิง พัชราภรณ นาคขวัญ
จาสิบโทหญิง พัทราภา พูนผล
จาสิบโทหญิง พิชยา ดําเนินสวัสดิ์
จาสิบโทหญิง เพนนี
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
จาสิบโทหญิง ภัคนภัสส ศรีสาคร
จาสิบโทหญิง มณฑิชา นาคีสถิตย
จาสิบโทหญิง รุสนา ปาทาน
จาสิบโทหญิง ลัดดาวรรณ สมประสงค
จาสิบโทหญิง วิลัยพร ติสิงห
จาสิบโทหญิง สวรรยา คงดี
จาสิบโทหญิง สายใจ ปรีชาอนันต
จาสิบโทหญิง สุกัญญา ตะครอสันเทียะ
จาสิบโทหญิง สุธามาส สีสวย
จาสิบโทหญิง สุพรรณี เจริญสุข

๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบโทหญิง สุรีรัตน ปรีเปรม
จาสิบโทหญิง อภิญญา ปททุม
จาสิบโทหญิง อานามิกา ขรเคียน
พันจาโทหญิง กมลพร ประการแกว
พันจาโทหญิง กรสิริ สมพงษ
พันจาโทหญิง คุณารัตน โตสม
พันจาโทหญิง จงกลณี หนูมี
พันจาโทหญิง จงกลณี อุตนาม
พันจาโทหญิง จิขุภา พึ่งพานิช
พันจาโทหญิง จิตติมา สุขไกร
พันจาโทหญิง จิรารัตน กอบัว
พันจาโทหญิง นภาพร รอดคําทุย
พันจาโทหญิง ปฏิณญา มาลินี
พันจาโทหญิง พรทิภา ไตรยพันธ
พันจาโทหญิง พริมศุภลักษณ ปนคง
พันจาโทหญิง พลอยวิศนา ชั้นวัฒนกุล
พันจาโทหญิง พัทธนันท ฟกแกว
พันจาโทหญิง ฟาซียะห ตาเยะ
พันจาโทหญิง ยวนใจ สินอวน
พันจาโทหญิง รจนา หอยสังข
พันจาโทหญิง ลักขณา วงคยะรา
พันจาโทหญิง วนิดา ผิวงาม
พันจาโทหญิง สวณีย แกววงควาลย
พันจาโทหญิง สิโรรส ออนศรี
พันจาโทหญิง สุภาพร คลายลี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาโทหญิง สุวภัทร ตาเกิด
พันจาอากาศโทหญิง กัญสร ทองยอย
พันจาอากาศโทหญิง กาญจนา ไมสน
พันจาอากาศโทหญิง จารุวรรณ
ชัยชวย
พันจาอากาศโทหญิง ชิดชนก พลปถพี
พันจาอากาศโทหญิง ณัฐณภัทร
นิกรประเสริฐ
พันจาอากาศโทหญิง ธีรนันท เกตุพงษ
พันจาอากาศโทหญิง เบญวิภา
ภูริปญญาวรกุล
พันจาอากาศโทหญิง พิจิตร รักษวงศ
พันจาอากาศโทหญิง วิชุดา อยูสุข
พันจาอากาศโทหญิง วิลัยพร ผดุงพล
พันจาอากาศโทหญิง ไวระ กิจขุนทด
จาสิบตรีหญิง กณิฎฐวนันท อินทรสูต
จาสิบตรีหญิง กรกช สุมสาย
จาสิบตรีหญิง กฤษณา โรจนสโรช
จาสิบตรีหญิง กัลยา ศรีวิพันธ
จาสิบตรีหญิง กิดาการ เพ็งขุนทด
จาสิบตรีหญิง จินดาภา มิ่งประเสริฐ
จาสิบตรีหญิง จิรัชญา สวนแกว
จาสิบตรีหญิง ฉัตรปวีณ รวีไตรศักดิ์
จาสิบตรีหญิง ชมนรินทร
เขียวประเสริฐ

๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรีหญิง ชัญญนิษฐ สุนประเสริฐ
จาสิบตรีหญิง ชุติมา เจริญผอง
จาสิบตรีหญิง ณภัทร เดียวสุรินทร
จาสิบตรีหญิง ณัฏฐิการ การถาง
จาสิบตรีหญิง ณัฐพรพรรณ
คงแถวทอง
จาสิบตรีหญิง ธนิษา เล็กประยูร
จาสิบตรีหญิง ธันยรดา ชูเรณู
จาสิบตรีหญิง นรินรัตน กิ่งรางสาด
จาสิบตรีหญิง นวพร แสนคะนารี
จาสิบตรีหญิง นันทิยา ประจวบโชค
จาสิบตรีหญิง นาวินี โรยแสง
จาสิบตรีหญิง นิรนนท รักษนคร
จาสิบตรีหญิง เบญจมาศ นพไธสง
จาสิบตรีหญิง ปานวาด สวางเนตร
จาสิบตรีหญิง ผกามาส คําหวาน
จาสิบตรีหญิง พัชรทวัญ วงศคําจันทร
จาสิบตรีหญิง พัชรินทร ธาราวร
จาสิบตรีหญิง ยศกมล ธารานิตย
จาสิบตรีหญิง วรินทร พิรุณทอง
จาสิบตรีหญิง วิตตา ผาละพัง
จาสิบตรีหญิง วิภาวัลย บัวเผื่อนนอย
จาสิบตรีหญิง ศศิธร พรหมโต
จาสิบตรีหญิง ศศินี บรรเทา
จาสิบตรีหญิง ศิริญภัคต หวยหงษทอง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓

๑
๒
๓
๔

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบตรีหญิง สิดาไล ประกอบผล
จาสิบตรีหญิง สิริพร ปาละกุล
จาสิบตรีหญิง สุจิตรา เที่ยงตรงจิตร
จาสิบตรีหญิง สุพิชฌาย เชื้อรุงโรจน
จาสิบตรีหญิง สุภาพร ทองเที่ยง
จาสิบตรีหญิง เสาวณิต เกตุปาน
จาสิบตรีหญิง เสาวนีย เพียรธรรม
จาสิบตรีหญิง อมรรัตน เพ็งภาค
จาสิบตรีหญิง อรกัญญา เทพบาท
จาสิบตรีหญิง อรพินท จันทรสูงเนิน
จาสิบตรีหญิง อาพาภรณ ขันแกว
พันจาตรีหญิง จรัสรวี วงษมหา
พันจาตรีหญิง จันทิมา บรรดาศักดิ์
พันจาตรีหญิง จิตรา หอมแกว
พันจาตรีหญิง จินตนา ศรีทิ
พันจาตรีหญิง ชัชนี ยังพูล
พันจาตรีหญิง ชุลีพร พิมพหอม
พันจาตรีหญิง โชติกา ทุมเที่ยง
พันจาตรีหญิง นิตยา ทรัพยพร

๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖

กองทัพบก
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม
พันเอก กรณพนธ เชื้ออาษา
พันเอก กฤษฎา จินเลิศ
พันเอก กฤษฏา คงพันธุ
พันเอก กฤษดาวุธ บุตรวัง

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันจาตรีหญิง รชตนารา ชนะมี
พันจาตรีหญิง วาสุชา กระทอง
พันจาตรีหญิง สุภาพร คุมถิ่นแกว
พันจาตรีหญิง อัมรินทร จําปาถิ่น
พันจาอากาศตรีหญิง จริยา นิมิตร
พันจาอากาศตรีหญิง จิราวรรณ
พงษธนู
พันจาอากาศตรีหญิง จุฑาณัฐ
ฐานไชยยิ่ง
พันจาอากาศตรีหญิง ชนิตา
ทิพยะวัฒน
พันจาอากาศตรีหญิง ดุษณีย
ชางประดิษฐ
พันจาอากาศตรีหญิง ธนวรรณ
อินทะโส
พันจาอากาศตรีหญิง สุภาพร ภูสดศรี
พันจาอากาศตรีหญิง เสาวลักษณ
คําหวาน
พันจาอากาศตรีหญิง อนุชิดา เพ็งพลา

๒๔๘ ราย)
๕ พันเอก กลยุทธ พรหมรัตน
๖ พันเอก กอเกียรติ กิตติสุวรรณ
๗ พันเอก กัมปนาท พุทธปวรางกูร
๘ พันเอก กัมปนาท วาพันสุ

