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
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

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

พันเอก กานต รามศิริ
พันเอก กําธร บุญชม
พันเอก กิจจา สุวรรณ
พันเอก กิตติเดช กาญจนกิจ
พันเอก กิตติพงษ เนื่องชมภู
พันเอก กิตติศักดิ์ วัฒนเดช
พันเอก กุญชภัสร หาญสมบูรณ
พันเอก เกรียงศักดิ์ ปกคําไทย
พันเอก เกษียร สนองคุณ
พันเอก คงฤทธิ์ ศรีชื่น
พันเอก คมกฤช พรศิริศักดิ์
พันเอก คุณากร คณา
พันเอก จตุพล มีฤทธิ์
พันเอก จักรพงศ ศรีสุวรรณ
พันเอก จํารัส สังขปอม
พันเอก จําลอง เกิดยิด
พันเอก จิรสิทธิ์ เทวกุล
พันเอก จิระเดช ขจายแสง
พันเอก จิรากร คชรินทร
พันเอก จีระศักดิ์ จันดาวรรณ
พันเอก เจนวิทย เลิศอารยกุล
พันเอก เจษฎางค แสนทน
พันเอก ฉัฐชัย มีชั้นชวง
พันเอก เฉลิมชัย ชัดใจ
พันเอก เฉลิมพล นุตรักษ

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

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันเอก ชยานันท ทองจันทร
พันเอก ชริน มากพงษ
พันเอก ชัชวาล สถานทิพย
พันเอก ชาญ กะรัตน
พันเอก ชาญวิทย วิจารณ
พันเอก ชํานาญ กิจเวช
พันเอก ชํานิ เจริญรักษ
พันเอก ชิตวรรธน ฐิตสวัสดิ์
พันเอก ชูศักดิ์ แกวเวชบุตร
พันเอก โชติพัฒน แสนทวีสุข
พันเอก ไชยง เพียรวิบูลย
พันเอก ไชยรัตน แกวเจริญ
พันเอก ฐนิตพนธ หงษวิไล
พันเอก ฐานันตรีย เปาวรัตน
พันเอก ฐิติพงษ อินวะษา
พันเอก ณครสม เนาวบุตร
พันเอก ณรงค วิชญาณวรวุฒิ
พันเอก ณรงค อิ้วสกุล
พันเอก ณรงคชัย เจริญชัย
พันเอก ณรงคชัย ทองมี
พันเอก ณัฐพัชร ยาแกว
พันเอก ดุสิต ทรงศิริ
พันเอก เดชา ไชยมงคล
พันเอก ตวงสิทธิ์ เพ็ญพันธุ
พันเอก ตวงสิทธิ์ สิทธิรณฤทธิ์

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓

พันเอก ถิรวัฒน ฉายปญญา
พันเอก ถิรวัฒน ศรีสุวรรณ
พันเอก เถลิงศักดิ์ มูลประดับ
พันเอก ทรงวิทย วงศพระถาง
พันเอก ทศพล มาพงษ
พันเอก ทํานอง ชูชื่น
พันเอก ทินกร ประสีระเตสัง
พันเอก ธนกฤต นพคุณวิจัย
พันเอก ธนกฤต พันธุรอด
พันเอก ธนชัย นิลกลัด
พันเอก ธนณัฏฐ พันธุเปรมเจริญ
พันเอก ธนาคม ไพยารมณ
พันเอก ธนารักษ โกมลานนท
พันเอก ธนิต อิ่มอกใจ
พันเอก ธรรมรัตน เหรียญทอง
พันเอก ธรรมรัตน อองพลากร
พันเอก ธีรยุทธฑ เสงรอด
พันเอก นภัทร ศรีธนโชต
พันเอก นรภัทร ปรรณปกรณ
พันเอก นเรศ นามมาตย
พันเอก นันทพล ภูศรี
พันเอก นิพนธ ธาราวุฒิ
พันเอก นิยม ทองดอนเสียง
พันเอก นิสิต สมานมิตร
พันเอก นุกูล วิเศษโวหาร

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันเอก บุญเสริม บุญบํารุง
พันเอก ประทิน นาคชื่น
พันเอก ประพันธ ธรรมศิริ
พันเอก ประวิทย จันทรดี
พันเอก ประวิทย พิมพหงษ
พันเอก ประเวศ พุมศรี
พันเอก ประสงค กุศลนําพา
พันเอก ประสารศิษฐ ศรีศักดิ์
พันเอก ประเสริฐ ใจกลา
พันเอก ปรัชญา เอี่ยมคง
พันเอก ปรีชา จันทคณางกูร
พันเอก ปญญา มิ่งพันธ
พันเอก เปรียว ติณสูลานนท
พันเอก พงศธร นิพภยะ
พันเอก พงศธร เมืองแกน
พันเอก พงษศักดิ์ ศักดิ์แสง
พันเอก พยุงศักดิ์ กรีเงิน
พันเอก พัฒนา จันทรนิยม
พันเอก พิเชษฐ ชุติเดโช
พันเอก พิทยา นงคภา
พันเอก พิบูล คานทองดี
พันเอก เพทาย ผดุงยศ
พันเอก ไพฑูรย อุนตา
พันเอก ไพรวัลย โปะประนม
พันเอก ไพศาล ทานธรรม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓

พันเอก ภัทรชัย แทนขํา
พันเอก ภัทรภพ บูศรี
พันเอก ภาณุมาส จีนานุรักษ
พันเอก ภาส วงศสารภี
พันเอก ภาสกร กุลรวิวรรณ
พันเอก ภิญโญ ปานทอง
พันเอก ภูเบศวร ธรรมบุตร
พันเอก ภูษิต พลาเศรษฐ
พันเอก มงคล หอทอง
พันเอก มนตชัย ดวงปญญา
พันเอก มนตรี พูลทวี
พันเอก มนตรี อุปรัตน
พันเอก มานะวุฒิ ศรีนคร
พันเอก ยงยุทธ นาคัน
พันเอก ยศทอง อัคราธรรม
พันเอก ยอดยศ เก็บ-เงิน
พันเอก ยุทธนา มหาวัน
พันเอก ยุทธนา สายประเสริฐ
พันเอก ยุทธศาสตร เศรษฐชัย
พันเอก ยุทธสาร โกศลยุทธสาร
พันเอก ยุสชนา ตระกูลเสนาธง
พันเอก รณณรงค จันทินมาธร
พันเอก รมยรวินท สังขโพธิ์
พันเอก รวมพล ธรรมมา
พันเอก เริงณรงค ชาวลอม

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันเอก เริงฤทธิ์ เฉลยฤกษ
พันเอก เริงศานติ์ ทยามันทรินันท
พันเอก วสันต ชาญฉลาด
พันเอก วัฒนา รุงเรือง
พันเอก วันชัย แตเจริญ
พันเอก วาทยุทธ ชูชวย
พันเอก วิทยา ศรีล้ํา
พันเอก วินัย พังยาง
พันเอก วินัย อภัยกุลชร
พันเอก วิบูรณสุข ไพบูลยพงศ
พันเอก วีรยุทธ วุฒิศิริ
พันเอก ศราวุธ เสาวิจิตร
พันเอก ศักดิ์ชัย คลายพลอย
พันเอก ศักดิ์ชัย คําปาน
พันเอก ศักดิ์สิทธิ์ รื่นนอก
พันเอก สถาพร สวางอารมณ
พันเอก สถาพร สุดเสนาะ
พันเอก สมเกียรติ แกวอยู
พันเอก สมเกียรติ ถนอมคุม
พันเอก สมเกียรติ ยิ้มเจริญ
พันเอก สมเจตน รัตนธนาวันต
พันเอก สมทบ เมษประสาท
พันเอก สมพงค ประชุมชน
พันเอก สมพร ปานเพชรนาวา
พันเอก สมหมาย ดวนสันเทียะ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓

พันเอก สรศักดิ์ เทอดนิธิ
พันเอก สราญ มังคละโยธา
พันเอก สวัสดิ์ พรประภา
พันเอก สันติ ชวยรัตน
พันเอก สัมพันธ ทับเพ็ชร
พันเอก สาธิต วิชญเนตินัย
พันเอก สายชล สิงหหน
พันเอก สิฐิจักษ รมโพธชี
พันเอก สิทธิพร วิพัฒนครุฑ
พันเอก สุขเกษม สุทธิวานิช
พันเอก สุจินต จินดานุกูล
พันเอก สุจินต ทรัพยสิน
พันเอก สุจิรชัย มหาธรรม
พันเอก สุทธิศักดิ์ ประเสริฐศรี
พันเอก สุทธีร ใจจังหรีด
พันเอก สุเทพ อัครหิรัญทรัพย
พันเอก สุรเชษฐ คําพุฒ
พันเอก สุรเดช เดชเสถียร
พันเอก สุรศักดิ์ สรสิทธิ์
พันเอก สุรศักดิ์ สําราญบํารุง
พันเอก สุรัตน ปานซาง
พันเอก สุรินทรชัย สุรินยา
พันเอก เสกสรรค ลีลาปฐมชัย
พันเอก เสกสิทธิ์ ศิริพละ
พันเอก เสนห เขียวมณี

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
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(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันเอก เสมา จิตรอําไพ
พันเอก โสฬส รัตนผองใส
พันเอก อดิศร เหลาสุวรรณ
พันเอก อดุลย ลอยฟา
พันเอก อธิกร เอกชัยฤดี
พันเอก อนุสิทธิ์ เศวตนันท
พันเอก อภิกฤช ใจนอม
พันเอก อภิชาติ วรรณาเรศน
พันเอก อภิรัตน รอดรักษา
พันเอก อรรคเดช สนลอย
พันเอก อัครรัฐ ธนสรวิศย
พันเอก อัครสิทธิ์ ปะกิระตา
พันเอก อัศวิน ดุสิตรัตนกุล
พันเอก อามร เสนียวงศ ณ อยุธยา
พันเอก อิทธิกร ศิริวัลย
พันเอก อิทธิเชษฐ สีหนําเงินมี
พันเอก อิทธิศักดิ์ มีลาภ
พันเอก อิศร อุทิศธรรมศักดิ์
พันเอก เอกพล จูฑะพันธุ
พันเอก เอกภพ กอบกระโทก
พันเอกหญิง กนกพร ศรีบัว
พันเอกหญิง กรรณยาภรณ สุขแยมศรี
พันเอกหญิง จารุรัตน มูลศาสตร
พันเอกหญิง จิตติมา ทองเนียม
พันเอกหญิง จุไรรัตน วงศเมฆ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
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หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอกหญิง ชฎารัตน กลั่นเสนาะ
พันเอกหญิง ดวงกมล จุลกะเศียน
พันเอกหญิง ดวงกมล วรรธโนทัย
พันเอกหญิง ดุจอาภา จันทรวงศา
พันเอกหญิง ทิวาพร ศรีวลัย
พันเอกหญิง ธนพัชร เดชสุภา
พันเอกหญิง นพรรษ ชูจันทร
พันเอกหญิง นวลลัดดา เลี้ยงรักษา
พันเอกหญิง นันทกา ชะนะกุล
พันเอกหญิง เบญจมาศ พุฒมี
พันเอกหญิง เปรม เกงชน
พันเอกหญิง พรทิพย วิริยะภาค
พันเอกหญิง พรทิพา จันทรณรงค
พันเอกหญิง พรรณแข ณ หนองคาย
พันเอกหญิง พัชรกร เฟองฟุง
พันเอกหญิง พัชราภรณ โรจนประดิษฐ
พันเอกหญิง พัชรินทร กลิ่นสุคนธ
พันเอกหญิง พัฑฒิดา สุภีสุทธิ์
พันเอกหญิง พัทธนันท อินทรสุนทร
พันเอกหญิง มณีจันทน พัฒนพัชร
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(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันเอกหญิง รจเรข ติยะโคตร
พันเอกหญิง รังสินี พูลเพิ่ม
พันเอกหญิง ลลิดา โทวิชา
พันเอกหญิง ลินดา เลิศประสพสุข
พันเอกหญิง วราภรณ ติยานนท
พันเอกหญิง วราภรณ ธนะเศวต
พันเอกหญิง วัลลภา กิติญาณทรัพย
พันเอกหญิง ศิริพร ปญญาจันทร
พันเอกหญิง ศิริยา ออรุงโรจน
พันเอกหญิง สมพร สุธิราวุธ
พันเอกหญิง สมัย แยมมณีชัย
พันเอกหญิง สิริลักษณ ปนกลอม
พันเอกหญิง สุกัลยา วิภาตนาวิน
พันเอกหญิง สุนีนารถ เนขขัมม
พันเอกหญิง สุริยาพร ธูปประสม
พันเอกหญิง อภินันท ขําศิริ
พันเอกหญิง อรยา พูลทรัพย
พันเอกหญิง อรอุษา ไทยนิยม
พันเอกหญิง อัจฉรา บุณโยบล
พันเอกหญิง อัญชลี วิศวโภคา

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๓๖ ราย)
พันเอก กรกฎ กากแกว
๕ พันเอก กฤษณะ พุมพูน
พันเอก กฤตินันท นิโลบล
๖ พันเอก กิติศักดิ์ จันทรสําเภา
พันเอก กฤติพงศ สมุทรสาคร
๗ พันเอก กุดั่น ทองคํา
พันเอก กฤษฎา มวงมณี
๘ พันเอก เกริกชัย คลอยอรุณ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

พันเอก เกรียงศักดิ์ ชัยชนะกิจพงษ
พันเอก เกษียร อนุโรจน
พันเอก เกียรติศักดิ์ สมชื่อ
พันเอก ขวัญชัย พงษอราม
พันเอก คํานูณ สุขไสย
พันเอก คํารณ ภูมิดล
พันเอก คีรีบูรณ จําปาเทศ
พันเอก จักรชัย สําเภา
พันเอก จักรี พรหมแกว
พันเอก จิตตเทพ ภาพันธ
พันเอก จิรวัฒน จุฬากาญจน
พันเอก จิระ ตนสอน
พันเอก จิระเดช สืบรสปลื้ม
พันเอก จิระวี เปาอินทร
พันเอก จีรนาท เทพวัลย
พันเอก จีราชัย มุสิกะพุกก
พันเอก จุติเทพ ปรางคปรุ
พันเอก เจนยุทธ สาดี
พันเอก เจษฎา เฟองฟู
พันเอก เจษฎา สุขสุวรรณ
พันเอก เฉลิมเกียรติ ขวัญเมือง
พันเอก เฉลิมเกียรติ ทิพยโสภณ
พันเอก เฉลิมพร รัตนโสภา
พันเอก เฉลิมพล ศรีทะ
พันเอก ชโณทัย ภาณะโสม

หนา ๖๒
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(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันเอก ชนศักดิ์ หทัยอารียรักษ
พันเอก ชยพล ปุญสิริ
พันเอก ชัชชาญ บุญวรรณ
พันเอก ชัยคุณ เดชกิตติขจร
พันเอก ชัยณรงค มาลัย
พันเอก ชัยณรงค รุงโรจน
พันเอก ชัยเนตรอาร เนตรพิชิต
พันเอก ชัยรัฐ เตระวิชชนันท
พันเอก ชัยรินทร นอยพลี
พันเอก ชาญชัย บัววรรณ
พันเอก ชาตินักรบ พรศิริรัตน
พันเอก ชาล ศิริวรรณยา
พันเอก ชินกฤต กระทุมแกว
พันเอก ชุตินธร วิมลลักษณ
พันเอก ชูพงษ ชาจุหวัน
พันเอก ชูพงษ โอบออม
พันเอก ชูศักดิ์ ลิ้นทอง
พันเอก เชษฐ ศรีจักรโคตร
พันเอก ไชยพัทธพล ปญญาธิวัฒน
พันเอก ญาณพล บุบผามาลา
พันเอก ณรงคฤทธิ์ ติยะธะ
พันเอก ณรงคฤทธิ์ มณีรุง
พันเอก ณวัตร จัตุมาศ
พันเอก ณัฏฐพล อิ่มสม-สมบูรณ
พันเอก ณัฏฐา กุลกํามธร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
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พันเอก ณัฏฐานันธ ปรีชาภัฏสกุล
พันเอก ณัฐกร เพชรปานกัน
พันเอก ณัฐพงศ นอยประชา
พันเอก ณัฐพงศ มั่งอะนะ
พันเอก ณัฐพงษ เลี้ยงจอหอ
พันเอก ณัฐพัชร ฬาทอง
พันเอก ณัฐฤกษ โมระกรานต
พันเอก ณัฐวุฒ สุขะตุงคะ
พันเอก ณัฐวุฒิ สมพรหม
พันเอก ดิศยศ ศรีเมืองวงศ
พันเอก ตรีภพ ออกลาง
พันเอก ตอพงษ มาตาพิทักษ
พันเอก ไตรรงค เนาวฤทธิ์
พันเอก ไตรรัตน เวชโช
พันเอก ทรงกลด ประทุมวัลย
พันเอก ทรงภพ เปยมทองคํา
พันเอก ทะเนตร รอยทา
พันเอก เทพนิมิต สุดคิด
พันเอก เทพฤทธิ์ รัฐฤทธิ์ธํารง
พันเอก ธนกฤต จันทรุกขา
พันเอก ธนพล นนทะโชติ
พันเอก ธนพล นุยสุข
พันเอก ธนพลพัชร อัครเกษมพงษา
พันเอก ธนัชพงศ นันทสิริสิทธิ์
พันเอก ธนากร เจริญสุข

หนา ๖๓
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(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันเอก ธนากร ใจเอื้อ
พันเอก ธนิต บุญจินต
พันเอก ธรรศพงษ จารุบารมีอนันต
พันเอก ธวัชชัย ศรีสถาพร
พันเอก ธานิน ไตรสกุล
พันเอก นรินทร อยูสถิตย
พันเอก นิคม ภูศรี
พันเอก นิติ จิรัตฐิวรุตมกุล
พันเอก นิติ เมธีศิริวัฒน
พันเอก นิธิพันธ สุขสุเมฆ
พันเอก นิพนธ ปานขํา
พันเอก นุกูล พูลสวัสดิ์
พันเอก บัญชา ชาญฉลาด
พันเอก บัณฑิต จันทรแกว
พันเอก บัณฑิต หงศุภรักษ
พันเอก บันลือศักดิ์ คลายประดิษฐ
พันเอก บุญชวย สุขแปน
พันเอก เบญจพล ประจง
พันเอก ปคุป สุขจันทรา
พันเอก ปฏิวัติ ชื่นศรี
พันเอก ประยุทธ จันทรสมาน
พันเอก ประวิทย พูลเทียบรัตน
พันเอก ประสงค จิตติมณี
พันเอก ประสบโชค อรัณยกานนท
พันเอก ประสาน จันทศร
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พันเอก ประเสริฐ ตาละลักษมณ
พันเอก ปราโมท หมอมศิลา
พันเอก ปราโมทย กฤษเกลา
พันเอก ปราโมทย โคตรณรงค
พันเอก ปราโมทย เสียดขุนทด
พันเอก ปริญญา รื่นเสือ
พันเอก ปรีฎก ทองวันดี
พันเอก ปญญพงศ หิรัญสาย
พันเอก ปน บุญสุข
พันเอก พงศธร ณรงคฤกษนาวิน
พันเอก พงศพันธุ อิ่มเจริญ
พันเอก พงศพิภัช ธงยี่สิบสอง
พันเอก พัฒนพล พรเกิด
พันเอก พานี นาคเล็ก
พันเอก พาวิน แสงพลอย
พันเอก พิทยพันธ มีลอมศักดา
พันเอก พิทักษชัย กิ่งเกษ
พันเอก พิทักษสกุล โพธิจักร
พันเอก พิบูรณ คีรีเวช
พันเอก พีรชาญ คงสุวรรณ
พันเอก พีรยุทธ เศวตเศรนี
พันเอก พุทธกฤษต ฉิมแกว
พันเอก พูลสิทธิ์ สายรัตน
พันเอก ไพฑูรย คํายอง
พันเอก ไพรรัตน ดาษดา

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันเอก ไพรัช ทับทิม
พันเอก ไพรัฐ แกวแดง
พันเอก ภคพล มีทิพย
พันเอก ภาคภูมิ อินดี
พันเอก ภาคย โลหารชุน
พันเอก ภาณุวัฒน สุคชเดช
พันเอก ภานุพันธ อินทรพรหม
พันเอก ภิชฌยุทธ พรหมโท
พันเอก ภูเบศ มาแกว
พันเอก ภูริต สุวรรณวงศ
พันเอก ภูวดล วีรพันธุ
พันเอก มลชัย ยิ้มอยู
พันเอก มานพ แกวไพจิตร
พันเอก ยงยุทธ คุมแพทย
พันเอก ยงยุทธ บุญแสง
พันเอก ยุทธพงษ บัวแกว
พันเอก รณรงค สีตองออน
พันเอก รณรงค เส็งมี
พันเอก ระวี ศิริชุม
พันเอก ระวีพล ปวงนิยม
พันเอก รัชตะ เมฆมณี
พันเอก รัฐริน ลัทธศักดิ์ศิริ
พันเอก ราชศักดิ์ ชมชู
พันเอก เรวัฒ ธรรมจิรเดช
พันเอก โรจนินทร เหมจันทึก

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓

พันเอก วชิร มีไชยธร
พันเอก วชิราวิทย เขตตลาด
พันเอก วรฉัตร แสงสมบุญ
พันเอก วรโชติ กาญจนโรจน
พันเอก วรวิทย พิพิธภัณฑ
พันเอก วรวิทย ศรีศักดิ์
พันเอก วสันต เต็งอินทร
พันเอก วัฒน กลัดสมบูรณ
พันเอก วันชัย พรหมสิทธิ์
พันเอก วัลลภ ตันติวรรธณ
พันเอก วัลลภ หินเจริญ
พันเอก วาทิต บัวหยาด
พันเอก วิจารณ มาศรักษา
พันเอก วิชัย ใจการุณ
พันเอก วิชาญ หมอนวดดี
พันเอก วิชาญ เอกอุ
พันเอก วิเชียร เรืองแสน
พันเอก วินัย ซังยัง
พันเอก วินัย สุกิจกุลานันต
พันเอก วิภู เลาหะคามิน
พันเอก วิโรจน ชาวอบทม
พันเอก วิวัฒน ภัทรารักษ
พันเอก วิศิษฐ แกวพุด
พันเอก วิเศษศิลป แสนภูวา
พันเอก วิสูตร นุชนอมบุญ

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันเอก วีรเดช ติระการ
พันเอก วุฒิ พรสัจจา
พันเอก วุฒิศักดิ์ สุขยฤกษ
พันเอก เวียงชัย มุงบัง
พันเอก ศรณพงศ รุงสุวรรณ
พันเอก ศรณพัชร บัววิรัตน
พันเอก ศรศิลป ศิลปสมศักดิ์
พันเอก ศักดิ์ดา นาวายนต
พันเอก ศักดิ์สิทธิ์ ขันมณี
พันเอก ศักรนันทน อุนแสงจันทร
พันเอก ศีกร สิงหรา
พันเอก ศุภกาณจน จินดาวัฒน
พันเอก ศุภฤกษ จีนเจนกิจ
พันเอก สกุล เครือแกว
พันเอก สกุลศักดิ์ จันทสี
พันเอก สงวนศักดิ์ ทองแท
พันเอก สงศักดิ์ วงศษา
พันเอก สถาพร เปลงวิทยา
พันเอก สมเกียรติ นุตะวานิช
พันเอก สมชัย กมล
พันเอก สมชัย มลวัง
พันเอก สมชาย สภาวะ
พันเอก สมพร นอยอุทัย
พันเอก สมยา คุณกันหา
พันเอก สมศักดิ์ ชูสุทธิสกุล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอก สมสวน สูญกลาง
พันเอก สมาน ศิริชะ
พันเอก สรวิศ วงศภักดี
พันเอก สราวุฒิ คงรอด
พันเอก สวัสดิ์ ศรีวิบูลย
พันเอก สวัสดิ์ แสนทอง
พันเอก สัญญา โยธานันต
พันเอก สานิตย สีนากสุก
พันเอก สามารถ กิตติ์โสภณวรานนท
พันเอก สามารถ ปานเถื่อน
พันเอก สายชล เหมือนเนียม
พันเอก สิทธาพร แขงเพ็ญแข
พันเอก สิริทศ บัวศรี
พันเอก สุกิตติ์ สุบรรณจุย
พันเอก สุขเกษม โมรากุล
พันเอก สุขสันติ์ ไชยมงคล
พันเอก สุทธิ โรจนประทีป
พันเอก สุทธิพงศ งาเวียง
พันเอก สุปยะ นอยอินทรวงศ
พันเอก สุพรรณ ทองพิมพ
พันเอก สุพัฒฏิ์ วงศสมพงษ
พันเอก สุภาพ สกุลนริน
พันเอก สุรชาติ พันธแจง
พันเอก สุรเดช เมฆานุวงศ
พันเอก สุรพงษ นวลจันทร

๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันเอก สุรวิศว จันทะพันธุ
พันเอก สุรศักดิ์ หลาก่ํา
พันเอก สุระชัย จันทรดา
พันเอก สุรัช เอมกมล
พันเอก เสริมวิทย มรกต
พันเอก เสวก หวงไทย
พันเอก อดุลย คุณมี
พันเอก อนันต พานอังกาบ
พันเอก อนุชา ศรีชาติ
พันเอก อนุสิทธิ์ เขียวประเสริฐ
พันเอก อภิชัย รอดวงษ
พันเอก อภิชัย เรืองฤทธิ์
พันเอก อภิชา ศรีจิระภาส
พันเอก อภิชาติ เพิ่มบําเพ็ญพัฒน
พันเอก อภิรมย แสงนาค
พันเอก อภิรักษ แสงกระสินธ
พันเอก อภิรัช สุขสมจิตร
พันเอก อมรเดช เอี่ยมประเสริฐ
พันเอก อมรสิทธิ์ แพโรจน
พันเอก อมรินทร พรหมโยธิน
พันเอก อรรตชัย ประสพบุญ
พันเอก อรรถพล หวานฉ่ํา
พันเอก อรรถวุฒิ สิรยากร
พันเอก อัครพนธ อัครธีระโชติ
พันเอก อัครพล สาตราวุธ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอก อัครพัฒน เทพณรงค
พันเอก อัศวิน เลาหตระกูล
พันเอก อาทิตย ดอกชา
พันเอก อารมณ วันจิ๋ว
พันเอก อํานาจ กระโทกนอก
พันเอก อํานาจ คนงาม
พันเอก อิทธิชัย ใจกลา
พันเอก อิทธินันท โชติชวง
พันเอก อุทัย อุตสาหวงศ
พันเอก เอกฤทธิ์ อิศราคาร
พันเอก โอภาส เทียมธรรม
พันเอกหญิง กนกวรรณ บุญเกษม
พันเอกหญิง กมลภัส อุดมพันธุ
พันเอกหญิง กฤตยาภรณ เจริญผล
พันเอกหญิง กัญญณพัชญ
เทพยสุวรรณ
พันเอกหญิง กัญญรัตน เพิ่มทรัพย
พันเอกหญิง กัญณภัทร ศรีสุบัติ
พันเอกหญิง กิรณา กาญจนินทุ
พันเอกหญิง กุลธีรา คาเจริญ
พันเอกหญิง จรรยาภรณ ระกําทอง
พันเอกหญิง จารุณี รูปงาม
พันเอกหญิง จิดาภา สถิตทวีพร
พันเอกหญิง จิตรลดา บุญเพ็ญ
พันเอกหญิง จินตนา เสานอย

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

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันเอกหญิง จิระพรรณ อุดมกิจ
พันเอกหญิง จิราพร กฤตยโสภณ
พันเอกหญิง จุฑาภรณ ปุระโน
พันเอกหญิง จุฬาภรณ บัวเพชร
พันเอกหญิง ฉวีวรรณ อุดหนุน
พันเอกหญิง ชุลีกร พลสมัคร
พันเอกหญิง ดังใจ สุวรรณกิตติ
พันเอกหญิง ทัศนีย เอี่ยมสมบุญ
พันเอกหญิง ธัญนุช สิงหพันธุ
พันเอกหญิง นิสากร กิจปลื้ม
พันเอกหญิง นุจรี ทายะนา
พันเอกหญิง นุชนาฏ ประสิทธิ์เวช
พันเอกหญิง บุญญาพร
อดิศัยสัมพันธ
พันเอกหญิง บุษบา โพอุทัย
พันเอกหญิง เบญจวรรณ รักศิลธรรม
พันเอกหญิง เบญจวรรณ วงศปราชญ
พันเอกหญิง ประภัสสร มุขเพชร
พันเอกหญิง ปณชณัช วัจนะพุกกะ
พันเอกหญิง ปาวลี จารุพันธ
พันเอกหญิง พจนีย ธีระกุล
พันเอกหญิง พรทิพา พวงลําเจียก
พันเอกหญิง พรรณพิลาส หุตะเสวี
พันเอกหญิง พิมพจิราภา
ธนปรีดาพิชิต

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐๖ พันเอกหญิง พิมพชยา
ปญญาธนาทรัพย
๓๐๗ พันเอกหญิง ภาวนา รุงโรจน
๓๐๘ พันเอกหญิง มณีรัตน เชยบุรี
๓๐๙ พันเอกหญิง มนไท จันทรทอง
๓๑๐ พันเอกหญิง มนัสสมร อรามศรี
๓๑๑ พันเอกหญิง มานิตย เกียรติไพบูลย
๓๑๒ พันเอกหญิง มาลี จันทรภู
๓๑๓ พันเอกหญิง รจพร เฟองแกว
๓๑๔ พันเอกหญิง รัชนินาฏ ถนอมสิน
๓๑๕ พันเอกหญิง รัตตินันท ธนนฐิติพัฒน
๓๑๖ พันเอกหญิง รุงฟา จิตตรักษา
๓๑๗ พันเอกหญิง วรรณสมร งามดี
๓๑๘ พันเอกหญิง วรางคณา ตาเตียว
๓๑๙ พันเอกหญิง วิชุกุล อองพลากร
๓๒๐ พันเอกหญิง วิภาพร ดวงจรัส
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันเอกหญิง วิภารัตน แปนเพ็ชร
พันเอกหญิง ศิริพร สวางจิตร
พันเอกหญิง สกุณา นันทวิฑิตพงศ
พันเอกหญิง สิมาภา จันทรหอมกุล
พันเอกหญิง สุกัญญา แกวจันทร
พันเอกหญิง สุกัญญา เสมาวัฒนกิจ
พันเอกหญิง สุดา ทองวิบูลย
พันเอกหญิง สุนทรี แยมยิ้ม
พันเอกหญิง สุพัตรา ศรีอุทโยภาส
พันเอกหญิง โสมนัส วองไววุฒิกุลเดช
พันเอกหญิง อรวรรณ นันทมงคล
พันเอกหญิง อังคณา คําแผง
พันเอกหญิง อัญชลี ขันมั่น
พันเอกหญิง อิสราวรร หาวารี
พันเอกหญิง อุบล สุขใจ
พันเอกหญิง อุมาภรณ เพงผล

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๘๓๖ ราย)
พันโท กนก เจริญชัยประกิจ
๙ พันโท กานดิษฎ ประยงครัตน
พันโท กมล เรืองนาราบ
๑๐ พันโท กําพล ชิลวงษ
พันโท กรกช ทองทรัพย
๑๑ พันโท กิตติ นาใจ
พันโท กริชเพชร โภคา
๑๒ พันโท กิตติภพ ศรีเมือง
พันโท กฤดิพจน หลาวเพชร
๑๓ พันโท กิติเทพ เอี่ยมยอด
พันโท กฤตณพัทธ กรกัน
๑๔ พันโท กิติวัฒน เพชรนางรอง
พันโท กฤษกร คงสมโอษฐ
๑๕ พันโท กิตศิ ักดิ์ มงคลชาติ
พันโท กฤษณะ ดวงเพชร
๑๖ พันโท กิตศิ ักดิ์ สีคํา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

พันโท กุลวิวัฒน ไกรประชาวัฒน
พันโท เกรียงไกร เพ็ชรสีนวล
พันโท เกรียงศักดิ์ชัย เชาวดํารงกุล
พันโท เกียรติพงศ นิลพัฒนางกูร
พันโท โกมินทร แกวผลึก
พันโท โกศล งาเกาะ
พันโท ขจรพล ปุณยจรัสพงศ
พันโท ขวัญธร ลายโถ
พันโท คณิศร ชวนพิมาย
พันโท คเณศร ปนรอด
พันโท คทาเทพ ศิริตัน
พันโท ครรชิต สิทธิยศ
พันโท คุณนิธิ สิทธิชัยกานต
พันโท จักร วาทกิจ
พันโท จักราวิชญ พินิจกิจ
พันโท จารุพันธุ มีเจริญ
พันโท จําเนียร ศรีวัฒนพงศ
พันโท จิตติวัฒน วาดเจริญ
พันโท จิรศักดิ์ อยูแยม
พันโท จีระพงศ ทองพันธ
พันโท จีระพัฒน อุทุมพันธ
พันโท ฉกาจ อาทิตย
พันโท ฉันทวงศ โพธิ์ทองนาค
พันโท เฉลิมพล มนตไชยะ
พันโท ชนชนม พูนชัย

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันโท ชลิต อิ่มเอี่ยม
พันโท ชวณิชย ชนินทรอารักษ
พันโท ชวนิต กะฐิน
พันโท ชอบ เพ็งเหมือน
พันโท ชัชวาลย เทพนาทิม
พันโท ชัยศิริ ชัยชาญกุล
พันโท ชัยสิทธิ์ ปาลวัฒน
พันโท ชาญกิต กาฬภักดี
พันโท ชาติชานินทร เฟอขุนทด
พันโท ชํานาญ ยินดีชาติ
พันโท ชํานาญ สิงประเสริฐ
พันโท ชุมพล ยอดระยับ
พันโท เชาววัฒน คุมรอด
พันโท เชิง ศรีสุข
พันโท เชิดเกียรติ บัวผัน
พันโท เชิดชัย สังขสวัสดิ์
พันโท โชคชวาล ศรีธรณ
พันโท ฐาปกรณ หรั่งอินทร
พันโท ณกษิมันต นิลผาย
พันโท ณรงคกรณ สีมงคุณ
พันโท ณรงคฤทธิ์ เติมลาภ
พันโท ณรงคฤทธิ์ ศุขกลิ่น
พันโท ณัครพล บุศยกุล
พันโท ณัฏฐพล สุนทรนนท
พันโท ณัฐนพชัย เงินแยม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑

พันโท ณัฐพงศ นพศรี
พันโท ณัฐพร สาธุเม
พันโท ณัฐพล ภูมิหมั่น
พันโท ณัฐวุฒิ เสงี่ยมเฉย
พันโท ดวงดี คาสม
พันโท ดุสิต ธรรมสติ
พันโท ดุสิต ธะนะสูตร
พันโท เด็ดดวง จันทรวงศ
พันโท แดนชัย ผจญ
พันโท ตฤณ สุดประเสริฐ
พันโท เตชิษฐ ประทุมมา
พันโท ถนอม อาจธานี
พันโท ถวัลย เหมเพ็ชร
พันโท ถวิล เฉลยวาเรศ
พันโท ถาวร ชวยขุนทด
พันโท ทนงศักดิ์ บุตรศรี
พันโท ทรงวุฒิ เสมจร
พันโท ทวิวรรธน แกวจันทร
พันโท ทวีทรัพย พุทธิวนิช
พันโท ทศพล บํารุงสิน
พันโท ทิตยอานันท ชาญบรรเจิดสุข
พันโท ทินกร ปะละนัชสุข
พันโท ธนภูมิ สุวรรณรังษี
พันโท ธนัญชัย แกนแกว
พันโท ธนิตเชษฐ ดวงโสมา

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันโท ธเนศ บุรพลชัย
พันโท ธรรมรัตน สอนทรัพย
พันโท ธรรมสฤษดิ์ จุนเจือจาน
พันโท ธิติพงษ เอกกานตรง
พันโท ธีรนัย แกวผาสุก
พันโท ธีรวุฒิ แอมปรัชฌาย
พันโท ธีรศักดิ์ บุญเจริญ
พันโท ธีระ เกิดมี
พันโท ธีราวุธ จันทรบาง
พันโท นพดล ปาละประเสริฐ
พันโท นพรุจ เมืองไชย
พันโท นรงฤทธิ์ สายใยทอง
พันโท นรินทรธร ศัทธาชีพ
พันโท นรุตม เอกโพธิ์
พันโท นวพงศ อันสุรีย
พันโท นันทพล เกียรติกุลชัย
พันโท นันทศักดิ์ อินทรนุมพันธ
พันโท นิยม พรขุนทด
พันโท นิรุธ ณ ลําปาง
พันโท บรรจง อุรา
พันโท บรรณวัชร โปรงจิต
พันโท บันพจน จันทมาต
พันโท บานเย็น วิจิตรโคกกรวด
พันโท บุญชัย วสุนันต
พันโท เบญจสิทธิ ไกรสุข

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

พันโท ปณต สุระเสียง
พันโท ปณิธาน ฐิตสาโร
พันโท ประกาศิต จันทนะลิขิต
พันโท ประชากรณ ขันฤทธิ์
พันโท ประดิษฐ เพ็ญกรูด
พันโท ประทีป เลิศพงษนิธิ
พันโท ประพันธ วองไว
พันโท ประภัทรพล พินิจมนตรี
พันโท ประวิทย โตบัณฑิต
พันโท ประสงค น้ําจันทร
พันโท ประเสริฐ ศักดิ์ติมงคล
พันโท ปราโมทย สุขเสถียร
พันโท ปรีชา โพธิ์อน
พันโท ปฤษดา ทวมชุมพร
พันโท ปญจพล ทรัพยบวร
พันโท ปณณรุจน เกียรติธนโยธิน
พันโท เปรมปราโมช ชุมชื่น
พันโท ไปรวิทย ลํานอย
พันโท พงศกร เสืองาม
พันโท พงศกรณ อบมา
พันโท พงศกรณ พลอยจีน
พันโท พงศเชษฐ พรหมรักษ
พันโท พงษเทพ อัศวรักษ
พันโท พงษศักดิ์ ชุมโทโล
พันโท พงษสัณห ดํานิล

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันโท พงษสันต อุดมวงษ
พันโท พชรธรณ กระแสทร
พันโท พนม หอมขจร
พันโท พยงค ยิ้มละไม
พันโท พลวัฒน ประยูรพันธ
พันโท พลากร ผูกไมตรี
พันโท พลากร สุภารส
พันโท พิชิตนันท วันรักษ
พันโท พิเชษฐ พลพิทักษ
พันโท พิทักษ พลศรี
พันโท พิศิษฐ ตรีสงา
พันโท พิษณุ นามสงา
พันโท เพชร ดวงพุฒ
พันโท เพียร ทองออน
พันโท ไพบูลย คูหเพ็ญแสง
พันโท ไพร บุญเลี้ยง
พันโท ไพรัชต พิลา
พันโท ภทรธร ภคเลิศพงศา
พันโท ภาณุวัชร ปทมวงศ
พันโท ภาสพันธ อวยพร
พันโท ภูมิพัฒน คงไทย
พันโท ภูมิภาธร ธนดรพลมาตร
พันโท มานิตย รวมรส
พันโท ยศมณฑ สิทธิชัย
พันโท ยศศักดิ์ เขียวแกว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

พันโท รชต ขันตรี
พันโท รพินทร โลคลัง
พันโท รังสรรค ชูจิตร
พันโท รังสรรค สูงเจริญ
พันโท รัชตะ เตมิยาจล
พันโท รัตติพงษ วรรณพงษ
พันโท ราชวัติ นิกรกูล
พันโท รุงโรจน แกวผาสุก
พันโท เรวัตร พันธวาวงษ
พันโท เรวัตร กลิ่นหอม
พันโท เรวัตร เซงเข็ม
พันโท เรืองศิลป คเชนทรชาติ
พันโท โรจนนิพัทธ พราหมณเกษม
พันโท ลือชา ศิลปรัศมี
พันโท เลิศฤทธิ์ ศรชัย
พันโท วชิรพัฒน เหล็กเพ็ชร
พันโท วรจรรกดิ์ เตปน
พันโท วรนาฎ แดงสระนอย
พันโท วสุรัตน ดาววีระกุล
พันโท วัชระ ขุนชิต
พันโท วัฒนา สนธิ
พันโท วันชัย สุวรรณสิงห
พันโท วันชัย หางแกว
พันโท วารินทร ภูมิชิน
พันโท วิชญวิสิทธ เทียมจิตร

๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันโท วิชัย กะโปงทอง
พันโท วิเชษฐ สุขนิยม
พันโท วิเชียร เจริญสุข
พันโท วิทยา สังขบุญชู
พันโท วิทวัส เกษรารัตน
พันโท วิมล พูลเจริญ
พันโท วิโรจน แกลวกลา
พันโท วิโรจน มูสิกะเจริญ
พันโท วีนัส ทานาค
พันโท วีระพงษ อวยพร
พันโท วุฒิชัย ถนอมวงษ
พันโท วุฒิพงษ รักษาศรี
พันโท เวนิช ทิพยอุดม
พันโท ศรัณย เรืองฤทธิ์
พันโท ศรัณยพงศ ชองกลาง
พันโท ศรายุทธ จือเหลียง
พันโท ศราวุฒิ ลือจันดา
พันโท ศราวุฒิ อุนจะนํา
พันโท ศักรินทร พรมเขียว
พันโท ศันสนะ จักรพันธุ ณ อยุธยา
พันโท ศุภวัฒน นามมอง
พันโท สงกรานต สุจริตชัย
พันโท สถิตย เทียมเมฆ
พันโท สนอง สายมั่น
พันโท สมใจ สุวรรณโกเศศ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑

พันโท สมชาติ สอดสองกิจ
พันโท สมชาย เกตุมณี
พันโท สมชาย คงคําศรี
พันโท สมชาย บุฝาย
พันโท สมชาย อินทรไทยวงษ
พันโท สมชิด ฉายฉันท
พันโท สมเดช รวยทรัพย
พันโท สมบูรณ ไชยขาว
พันโท สมบูรณ หลวงไชยคํา
พันโท สมบูรณ อรัญพูล
พันโท สมพงศ นามสง
พันโท สมพร เมาจา
พันโท สมยศ อินทรใจเอื้อ
พันโท สมศักดิ์ ดีทรัพย
พันโท สรรชัย ทองชัยภูมิ
พันโท สรศักดิ์ เสือบัว
พันโท สวางพงษ อบแพทย
พันโท สังเวียน พรมวังขวา
พันโท สัญญา ไทยรัตนกุล
พันโท สัญญา สุนทรารักษ
พันโท สันติ เจริญอินทรพรหม
พันโท สันติ ศรีมาตยกุล
พันโท สามารถ พรเจริญ
พันโท สาวิตร สุขเกลอ
พันโท สําราญ จะปนครบุรี

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันโท สิทธิชัย เอี่ยมประไพ
พันโท สิริวัฒน สายยศ
พันโท สุชาติ จันทรอํารุง
พันโท สุชาติ พฤษการ
พันโท สุชาติ พวงคํา
พันโท สุทธิพงษ เมืองสอน
พันโท สุทศ ตางใจ
พันโท สุทิน เฟองฟุง
พันโท สุเทพ ฉิมสูงเนิน
พันโท สุธิพงษ ขําดี
พันโท สุนทร กับปา
พันโท สุนทร กําปนันท
พันโท สุบิน ชะรอยรัมย
พันโท สุประดิษฐ พินทะกัง
พันโท สุพัฒน ขัติยะ
พันโท สุพัฒนชัย จันทรแฉลม
พันโท สุภทัต บัวชุม
พันโท สุภัคพร เวียงทอง
พันโท สุรไกร แข็งฤทธิ์
พันโท สุรจิตร คําพุฒ
พันโท สุรชาติ สมานกุล
พันโท สุรศักดิ์ เคนถาวร
พันโท สุรเศรษฐ สุทธิพงศพันธ
พันโท สุริยา รอดสิน
พันโท สุริยา ศิลศิริวัฒน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑

พันโท สุวรรณ กมลเลิศ
พันโท สุวรรณ เสริมศาสตร
พันโท สุวัฒน คําแผลง
พันโท สุวีร เกนโรจน
พันโท เสนอ รักแควน
พันโท แสงทิพย หาริชัย
พันโท หัสชัย โตจรูญ
พันโท อดิศักดิ์ ฐานวิเศษ
พันโท อนุรักษ ใจจิตต
พันโท อนุวัต เจริญไชย
พันโท อนุสรณ ปนทอง
พันโท อภิชาติ ถนอมแกว
พันโท อภิภู คีรีนิล
พันโท อภิวัจน อภิวัฒนานันท
พันโท อภิสิทธิ์ นาคตุน
พันโท อมรวัต พลอยกระจาง
พันโท อัศวิน พลวัน
พันโท อาทร ชมชื่น
พันโท อานต นนทะคุณ
พันโท อานนท ศรีวิไลย
พันโท อานันทวัฒน บรรดาดี
พันโท อิศรุพงษ มีศิลป
พันโท อุดม เทียมเทาเกิด
พันโท อุดม รักษาภักดี
พันโท อุดมศักดิ์ สงวนจิตร

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันโท อุไร เปอรดี
พันโท เอก พวงประทุม
พันตรี กรกฎ เกลียวสัมพันธใจ
พันตรี กฤดากร ชวยชูหนู
พันตรี กฤตธัช นอยศิริ
พันตรี กฤภากร สิทธิประเสริฐ
พันตรี กฤษณ ศิลา
พันตรี กฤษณพงศ เกิดทองคํา
พันตรี กันต คงมีทรัพย
พันตรี กันตภณ ศรียุทธ
พันตรี กิตติชาติ พิพัฒพงศา
พันตรี กิตติพศ สงวนไว
พันตรี กิตติวรรธน กิตติวรรธนา
พันตรี กิตติศักดิ์ แกวกสิกิจ
พันตรี กุลวรรธณ ปนมณี
พันตรี เกรียงไกร เกษรวย
พันตรี เกรียงไกร สวนสุข
พันตรี ขจร ใจดี
พันตรี ขรรคชัย มีแกว
พันตรี ขัตติพงศ กานตวัฒนพงศ
พันตรี เขมชาติ อิ่มลิ้มทาน
พันตรี คณาธิป เลขกูล
พันตรี คนอง เปนซอ
พันตรี คมชลัฐ สิทธิสิงห
พันตรี ครรชิต นารินทร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑

พันตรี ครรชิต ศรลัมพ
พันตรี ครุชน บุญเพศ
พันตรี โฆษิต สงแสงขจร
พันตรี จรณินทร พิมพา
พันตรี จักร เฉียงเหนือ
พันตรี จักรกฤษฎิ จันทวานิช
พันตรี จักรพงศ สุขสมพืช
พันตรี จักรวาล เกษรสุคนธ
พันตรี จํานงค ผาสุข
พันตรี จําเนียร พรรณรัตน
พันตรี จิตรกร พุกเนียม
พันตรี จิรทิปต ขวัญเจริญ
พันตรี จิรพันธ เหลืองสุนทร
พันตรี จิรภัทร เผาจินดา
พันตรี จิรศักดิ์ เสวตรวิทย
พันตรี จิระพล สุภา
พันตรี จิรัฏฐ คําเภา
พันตรี จิรายุ ยี่โถทอง
พันตรี จุฑา จุฑาเทศ
พันตรี จุฑา ศรีสมพร
พันตรี เจนจบ แพรขาว
พันตรี เจริญจิตต ผาวิรุฬหสิริ
พันตรี เจษฎา เทพอวยพร
พันตรี เจษฎาพร ชาญกัน
พันตรี ฉัตรชัย รักษาศรี

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันตรี เฉลิมเกียรติ มณีนารถ
พันตรี เฉลิมฤทธิ์ เสนคําสอน
พันตรี เฉลิมศักดิ์ แววพานิช
พันตรี ชยุต เพ็ชรศรีงาม
พันตรี ชวนนท มุสิกดิลก
พันตรี ชวภณ ลาภาเกษมทิพย
พันตรี ชวลิต ลุนพุฒ
พันตรี ชวลิต อรัญนารถ
พันตรี ชัชนันท เหนือคูเมือง
พันตรี ชัชพัฏเสกข เอกชัญญวรรษ
พันตรี ชัชวาล หัสดี
พันตรี ชัฏสุ สุธาพจน
พันตรี ชัยชนะ บุญยืน
พันตรี ชัยญา ทิพยอาสน
พันตรี ชัยณรงค เรือนมงคล
พันตรี ชัยณรงค วิรัช
พันตรี ชัยนันท เพิ่มพูล
พันตรี ชัยรัตน สุพรหมมา
พันตรี ชัยวัฒน วัฒนพันธ
พันตรี ชาญชัย ไลประเสริฐ
พันตรี ชาญชัย ฮะวังจู
พันตรี ชาตรี ในระหวางพิมพ
พันตรี ชาติชาย นิ่มวงษ
พันตรี ชาติชาย เมศรจันทรฉาย
พันตรี ชํานาญ ศรีสุขโข

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑

พันตรี ชิตชัย เล็กเจริญ
พันตรี ชูชาติ เมยทะแค
พันตรี เชาวฤทธิ์ ทองแสง
พันตรี เชาวลิต ขุนประเสริฐ
พันตรี เชิดชาย สําอางคสอาด
พันตรี ณบดี อันทรบุตร
พันตรี ณรงคศักดิ์ พลรัตนศักดิ์
พันตรี ณัชพล เขื่อนแกว
พันตรี ณัชร นันทโพธิ์เดช
พันตรี ณัฐพงศ สังขสิงห
พันตรี ณัฐพงษ เพ็ชรดี
พันตรี ณัฐพงษ มวงเกษม
พันตรี ณัฐพงษ หงษโม
พันตรี ณัฐภัทร จันทรดี
พันตรี ณัฐวุฒิ มาฆะเซ็น
พันตรี ณัฐวุฒิ ศรีพินิจ
พันตรี ณัตฐปณต วัชรไพศาลกุล
พันตรี ดัซดาฟร บินตะสอน
พันตรี ดาวรุง พิลาภ
พันตรี ดํารงคศักดิ์ เรืองฤทธิ์
พันตรี ดุสิต ทุมเกิด
พันตรี ดุสิต บํารุงภักดี
พันตรี เดชชัย ตราษี
พันตรี ตองการ แกวเฉลิมทอง
พันตรี ตอพงศ แมนสํารวจการ

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันตรี ตอพงษ ศิวิลัย
พันตรี ตะวัน จันทรปอง
พันตรี เตชินย สาริโก
พันตรี ถวัลย ศรีจันทึก
พันตรี ถิรพล ศรีจันทร
พันตรี ทรงวุฒิ เกื้อกูล
พันตรี ทรงวุฒิ วีระสุนทร
พันตรี ทรงวุธ ปุณขันธุ
พันตรี ทวี นามประเทศ
พันตรี ทวี เวียงสิมา
พันตรี ทวี สุขแกว
พันตรี ทัดเกษม ทวีสิทธิ์
พันตรี ทัตชัย เพ็ชรนิล
พันตรี ทัพพภวิษณ สิริภาวัชญ
พันตรี เทวินทร ศิริสุวรรณ
พันตรี เทอดชัย รักพรม
พันตรี ธงชัย ชัยรักษ
พันตรี ธงไชย สินศร
พันตรี ธงธน มากจันทร
พันตรี ธณัษปรวี เขียวละออ
พันตรี ธนนันท มานะยิ่ง
พันตรี ธนพัฒน ขันกฤษณ
พันตรี ธนรัฏฐ อักษร
พันตรี ธนะชัย ใจดี
พันตรี ธนากร กลึ่งกลาง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑

พันตรี ธนาเศรษฐ กลาหาญ
พันตรี ธเนศ แทนภูงา
พันตรี ธรรมนูญ รอดพน
พันตรี ธัชชาย ธนพิศุทธิ์วงศ
พันตรี ธันยา ชมภูนอก
พันตรี ธีระพล กุศล
พันตรี ธีระพล คํามีศรีนนท
พันตรี นครินทร คําโคตรสูนย
พันตรี นนทพัทธ คํานนท
พันตรี นพดล บุญอุม
พันตรี นพรัตน ไทยทะเล
พันตรี นรชัย ทัตติยกุล
พันตรี นรินทร ขาวฉวีรัตนชาติ
พันตรี นรินทร คลายเณร
พันตรี นริศ จันทรเพ็ง
พันตรี นวพล ศรีใส
พันตรี นัด กรุยกระโทก
พันตรี นิกร คะสูงเนิน
พันตรี นิคม ทบศรี
พันตรี นิคม รอดพิบัติ
พันตรี นิติภัทร สุขแสง
พันตรี นิมิตย ธนอัญญาพร
พันตรี นิมิตร ไวเจริญ
พันตรี นิรันต รักษาจิตต
พันตรี นิรุตต ดอกบานเย็น

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันตรี นุกูล สุขเข
พันตรี บรรเจิด อยูดี
พันตรี บัญชา แมนพรม
พันตรี บําเพ็ญ คชเวช
พันตรี บุญชวย แคนดา
พันตรี บุญนาค ศรีอภัย
พันตรี บุญสง ทองเปลว
พันตรี ประกาศิต รูปไธสง
พันตรี ประจวบ จันทรศิริ
พันตรี ประจิตร ทองอินทร
พันตรี ประชิด ยอดใจ
พันตรี ประดิษฐ บัวแพง
พันตรี ประพนธ อุนศิริ
พันตรี ประภากร สวางสุข
พันตรี ประยูร ปลองใหม
พันตรี ประวิทย บํารุงรักษ
พันตรี ประสงค ชมโลก
พันตรี ประสิทธิ์ ชาครียสกุล
พันตรี ประสิทธิ์ พวงมณีย
พันตรี ปราบยุทธ ยศโต
พันตรี ปราโมทย ภูมิระรื่น
พันตรี ปริญ รัตนภัคสร
พันตรี ปริวัตร บุญแสง
พันตรี ปรีชา กําลังมาก
พันตรี ปรีชา จันทรเพชร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑

พันตรี ปรีชา ทับหัวหนอง
พันตรี ปรีเปรม เรืองดิษฐ
พันตรี ปยะชาติ ราชอาสา
พันตรี พงศกร นิลใจพงษ
พันตรี พงศกรณ การุญ
พันตรี พงศธร ชวงกระจาง
พันตรี พงศธร เฟองปรางค
พันตรี พงศธร สกาญจนชัย
พันตรี พงศพหล วุฑฒกนก
พันตรี พงศพัส พนมผา
พันตรี พงษศักดิ์ เตียงเกตุ
พันตรี พรชัย มากเทพพงษ
พันตรี พรประเสริฐ อี้ธงชัย
พันตรี พลชาติ สุขพันธุ
พันตรี พลเชฏฐ ศิวิลัยซ
พันตรี พลานนท จิตตสํารวย
พันตรี พศิน เพชรรัตน
พันตรี พัททอง กองคํา
พันตรี พายัพ ติ๊ดเหล็ง
พันตรี พิชญ ผลาพรม
พันตรี พิเชษฐ พึ่งออน
พันตรี พิทยา เกษไชยศรี
พันตรี พิทักษ ฉวีวรรณ
พันตรี พิพัฒณ สุวิวัฒนศิริกุล
พันตรี พิษณุ ทัศแกว

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันตรี พิษณุวัฒน นวมจิตร
พันตรี พิษณุวัตร แสงเดือนฉาย
พันตรี พิสิฐ บัวพึ่ง
พันตรี พิสิษฐพงศ กงพะลี
พันตรี พีธนิธิ ประสมเพชรหิรัญ
พันตรี พีรุทย พิพัฒนวัฒนะกุล
พันตรี พุฒินันท ขวัญเมือง
พันตรี เพิ่มสุข รัตนพงศ
พันตรี ไพศาล กุศลวัตร
พันตรี ไพศาล เวียนเปะ
พันตรี ไพศาล สาราทิศ
พันตรี ภัคมณฑณ ศรีเทพ
พันตรี ภัทร โจวเจริญตระกูล
พันตรี ภัทรกร สุขสองหอง
พันตรี ภิรมย ดีประชา
พันตรี ภูมิพัฒน ลออโรจนวงศ
พันตรี มนตรี ยั่งยืน
พันตรี มนตรี ลารินทา
พันตรี มนัส เมืองปลอด
พันตรี มานะภพ แกวสีเหลือง
พันตรี มานิตย เทียวประสงค
พันตรี มาโนช นาคทอง
พันตรี มิตรบัญชา ทองโสภา
พันตรี เมธี จงโยธา
พันตรี ยงยุทธ บุญเนาว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑

พันตรี ยศพัทธ ภูกระบิล
พันตรี ยิ่งยง อุดมหรรษากุล
พันตรี ยุทธนา ไมตรีจิต
พันตรี ยุทธิชัย แกวชัย
พันตรี รพีพงศ แกวศรีออน
พันตรี รังสรร วิทยาธรลิขิต
พันตรี รังสรรค ลาจันทึก
พันตรี รังสี คูณทัน
พันตรี รัชพล ปุจฉาการ
พันตรี รัฐพล สังคฤกษ
พันตรี รัฐรุจน ธนศิริยศภักดิ์
พันตรี รัตนกุล ประทีปะวณิช
พันตรี รัตนโชติ บูลยประมุข
พันตรี ราม อุดมทรัพย
พันตรี ราวิน เปรินทร
พันตรี รุงเรือง ชวนชม
พันตรี รุงสวัสดิ์ ปองความดี
พันตรี โรจนะ สิงหวรรณุรัตน
พันตรี โรจรัฐ แขชัย
พันตรี ฤทธิเดช วงษสวาง
พันตรี เลอศักดิ์ สบายใจ
พันตรี วชิร อึ้งจงเจตน
พันตรี วชิร ฮามพิทักษ
พันตรี วสันต ธนภาคย
พันตรี วัฒนา เจริญยิ่ง

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันตรี วันคริส ตั้งประเสริฐ
พันตรี วิเชียร ชาญชัยศรี
พันตรี วิทย พรหมศรี
พันตรี วิทยา คุมฉายา
พันตรี วิทยา ธงศรี
พันตรี วิทยากร วิเศษนคร
พันตรี วิทวัส ปาสองหอง
พันตรี วินัยพณณ ออนหวาน
พันตรี วิรัต สินเจริญ
พันตรี วิรัตน รอยพวง
พันตรี วิโรจน จงใจภักดี
พันตรี วิโรจน สุขดวง
พันตรี วิษณุ พิมพหนู
พันตรี วิสันต เชื้อจันทึก
พันตรี วีรชัย แดงสอาด
พันตรี วีรนนท สังขเงิน
พันตรี วีรวัฒน เจริญวงศ
พันตรี วีรวินทร ชลธารสีหวัฒน
พันตรี วีระชัย แสงสีแกว
พันตรี วีระเดช ขําชม
พันตรี วีระพงศ จันทรศิริภาส
พันตรี วีระยุทธ ยืนยิ่ง
พันตรี วุฒิชัย พรมสิทธิ์
พันตรี ศรัณย นพนอม
พันตรี ศรัณย สุภาพร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑

พันตรี ศรายศ ลือจันดา
พันตรี ศวิษฐ จําปาไทย
พันตรี ศักดา ทองทา
พันตรี ศักดิ์กรินทร ขันอาษา
พันตรี ศักดิ์สิทธิ์ รักสายสัมพันธ
พันตรี ศิริชัย ธรรมสุปรีดิ์
พันตรี ศิริชัย อาศรัยปา
พันตรี ศิริพงษ สุขเครือ
พันตรี ศิวัช บุญญานุสนธิ์
พันตรี ศุภกิจ ทรัพยสมบูรณ
พันตรี ศุภรัตน สาสุข
พันตรี สงกรานต จันทรรัตนมณี
พันตรี สงกรานต ทองภักดี
พันตรี สงา แสงโนราช
พันตรี สนใจ โพธิ์ไทร
พันตรี สนธยา มาลี
พันตรี สนอง เยาวนา
พันตรี สมควร ยังอยู
พันตรี สมคิด จิณสิทธิ์
พันตรี สมใจ ฉลูรัตน
พันตรี สมชาย วจนศิริกุล
พันตรี สมชาย ศิริสูตร
พันตรี สมโชค จิ๋วประเสริฐผล
พันตรี สมปอง ล้ําเลิศ
พันตรี สมปอง เหล็กดี

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันตรี สมพงษ คุมแจง
พันตรี สมพงษ ทองนวล
พันตรี สมพร คํารินทร
พันตรี สมพร นิจนาช
พันตรี สมพล เหมพลชม
พันตรี สมโภช เหมือนทิพย
พันตรี สมยศ คลายพรหม
พันตรี สรรสม สุขสะอาด
พันตรี สรัณทัมม โพธิ์ชารี
พันตรี สรายุทธ บุญมั่น
พันตรี สหภัทร คงเทียน
พันตรี สัณหศิษฏ เหมือนมี
พันตรี สันติ นามลักษณ
พันตรี สัมพันธ บัญชา
พันตรี สาธิต สุขสวัสดิ์
พันตรี สายชล มวงศรี
พันตรี สําเภา สังขเงิน
พันตรี สํารวย บุญนะ
พันตรี สําเริง ชอบรัก
พันตรี สิทธชัช บุญประสาท
พันตรี สิทธิชัย เหลาเวียง
พันตรี สิทธิศักดิ์ แกวทองประคํา
พันตรี สุขพิพัฒน นรานิรัติศัย
พันตรี สุขสันติ วงษศิริ
พันตรี สุชิน แจมศิริ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑

พันตรี สุชิน มงการ
พันตรี สุทธิพงษ ใจหาญ
พันตรี สุทธิพงษ เสตะรุจิ
พันตรี สุทิพย จูงพันธ
พันตรี สุเทพ วัฒนาอุดม
พันตรี สุนทร จํานงคฤทธิ์
พันตรี สุนทร สุขเจริญ
พันตรี สุนันท เพชรศรี
พันตรี สุพจน ชางอุไร
พันตรี สุพจน ชิยางคบุตร
พันตรี สุพจน นกเอี้ยงทอง
พันตรี สุพชัย วงษคุย
พันตรี สุพล ธิปาหนาด
พันตรี สุพัฒน ดีนิคม
พันตรี สุมน ขาวละออ
พันตรี สุโยธิน สวนเพลง
พันตรี สุรชัย กล่ําสกุล
พันตรี สุรพงศ เกงโพธา
พันตรี สุรพงษ ดวงชื่น
พันตรี สุรพล ทิพยสังวาลย
พันตรี สุรพล บัวทอง
พันตรี สุระศักดิ์ ชูถิ่น
พันตรี สุวรรณ นามวงศา
พันตรี สุวิจักขณ บําเหน็จพันธุ
พันตรี สุวิชเชนทร พันธุชัยเพชร

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันตรี สุวิทย กิ่งยงค
พันตรี สุวิน จันทรรัตน
พันตรี สุวิน รักษาสุรสาร
พันตรี เสกสรร ภูจันทึก
พันตรี เสถียร อินธิมาศ
พันตรี โสภณ ดีเกตุ
พันตรี โสภณ บวนหลี
พันตรี โสรัส ยันบัวบาน
พันตรี หิรัญ บุญชื่น
พันตรี แหลมทอง พันชัย
พันตรี อดิศร ทองคง
พันตรี อดิศักดิ์ ดาวเรรัมย
พันตรี อดิศักดิ์ หยุยจันทึก
พันตรี อดิสัย เนตรสวาง
พันตรี อติยศ ถาวรแกว
พันตรี อธิรัช วสุกุลสิริ
พันตรี อนันต สุขแจม
พันตรี อนันต เอกปชชา
พันตรี อนุกูล วงษแมนอย
พันตรี อนุชาติ วากระโทก
พันตรี อนุชิต สิงหศรี
พันตรี อนุรักษ เสาวรัตนโยธิน
พันตรี อนุศิษฏ เพ็ชรเรือนทอง
พันตรี อนุสรณ สุดา
พันตรี อนุสรณ อนุพงศ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑

พันตรี อภิญญา ศรีตะวัน
พันตรี อภิเดช นุชจาย
พันตรี อภิรม ใหญไลบาง
พันตรี อภิรักษ ติลาชัย
พันตรี อภิรักษ มหามณี
พันตรี อภิรักษ เสียงเย็น
พันตรี อภิวัฒน นุนโชติ
พันตรี อภิสิทธิ์ ฤทธิศักดิ์
พันตรี อภิสุนันท คําแฮ
พันตรี อมร มวงศรี
พันตรี อรรคพล เมธังกูร
พันตรี อรรถพร อรรถตราสิงห
พันตรี อวิรุทธ อินทะโส
พันตรี อัครัช วรรณพิรุณ
พันตรี อัศวิน ทาวฤทธิ์
พันตรี อาทิตย บุสทิพย
พันตรี อาทิตย ภูหวดนอย
พันตรี อาสาณรงค ยุพา
พันตรี อํานาจ เกรียงวงศ
พันตรี อํานาจ บัวเพ็ชร
พันตรี อําพรรณ จิตรแสวง
พันตรี อิทธิศักดิ์ ยาจามิ
พันตรี อิสระ สุริต
พันตรี อุทัย นุกิจ
พันตรี อุทาน ทุมสวัสดิ์

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันตรี เอกชัย ประเสริฐสังข
พันตรี เอกชัย เอมโกษา
พันตรี เอกนรินทร มีเจริญ
พันตรี เอกพันธุ ทีฆสุนทร
พันตรี เอนก เกิดคุณ
พันตรี เอนก โพยประโคน
พันโทหญิง กมลวรรณ ธังศิริ
พันโทหญิง กฤษณา พงษธานี
พันโทหญิง กวิตา อัครธุวพร
พันโทหญิง กัญรัศ รัตนวิเศษ
พันโทหญิง กัลยา จุลศรี
พันโทหญิง กาญจนรักษ
อึ้งเจริญวัฒนา
พันโทหญิง กุลภัสสรน ปามุทา
พันโทหญิง ขนิษฐา ลือนาม
พันโทหญิง จันทนา โปรยเงิน
พันโทหญิง จิรพร ทับทิม
พันโทหญิง จิราภรณ นามจันทรเจียม
พันโทหญิง จีราภรณ รัตนผองใส
พันโทหญิง ชลทิพย สายงาม
พันโทหญิง ชุลีพร ชอบสุข
พันโทหญิง โซฟยา สุธากุล
พันโทหญิง ฐิตารีย บัววิรัตน
พันโทหญิง ณัฐนรี จันทรผล
พันโทหญิง ดลใจ ทรวงกําเนิด

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

พันโทหญิง ดวงรัตน ดอกชา
พันโทหญิง ดาวสุดา แสงประดับ
พันโทหญิง ทิพยลดา ดอนโสม
พันโทหญิง นวรัตน บุญเผือก
พันโทหญิง นุศรา พูลเกษม
พันโทหญิง บวรลักษณ สุวิเศษพงษ
พันโทหญิง บุญรอด ฆองตอ
พันโทหญิง บุญสิตา จันทรดี
พันโทหญิง บุณฑริกา หนองคาย
พันโทหญิง เบญจพร วีระพงศ
พันโทหญิง ปณิดา จันทรหอม
พันโทหญิง ปภาดา โรจนประทีป
พันโทหญิง ปรีดาภรณ ละมายแข
พันโทหญิง ปรีดิ์พัฒน กิจจาทร
พันโทหญิง ปรียาภรณ บุนนาค
พันโทหญิง พรนภา เจริญสันต
พันโทหญิง พรรณราย เปลงแสงศรี
พันโทหญิง พรสุข ตันติลีปกร
พันโทหญิง พัชรินทร สุริยาพิทักษ
พันโทหญิง พัชรี ลัคคะวิสสุต
พันโทหญิง พัชรีย ดีสูงเนิน
พันโทหญิง พิชญนันท ทัพเปนไทย
พันโทหญิง พิชามญชุ ชื่นเนียมธรรม
พันโทหญิง เพียงฤทัย ศรีโรจน
พันโทหญิง มณฑกานต สุนปาน

๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันโทหญิง มธุริน เริ่มรุจน
พันโทหญิง มรกต บุญมี
พันโทหญิง มสฤณี หนูดํา
พันโทหญิง รจนา ทับเที่ยง
พันโทหญิง รัชดาวัลย รังสฤษฎโยธิน
พันโทหญิง รัตนากร เศรษฐกร
พันโทหญิง ฤทัยรัตน รับพร
พันโทหญิง ลักษมี โรหิตาคนี
พันโทหญิง วิรนุช ชางเผือก
พันโทหญิง วีราวรรณ ชมไพศาล
พันโทหญิง ศศิวาศน ศรีเนธิยานันท
พันโทหญิง ศศิวิมล น้ําเพ็ชร
พันโทหญิง ศิราพร เหลาเส็น
พันโทหญิง ศิริธิดา ชูโชคกุล
พันโทหญิง สริยาภรณ
อยูพงษพิทักษ
พันโทหญิง สิรินุช แกนชูวงศ
พันโทหญิง สิริพร กฤชรัตนศักดิ์
พันโทหญิง สุธาทิพย ศรีปุงวิวัฒน
พันโทหญิง สุนทรี ธีรพงษกร
พันโทหญิง สุนิดา พวงมณี
พันโทหญิง สุภาพร นอยวัฒนา
พันโทหญิง สุรีมาส ฉลาดธัญกิจ
พันโทหญิง เสาวนิตย แพงโพธิ์
พันโทหญิง อรชร ภาศาศวัต

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

พันโทหญิง อรนุช สาติยะ
พันโทหญิง อรศศิร ประเสริฐศรี
พันโทหญิง อรอนงค กนกวรรณ
พันโทหญิง อรอุมา อุตรพงศ
พันโทหญิง อัจฉราภรณ สายเครือคํา
พันโทหญิง อัจฉราวรรณ ทองนาค
พันโทหญิง อัญชลี จันทรสอน
พันโทหญิง อิสริยา ใจวงคษา
พันโทหญิง อุษณีย อังคะนาวิน
พันตรีหญิง กัณฐิกา โปรดสูงเนิน
พันตรีหญิง กัลยมาส หมีเฟอง
พันตรีหญิง จิตตรณี หะวะนิช
พันตรีหญิง ฉัฐรภรณ ยศสุนทร
พันตรีหญิง ญาณิศา กาญจนวิทยากุล
พันตรีหญิง ญาดา นุยเลิศ
พันตรีหญิง ฐิติชญาน เมฆสุนทร
พันตรีหญิง ณัฐกฤตา มหาวัน
พันตรีหญิง ณัฐชากุล บุญฤทธิ์
พันตรีหญิง ดิศมาลี วงษาสาย
พันตรีหญิง ตฤณนภสสร โยธาภักดิ์
พันตรีหญิง ตอพร เข็มทอง
พันตรีหญิง ทัศนีย ศรีวิไชย
พันตรีหญิง นนทิชา บรรพกาญจน
พันตรีหญิง นิชานันท อินตะแสน
พันตรีหญิง นิภาวรรณ ยวงวิภักดิ์

๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันตรีหญิง เบญจวรรณ สีทิพย
พันตรีหญิง ปภาวี เลิศเบญจพงศ
พันตรีหญิง ปาจรีย สุขโสตร
พันตรีหญิง ปยะฉัตร จันทรเสละ
พันตรีหญิง ฝนทิพย จันทรณรงค
พันตรีหญิง พชรภรณ เกวียนสูงเนิน
พันตรีหญิง พณัชกร เครือโสม
พันตรีหญิง พรนิภา หลวงทุ
พันตรีหญิง พรพรหม สุทธไชย
พันตรีหญิง พรพิมล ศุภสิทธิกุล
พันตรีหญิง พรภัทร มวงกล่ํา
พันตรีหญิง พรรธิดา อยูสุขอาบ
พันตรีหญิง พัชรพร กังวาลย
พันตรีหญิง พัชราภรณ สอนเสริม
พันตรีหญิง พิมลรัตน รัชตธรบัวทิพย
พันตรีหญิง ภัคนภัสส โพธิ์ไพจิตร
พันตรีหญิง ภัฎชลินทร แสนทวีพัฒนะ
พันตรีหญิง ภาวิตา เหลืองเพชรงาม
พันตรีหญิง มลทณา เบ็ญณรงค
พันตรีหญิง มุทิตา โพธิ์กะสังข
พันตรีหญิง เยาวพา พนังจํารัส
พันตรีหญิง รัชฎาภรณ ศรีคําแซง
พันตรีหญิง ลลิดา ทามิน
พันตรีหญิง ลักษณา บัวผดุง
พันตรีหญิง ลัดดาวัลย ชาวชายโขง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

พันตรีหญิง วรวรรณ สิทธิเวช
พันตรีหญิง วิรุฬหพัฒน สุวรรณรัตน
พันตรีหญิง ศรัณยพร เภารัตน
พันตรีหญิง ศศิธร ขําคมนิกร
พันตรีหญิง ศันสนีย มุขหริวัฒนานนท
พันตรีหญิง ศิวะพร ศรีจันทรหลา
พันตรีหญิง ศุภมน วิมุกตานนท
พันตรีหญิง สมใจ เอี่ยมสมบูรณ
พันตรีหญิง สมศุภางค ชัยปริญญา
พันตรีหญิง สิริรัตน วรวิเชียรวงษ
พันตรีหญิง สุกัญญา วิบูรณสุขสันต

๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันตรีหญิง สุขุมาล ออนนาค
พันตรีหญิง สุรียพร กิ่งมณี
พันตรีหญิง สุวภัทร อินทรนาค
พันตรีหญิง หรัญญณัฏฐ โสประดิษฐ
พันตรีหญิง อพัชชา โสภา
พันตรีหญิง อมรัตน บริบูรณ
พันตรีหญิง อรรสุภา จินดาลัทธ
พันตรีหญิง อรอุมา จริยาจิรวัฒนา
พันตรีหญิง อัญชลี ปนดี
พันตรีหญิง อุมาพร ศุภฉายากุล
พันตรีหญิง เอื้องฟา สิทธิฤทธิ์

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖๘๙ ราย)
รอยเอก กมล โตเปรี้ยว
๑๔ รอยเอก กันตพัฒน กันทะวงค
รอยเอก กรกฎ ศรีศักดิ์นอก
๑๕ รอยเอก กิจผจญ สมตน
รอยเอก กฤตวัฒน สุพรรณนพ
๑๖ รอยเอก กิตติ กลิ่นหอม
รอยเอก กฤษฎา ศรีโพธิ์ออน
๑๗ รอยเอก กิตติ กันนิดา
รอยเอก กฤษณะ ดอกบัว
๑๘ รอยเอก กิตติ ขําทวม
รอยเอก กฤษณะรักษ บุญศรี
๑๙ รอยเอก กิตติกร มุยเผือก
รอยเอก กวี ชูเรือง
๒๐ รอยเอก กิตติขจร หลาวทอง
รอยเอก กสิณศิษฏ ลุมจันทร
๒๑ รอยเอก กิตติศักดิ์ เจริญวงศ
รอยเอก กองภพ ทรัพยเย็น
๒๒ รอยเอก กิติพัฒน เสาวคนธ
รอยเอก กอบกฤต ฉีดจันทร
๒๓ รอยเอก เกรียงไกร พรหมสวัสดิ์
รอยเอก กังวาล ชาติเกิด
๒๔ รอยเอก เกษม กาลา
รอยเอก กัณฑเอนก ปรีการ
๒๕ รอยเอก เกษม นพรัตน
รอยเอก กัณตภณ ฤทธิ์เรืองรุง
๒๖ รอยเอก เกียรติศักดิ์ จิตรซื่อ

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

รอยเอก แกว งามเลิศ
รอยเอก แกว พงษประยูร
รอยเอก โกวิทย มอบกระโทก
รอยเอก โกวิทย สิทธิศักดิ์
รอยเอก โกศล บุตรศรีภูมิ
รอยเอก ไกรพล สุขบรม
รอยเอก ไกรฤทธิ์ ดูแกว
รอยเอก ขวัญชัย เทียนพลกรัง
รอยเอก คงศักดิ์ ทองแท
รอยเอก คเชนทร ศรีอาจ
รอยเอก คมสัน กรรมาก
รอยเอก คมสันต อินทรศักดิ์
รอยเอก ครรชิต โสภาสาย
รอยเอก คาบสมุทร แสวงศักดิ์
รอยเอก คํารณ มีซาย
รอยเอก จตุพล สุดปรีดา
รอยเอก จรยุทธ ปรุงศักดิ์
รอยเอก จรัญ บุญทิม
รอยเอก จรัญ อิ่มจิตร
รอยเอก จรินทร ชูขํา
รอยเอก จรูญ สินนา
รอยเอก จอมพล ถัดทะพงษ
รอยเอก จักรชัย เอกศิริ
รอยเอก จักรพันธ มวงคราม
รอยเอก จักรภัทร ตระการไทย

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยเอก จักริน บุญคํา
รอยเอก จักรินทร หิรัญคํา
รอยเอก จิรพล ชูกรงมวน
รอยเอก จิรภัค ขวัญเนตร
รอยเอก จิรวัฒน ออนเย็น
รอยเอก จิรศักดิ์ ดีชวย
รอยเอก จิระศักดิ์ ทิพยคํามี
รอยเอก จิรัตน แสงมหาชัย
รอยเอก จิรานุวัฒน ศรีหอม
รอยเอก จีระศักดิ์ คงคอน
รอยเอก เจริญ จันทรสุข
รอยเอก เจริญศักดิ์ จันทรเจริญ
รอยเอก เจษฎา มวงงาม
รอยเอก ฉลาด เส็นฤทธิ์
รอยเอก ฉัตรชัย เหงาพรหมมินทร
รอยเอก ฉัตรฐา บุญสอน
รอยเอก เฉลิมพล เกตุมณี
รอยเอก เฉลิมศักดิ์ อาจณรงค
รอยเอก เฉลียว จันทรประโคน
รอยเอก ชนะชน ติดมา
รอยเอก ชนาธิป ธนสารวิมล
รอยเอก ชยพล ทองนอย
รอยเอก ชยากร วงศทองคํา
รอยเอก ชยุตม พัชรเมฆินทร
รอยเอก ชลอ สิงหนาท

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑

รอยเอก ชลิต สันติธรารักษ
รอยเอก ชโลธร กันหาชน
รอยเอก ชัชชล ฤทธิมนตรี
รอยเอก ชัชนินทร อจลานนท
รอยเอก ชัย ชั้นตรา
รอยเอก ชัยณรงค โยธารส
รอยเอก ชัยธร แพรเจริญ
รอยเอก ชัยยุทธ มีศรี
รอยเอก ชัยฤทธิ์ แสงพยัพ
รอยเอก ชาญณรงค คุณวงศ
รอยเอก ชาญณรงค พูลเกษร
รอยเอก ชาตรี ไชยหาญ
รอยเอก ชาติชาย หมีทอง
รอยเอก ชํานาญ ชวยหลํา
รอยเอก ชํานาญ ไชยแกว
รอยเอก ชํานาญ นาใต
รอยเอก ชิณพน อุตรพาวาณิช
รอยเอก ชุมพล ศรีคํามา
รอยเอก ชูเกียรติ พุมสุข
รอยเอก ชูเกียรติ ภูสงค
รอยเอก ชูตินันท กิมประโคน
รอยเอก ชูศักดิ์ สุริยวรรณ
รอยเอก เชน กลัดสันเทียะ
รอยเอก เชาวลิต สาระพันธุ
รอยเอก เชิด หนูบูรณ

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยเอก โชคชัย คนไว
รอยเอก ไชยกร ถิ่นวัฒนากูล
รอยเอก ไชยยันต สิงหทอง
รอยเอก ฐนพัฒน ชูวงษ
รอยเอก ฐาวัฒน ทั่วประโคน
รอยเอก ฐิรพิชญ โชติสุต
รอยเอก ณฐกร แกวพิจิตร
รอยเอก ณฐกรณ กุลสิงห
รอยเอก ณฐฐนนท จิตตศิริ
รอยเอก ณฐพล วันเพ็ญ
รอยเอก ณธาเดช ศรเพชร
รอยเอก ณภัทร สถิตมั่น
รอยเอก ณรงค เชื้อทอง
รอยเอก ณรงค รัตนเวช
รอยเอก ณรงค สลับศรี
รอยเอก ณรงคเดช เกตุสวางวงศ
รอยเอก ณรงคศักดิ์ เรือนสถาพร
รอยเอก ณัชพงศ เฉลิมพงษ
รอยเอก ณัฏฐพงศ วิเชียร
รอยเอก ณัฐพงศ ยิ่งรักพันธุ
รอยเอก ณัฐพงศ ศรีคําขลิบ
รอยเอก ณัฐพงษ จุฑามณี
รอยเอก ณัฐพล เชิดศรี
รอยเอก ณัฐยศ โหลํายอง
รอยเอก ณัฐวรรธน วงสาสนธิ์

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
๑๕๐
๑๕๑

รอยเอก ณัฐวุฒิ ประจิตร
รอยเอก ณัฐวุฒิ อยูเย็น
รอยเอก ดนัย เทียมเนตร
รอยเอก ดํารง โพธิ์สิงห
รอยเอก ดํารงค วาลมูลตรี
รอยเอก ดิลก จําเนียรพล
รอยเอก ดุลพิชญ พันธงาม
รอยเอก ดุสิต นาคนชม
รอยเอก เดนพงศ สรอยสยัมภู
รอยเอก ตฤณกร เหมือนมิ่ง
รอยเอก ตุลา จันทรทัน
รอยเอก เติมเนตร วงษละคร
รอยเอก ไตรสรณ หมวกแกว
รอยเอก ถกลรัตน สุนทรวิภาค
รอยเอก ถาวร คลังทอง
รอยเอก ถาวร บัววรรณ
รอยเอก ถาวร พูลสุข
รอยเอก ถิร ศรีสรอย
รอยเอก ทรงกรด สกุลมณี
รอยเอก ทรงชัย ภักดีอํานาจ
รอยเอก ทรงยุทธ โสภาชัย
รอยเอก ทรงสินธุ นามดี
รอยเอก ทวี แกวมั่น
รอยเอก ทวี เวฬุวนารักษ
รอยเอก ทวีชัย โคตะนนท

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยเอก ทองดี คําไทย
รอยเอก ทองสุข ใจดี
รอยเอก ทินกร ทาเพชร
รอยเอก ทิวากร ดอนศรีชา
รอยเอก เทิดศักดิ์ นกแกว
รอยเอก ธนกฤต เปยมสุวรรณ
รอยเอก ธนกฤต สายสิญจน
รอยเอก ธนดล เหมพิจิตร
รอยเอก ธนธาร พึ่งเสมา
รอยเอก ธนพนธ เชิดฉาย
รอยเอก ธนพล นาคชาติ
รอยเอก ธนภัทร เสาวบุตร
รอยเอก ธนวัฒน เรืองดี
รอยเอก ธนวัต สีตานิจ
รอยเอก ธนศักดิ์ จันทรลอย
รอยเอก ธนสพัฒน เจิมขุนทด
รอยเอก ธนะยชญ แสงพา
รอยเอก ธนาธิป จันทร
รอยเอก ธรรมรักษ สังขฤทธิ์
รอยเอก ธวัช ไกรคุม
รอยเอก ธวัช ภุมมาพันธ
รอยเอก ธวัชชัย จาติเกตุ
รอยเอก ธวัชชัย ชางรบ
รอยเอก ธวัชชัย ชูแกว
รอยเอก ธวัชชัย เปนสุข

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑

รอยเอก ธวัชชัย ศิลาเกษ
รอยเอก ธวัชชัย สมสงวน
รอยเอก ธานี ทัศวร
รอยเอก ธํารงค กิมพิทักษ
รอยเอก ธํารงค รักเรืองรัตน
รอยเอก ธีรชยุตม ประดาษ
รอยเอก ธีรชัย ตรีโอษฐ
รอยเอก ธีรธวัช สถิรรัตน
รอยเอก ธีรพัฒน เยาวกุลพัฒนา
รอยเอก ธีรพันธ ธีระเศรษฐชัย
รอยเอก ธีรภัทร พันธกลา
รอยเอก ธีรภัทร จันทิมาพร
รอยเอก ธีรวัตน แกวบุญ
รอยเอก ธีรวัตร ภูโชติ
รอยเอก ธีระเดช เพียรดี
รอยเอก ธีระพงษ ไชยเกลา
รอยเอก ธีระศักดิ์ สืบพรหม
รอยเอก ธีรากร ตุลาสืบ
รอยเอก เธียรธีระ สุรารักษ
รอยเอก นพ พรหมยา
รอยเอก นพดล ปราสาทชัย
รอยเอก นพดล ศรีขวัญชวย
รอยเอก นพดล อิงคนินันท
รอยเอก นรันดร วันทนานุวงศ
รอยเอก นราธิป ทิมินกุล

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยเอก นริศ จันทรมล
รอยเอก นัฐพงษ สมัครการ
รอยเอก นัตตพงศ วิสุทธิเมธี
รอยเอก นันทกร คําแผนชัย
รอยเอก นาฤทธิ์ จันธิมา
รอยเอก นําชัย อํานักมณี
รอยเอก นิกร บุญยืน
รอยเอก นิคม เทพบุตร
รอยเอก นิธิศ ศรีพรหมมา
รอยเอก นิพนธ โคกกะเทียม
รอยเอก นิพนธิ์ อมรดิษฐ
รอยเอก นิพพิชฌน บุญลอม
รอยเอก นิมิต ศรีนําพล
รอยเอก เนติกร ธนุยุทธกุล
รอยเอก บพิตร นนทา
รอยเอก บวร นิ่มสุพรรณ
รอยเอก บวรภัค ทรรทรานนท
รอยเอก บัญญัติ มูกขุนทด
รอยเอก บุญชวน ชูชวย
รอยเอก บุญชวย จันทโชติ
รอยเอก บุญชวย บุญธรรม
รอยเอก บุญชัย ประเสริฐศรีชล
รอยเอก บุญทรัพย ศักดิ์บุญญารัตน
รอยเอก บุญทํา เทศทอง
รอยเอก บุญนํา ทองจัตุ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑

รอยเอก บุญยัง นวลจันทร
รอยเอก บุญยิ่ง ซื่อสัตย
รอยเอก บุญหนัก โสดาดง
รอยเอก บุญเหลือ พุมเล็ก
รอยเอก บุญอุม ถวิลคํา
รอยเอก ปฏิพัทธ เสือบางพระ
รอยเอก ปฐม คงแกว
รอยเอก ปฐมพล สวางแจง
รอยเอก ปพณ รักษาทรัพย
รอยเอก ปรมินทร ลีลาธีระกุล
รอยเอก ประกาศิต วรนุช
รอยเอก ประกิต สุธาพจน
รอยเอก ประจักษ งามเสงี่ยม
รอยเอก ประจักษ เชยโพธิ์
รอยเอก ประจักษ อาจวิชัย
รอยเอก ประชัน บุญมี
รอยเอก ประทีป ชวยแกว
รอยเอก ประโนช บุญธูป
รอยเอก ประพัตร เพ็งแข
รอยเอก ประพันธ ทองประไพ
รอยเอก ประภาส เจริญเพ็ง
รอยเอก ประภาส บุพลับ
รอยเอก ประภาส แสงประจักษ
รอยเอก ประเมิณ เชื้อดี
รอยเอก ประวัติ แกวสีนาค

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยเอก ประวัติ สุยะอินทร
รอยเอก ประวิทย กมลนาวิน
รอยเอก ประวิทย สาภักดี
รอยเอก ประสงค ตัณทวงศ
รอยเอก ประสาร ทองทิพย
รอยเอก ประสิทธิ์ ใหมพรม
รอยเอก ประเสริฐ บรรจงชีพ
รอยเอก ประเสริฐ เหมือนพงษ
รอยเอก ปราการ กันเนียม
รอยเอก ปราการ อุตสาหะ
รอยเอก ปราโมทย วิริยะพงศพานิช
รอยเอก ปราโมทย อินทรพิทักษ
รอยเอก ปริญญา สินสุวรรณ
รอยเอก ปริญญา สุวรรณรินทร
รอยเอก ปรีชา ใจทาหลี
รอยเอก ปรีชา ตะโกใหญ
รอยเอก ปลอบขวัญ ชุมชาติ
รอยเอก ปวริศ ไชยลาโภ
รอยเอก ปวริศร พฤฒิถาวร
รอยเอก ปญจพล ขุนชํานิ
รอยเอก ปญญา อดุลยอารยะรังษี
รอยเอก ปถย บายกระโทก
รอยเอก ปานศิลป แกวปาน
รอยเอก ปารนาถ แหยมพราหม
รอยเอก ปยะ วิริยะสุนทรวงศ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

รอยเอก ปยะวงศ ปนใจ
รอยเอก เปรมปรี ศิริบํารุง
รอยเอก แปน มะนาวหวาน
รอยเอก พงศธร โตะทับทิม
รอยเอก พงศพัฒน เพ็ชรกลั่นพะเนาว
รอยเอก พงศพินิจ แกวศรี
รอยเอก พงษคเณศร ศรีดารา
รอยเอก พรเทพ เต็งอินทร
รอยเอก พรพล จั่นสูงเนิน
รอยเอก พลเทพ กฤตลักษณ
รอยเอก พลพิศิษฐ ศิริประทุม
รอยเอก พลภัทร ผูกพันธ
รอยเอก พัชรพงศ โรจนวิภาต
รอยเอก พัฒฑิพงศ ประสมศรี
รอยเอก พัฒนพงษ กุลเซ็นต
รอยเอก พัฒนภูมิ วิรัชติ
รอยเอก พิชัยเทพ นอยผา
รอยเอก พิชิต ดัชถุยาวัตร
รอยเอก พิชิตพล เมฆรา
รอยเอก พิพัฒน เกษรจันทร
รอยเอก พิรุฬห เจริญผล
รอยเอก พิษณุพงษ พุทธเดชารัตน
รอยเอก พิสิทฐพล เนียมอยู
รอยเอก พิสิษฐ พัฒนมาศ
รอยเอก พีรพัฒน พรมภักดี

๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยเอก พีรวัส รัฐวัช
รอยเอก พีระพงษ พูลพิพัฒน
รอยเอก เพชร บุตรบุรี
รอยเอก เพรียวพันธ อดุลยาศักดิ์
รอยเอก ไพบูลย เชตุพันธุ
รอยเอก ไพศาล เฉยเฉลียง
รอยเอก ไพศาล แทนกระโทก
รอยเอก ภักดี ชุมชัยรัตน
รอยเอก ภัทร ประทุมเมือง
รอยเอก ภัทรวัต เจริญสีรุง
รอยเอก ภูเทพ การงาน
รอยเอก มนตชัย ลิขิตวัฒนานนท
รอยเอก มนตรี ฤทธิ์เนียด
รอยเอก มนัส ศรีชุม
รอยเอก มนูญ มีสวน
รอยเอก มานนท วงคประดู
รอยเอก มานพ เขื่อนแกว
รอยเอก มานพ ยศศิริ
รอยเอก มานะ จันทิมี
รอยเอก มานะ ภักดี
รอยเอก มานะ แสนทวี
รอยเอก มานิด สละทาน
รอยเอก มานิต ชางไม
รอยเอก มาโนช ใจเกงดี
รอยเอก เมธี สายทอง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑

รอยเอก ยงยุทธ ใครครวญ
รอยเอก ยงยุทธ พุมรัตน
รอยเอก ยอดรัก กระดังงา
รอยเอก ยุคลเดช โพธิ์กลาง
รอยเอก ยุทธนา หอทับทิม
รอยเอก ยุทธพงษ ปุญเขตต
รอยเอก เยอรมัน แสงเดือน
รอยเอก โยธิน ทวานชัยสงค
รอยเอก รณกร สิงหทอง
รอยเอก รพีพงษ ศรีละพันธ
รอยเอก รังสรรค บุญสุภากุล
รอยเอก รังสรรค สระใจ
รอยเอก รังสิมันตุ ทิมโต
รอยเอก รัชภูมิ ราชนาจันทร
รอยเอก รัฐพล รัตนบานกรวย
รอยเอก รันยา จงกล
รอยเอก ราชันย จันทรชัย
รอยเอก ราตรี จุลนีย
รอยเอก รุจน แกนพิทักษ
รอยเอก เริงศักดิ์ สุขเกษม
รอยเอก โรม ภุมาเกรียว
รอยเอก ฤทธิกร รองสุวรรณ
รอยเอก ฤทธิรงค ศรีโหมดสุข
รอยเอก เลอศักดิ์ คงหาสุข
รอยเอก เลอศักดิ์ ญาติสมบูรณ

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยเอก เลิศประสงค วิเศษสุทธิ์
รอยเอก เลิศศิลป บุตรเสน
รอยเอก วชิระ วรรณสุทธิ์
รอยเอก วรจักร มณีจันทร
รอยเอก วรโชติ ฉ่ําแกว
รอยเอก วรภาส ทองเกิด
รอยเอก วรวุฒิ พูลเพิ่ม
รอยเอก วรวุฒิ มาปอ
รอยเอก วรัญู ธรรมรักษา
รอยเอก วรินธร นกเนตรพันธุ
รอยเอก วศิน วชิรานุภาพ
รอยเอก วสวัต จูมบาล
รอยเอก วสวัตติ์ จันทรปรุง
รอยเอก วัชรภัสร มณีฉาย
รอยเอก วัชระ ปราบกรี
รอยเอก วัชรินทร พินิจการ
รอยเอก วัชรินทร ไววรกิจ
รอยเอก วันลพ พัฒอินทร
รอยเอก วัสวัต มีนะโยธิน
รอยเอก วาทิน สอนใส
รอยเอก วิจักษณ คุปตะเวทิน
รอยเอก วิจาร แสนเจริญสุข
รอยเอก วิจิตร นาคสงา
รอยเอก วิชัย ถนอมชัยพัฒนา
รอยเอก วิชัย บุญรอด

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑

รอยเอก วิชัย สมงาม
รอยเอก วิชาญ ผลเพียร
รอยเอก วิเชฏ พุทธสุวรรณ
รอยเอก วิเชียร กลัดพู
รอยเอก วิเชียร คํานวนสิงห
รอยเอก วิฑูรย เหงี่ยมโพธิ์
รอยเอก วิทยา ไชยปญญา
รอยเอก วิธาน จันทรเรือน
รอยเอก วินัย มาทํามา
รอยเอก วินัย สุขโข
รอยเอก วินิต สังขเลื่อน
รอยเอก วิรชัย คํากลอนลือชา
รอยเอก วิรัช ชุมใจรักษ
รอยเอก วิรัช สิทธา
รอยเอก วิรัตน ซื่อสัตย
รอยเอก วิรัตน สามทอง
รอยเอก วิรัติ ลาภไธสง
รอยเอก วิโรจน รอดวัด
รอยเอก วิวัฒน นามวงศ
รอยเอก วิศรุต พยอมหวล
รอยเอก วิเศษ แจงใจบุญ
รอยเอก วิษณุ มาลี
รอยเอก วิสิทธิ์ เรืองฤทธิ์
รอยเอก วิหาร ทะวาป
รอยเอก วีรพล เขียวระยับ

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยเอก วีรลักษณ พึ่งเปนสุข
รอยเอก วีระพงษ ถาวรจันทร
รอยเอก วีระวรณ อินทรบุตร
รอยเอก วีระศักดิ์ จันทรแกวเดช
รอยเอก วุฒิชาย ภูเขาทอง
รอยเอก วุฒิพงษ มีปอง
รอยเอก ศตพร สุนทรปาน
รอยเอก ศรัณยู ศรีตานัน
รอยเอก ศรันยู คําโนนมวง
รอยเอก ศราวุธ เจริญศรี
รอยเอก ศักดา หนูผุด
รอยเอก ศักดา เหลาศรีโชค
รอยเอก ศักดิ์สยาม สรอยคํา
รอยเอก ศิริพงษ หลักคํา
รอยเอก ศิริยศ ผิวสุพนธ
รอยเอก ศิลกัล รักมิตร
รอยเอก ศิวกร วุฑฒะกุล
รอยเอก ศุภพันธุ พันธเสน
รอยเอก ศุภฤกษ ประดับดาว
รอยเอก ศุภฤกษ เสนาสนะ
รอยเอก สงกรานต พวงสมบัติ
รอยเอก สงคราม กงแกว
รอยเอก สงวน คําภีระ
รอยเอก สงัด เทศสาลี
รอยเอก สงัด รอดทับทัน

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
๔๕๑

รอยเอก สถาพร จันทรชมภู
รอยเอก สถิต พืชเพียร
รอยเอก สนุก แผลงดี
รอยเอก สมเกียรติ แกวจําปาสี
รอยเอก สมเกียรติ บองาม
รอยเอก สมเกียรติ อินทรโฉมงาม
รอยเอก สมควร จูงใจ
รอยเอก สมจิตต สุวรรณชาตรี
รอยเอก สมเจตน กําจัดภัย
รอยเอก สมชาย จันทรมา
รอยเอก สมชาย ชั่งสัจจา
รอยเอก สมชาย โภครักษา
รอยเอก สมชาย สอาดปรุ
รอยเอก สมชาย หุนธานี
รอยเอก สมเดช จํานงค
รอยเอก สมนึก คาวีวงศ
รอยเอก สมบัติ แกวผลึก
รอยเอก สมบัติ ดวงแกว
รอยเอก สมบัติ สอนจันดา
รอยเอก สมบูรณ สุดถนอม
รอยเอก สมพงศ ดํานุน
รอยเอก สมพงษ กรียศ
รอยเอก สมพงษ เจิมแปน
รอยเอก สมพงษ วงษารัตน
รอยเอก สมพจน กองศีล

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยเอก สมพร มั่นดี
รอยเอก สมพร แสนยบุตร
รอยเอก สมภูมิ เจริญสุข
รอยเอก สมโภช นันทะศาสตร
รอยเอก สมมาตร สังขะทา
รอยเอก สมมาตร หญีตจันทร
รอยเอก สมมิตร ชูทอง
รอยเอก สมยศ สุขสบาย
รอยเอก สมศักดิ์ ชุมปาน
รอยเอก สมหมาย ฆองนอก
รอยเอก สมหมาย อุบลบาล
รอยเอก สมหวัง ทรงคะรักษ
รอยเอก สมาน อุปรี
รอยเอก สยาม อุทยานวรรธนะ
รอยเอก สรรญทัศน พึ่งเพียร
รอยเอก สวาง ศิลปกิจ
รอยเอก สหวัฒน ยิ่งยวด
รอยเอก สอบา ศรียศ
รอยเอก สัญญาลักษณ วงศใหญ
รอยเอก สันทักษ ตาเมืองมูล
รอยเอก สัมพันธ เพชรรัตน
รอยเอก สามารถ ทราจารวัตร
รอยเอก สายชล ชัยชนะ
รอยเอก สายันห วงจันทร
รอยเอก สําเนา พันธุพราน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑

รอยเอก สํารวย ดอมไธสง
รอยเอก สิงห พุกแปน
รอยเอก สิงหนาท สันติรักษโยธิน
รอยเอก สิทธิเดช วรนาวิน
รอยเอก สิทธิเดช วัฒนธํารงค
รอยเอก สิทธิพร จารุสาร
รอยเอก สิทธิศักดิ์ เพ็งบุบผา
รอยเอก สิน บัววัฒนะ
รอยเอก สิรวุฒิ ปกษี
รอยเอก สืบสกุล ธนะเสวี
รอยเอก สุกรี รวมครบุรี
รอยเอก สุชาติ ผึ่งผาย
รอยเอก สุชาติ สิทธิโสภา
รอยเอก สุชาติ ออนอุทัย
รอยเอก สุโชติ ไตรวิชา
รอยเอก สุดเขต ถ้ําทอง
รอยเอก สุทธบถ ซื่อมาก
รอยเอก สุทัศ ปุลาสะเก
รอยเอก สุทิน มวงมา
รอยเอก สุทิน หลุงเปา
รอยเอก สุธรรม ทองจาด
รอยเอก สุธัญพัฒน อินทรทัต
รอยเอก สุธี เจิมป
รอยเอก สุนทร เชิดชัย
รอยเอก สุนทร ทองยศ

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยเอก สุนทร แลบัว
รอยเอก สุนันท แสงภักดี
รอยเอก สุพจน ดิษฐเจริญ
รอยเอก สุพัฒน แกมชัยภูมิ
รอยเอก สุพิน วิเชียรพันธ
รอยเอก สุภัส บุญเรือน
รอยเอก สุภาพ ปาทะรัตน
รอยเอก สุเมธ รักษจันทร
รอยเอก สุเมธ ลีเอื้อ
รอยเอก สุรกิจ พิมพเกาะ
รอยเอก สุรพงศ จิตตอารี
รอยเอก สุรพงษ บัวแยมเจริญ
รอยเอก สุรพงษ พนมรัมย
รอยเอก สุรพล ศรีวัง
รอยเอก สุรวิศณ ปญญาใส
รอยเอก สุรศักดิ์ กลาหาญ
รอยเอก สุรศักดิ์ จันทรวิเศษ
รอยเอก สุรศักดิ์ พรรณวิมาน
รอยเอก สุรัตน เฮ็งเจริญ
รอยเอก สุริยะ บินญาวัง
รอยเอก สุริยะเดช ประจงใส
รอยเอก สุวิทย ชูแกว
รอยเอก สุวิทย สาระโว
รอยเอก สุวิทย แหวนในเมือง
รอยเอก เสกสัน ศรีสิทธิ์

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

รอยเอก เสนีย สรรศรี
รอยเอก เสริมคุณ เสนีวงศ ณ อยุธยา
รอยเอก เสวก สงคอุม
รอยเอก แสงอรุณ พึ่งชัยภูมิ
รอยเอก แสนศักดิ์ ซื่อตรง
รอยเอก โสภณ พับตา
รอยเอก โสภณ วงษจําปา
รอยเอก โสภณ วีระสอน
รอยเอก โสภาส เดนดวง
รอยเอก ไสว ทนขุนทด
รอยเอก ไสว สวัสดิ์ศรี
รอยเอก ไสว ออนกระโทก
รอยเอก องอาจ เหลาเคน
รอยเอก อดิเรก ใจอารีย
รอยเอก อดิศักดิ์ เขียวผิว
รอยเอก อดิศักดิ์ ราษฎรเรือง
รอยเอก อดิศักดิ์ สนธิหอม
รอยเอก อดุลย เถื่อนกูล
รอยเอก อธึก โคตรพัฒน
รอยเอก อนันต เกิดฤทธิ์
รอยเอก อนันต ฉายวิชัย
รอยเอก อนุชา ทับทิม
รอยเอก อนุชิต ชัยชมภู
รอยเอก อนุพงศ ผัดวัง
รอยเอก อนุพงษ เกศราแกว

๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยเอก อนุพนธ แกวศรี
รอยเอก อนุวัฒน พรหมมาศ
รอยเอก อนุสรณ คชภักดี
รอยเอก อนุสรณ เตาทอง
รอยเอก อนุสิทธิ์ เซ็นเชาวนิช
รอยเอก อภิชาติ ปานทอง
รอยเอก อภิชาติ ศูนยกลาง
รอยเอก อภิภูมิ น้ําใจดี
รอยเอก อภิวัฒน ทองจันดี
รอยเอก อภิวัฒน เวรุวะณารักษ
รอยเอก อภิสิทธิ์ โควเจริญสุข
รอยเอก อมร ศรวิไล
รอยเอก อมรเดช แสงหวา
รอยเอก อรรคพล ไพรบึง
รอยเอก อราม พลเยี่ยม
รอยเอก ออนตา ออนวิจารย
รอยเอก ออนสา ปานไธสง
รอยเอก อัครเดช จรถวิล
รอยเอก อัครเดช พยัฆคง
รอยเอก อัครวสุ อมรไชย
รอยเอก อัครา ชวนสมสุข
รอยเอก อันไทย ผดุงกิจ
รอยเอก อาณัติ ชูเชิด
รอยเอก อาทิตย แกวดี
รอยเอก อาทิตย อรรถโกวิท

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑

รอยเอก อานุภาพ ชัยอนันต
รอยเอก อาภรณ พวงทอง
รอยเอก อามีน ไชยกุล
รอยเอก อาวุธ แจงบํารุง
รอยเอก อํานวย ทองอินทร
รอยเอก อินทรีย แสงสีแกว
รอยเอก อุเทน หมื่นหารวงศ
รอยเอก อุปถัมภ พรมลารักษ
รอยเอก อูต สีงาม
รอยเอก เอกกฤต เครือเมฆ
รอยเอก เอกชัย โกฎเพชร
รอยเอก เอกชัย ชัยมงคล
รอยเอก เอกชัย นัยสุนทร
รอยเอก เอกชัย รักดวง
รอยเอก เอกภณ แกวศิริ
รอยเอก เอกรินทร เอี่ยมสงเสริม
รอยเอก โอภาส คําแหง
รอยเอก โอภาส ยืนชีวี
รอยเอก โอวาท เคนถาวร
รอยเอกหญิง กรกนก เจริญรูป
รอยเอกหญิง กรองแกว ทองนาค
รอยเอกหญิง กัญญาณัฐ ปนทา
รอยเอกหญิง กุลญาภา สุขโภคี
รอยเอกหญิง กุลธิดา คลองงาม
รอยเอกหญิง ขนิษฐา วงศแกว

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๖๐๒ รอยเอกหญิง คคนางค อารีรัชชกุล
๖๐๓ รอยเอกหญิง เครือวัลย พิรักษา
๖๐๔ รอยเอกหญิง จอมขวัญ
ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
๖๐๕ รอยเอกหญิง จิรัชญา สิชฌนุกฤษฏ
๖๐๖ รอยเอกหญิง จีรภา สุรโชติ
๖๐๗ รอยเอกหญิง จุฑามาศ แยมทรัพย
๖๐๘ รอยเอกหญิง ชนกนันท จงใจลาน
๖๐๙ รอยเอกหญิง ชมพูนุช สุวรรณโณ
๖๑๐ รอยเอกหญิง ชลิตพร ศรีระเดช
๖๑๑ รอยเอกหญิง ชุติมา จันทรเพ็ญ
๖๑๒ รอยเอกหญิง ณัฐพัชร ชัยกา
๖๑๓ รอยเอกหญิง ดวงพร เปรมอาษา
๖๑๔ รอยเอกหญิง ดารารัตน ตะผัด
๖๑๕ รอยเอกหญิง ธนกฤต เฟองแกว
๖๑๖ รอยเอกหญิง ธนิยา วงศกําปน
๖๑๗ รอยเอกหญิง ธัญพร ชัยกีรติกุล
๖๑๘ รอยเอกหญิง ธัญรัตน ทองจรัส
๖๑๙ รอยเอกหญิง ธันยธร อาจทวีกุล
๖๒๐ รอยเอกหญิง ธารทิพย โชติพนัส
๖๒๑ รอยเอกหญิง นฤมล นาคชาติ
๖๒๒ รอยเอกหญิง นลินนิภา วิถี
๖๒๓ รอยเอกหญิง นวลจันทร วัฒนพานิช
๖๒๔ รอยเอกหญิง นวิยา แกวที่พึ่ง
๖๒๕ รอยเอกหญิง นันทพร ธรรมธิติคุณ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

รอยเอกหญิง นันทวรรณ กันสุข
รอยเอกหญิง นิตยา บุดดาดวง
รอยเอกหญิง นิภาพร รื่นบุตร
รอยเอกหญิง นิภารัตน สุวรรณรงค
รอยเอกหญิง นิรันดรรัตน อวมพริ้ง
รอยเอกหญิง นิสากร จันทสร
รอยเอกหญิง นุชชาลี ศรีประเสริฐ
รอยเอกหญิง เบญจภรณ พันธุนิล
รอยเอกหญิง ปรวิศา ภูงาม
รอยเอกหญิง ปริชญา วิไลเนตร
รอยเอกหญิง ปวริศา โอภาส
รอยเอกหญิง ปาริชาติ พิทยานรเศรษฐ
รอยเอกหญิง ปยเนตร เกษะโกมล
รอยเอกหญิง ปยภัทร สําราญจิตต
รอยเอกหญิง ใฝดี ศรีทันดร
รอยเอกหญิง พชรมณฑ ประทุมชาติ
รอยเอกหญิง พรพนิต วิสมิตนันทน
รอยเอกหญิง พรรณราย
ลิ้มฐาสิทธิ์สกุล
รอยเอกหญิง พัชราภรณ คําภา
รอยเอกหญิง พัชราภรณ เลี่ยมสุวรรณ
รอยเอกหญิง พัชรีญา ฤทธิสาร
รอยเอกหญิง พัทธมน เศรษฐสุนทรี
รอยเอกหญิง พัทริกา ธิมา
รอยเอกหญิง พิจิตรา ธีระวิสุทธิ์กุล

๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยเอกหญิง พิธุพร ถามะพันธ
รอยเอกหญิง พิมพชนก พึ่งเรือง
รอยเอกหญิง ภฎกมล นิรันดร
รอยเอกหญิง ภัทราวดี พยุงหอม
รอยเอกหญิง มาศจุฑา ศิริวัฒน
รอยเอกหญิง รภรจุฑา
เมืองศิลปศาสตร
รอยเอกหญิง ลภัสรดา พลเยี่ยม
รอยเอกหญิง วนัชพร ถิ่นมีผล
รอยเอกหญิง วรัญญา โหมดเกษม
รอยเอกหญิง วิจิตรา หนองเฆ
รอยเอกหญิง วิจิตรา ออมสิน
รอยเอกหญิง วิภาพร เมืองจวง
รอยเอกหญิง วิไลลักษณ นาคพาณิชย
รอยเอกหญิง วีรวรรณ เพราะสําเนียง
รอยเอกหญิง ศรณสวรรค ฉ่ําชะเอม
รอยเอกหญิง ศศิกานต วรรณยิ่ง
รอยเอกหญิง ศศิมาภรณ คงสกุล
รอยเอกหญิง ศิราณี กลิ่นสุคนธ
รอยเอกหญิง ศิริพร เบาคํา
รอยเอกหญิง สาวิตรี แสนหลวง
รอยเอกหญิง สิริกานต จิตตลีลา
รอยเอกหญิง สิริภา แมนพรม
รอยเอกหญิง สุจิภรณ เทพธานี
รอยเอกหญิง สุธาสินี มหาทรัพย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

รอยเอกหญิง สุพิชชา รักษากุลเกียรติ
รอยเอกหญิง สุมิตรา ชวนสกุล
รอยเอกหญิง สุวิชา ขําเฟอง
รอยเอกหญิง เสาวณีย เมาทับ
รอยเอกหญิง เสาวรส คงคลาย
รอยเอกหญิง เสาวลักษณ ขาวหมื่นไว
รอยเอกหญิง แสงวัน โรจนธรรม
รอยเอกหญิง โสรยา ภาพนอก

๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยเอกหญิง หทัยทิพย รอดเสงี่ยม
รอยเอกหญิง อนันตญา กุงแกว
รอยเอกหญิง อภิจารี เที่ยงธรรม
รอยเอกหญิง อมรา พงษประวัติ
รอยเอกหญิง อัมภาพรรณ ศรีหิรัญ
รอยเอกหญิง อําภา ชางเกวียน
รอยเอกหญิง อินทิรา คงหิรัญ
รอยเอกหญิง เอื้อทิพย ถินสูงเนิน

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๙๕๔ ราย)
รอยโท กตชฬ นามหลา
๑๗ รอยโท กลา ลี่ทองอิน
รอยโท กรกฤช ประดิษฐ
๑๘ รอยโท กษิดิศ หมีทอง
รอยโท กรทักษ แกวชม
๑๙ รอยโท กษิเดช แพทยอําพร
รอยโท กฤตนน อั้นเตง
๒๐ รอยโท กองเกียรติ แบงลาภ
รอยโท กฤติน จําเนียรทอง
๒๑ รอยโท กองภพ ธนะบุญปวง
รอยโท กฤติพงศ ขําผึ้ง
๒๒ รอยโท กังวาฬ ศรีวิเชียร
รอยโท กฤษฎา แกวประเสริฐ
๒๓ รอยโท กัญจน กานลําใย
รอยโท กฤษฎา บุญทา
๒๔ รอยโท กันตพัฒน พรหมพิทักษ
รอยโท กฤษฏิ์ วงศศิริยานนท
๒๕ รอยโท กานต สนิทไทย
รอยโท กฤษณชนม อยูสวัสดิ์
๒๖ รอยโท กายธรรม ศีลธิปญญา
รอยโท กฤษณพงษ มีมาก
๒๗ รอยโท กาวิน ลือกลาง
รอยโท กฤษณะ ขยันการ
๒๘ รอยโท กิจจา งามสอาด
รอยโท กฤษณะ ขุนเนียม
๒๙ รอยโท กิจติ บัวแสง
รอยโท กฤษดา ดุมเกษม
๓๐ รอยโท กิตติ ชัยรัตน
รอยโท กฤษติพงษ บุญมี
๓๑ รอยโท กิตติ ศรีโกตะเพชร
รอยโท กลวัชร นาดี
๓๒ รอยโท กิตติกุล ประพันธศิริ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗

รอยโท กิตติพงศ สวางยิ่ง
รอยโท กิตติพงษ ริปูราบ
รอยโท กิตติพจน วิภาตนาวิน
รอยโท กิตติพล เภาทอง
รอยโท กิตติศักดิ์ ศิริภาพ
รอยโท กิติพงษ แสงเพชร
รอยโท เกตุกอง เจริญรส
รอยโท เกริกฤทธิ์ ผจงศิลป
รอยโท เกรียงเดช กลารอด
รอยโท เกรียงศักดิ์ โคตุระมา
รอยโท เกรียงศักดิ์ เพชรนางรอง
รอยโท เกษม คาระมาตร
รอยโท เกษม หมัดสะ
รอยโท เกียรติณัฏฐ มูลธรรม
รอยโท เกียรติศักดิ์ ฟองฟูม
รอยโท แกว นรมานิตย
รอยโท ไกยวิชญ ศิริขันธ
รอยโท ไกรฤกษ ศรีทวม
รอยโท ไกรเวช ธรรมศักดิ์สิทธิ์
รอยโท ขจรศักดิ์ ภาระจริง
รอยโท เข็มนอย สวัสดี
รอยโท เข็มมร รังสีทอง
รอยโท คงศักดิ์ เหลานาคํา
รอยโท คณิศร พวงประโคน
รอยโท คธาวุธ แสงเกิด

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยโท คมกริต ศรีทับทิม
รอยโท ครบกฤษ กุนทิพย
รอยโท ครวญ บุญมณี
รอยโท คะนอง คําเงาะ
รอยโท คะนองเดช เพลงปาน
รอยโท คํารณ แสงมณี
รอยโท โฆษิต หงอกพิไล
รอยโท จตุพร ทาระชัย
รอยโท จตุพร เพชรภู
รอยโท จตุพร แสงเงิน
รอยโท จตุพร ฮวดสี
รอยโท จตุพล แกวประพาฬ
รอยโท จตุรงค สุขพูล
รอยโท จรัญ คุมไพรี
รอยโท จรัญ เทพสุระ
รอยโท จรัญ สามแสน
รอยโท จักกฤษ ศรีน้ําเงิน
รอยโท จักรกฤษ ปนตาแจม
รอยโท จักรกฤษณ ฝอยตะคุ
รอยโท จักรราช เพชรสุด
รอยโท จักริน ทารการ
รอยโท จํานงค เจริญสุข
รอยโท จํานงค ศิริดํา
รอยโท จําเนียร บุญยืน
รอยโท จําเนียร สิงหาศรี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

รอยโท จําปา อินหงษา
รอยโท จํารัส กลั่นเขตวิทย
รอยโท จิตร ศรีสุข
รอยโท จินดา พลหงษ
รอยโท จิรัฎฐ บูรณัติ
รอยโท จิรัฏฐ เขตรชลาสินธุ
รอยโท จิรายุทธ แสงจันทร
รอยโท จีระ จันทรักษา
รอยโท จุฬชาต อุทธา
รอยโท เจตนิพัทธ อินทา
รอยโท เจนภพ แมนเมฆ
รอยโท เจนยุทธ เรืองฤทธิ์
รอยโท เจริญ สมเสียง
รอยโท เจษฎา ภิญโญเทพประทาน
รอยโท เจษฎา โมราบุตร
รอยโท เจษฎาวุฒิ อุดหมอ
รอยโท ใจ เพ็ชรสง
รอยโท ฉันธรักษา โรยรส
รอยโท เฉลิม บัวจูม
รอยโท เฉลิมฉัตร บุญหนุน
รอยโท เฉลิมชัย ฉ่ําชะนะ
รอยโท เฉลิมพล กลางไธสง
รอยโท ชญานิน ฉัตรเงิน
รอยโท ชนธัญ สงเสริม
รอยโท ชนารักษ เหมือนจันทร

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

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยโท ชยานันท โพธิ์พระยา
รอยโท ชยุต จันทรคําพี้
รอยโท ชวนชัย คงดี
รอยโท ชัชวาลย ภูริผล
รอยโท ชัชวาลย สุขสุทธิ
รอยโท ชัยกฤต สิทธิมงคล
รอยโท ชัยณรงค เข็มโคกกรวด
รอยโท ชัยณรงค ทิพยมณี
รอยโท ชัยณรงค ประหยัดทรัพย
รอยโท ชัยณรงค ฤทธิ์เดช
รอยโท ชัยณรงค สีดี
รอยโท ชัยธนันท เฉลย
รอยโท ชัยธัช เสริมใหม
รอยโท ชัยนาด ยอดธรรม
รอยโท ชัยพร ขันทอง
รอยโท ชัยยง โสภาธิวงษ
รอยโท ชัยยงค เสียงวิเวก
รอยโท ชัยยันต สมวงค
รอยโท ชัยวัฒน ขําวัฒนรุงเรือง
รอยโท ชัยวัฒน ชูศิลป
รอยโท ชัยวัฒน ธนะไพบูลย
รอยโท ชัยวัฒน สมศักดิ์
รอยโท ชัยศักดิ์ สมผล
รอยโท ชาคริต ใจยงค
รอยโท ชาคริต หนุมาร

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

รอยโท ชาญ สัยยา
รอยโท ชาญณรงค ชาบุญเรือง
รอยโท ชาญณรงค โสทอง
รอยโท ชาญนภัส แกวหยาด
รอยโท ชาญวิทย ลาเลิศ
รอยโท ชาญศักดิ์ แปนอินทร
รอยโท ชาตรี คงสิมา
รอยโท ชาตรี ทากระเบา
รอยโท ชาตรี ลีลานนท
รอยโท ชาตสิทธิ์ ตัณฑโกไศย
รอยโท ชาติ อํานวยชัย
รอยโท ชาติชาย ติดวงษา
รอยโท ชาติชาย ออนทิมวงศ
รอยโท ชายชล กมลรัตน
รอยโท ชิณทณภัทร กําเหนิด
รอยโท ชินกรณ ราชประโคน
รอยโท ชินศักดิ์ ภูทอง
รอยโท ชุมพล เจริญผล
รอยโท ชุมสิน ชวดสลุง
รอยโท ชูชาติ สุขสมผล
รอยโท ชูสิน ฉิมฉ่ํา
รอยโท เชนทร ชูชีพพันธพงษ
รอยโท เชาวรัฐ ศิริพันธ
รอยโท เชาวลิต ตะเภาพงษ
รอยโท เชาวลิต ธัญญอุดร

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยโท โชษณชนม หวาคํา
รอยโท ไชยศักดิ์ บุญธรรมจารีย
รอยโท ไชยา บูระพิน
รอยโท ญาณเดช จันทรขาว
รอยโท ฐิติพงษ บุษบา
รอยโท ณชพัฒน มีชนะ
รอยโท ณฐพัชร แหวนทอง
รอยโท ณพัชร พูนขํา
รอยโท ณรงค แกววงษ
รอยโท ณรงค ไชยมล
รอยโท ณรงค นอยดี
รอยโท ณรงค นิลคง
รอยโท ณรงค พลสวัสดิ์
รอยโท ณรงค หอมเย็น
รอยโท ณรงค หาญเวช
รอยโท ณรงคชัย ศรีฉายา
รอยโท ณรงคศักดิ์ พองชัยภูมิ
รอยโท ณรงคศักดิ์ อินทศร
รอยโท ณรงพล ภักดีอาษา
รอยโท ณรงศักดิ์ โพธิ์เงิน
รอยโท ณัฎฐธนัน อินทุลักษณ
รอยโท ณัฐ วังคะฮาต
รอยโท ณัฐการ สีตบุตร
รอยโท ณัฐเกียรติ เกิดผล
รอยโท ณัฐชัย จิตตแจง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

รอยโท ณัฐชานนท เพชรพิเศษศักดิ์
รอยโท ณัฐธวัช ไตรยราช
รอยโท ณัฐนนท เศรษฐรัมย
รอยโท ณัฐนพงศ สวางศรี
รอยโท ณัฐนันต ชุมเย็น
รอยโท ณัฐพงศ เจริญตาม
รอยโท ณัฐพงศ บูรณธนิต
รอยโท ณัฐพนธ พยัคฆศิริ
รอยโท ณัฐพล ลดสีดา
รอยโท ณัฐพล อยูคง
รอยโท ณัฐพัชร กลาหาญ
รอยโท ณัฐพันธ คําแพทย
รอยโท ณัฐภัทร ชํานาญไพร
รอยโท ณัฐภูมิ ชัยชนะ
รอยโท ณัฐวัฒน บุญกรับพวง
รอยโท ณัฐวิชย บุญสุขจิตเสรี
รอยโท ดนุพล ทองหยด
รอยโท เดช มุงพิมาย
รอยโท เดชณรงค วงษสวรรค
รอยโท เดชธนา ปองความดี
รอยโท เดชสิทธิ์ ดําดง
รอยโท เดชา ใครบุตร
รอยโท เดชา พยัคฆพล
รอยโท เดชา สาระพันธุ
รอยโท เดชาชัย ศรีนนทเคน

๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยโท ตอตระกูล ปนสํารอง
รอยโท ติณณภพ นิยะโมสถ
รอยโท ไตรภพ สนุกแสน
รอยโท ถนอม คําราพิช
รอยโท ถนอม มุขสิงห
รอยโท ถนอม สุขกรี
รอยโท ถวิล เรงรัด
รอยโท ถาวร คําเขียน
รอยโท ทนงเดช จันทรนิ่ม
รอยโท ทนงสิทธิ์ บุญตัน
รอยโท ทรงพล คําหมอน
รอยโท ทรงพล อุนผล
รอยโท ทรงศักดิ์ แสงมณี
รอยโท ทรัพยเทวา นนทะภา
รอยโท ทวิช สุพรรณ
รอยโท ทวีศักดิ์ ไกลทุกข
รอยโท ทวีศักดิ์ ริพล
รอยโท ทวีศักดิ์ สิงหชัย
รอยโท ทวีศักดิ์ เสรีชัยประดิษฐ
รอยโท ทวีศักดิ์ อนันตัง
รอยโท ทศพล เกษตรสุนทร
รอยโท ทองแดง เทียกโฮม
รอยโท ทองพูล นามสงา
รอยโท ทองอยู นานอย
รอยโท ทัญู บุญเชิดชู

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗

รอยโท ทํานอง แกวพวง
รอยโท เทพรส รัตนปญญา
รอยโท เทพฤทธิ์ ยอดสคุณ
รอยโท เทพฤทธิ์ สอนนิ่ม
รอยโท เทพฤทธิ์ แสนสุข
รอยโท เทวา บุตตะกุล
รอยโท เทอดไท คงเพียรธรรม
รอยโท เทิดไทย รักกิจ
รอยโท ธงชัย แสงขาว
รอยโท ธนกฤต เทียวสูงเนิน
รอยโท ธนกฤต แสนวันดี
รอยโท ธนจักร บุญวณิชย
รอยโท ธนนท บุญตาแสง
รอยโท ธนพนธ ธนวัฒนปญญา
รอยโท ธนพล รุงฟางาม
รอยโท ธนพล วรางกูร
รอยโท ธนพล วัฒนาธร
รอยโท ธนภูมิ พลายวงษ
รอยโท ธนรัช สุขพันธุ
รอยโท ธนวรรธน เมมี
รอยโท ธนวัฒน โทรักษา
รอยโท ธนวันต ศรีวงศธรรม
รอยโท ธนัท โชติกะพุกกณะ
รอยโท ธนาวุฒิ ปองโพนทอง
รอยโท ธรรณญธร ชาตะพา

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยโท ธรรมราชา ญาณวารี
รอยโท ธรรมวุฒิ พรหมทอง
รอยโท ธรรมศาสตร ชางปน
รอยโท ธวัช พิมลทอง
รอยโท ธวัชชัย แกวอุดร
รอยโท ธวัชชัย ฉิ่งสําโรง
รอยโท ธวัชชัย นาอุดม
รอยโท ธวัชชัย ปนแกว
รอยโท ธวัชชัย ศรีสมบูรณ
รอยโท ธวัฒชัย ประสมศรี
รอยโท ธัชเศรษฐ ศิรธัชพัทธกุล
รอยโท ธานินทร ผุยคํา
รอยโท ธารา นิลปกษ
รอยโท ธาวิน เคี่ยมทองคํา
รอยโท ธิติภูมิ มะรังษี
รอยโท ธิติวุฒิ วิบูลยพันธ
รอยโท ธีรฉัตร สุวรรณโชติ
รอยโท ธีรโชติ ตุมา
รอยโท ธีรพงศ แทนพรหม
รอยโท ธีรพงษ หงถาวงค
รอยโท ธีรพร พูนเกษม
รอยโท ธีรพล วัชรพุทธ
รอยโท ธีรภัทร ออนภักดี
รอยโท ธีรยุทธ สินไชย
รอยโท ธีรวัต กุลสุวรรณ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗

รอยโท ธีระยุทธ ศรีทิพย
รอยโท ธีระศักดิ์ แยมทะเล
รอยโท ธีระศักดิ์ สาริกา
รอยโท นครินทร เดชสุภะพงษ
รอยโท นนทนพ คงสุวรรณ
รอยโท นพดล แกวปานกัน
รอยโท นพดล อุทยาน
รอยโท นพรัตน ภูมิศรีจันทร
รอยโท นโยบาย สุขคํา
รอยโท นราศักดิ์ เดนพายัพ
รอยโท นราสิญจน คําใบ
รอยโท นรินทร แองเพชร
รอยโท นรุตมชัย บุญเรือง
รอยโท นเรศ เชื้อมอญ
รอยโท นฤเบศร ภูริถาวรสธน
รอยโท นวกานต ประจงจิตร
รอยโท นัทที นิหะ
รอยโท นันทพงศ ศรีเกษ
รอยโท นันทรัถ บุญธิติ
รอยโท น้ํามนต เหมาะสิงห
รอยโท นิกุล สุบินนาม
รอยโท นิคม มะโนสาร
รอยโท นิคม รูหลัก
รอยโท นิคม แสงทับ
รอยโท นิติพล ทาวอุนเรือน

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยโท นิธิศ ศรีจันทรา
รอยโท นิพนธ ถาวรเวียง
รอยโท นิมิต จันทรชาญ
รอยโท นิมิต เพ็งกรูด
รอยโท นิรันดร สุวรรณคาม
รอยโท นิเวชร อินทรมั่น
รอยโท นุกูลกิจ ศรีระดา
รอยโท บพิธ แสงสวาง
รอยโท บรรจง ขันเชื้อ
รอยโท บรรจง ชางแกว
รอยโท บรรจง ซุนกลาง
รอยโท บรรจง ดอนผา
รอยโท บรรจง หมอนทอง
รอยโท บรรเจิด คงพันธคุม
รอยโท บรรณสรณ โคตรวีระ
รอยโท บรรลือศักดิ์ เจือจาน
รอยโท บอย เอี่ยมเพ็ชร
รอยโท บัญชา กุลฑล
รอยโท บัญชา พรมออน
รอยโท บัณฑิต ฟองลม
รอยโท บัลลังก โสธรวงค
รอยโท บุญจันทร คุตโค
รอยโท บุญจิตร ลงเย
รอยโท บุญชวย ทองพูล
รอยโท บุญโชค ทองดีเพ็ง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗

รอยโท บุญธรรม ขัดชุมแสง
รอยโท บุญธรรม สีหานาม
รอยโท บุญประเสริฐ เกิดมาก
รอยโท บุญยศ ติ๊บตอเปย
รอยโท บุญยืน กลิ่นอน
รอยโท บุญเรือน สงวนวงษ
รอยโท บุญฤทธิ์ ศรีชัย
รอยโท บุญเลิศ จันทะโพธิ์
รอยโท บุญเลิศ เที่ยงสาย
รอยโท บุญสง คุมหมู
รอยโท บุญสง พลคํา
รอยโท บุญสม เชื่อมสันเทียะ
รอยโท บุญเสริม เกิดสมบุญ
รอยโท บุญหลาย ฟองบุบผา
รอยโท บุญเหลือ ประชัน
รอยโท ปกรณ เงินปาน
รอยโท ปกรณชัย ปุญศิริ
รอยโท ปฎิภาณ สุขสุวรรณ
รอยโท ปฏิพัทธ ชูหา
รอยโท ปพน รักประพันธ
รอยโท ปรณชัย ยอดโสภา
รอยโท ปรเมศวร ธงเงิน
รอยโท ปรวรรษ เปยสวน
รอยโท ประการณ เชียทอง
รอยโท ประกาศิต พิมาลัย

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยโท ประกิต อิ่มทะเล
รอยโท ประคอง เพ็งสวัสดิ์
รอยโท ประจักษ สําเร็จ
รอยโท ประจักษ สุขเกษม
รอยโท ประชา สายกัญญา
รอยโท ประทีป การีกลิ่น
รอยโท ประทีป ภาสดา
รอยโท ประธาน ประไชโย
รอยโท ประพจน เนตรสุวรรณ
รอยโท ประพล แกวไพฑูรย
รอยโท ประพัฒน แกนแกว
รอยโท ประพัฒน ลี้ตระกูล
รอยโท ประพัฒนศักดิ์ สิ่วสงวน
รอยโท ประพัธ โชติชวง
รอยโท ประภากร รินลา
รอยโท ประภาส นาจําเริญ
รอยโท ประยงค สระแกว
รอยโท ประยุทธ ภูลําสัตย
รอยโท ประยุทธ เรือนเพ็ชร
รอยโท ประยูร คําสําโรง
รอยโท ประวรรธน ทศนักข
รอยโท ประวัติ นอศรี
รอยโท ประวัติ แปลนนาค
รอยโท ประวิทย ดอนสมจิตร
รอยโท ประวิทย ภูดาย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗

รอยโท ประเวศ อยูปอม
รอยโท ประสงค นรินทร
รอยโท ประสงค แสนพงษ
รอยโท ประสาท กันยะ
รอยโท ประสิทธิ์ คืดนอก
รอยโท ประสิทธิ์ อุดมเวทย
รอยโท ประสิทธิ์พร ทันลา
รอยโท ประเสริฐ ปนหนอ
รอยโท ประเสริฐ หอกคํา
รอยโท ประเสริฐ อูเสือพะเนา
รอยโท ประหยัด รัตนสมบูรณ
รอยโท ประหยัด โสมสิทธิ์
รอยโท ปรัชชญา มีบุญมาก
รอยโท ปรัชญา นําศรีรัตน
รอยโท ปรัชญา พูลมา
รอยโท ปริญญา ขุนมี
รอยโท ปริญญา ทองสะอาด
รอยโท ปรีชา ไชยมาตย
รอยโท ปรีชา แดนราษี
รอยโท ปรีชา ประจันตะเสน
รอยโท ปรีชา สินประเสริฐ
รอยโท ปวเรศ ตระกูลสุนทร
รอยโท ปองสม เหลืองหิรัญ
รอยโท ปญญา งามเรืองพงศ
รอยโท ปญญา โปรงสันเทียะ

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยโท ปยะชาย ชาญสุข
รอยโท ปยะเวทย กองสอน
รอยโท ปุณปณิฐ ใจหอม
รอยโท ปุณยวัจณ ใจปน
รอยโท เปรมศักดิ์ เทียมแสน
รอยโท ผจญ ดําดง
รอยโท ผไท อางบุญพงษ
รอยโท พงศธร เผาจินดา
รอยโท พงศพรรณ หวางพัฒน
รอยโท พงศพล อุนแกว
รอยโท พงศพิศาล ดวงนคร
รอยโท พงศศักดิ์ แคะสูงเนิน
รอยโท พงษกรณ ไอยรากาญจนกุล
รอยโท พงษศักดิ์ จงวิริยะกุล
รอยโท พงษศักดิ์ สันติมานะวงศ
รอยโท พงษศักดิ์ ออนพรม
รอยโท พชร เรืองพิมาย
รอยโท พชรพล พยัพเดช
รอยโท พนธกรณ สัณฐิติวรโชติ
รอยโท พนม ทองอินทร
รอยโท พนัส สรอยสิงห
รอยโท พเนตร ทาวสกุล
รอยโท พยอม จิตรีชัย
รอยโท พรเทพ วราโพธิ์
รอยโท พรพิชิต บุบผา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗

รอยโท พรหมมาศ แสงจง
รอยโท พฤฒิศักดิ์ ลิมปษเฐียร
รอยโท พล นันทะบุตร
รอยโท พลกฤษณ มังกรแกว
รอยโท พลยุทธ ทรัพยนวม
รอยโท พสธร ทันวงศ
รอยโท พัฒนศักดิ์ บอสุวรรณ
รอยโท พัฒนันท มูลทอง
รอยโท พัฒนา สุกใส
รอยโท พัสกร ทองสม
รอยโท พิชิต พรมแพง
รอยโท พิชิตพล พึ่งไชย
รอยโท พิเชษฐ พัชราภา
รอยโท พิเชษฐ ลอมคง
รอยโท พิเชษฐ เหลืองออน
รอยโท พิทักษ แถวบุญตา
รอยโท พิทักษ ผิวเพชร
รอยโท พิทักษ ภารชาตรี
รอยโท พิทักษพงศ สนธยานนท
รอยโท พินิจ เทพทวี
รอยโท พิศดาล พุมมาลา
รอยโท พิศาล คุปตะพันธ
รอยโท พีรภัทร ทองหยวก
รอยโท พีระเดช จิตตคันธา
รอยโท พีระพงษ วงคกลม

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยโท พีระพงษ วงษเวียงจันทร
รอยโท พีระพิทักษ วณิชกุลธวัช
รอยโท ไพฑูรย ศรีพรหม
รอยโท ไพบูรณ อรรคทิมากูล
รอยโท ไพรวัลย ฉุนหอม
รอยโท ไพรัช ฉิมวัย
รอยโท ไพรัช เหลาแกมแกว
รอยโท ไพรัตน กสิผล
รอยโท ไพรัตน พุมตาด
รอยโท ไพรัตน เพชรยอย
รอยโท ไพโรจน แกวฟก
รอยโท ไพโรจน บุญณรังศรี
รอยโท ไพโรจน อ่ํายิ้ม
รอยโท ไพวัลย หิรัญรัตน
รอยโท ภพประพัทธ รอดพงษ
รอยโท ภวิณทภัทร ชวยชนะ
รอยโท ภัทรเกียรติ แกวมวง
รอยโท ภัทรธร ทองรัก
รอยโท ภัทรพงษ เชื้อเมืองพาน
รอยโท ภัทรพงษ หวงจริง
รอยโท ภาณุพงศ สีแดง
รอยโท ภาณุวัฒน ใดงาม
รอยโท ภานุพงศ วราสินธุ
รอยโท ภานุวัชร พงษมณี
รอยโท ภานุวัฒน ธุระเจน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗

รอยโท ภานุวัตร กองชัย
รอยโท ภาสกร จิตหวัง
รอยโท ภาสกร ปรางคชัยกุล
รอยโท ภิรมย เขียมรัมย
รอยโท ภิรมย อนพวง
รอยโท ภูชิณ จันทรา
รอยโท ภูมินทร พุทธคํา
รอยโท ภูมิพัฒน สิริวัชราวัฒน
รอยโท ภูริเดช สิงหสา
รอยโท ภูวเดช ใจยศ
รอยโท มงคล จินาพร
รอยโท มงคล ชัยสมบัติ
รอยโท มงคล อุดหนุน
รอยโท มนตรี โกมลหิรัญ
รอยโท มนตรี ถมยาภักดี
รอยโท มนตรี สุขพอดี
รอยโท มนัส ถาวรชาติ
รอยโท มนัส ออนนาค
รอยโท มัฆวาน สนิทชน
รอยโท มานพ ชัยศักดิ์
รอยโท มานพ นาคเกิด
รอยโท มานะ ปนทอง
รอยโท มานะ พารา
รอยโท มานะศักดิ์ ชัยสมบูรณ
รอยโท มานิต พัดนาก

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยโท มีชัย เงินทอง
รอยโท มีบุญ สําลีงาม
รอยโท เมธาสิทธิ์ ดนุเดชเมธา
รอยโท ยศธกร นาคมณี
รอยโท ยศพงศ อักษรรัตน
รอยโท ยิ่งยศ จันทรชู
รอยโท ยืนยง ศรีคราม
รอยโท ยืนยงศ ศรีนามนต
รอยโท ยุทธการ ทองมี
รอยโท ยุทธนา แตงจันทร
รอยโท ยุทธนา พิทักษไกรสร
รอยโท ยุทธนา เยาววิทย
รอยโท ยุทธนา ไรปดชา
รอยโท ยุทธพงษ วงศสนิท
รอยโท ยุทธพงษ หินเธาว
รอยโท ยุทธศาสตร แสนประดิษฐ
รอยโท ยุทธศิลป ออนศรี
รอยโท รชต เอี่ยมใส
รอยโท รณกร พรหมชัย
รอยโท รณชัย สมพมิตร
รอยโท รวิพล อัศวโชค
รอยโท รังสรรค สาวงศนาม
รอยโท รัชชานนท บุณยอุไร
รอยโท รัฐภูมิ กุณาเงิน
รอยโท รัฐวุฒิชัย ประณีตทอง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗

รอยโท รัตติภูมิ ศรีตะลา
รอยโท รัตนะ ลีพฤติ
รอยโท ราชัน ภูมาลา
รอยโท ราเมศ โสดสงค
รอยโท รุงโรจน ปยะจิรวัฒน
รอยโท รุงศักดิ์ดา บุญพามา
รอยโท รุงอรุณ บรรพตะธิ
รอยโท เรวัต อินทพรม
รอยโท เรืองนนท มารัตนะ
รอยโท โรมฤทธิ์ บุญเหลือ
รอยโท ลําพูล สุภนัตร
รอยโท วชิรวิทย เพชรศรี
รอยโท วรชาติ บุญญานุสนธิ์
รอยโท วรชิต พุทธศรี
รอยโท วรพงษ ธนะพัฒน
รอยโท วรภพ สรางสุขดี
รอยโท วรรณชัย จูงกลาง
รอยโท วรวุฒิ ภูกนก
รอยโท วรศักดิ์ วรปญญา
รอยโท วราพงศ อุนเรือน
รอยโท วรายุทธ จันทรตาฝน
รอยโท วรายุทธ ศุภศร
รอยโท วรายุทธ เหล็กเพชร
รอยโท วราวุฒิ แยมเกตุ
รอยโท วรินทร จั่นหยง

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยโท วัชรพงศ คําพุฒ
รอยโท วัชระ กาญจนพิมาย
รอยโท วัชระ สิทธิโคตร
รอยโท วัชระ สุภานิชย
รอยโท วัชระพงศ นามโส
รอยโท วัชรินทร คลังภูเขียว
รอยโท วัชรินทร นราจันทร
รอยโท วัฒนะ พูลสมบัติ
รอยโท วัฒนา ปญญามี
รอยโท วัฒนา วงศพรหมเมฆ
รอยโท วันชัย นิ่มมี
รอยโท วันชัย ปกคุม
รอยโท วันชัย พุทธสําราญ
รอยโท วันชัย พูลเกศธานะนันท
รอยโท วันชาติ ฉิมผลเฉลิม
รอยโท วัลลภพ ดีรักษา
รอยโท วาทิน เอี๊ยะแหวด
รอยโท วาสุศักดิ์ นิลทัพ
รอยโท วิชคุณ ทองเปลว
รอยโท วิชัย ธรรมคํา
รอยโท วิชัย อินทรเปลี่ยน
รอยโท วิชิต จําบุญ
รอยโท วิเชียร สนธิ
รอยโท วิญู สงวนรักษ
รอยโท วิทยา ประเสริฐโสภา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗

รอยโท วิทยา ไพจัตุรัส
รอยโท วิทยา วิเศษศรี
รอยโท วิทยา สุทธิพันธ
รอยโท วิทยา แสงประสิทธิ์
รอยโท วิทูล ครองสระนอย
รอยโท วิทูล วรกูล
รอยโท วินัย ชัยเพชร
รอยโท วินัย พิมพศรี
รอยโท วินัย พูนทรัพย
รอยโท วินัย ภูลําสัตย
รอยโท วินิตย ประดิษฐดวง
รอยโท วิประสิทธิ์ คลายวันเพ็ญ
รอยโท วิมล สิงหเถื่อน
รอยโท วิรัช โกศลจิตร
รอยโท วิรัตน ดําแดง
รอยโท วิรัตน ศรีสวัสดิ์
รอยโท วิรัติ การไมตรี
รอยโท วิรุจ เสียงหวาน
รอยโท วิโรจน แดงเย็น
รอยโท วิโรจน ปวนลูน
รอยโท วิวัฒน ปาลี
รอยโท วิวัฒน วิโรจนศิรศักดิ์
รอยโท วิศนุ ยอดเพชร
รอยโท วิษณุ บัวเมืองปก
รอยโท วิสุทธิ์ อินภู

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยโท วิสูต ประทุม
รอยโท วีณะพงษ พุทธพงษ
รอยโท วีนัส บุญหนัก
รอยโท วีรยุทธ วงษเสนา
รอยโท วีรยุทธ หรายพิมาย
รอยโท วีรศักดิ์ โชติพรม
รอยโท วีระ คัมภีระ
รอยโท วีระพงศ ดอกแสง
รอยโท วีระพล รัตนโนภาศ
รอยโท วีระพล ศิริกุล
รอยโท วีระยุทธ กองสงฆ
รอยโท วีระวัฒน เกษรจันทร
รอยโท วุฒิกร กิ่งมนตรี
รอยโท วุฒิชัย จงกลรัตน
รอยโท วุฒิพงษ กันเมน
รอยโท วุฒิพงษ บัวภารังษี
รอยโท เวสารัช ขยันกิจ
รอยโท ไวโรจน นิลตา
รอยโท ศตพรรษ เสนะสุทธิพันธุ
รอยโท ศรัณยภัทร เขงพิมล
รอยโท ศราวุฒิ สอนทวี
รอยโท ศรีจันทร อัศจรรย
รอยโท ศรีนา วงคจักร
รอยโท ศรีเมือง งามดี
รอยโท ศักดิ์กฤษณ เอี้ยงกุญชร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗

รอยโท ศักดิ์ชัย ชัยรัตนศักดิ์
รอยโท ศักดิ์ชัย แสงคุณ
รอยโท ศักดิ์ดา พลศักดิ์
รอยโท ศิรวิทย ศิลปาภิสันทน
รอยโท ศิริชัย ชนะคช
รอยโท ศิวาวุธ สุธาพจน
รอยโท ศิวิศ ศุกระเศรณี
รอยโท ศิษฎา กุลัตถนาม
รอยโท ศุภกฤต ทรัพยเจริญ
รอยโท ศุภชัย ชั้นเส็ง
รอยโท ศุภชัย วรินทรา
รอยโท ศุภชัย สุนารัตน
รอยโท ศุภพล ลําบอง
รอยโท ศุภฤกษ ดอนจันทร
รอยโท ศุภิชาญ ปราบพินาศ
รอยโท ศุรพงฐ ชูวงศ
รอยโท สงา โอฐงาม
รอยโท สถาพร ไชยพาลี
รอยโท สถิตย พึ่งแสงจันทร
รอยโท สถิตย โลกนิมิตร
รอยโท สนธยา มณีเลิศ
รอยโท สนธิ ฤทธิ์เจริญ
รอยโท สนอง วามะลุน
รอยโท สนามชัย บิญมาตร
รอยโท สนิท ปานดวง

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยโท สนิท พรมชูแกว
รอยโท สนิทพันธ บินหละ
รอยโท สมเกียรติ ศรีรักษา
รอยโท สมคิด กอนเอี่ยม
รอยโท สมคิด แจงจีน
รอยโท สมคิด พุมมณี
รอยโท สมคิด สมถะธัญกรณ
รอยโท สมคิด สรอยปสสา
รอยโท สมคิด แสงเนตร
รอยโท สมจิตร ศรีมงคล
รอยโท สมจิตร สารีวงษ
รอยโท สมเจต พัดเจริญ
รอยโท สมเจตน แกวทอง
รอยโท สมใจ ชื่นวงษ
รอยโท สมชาญ บุญสละ
รอยโท สมชาย กลิ่นจันทร
รอยโท สมชาย คําดวง
รอยโท สมชาย ดารายิ่ง
รอยโท สมชาย ตรีแดงนอย
รอยโท สมชาย นอยใหญ
รอยโท สมชาย นุชเทียน
รอยโท สมชาย พิมพเจริญ
รอยโท สมชาย ภูมิชิน
รอยโท สมชาย รอดฉวาง
รอยโท สมชาย สุทธิลักษณ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗

รอยโท สมชาย โสภาชื่น
รอยโท สมทรง ศรีทองคํา
รอยโท สมนึก กอนคํา
รอยโท สมนึก นาคมงคล
รอยโท สมบัติ ภูสุด
รอยโท สมบูรณ งอกสิน
รอยโท สมบูรณ ยังอุน
รอยโท สมบูรณ หมั่นกิจ
รอยโท สมบูรณเกียรติ นวลแกว
รอยโท สมพงษ ขวัญสุข
รอยโท สมพงษ คํารินทร
รอยโท สมพงษ ถาวรจิตร
รอยโท สมพงษ บาลทิพย
รอยโท สมพงษ เสวรันทร
รอยโท สมพงษ หอมเดิม
รอยโท สมพร โตมวง
รอยโท สมพาร ปญญา
รอยโท สมภพ โคโยธา
รอยโท สมโภช จรัญยาออน
รอยโท สมโภช สุขประเสริฐ
รอยโท สมโภชน นิลวัตถา
รอยโท สมยศ อุดมกุศลศรี
รอยโท สมยา พรมมาทาว
รอยโท สมวรสุข เหลืองออน
รอยโท สมศักดิ์ จบดี

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยโท สมศักดิ์ จันทรลาด
รอยโท สมศักดิ์ เชิดโฉม
รอยโท สมศักดิ์ บุญเกิด
รอยโท สมศักดิ์ ปานาม
รอยโท สมศักดิ์ สีนาเรียง
รอยโท สมหมาย วิสัญ
รอยโท สมัย ชื่นจิตร
รอยโท สมัยศักดิ์ ออนดีกุล
รอยโท สมาน นามวงศ
รอยโท สยุมภูว ดานวันดี
รอยโท สรศักดิ์ ใจแกว
รอยโท สรศักดิ์ สุโพธิ์
รอยโท สราวุฒิ สุภาวะ
รอยโท สราวุธ ผิวแดง
รอยโท สราวุธ พันธุตา
รอยโท สราวุธ เมาอุดม
รอยโท สวรรคชัย ดีจริง
รอยโท สวาสดิ์ ฝายเส็ม
รอยโท สหรัฐ นิยะโมสถ
รอยโท สหรัฐ ศรีสถาน
รอยโท สะรู ขําสุนทร
รอยโท สังวาร ติ๊บซังเสน
รอยโท สัญชัย ตะปาน
รอยโท สัญชัย เสนียวงศ ณ อยุธยา
รอยโท สัญญลักษณ มะลิวัลย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗

รอยโท สัญญา รัตนพันธ
รอยโท สัญญา สลักคํา
รอยโท สัญญา เอี่ยมสอาด
รอยโท สันติ สมบูรณ
รอยโท สันติ อัมพุชินีวรรณ
รอยโท สัมพันธ มูลเสถียร
รอยโท สัมฤทธิ์ คชโอสถ
รอยโท สาคร กองธรรม
รอยโท สาธิต สมบูรณ
รอยโท สานิตย เทียมเพ็ง
รอยโท สายัณต ไชยนา
รอยโท สายันต ใยพิมาย
รอยโท สาโรช แสงเมือง
รอยโท สําเริง จําปาทอง
รอยโท สําเริง สาระถิน
รอยโท สําอางค บุญคํา
รอยโท สิทธา รุงอุดมผล
รอยโท สิทธิชัย พึ่งแยม
รอยโท สิทธิชัย ศรีสวัสดิ์
รอยโท สิทธิชัย ศิลปพงศวรากร
รอยโท สิทธิพงษ เสมียนชัย
รอยโท สิทธิศักดิ์ จงไพศาล
รอยโท สิรภพ สีอุดร
รอยโท สุคนธ รัตยา
รอยโท สุจินต เจริญพงษ

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยโท สุชาติ มณีโชติ
รอยโท สุดจิต สรางใจ
รอยโท สุดสายทิพย กาญจนเพ็ญ
รอยโท สุทธิชน ธนะคําดี
รอยโท สุทธิรักษ พันธุรัตน
รอยโท สุทัพ ราชดี
รอยโท สุเทน บุญสูงเนิน
รอยโท สุเทพ ภูประเสริฐ
รอยโท สุเทพ สุขไสว
รอยโท สุเทพ หนูราม
รอยโท สุเทพ หลวงนรินทร
รอยโท สุธน คุมทรัพย
รอยโท สุธน วงศคเชนทร
รอยโท สุธรรม มโนหาญ
รอยโท สุธินันท อภิบาลปฐมรัฐ
รอยโท สุธี เกี๊ยทอง
รอยโท สุธี วงศดวงคําพู
รอยโท สุนทร พลนอก
รอยโท สุนทร เพชรพิศ
รอยโท สุบิน กองสัมฤทธิ์
รอยโท สุปกิตย พันยุโดด
รอยโท สุพงษ พิริยะพฤนท
รอยโท สุพงษ มานะจรรยาพงศ
รอยโท สุพจน วิจารณพล
รอยโท สุพรชัย ไพศาล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗

รอยโท สุพัฒน ทิพยมณเฑียร
รอยโท สุพัฒน สวางศรี
รอยโท สุพิตร ทุมทอง
รอยโท สุภัทรพงษ ใจดีเจริญ
รอยโท สุมิตร ไกรวัน
รอยโท สุเมธ ยศธิศักดิ์
รอยโท สุรชัย นนตะรัตน
รอยโท สุรชา มาลีรส
รอยโท สุรเดช สุคนธเปลี่ยนสี
รอยโท สุรพงศ ปนเพ็ชร
รอยโท สุรพงษ เชยจันทา
รอยโท สุรพล ชูมาลัยวงค
รอยโท สุรพล พึ่งสําราญ
รอยโท สุรพล ศิริมายา
รอยโท สุรวิทย พิกุลเงิน
รอยโท สุรศักดิ์ ดุลยสิทธิ์
รอยโท สุรศักดิ์ วงษเลิศ
รอยโท สุรสิทธิ์ กลุมยา
รอยโท สุระ นามตะ
รอยโท สุระ โสรักนิษฐ
รอยโท สุรัตน ทองแมน
รอยโท สุรัตรชัย มงคลพันธ
รอยโท สุริยา ประทุมรัตน
รอยโท สุวรรณ พรมมานิน
รอยโท สุวรรณ สาทอง

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยโท สุวรรณนอย สินสุวรรณรัตน
รอยโท สุวัฒน กลัดอินทร
รอยโท สุวิทย ทองเจือ
รอยโท สุวิทย ลากลาง
รอยโท เสกดุสิต ยี่สุน
รอยโท เสกสรร สุฤทธิ์
รอยโท เสกสรรค สุชาติธรรม
รอยโท เสถียร เจริญสลุง
รอยโท เสถียร สาลี
รอยโท เสนห ฆองตอ
รอยโท เสนห ชอนทอง
รอยโท เสนห ธัญญะเจริญ
รอยโท เสมอ สุรถาวร
รอยโท เสมอ โสมมูล
รอยโท เสมา คชเพต
รอยโท เสวก พุมพิกุล
รอยโท โสภณ พรพิศ
รอยโท โสภณ พานทอง
รอยโท โสภา สีมูล
รอยโท ไสว จันทปญญา
รอยโท หนอไท แจงจํารัส
รอยโท หนูเล็ก เปะชาญ
รอยโท อชิตพล เทียมเมฆ
รอยโท อณาวัฒน พิลาบุตร
รอยโท อดิศักดิ์ ศักรินทรศักดิ์

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗

รอยโท อดุลย ทิมพูล
รอยโท อดุลยพินิจ ชื่นชวน
รอยโท อธิยุต น้ําจันทรเจริญ
รอยโท อธิราช สีสุกงาม
รอยโท อธิวรรษ แสงเจริญ
รอยโท อธิศ ซื่อตรง
รอยโท อนันต เหลาสูง
รอยโท อนันตชัย หงษทอง
รอยโท อนันท คูเมือง
รอยโท อนันท ธวัชโชติ
รอยโท อนุกูล นนทะดี
รอยโท อนุกูล เผือกวงษ
รอยโท อนุชา การะเกตุ
รอยโท อนุรักษ นาเมือง
รอยโท อนุวัฒน ปดไธสง
รอยโท อนุวัติ กาญจนจันทร
รอยโท อนุศักดิ์ วงษศักดา
รอยโท อนุสร บุญเรือง
รอยโท อนุสิทธิ์ โรจนสโรช
รอยโท อภิชัย สวางแวว
รอยโท อภิชาต ยวงนาค
รอยโท อภิเชฐ โกทองยม
รอยโท อภิสิทธิ์ ทองแกมแกว
รอยโท อภิสิทธิ์ พุทธน
รอยโท อมร คงมา

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยโท อมรศักดิ์ เย็นใส
รอยโท อมรศักดิ์ อยูเอม
รอยโท อรรคเดช สิงหเดช
รอยโท อรรถพล ผิวผอง
รอยโท อริญชย ทนันขัติ
รอยโท อรุณ บุญเรือง
รอยโท อลงกรณ บูรณเจริญ
รอยโท อัครวัฒน จันทรนิมะหิรัญ
รอยโท อังคาร โชคคุณ
รอยโท อัศวิน ดอกไม
รอยโท อาคม ชัยเดช
รอยโท อาคม สระสม
รอยโท อาคม สะระนะ
รอยโท อาจณรงค เกิดผล
รอยโท อาณกร วรินทักษะ
รอยโท อาทิตย ทวมเพ็ชร
รอยโท อาทิตย ศรีภิรมย
รอยโท อานุภาพ กลาใจ
รอยโท อํานวย ประสาท
รอยโท อํานาจ จอกนาค
รอยโท อํานาจ จิตรสงวน
รอยโท อํานาจ รอตเสียงล้ํา
รอยโท อํานาจ เหลืองออน
รอยโท อําพร ดาคํา
รอยโท อิฎฐารมณ วงคสะทํา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

รอยโท อินจันทร มาฟู
รอยโท อิศร อินคําลือ
รอยโท อุกฤษ เหลืองภัทรวงศ
รอยโท อุดมพล จันทรทิพย
รอยโท อุดมสิน สินสืบผล
รอยโท อุทิศ แสนชารี
รอยโท อุเทน จันทะเสน
รอยโท อุเทน ภารา
รอยโท เอกชล กระแจะจันทร
รอยโท เอกชัย ขงวน
รอยโท เอกชัย โอกาศ
รอยโท เอกทัต สุขสงญาติ
รอยโท เอกนรรินทร ศุภการไพบูลย
รอยโท เอกพล กองคํา
รอยโท เอกรัฐ บุญยัง
รอยโท เอกราช นิจแสวง
รอยโท เอกวุฒิ ฟกสังข
รอยโท เอกสิทธิ์ วงษอินทร
รอยโท เอนก กุลชา
รอยโท เอนก หวยศรีจันทร
รอยโทหญิง กนกวรรณ ฟกเสือ
รอยโทหญิง กมลมาลย ชุติวิทย
รอยโทหญิง กมลวรรณ อนุวรรณ
รอยโทหญิง กัญญาวีร ภูมิภัทรสวัสดิ์
รอยโทหญิง กัลยา สมพงษ

๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยโทหญิง กาญจนา บัวแพ
รอยโทหญิง เกศรินทร แกวสุข
รอยโทหญิง จิตพิศุทธิ์ เอี่ยมอาจหาญ
รอยโทหญิง เจริญศรี ยอดฉุน
รอยโทหญิง ชุติรัตน เลหประเสริฐ
รอยโทหญิง ณภารัตน ศิริบุญ
รอยโทหญิง ณัฏฐนลิน มากพูล
รอยโทหญิง ณัฏฐิญา บัวรุง
รอยโทหญิง ดลหทัย อนุตธโต
รอยโทหญิง ธัญพร จิตรเจริญ
รอยโทหญิง นพรัตน อินทรภาษิต
รอยโทหญิง นภษร กิ่งยงค
รอยโทหญิง นัทกร ฟกประไพ
รอยโทหญิง นันทา หอมแกนจันทร
รอยโทหญิง บังอร โคกเพ็ชร
รอยโทหญิง ปญจพร สุขปาน
รอยโทหญิง ปณฑชนิต ดวงไพร
รอยโทหญิง ปาริชาติ ทองเนียม
รอยโทหญิง ปยฉัตร หูแกว
รอยโทหญิง ปยะนุช อินทสาร
รอยโทหญิง ปุณณภา ตันทอง
รอยโทหญิง พรทิพย พรมสะแกแสง
รอยโทหญิง พิทยรัศมิ์ เรืองยินดี
รอยโทหญิง พิรชา ชางสลัก
รอยโทหญิง พิไลรัตน ไทยกลา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

รอยโทหญิง ภชรพร เจนรักสุขุม
รอยโทหญิง ภวิณี ศรีจันทร
รอยโทหญิง ภัทราภรณ เอนออน
รอยโทหญิง ภาวนา เณรยอด
รอยโทหญิง มธุรสจณี ไพเราะ
รอยโทหญิง มลฑา ศุภมงคลชัย
รอยโทหญิง ลัดดาวัลย อรุณเลิศ
รอยโทหญิง ลาวัลย ณ ชาตรี
รอยโทหญิง วชิญาภรณ อึ้งจงเจตน
รอยโทหญิง วรรณภัทร ธานีรัตน
รอยโทหญิง วรรณฤดี แซวประโคน

๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยโทหญิง วาสนา กิจขุนทด
รอยโทหญิง วิภาดา พันธโกศล
รอยโทหญิง วิลาสินี กําลังทรัพย
รอยโทหญิง ศิวาภรณ สงวนใจ
รอยโทหญิง ศุภรังสี กิติญาณทรัพย
รอยโทหญิง สาวิกา สืบวงศคลาย
รอยโทหญิง สุกัลญา ภูระยา
รอยโทหญิง สุดารัตน เปนสุข
รอยโทหญิง สุทธิวรรณ อยูดี
รอยโทหญิง สุธินี พรหมอินทร
รอยโทหญิง สุภาพร ตอมยิ้ม

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑,๐๙๙ ราย)
รอยตรี กนกกร ทองคําเอี่ยม
๑๔ รอยตรี กฤศ อยูไกล
รอยตรี กนกพล เจริญศรี
๑๕ รอยตรี กฤษฎา เอี่ยมประโคน
รอยตรี กมล อินกองงาม
๑๖ รอยตรี กฤษฎาพัฒน ชุมแสง
รอยตรี กมลภพ ดําเนินสวัสดิ์
๑๗ รอยตรี กฤษณะ จิตธรรม
รอยตรี กระจาง ทองหลอ
๑๘ รอยตรี กสิญ อาศัยบุญ
รอยตรี กรีธาพล ศรีแสง
๑๙ รอยตรี กอเกียรติ คงวิวัฒนพัฒน
รอยตรี กฤชณัท เรือนงาม
๒๐ รอยตรี กองภพ คงหอม
รอยตรี กฤตคุณ นิติธรเมธา
๒๑ รอยตรี กอรปชัย ตันสุวรรณรัตน
รอยตรี กฤตนัย ขายของ
๒๒ รอยตรี กันตวิชญ อารมณ
รอยตรี กฤตภัค ศิวเดชน
๒๓ รอยตรี กัลยกฤต จุยกง
รอยตรี กฤตภาส ชัยแกวมณี
๒๔ รอยตรี การุณย บุญสง
รอยตรี กฤตภาส ชัยบัณฑิตย
๒๕ รอยตรี กิจวิวัฒน พวงมะลิ
รอยตรี กฤตินันท เจริญรื่น
๒๖ รอยตรี กิตฐิพัฒน สุวรรณศรี

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

รอยตรี กิตติ แกวพลงาม
รอยตรี กิตติ จิตติวุฒินนท
รอยตรี กิตติกร ขาวเนียม
รอยตรี กิตติชัย ฤทธิ์เดช
รอยตรี กิตติชาติ โปซิว
รอยตรี กิตติธัช หนอทอง
รอยตรี กิตตินันต กันทพนม
รอยตรี กิตติพงศ พาณิชรัตนพร
รอยตรี กิตติพงษ บรรจง
รอยตรี กิตติพล สารนอก
รอยตรี กิตติพัทธ พฤกษา
รอยตรี กิตติภพ ทองธานี
รอยตรี กิตติภัฏ กองวัสกุลนี
รอยตรี กิตติวัฒน วงษสามารถ
รอยตรี กิตติวินท อุนที
รอยตรี กิตติศักดิ์ บับภาเอก
รอยตรี กิติพงษ แกวกองตัน
รอยตรี กุนตติธัช ยอดเมือง
รอยตรี เกรียงไกร ไชยทิพย
รอยตรี เกรียงไกร วุฒสังข
รอยตรี เกรียงศักดิ์ ชื่นตา
รอยตรี เกษม ไชยทิพย
รอยตรี เกษม ดวงมี
รอยตรี เกษม พรมตรุษ
รอยตรี เกียรติพงษ กันธิมา

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยตรี เกียรติพงษ ยะถิ่น
รอยตรี เกียรติยศ สุวรรณขจร
รอยตรี เกียรติศักดิ์ ไชยรักษ
รอยตรี โกเมธ วรแสน
รอยตรี โกศล ผลผาฤทธิ์
รอยตรี โกศล สรอยโพธิ์พันธุ
รอยตรี ไกรวิทย หอมเดช
รอยตรี ไกรสินธุ ปองทอง
รอยตรี ขจรศักดิ์ ยอดยา
รอยตรี ขจรศักดิ์ อุดม
รอยตรี ขวัญใจ ศรีหนองหาง
รอยตรี ขวัญชัย ปลิงกระโทก
รอยตรี เข็มพร เขื่อนคํา
รอยตรี คงเดช จานคําภา
รอยตรี คงทน ละประโคน
รอยตรี คเณศ พิชิตวิทยา
รอยตรี คนอง เปาชัยภูมิ
รอยตรี คมกริช อุทธา
รอยตรี คมกฤช ตาทิพย
รอยตรี คมเดช กาญจนทองคุณ
รอยตรี คมสัน แกวสุข
รอยตรี คมสันติ์ สืบสําราญ
รอยตรี คมสิงห นรพิมพ
รอยตรี ครมภ บุญเปา
รอยตรี ครรชิต นิตยชาติ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑

รอยตรี คะนอง จินดาชัย
รอยตรี คําปน สีพุทธา
รอยตรี คําภี ดาพัวพันธ
รอยตรี จตุพล สายเครื่อง
รอยตรี จรัญ ปดตาฝาย
รอยตรี จรัญ ปุกคํา
รอยตรี จรัล งามขํา
รอยตรี จเร วงคขัติย
รอยตรี จอนสวัสดิ์ สุมังคะ
รอยตรี จักรกฤษณ วรรณปะเก
รอยตรี จักรชัย นึกงาม
รอยตรี จักรพงษ พลรังสิต
รอยตรี จักรพงษ ลําดวน
รอยตรี จักรพงษ อินยิ้ม
รอยตรี จักริน ชาตาคม
รอยตรี จารุตม ทองสม
รอยตรี จารุธัช เรืองเสมอ
รอยตรี จารุวัฒน บุตรสาระ
รอยตรี จําลอง ชวยนิล
รอยตรี จิตกร ชิณวงษ
รอยตรี จิรายุ แสนโครต
รอยตรี จิราวัฒน วังสวาง
รอยตรี จีรพันธ ขันทองชัย
รอยตรี จีระศักดิ์ โชติรัตน
รอยตรี จีระศักดิ์ พรมบุตร

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยตรี จุฑา ตระกูลมณี
รอยตรี จุมพล หวังไรกลาง
รอยตรี เจริญ ราชจันทร
รอยตรี ฉลอง ชูแสงนิล
รอยตรี ฉลองยศ อารยะนคร
รอยตรี ฉัตรชัย มากเจริญ
รอยตรี ฉัตรฑริก เทศวงค
รอยตรี เฉลิม บรรดิษฐ
รอยตรี เฉลิมชนม คงหอม
รอยตรี เฉลิมชัย สวางจันทร
รอยตรี เฉลิมพร พิมพรภิรมย
รอยตรี เฉลิมพล กัลยาบุตร
รอยตรี เฉลิมพล กาติ๊บ
รอยตรี เฉลิมพล ใจตรง
รอยตรี เฉลิมพล ภูมิภาค
รอยตรี เฉลิมวุฒิ คลายบุญมี
รอยตรี เฉลียว สุขปลอด
รอยตรี ชนกนันท จันตรี
รอยตรี ชนภัทร ขุนเพิ่ม
รอยตรี ชนะ พนมวงศ
รอยตรี ชนะนิล เบ็ญจา
รอยตรี ชนาธิป แดงมาลี
รอยตรี ชนิตร ขวัญดี
รอยตรี ชนินทรศร โชติทอง
รอยตรี ชยางกูร มวงศรีงาม

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
๑๕๐
๑๕๑

รอยตรี ชยุต ธนันชัยโชติ
รอยตรี ชวลิต ธรรมตา
รอยตรี ชวินทร โคตรจันดี
รอยตรี ชัชชัย คงประจักษ
รอยตรี ชัชวาล แกวเลิศ
รอยตรี ชัชวาลย จันทะเกตุ
รอยตรี ชัชวาลย ชนะคุณ
รอยตรี ชัยณรงค นอยชื่น
รอยตรี ชัยณรงค วังบุญคง
รอยตรี ชัยณรงค สุกนุน
รอยตรี ชัยธวัช ไหมทอง
รอยตรี ชัยพร เผือกโสภา
รอยตรี ชัยพร ภิบาลพงษ
รอยตรี ชัยยะ ดําเล็ก
รอยตรี ชัยวัฒน กล่ําฉวี
รอยตรี ชัยวัฒน ทิพยศักดิ์
รอยตรี ชัยวัฒน นาแกว
รอยตรี ชัยวัฒน พุทธิยาวัฒน
รอยตรี ชัยวัฒน สมอินทร
รอยตรี ชัยวิชิต สารีโท
รอยตรี ชัยสรรค แมนเหมือน
รอยตรี ชัยสิทธิ์ สุทธิบริบาล
รอยตรี ชาญชัย ชัยรัตน
รอยตรี ชาญณรงค ดีแปน
รอยตรี ชาติชาย เพ็งยอด

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยตรี ชาติชิต ใหมวงษ
รอยตรี ชาลีย เจกทอง
รอยตรี ชํานาญ บุญประกอบ
รอยตรี ชํานาญ เสงทับ
รอยตรี ชิงชัย มีบุญ
รอยตรี ชิดตะวัน นิลแยม
รอยตรี ชิต ยุติธรรม
รอยตรี ชิตชัย แคนดา
รอยตรี ชุติเดช ชื่นโพธิ์ใช
รอยตรี ชูเกียรติ สุดจิตร
รอยตรี ชูชาติ พรมสูงยาง
รอยตรี ชูชาติ สะแกทอง
รอยตรี ชูชาติ แสงนนท
รอยตรี ชูพงษ จรัญญา
รอยตรี ชูภาณุเกียรติ คําพืช
รอยตรี เชษฐชัย นาคหลง
รอยตรี เชษฐพงศ นิลผาย
รอยตรี เชษฐา ไชยศรี
รอยตรี เชาวฤทธิ์ หอมพรมมา
รอยตรี เชาวลิต ทองไพรวรรณ
รอยตรี เชิดชัย คงศรีออน
รอยตรี โชคชัย นาธงชัย
รอยตรี โชคนิกร ไพศาลพงษ
รอยตรี ไชยา สิมวงศ
รอยตรี ไชโย พิลึกเรือง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑

รอยตรี ฐานวุฒิ ชั้นตรา
รอยตรี ฐาปกรณ ดีรัตน
รอยตรี ฐิติกานต ประทุมสุวรรณ
รอยตรี ฐิติวัฒน อาศรัยปา
รอยตรี ณชนก เลียดประถม
รอยตรี ณบงกช วิลาศรี
รอยตรี ณภัทร รัตนาศรีสกุล
รอยตรี ณภัทร หาญณรงค
รอยตรี ณรงค เกตุศรี
รอยตรี ณรงค แกวเทวี
รอยตรี ณรงค ปลอดภัย
รอยตรี ณรงค พลอยขาว
รอยตรี ณรงค ภาคทวี
รอยตรี ณรงค อรัญสาร
รอยตรี ณรงคเดช ราชณาจักร
รอยตรี ณรงคฤทธิ์ นาคแสนพญา
รอยตรี ณรงคฤทธิ์ อุดมพงษ
รอยตรี ณรงคศักดิ์ บุตรจันทร
รอยตรี ณรงคศักดิ์ ปอมสูง
รอยตรี ณฤทธิ์ หนูน้ํา
รอยตรี ณัช โลหากาศ
รอยตรี ณัฎฐพัชร ภัทรปรากฎผล
รอยตรี ณัฏฐชัย พงศชุบชูวงศ
รอยตรี ณัฐพงษ กวนเมืองใต
รอยตรี ณัฐพงษ พอบุตรดี

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยตรี ณัฐพล นาคทั่ง
รอยตรี ณัฐพล บรรณาลัย
รอยตรี ณัฐพล ประทุม
รอยตรี ณัฐพล วงษเปยม
รอยตรี ณัฐพล เศษลือ
รอยตรี ณัฐพล อินทยศ
รอยตรี ณัฐวัชร รุงเรือง
รอยตรี ณัฐวัฒน แชมเล็ก
รอยตรี ณัฐวุฒิ ขุนภักดี
รอยตรี ณัฐวุฒิ ทองอาจ
รอยตรี ณัฐศักดิ์ ชนะมณีโชติ
รอยตรี ณัทภัค รักถิ่นเดิม
รอยตรี ดนัย เทียมเงิน
รอยตรี ดนุ สายเครือมอย
รอยตรี ดลกอเดช จิตรนารี
รอยตรี ดาวรุง พรมชินวงค
รอยตรี ดํารงคศักดิ์ พวงบัลลังก
รอยตรี ดํารงฤทธิ์ ศิริวังไชย
รอยตรี ดิเรก จันทรดี
รอยตรี ดิศพงศ อากาศเหลือง
รอยตรี ดุษฎี อินทุทรัพย
รอยตรี เดชา จันทรออน
รอยตรี เดชา แยมสวาง
รอยตรี เดชา ฤทธิ์บํารุง
รอยตรี เดชา ศิริฐา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑

รอยตรี เดชาพล เพ็งละแกว
รอยตรี เดน เกษบุญมี
รอยตรี เดนศักดิ์ ศรีจันทร
รอยตรี เดนุชา อภัยกาวี
รอยตรี แดนชัย ขอพิสังข
รอยตรี แดนชัย โปมิน
รอยตรี ตปธน ออนนิ่ม
รอยตรี ตรงชนก อินถตานนท
รอยตรี ตอพล เส็งผล
รอยตรี เตชสิทธิ์ ฤทธิจรูญ
รอยตรี เติมพงศ นนทนาภา
รอยตรี เตียงทอง โคตะวงษ
รอยตรี ถนอม จันทรหอม
รอยตรี ถนอม แสงนนท
รอยตรี ถนอมทรัพย มุนทานี
รอยตรี ถนอมศักดิ์ ดีสิงห
รอยตรี ถนอมศักดิ์ วงษภักดี
รอยตรี ถนัด สายกระสุน
รอยตรี ถวิล วรภูมิ
รอยตรี ถิรพัชร สามคํา
รอยตรี เถลิง พงษบริรักษ
รอยตรี ทนงศักดิ์ ชมภูนอย
รอยตรี ทนงศักดิ์ ชางซอ
รอยตรี ทนงศักดิ์ ดวงทวี
รอยตรี ทนงศักดิ์ มานะเอม

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยตรี ทนงศักดิ์ สุขสวาง
รอยตรี ทมสันต วิเศษศรี
รอยตรี ทรงยศ จันตะโมกข
รอยตรี ทรงศักดิ์ ผองกลาง
รอยตรี ทรัพย ชาไชย
รอยตรี ทรัพยมงคล ปนทะจันทร
รอยตรี ทวี พูนสมพงศ
รอยตรี ทวีป เมืองประดิษฐ
รอยตรี ทวีป วองไว
รอยตรี ทวีพงษ สุใจ
รอยตรี ทวีวัฒน ดวงดี
รอยตรี ทวีศักดิ์ นาคีย
รอยตรี ทวีศักดิ์ บัวประเสริฐ
รอยตรี ทวีศักดิ์ เสนามา
รอยตรี ทศพร ศรีบริสุทธิ์
รอยตรี ทศพล พละแสน
รอยตรี ทองมวล ธรรมทวี
รอยตรี ทองสุข หงษสุด
รอยตรี ทักษดนัย พลพันขาง
รอยตรี ทัศนพล พิชญพล
รอยตรี ทินกร พงษนฤนาภ
รอยตรี ทิวา รอดศรีเสน
รอยตรี ทิวากร ชนะโรค
รอยตรี ทิวานนท เหลาสะอาด
รอยตรี ทีปกร อินทรสิทธ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑

รอยตรี เทวินทร ขัติศรี
รอยตรี เทอดศักดิ์ สวัสดี
รอยตรี เที่ยง กลิ่นหอม
รอยตรี เทียบ เมืองสังข
รอยตรี แทนคุณ จิตตะเสนีย
รอยตรี ธงชัย รอนไพริน
รอยตรี ธงชัย ราชบัณฑิต
รอยตรี ธงชัย เหลืองออน
รอยตรี ธงภักดิ์ ศุกรวัชรินทร
รอยตรี ธนกร มุทธากาญจน
รอยตรี ธนกร ฤกษใหญ
รอยตรี ธนชาติ จรเสถียร
รอยตรี ธนทัต ปานแสง
รอยตรี ธนธัช ชลารักษ
รอยตรี ธนพงษ หมื่นปดชา
รอยตรี ธนพนธ เกษตรสิน
รอยตรี ธนพร แจมศรี
รอยตรี ธนภณ เซียวตระกูล
รอยตรี ธนภัทร วังศิริไพศาล
รอยตรี ธนวรรธณ สนธิ
รอยตรี ธนวัฒน ผะดาวัลย
รอยตรี ธนวัฒน อาษาสรอย
รอยตรี ธนวัฒน อูทรัพย
รอยตรี ธนะเมศฐ ชัยธนาเมธีกุล
รอยตรี ธนะวัฒน นัดดา

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยตรี ธนัชพงศ บัวสาร
รอยตรี ธนากร ยมมินทร
รอยตรี ธนาคาร เที่ยงธรรม
รอยตรี ธนาธร อินตะวงค
รอยตรี ธนายุต วรวุฒิ ณ อยุธยา
รอยตรี ธนายุทธ วงษสมภู
รอยตรี ธนาวุธ แสงสวย
รอยตรี ธนิสร แยมบางยาง
รอยตรี ธนูศิลป สกุลสูง
รอยตรี ธรรมชาติ พุมพิน
รอยตรี ธรรมรักษ บุรีสูงเนิน
รอยตรี ธรรมรัตน นาคใจ
รอยตรี ธรรมรัตน บัวแยม
รอยตรี ธรรมโรจน แจงยอดสุข
รอยตรี ธราดล แกววิเชียร
รอยตรี ธราดล นนนุศาสตร
รอยตรี ธฤต สุทธิกุลสมบัติ
รอยตรี ธวัชชัย งาสาร
รอยตรี ธวัชชัย พุทธเสนา
รอยตรี ธวัชชัย ระงับทุกข
รอยตรี ธวัชชัย วงศหินกอง
รอยตรี ธวัชชัย ศิริพัฒนพงษ
รอยตรี ธวัชชัย ศิริวงค
รอยตรี ธวัชชัย สุดแสง
รอยตรี ธัชกฤตย อุทุมพร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑

รอยตรี ธัชพล สามเพชรเจริญ
รอยตรี ธันยธรณ สืบสุข
รอยตรี ธานินทร พลอยแดง
รอยตรี ธารา ราชากรกิจ
รอยตรี ธิปก เสรีเกียรติดิลก
รอยตรี ธีภพ เกิดสมบูรณ
รอยตรี ธีรกานต คุมชุมแสง
รอยตรี ธีรบดินทร ปญญา
รอยตรี ธีรพงศ อุเทนสุด
รอยตรี ธีรพล กองพลูกลาง
รอยตรี ธีรพันธุ ดานนิรภัย
รอยตรี ธีรภัทร เทศอาเส็น
รอยตรี ธีรยุทธ บุญสิน
รอยตรี ธีรวุฒิ คงภักดี
รอยตรี ธีระพงศ สีดอกไม
รอยตรี ธุมากร แรตทอง
รอยตรี นคริน อินทรเรืองศรี
รอยตรี นธชัย จริยะภูมิ
รอยตรี นนทชัย ทะนันชัย
รอยตรี นนทนรงค พุฒปา
รอยตรี นนทภพ ยาวงค
รอยตรี นพดล เจริญลาภ
รอยตรี นพดล มหานิล
รอยตรี นพพร กงจิบ
รอยตรี นพพร พวงประโคน

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยตรี นพรัตน จองคํา
รอยตรี นภัทร แสงเสน
รอยตรี นรภัทร เข็มทอง
รอยตรี นราวิชญ ทายะนา
รอยตรี นรินทร สีสุข
รอยตรี นฤพนธ สังสะโอภาส
รอยตรี นฤพนธ เอี่ยมบริสุทธิ์
รอยตรี นอย สวนโนลี
รอยตรี นัธทวัฒน โพนสาลี
รอยตรี นับเกา ชุมใจ
รอยตรี นาโยธิน ยันทะรักษ
รอยตรี นิกร เกณทวี
รอยตรี นิตย อุปมานะ
รอยตรี นิตินัย ทองนุช
รอยตรี นิติพล พิทักษ
รอยตรี นิธิ ศิริเกษร
รอยตรี นิธินันท ธนิตศักดิ์สินทร
รอยตรี นิธิศ โอสถ
รอยตรี นิพนธ นุยปอม
รอยตรี นิรัญ บุญรินทร
รอยตรี นิรันดร บรรจงการ
รอยตรี นิรันดร แสนอุบล
รอยตรี นิรันต บัวสม
รอยตรี นิรุตษ พรหมชนะ
รอยตรี นิรุท พฤกรัตน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑

รอยตรี นิวัฒน เตชะ
รอยตรี นิวัติ คําแกว
รอยตรี นิเวศน โคบาล
รอยตรี นูรี จิตรตั้งทรัพย
รอยตรี บรรจง มวงแกว
รอยตรี บรรจง สอนสมนึก
รอยตรี บรรจง อุตรักษ
รอยตรี บรรเจิด ขันโททอง
รอยตรี บรรยง รอดประเสริฐ
รอยตรี บัญชร ทองจันทา
รอยตรี บัณฑิต เกวงศ
รอยตรี บัณฑิต จันทรไพจิตร
รอยตรี บัณฑิต สมัครสมาน
รอยตรี บัวสอน สาริยะ
รอยตรี บุญเชียร ศรีพูล
รอยตรี บุญญกฤติ โสรัจกุล
รอยตรี บุญเทียม เนตรเจริญ
รอยตรี บุญธรรม กลีบกลาง
รอยตรี บุญธรรม ออนจันทร
รอยตรี บุญนํา คงรอด
รอยตรี บุญมี ศรีบริบูรณ
รอยตรี บุญยเกียรติ งามสม
รอยตรี บุญรวม สมสีทํา
รอยตรี บุญเรือง นอยวิลัย
รอยตรี บุญเรือง โนชัย

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยตรี บุญลวน แสงยะรักษ
รอยตรี บุญเลิศ กันเกียว
รอยตรี บุญศักดิ์ ดาษดา
รอยตรี บุญสง ทองสุ
รอยตรี บุญโฮม หงษออน
รอยตรี บุรินทร ประเสริฐศรี
รอยตรี บุริศร ไมทะ
รอยตรี เบญจรงค พึ่งเทพา
รอยตรี ปฏิพัทธ เสาวัง
รอยตรี ปฏิรูป โสมาบุตร
รอยตรี ปพนรัตน หิติ
รอยตรี ประกิจ โภควิบูลย
รอยตรี ประกิต นิยม
รอยตรี ประเกตุ อุปะทะ
รอยตรี ประคอง สังขประมุท
รอยตรี ประจักร บุญเกื้อ
รอยตรี ประจักษ ไกรประเวศ
รอยตรี ประจักษ โตสมตน
รอยตรี ประจักษ แทสูงเนิน
รอยตรี ประชา หวังสกุล
รอยตรี ประชาคม สักการี
รอยตรี ประดับศรี ชาพา
รอยตรี ประดิษฐ วินทะไชย
รอยตรี ประทีป นิพลรัมย
รอยตรี ประทีป ฤทธิวาจา

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
๔๕๑

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตรี ประทีป หาสุข
รอยตรี ประเทือง ศรีดี
รอยตรี ประพัฒนพงศ อรุณเสถียร
รอยตรี ประพันธ พวงมาลัย
รอยตรี ประภาส สรอยสิน
รอยตรี ประยงค จารุวงศา
รอยตรี ประยงค นวลศรี
รอยตรี ประวิทย ปนสุวรรณ
รอยตรี ประเวช เกลาฉีด
รอยตรี ประเวศน ทะชัยวงษ
รอยตรี ประสงค ภักดิ์ศรีวงศ
รอยตรี ประสาน ปญญาทิพย
รอยตรี ประสาน แสนแสง
รอยตรี ประสิทธิ์ คําหมอก
รอยตรี ประสิทธิ์ ไตรยวงค
รอยตรี ประสิทธิ์ เพ็งประภา
รอยตรี ประสิทธิ์ โพธิสาร
รอยตรี ประสิทธิ์ สิงหขันธ
รอยตรี ประเสริฐ กิจจานนท
รอยตรี ประเสริฐ บุดชา
รอยตรี ปรัชญา จันทะวัน
รอยตรี ปรัชญา มณีแสง
รอยตรี ปรัตถกร จีนประชา
รอยตรี ปราณี พรหมสาขา
รอยตรี ปราโมทย แสงแกว

๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยตรี ปรารภ ธนลาภสถาพร
รอยตรี ปริชาติ อนุรักษ
รอยตรี ปริญญา นามอาษา
รอยตรี ปริญญา ประเสริฐ
รอยตรี ปรีชา คณะแสวง
รอยตรี ปรีชา ไพริน
รอยตรี ปรีดา อยูเจริญ
รอยตรี ปวริศ ทรัพยสาร
รอยตรี ปวัฎฐ จาเมือง
รอยตรี ปวีณ ศรทอง
รอยตรี ปญญา ชมภูพาน
รอยตรี ปญญา นวมทอง
รอยตรี ปญญา ประนะมัง
รอยตรี ปญญา อินทรเทพ
รอยตรี ปณณ กรรณสูตร
รอยตรี ปารเมศ สีตาล
รอยตรี ปารุจ แวะศรีภา
รอยตรี ปยวัฒน จันทรักษ
รอยตรี ปยวัฒน ณ นคร
รอยตรี ปยวัฒน ทิพยมณฑา
รอยตรี ปยะ งามศิลป
รอยตรี ปยะพงษ กันทะวงศ
รอยตรี ปุณณะปารย ธีระทีปตธรณ
รอยตรี ปุณมนัส ฉนานุกูล
รอยตรี เปยมลาภ อุปรี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑

รอยตรี โปษิณ นุมประดิษฐ
รอยตรี ผนุวัฒน เตชะปญญาวุฒิ
รอยตรี พงศพันธ พงษจอหอ
รอยตรี พงศพันธุ วัฒนโยธิน
รอยตรี พงศศักดิ์ เกษจรัล
รอยตรี พงศศักดิ์ ดําชวย
รอยตรี พงศักดิ์ วงเสน
รอยตรี พงษเทพ เผาภูรี
รอยตรี พงษพันธ เงินมาก
รอยตรี พงษพันธุ บัณฑิต
รอยตรี พงษศักดิ์ โภชนัง
รอยตรี พงษศักดิ์ ฤกษตระกูล
รอยตรี พงษศักดิ์ ลอยนอก
รอยตรี พงษศิริ บัวขาว
รอยตรี พงษศิวัช ปนปนคง
รอยตรี พชรกฤต โสมนัส
รอยตรี พชรพล พนาคุปต
รอยตรี พฑิตา ทาเกตุ
รอยตรี พนธกร ขุนดอนมะแสง
รอยตรี พนม พวงไธสง
รอยตรี พนมพร ลามหลิ่ง
รอยตรี พนา บุญประสงค
รอยตรี พยุงศักดิ์ โสดชัยชิด
รอยตรี พรชัย เคาแกว
รอยตรี พรชัย ชื่นมะโน

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยตรี พรชัย ศักดิ์ศรีนาวา
รอยตรี พรชัย เหลืองอราม
รอยตรี พรประสิทธิ์ นานวม
รอยตรี พรพิพัฒน ลิขิตทรัพย
รอยตรี พรเลิศ มานันตพงศ
รอยตรี พรหมมินทร จารุจินดา
รอยตรี พรอมรบ สุทธิธรรม
รอยตรี พลชญานนท ปกษี
รอยตรี พลภัทร ชาณัฐนนท
รอยตรี พศิน ชีใหม
รอยตรี พสิษฐ จินตวร
รอยตรี พัฒนธนันตร เลาหบูรณะกิจ
รอยตรี พัฒนพงค เดชาพิทักษ
รอยตรี พัฒนา กฤตนันท
รอยตรี พัฒนา ชางลอ
รอยตรี พัฒนา แยกโคกสูง
รอยตรี พันธวัช ไชยวงค
รอยตรี พัลลภ ธิบดี
รอยตรี พัสกร เมธาเกียรติ
รอยตรี พิชัย ศรีหวยไพร
รอยตรี พิชิต กมลจิตร
รอยตรี พิชิต อัครเชิญชัย
รอยตรี พิเชษ จันทรสวัสดิ์
รอยตรี พิเชษฐ จาคํา
รอยตรี พิเชษฐ แจงจิตร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตรี พิทยา จันทรสุวรรณ
รอยตรี พิทยา เจ็กสูงเนิน
รอยตรี พิทักษชน วงษนาค
รอยตรี พินิจศักดิ์ สุโพธิ์
รอยตรี พิพัฒน อุนแสน
รอยตรี พิริยะพงษ ศักดิ์สถาพร
รอยตรี พิรุฬห หวังวรลักษณ
รอยตรี พิลยา สีดํา
รอยตรี พิศิฐ จันทนาม
รอยตรี พิศิษฐ ทีปุง
รอยตรี พิษณุ ไรพวง
รอยตรี พิสุทธิ์พงศ ภาธินทรพงศธร
รอยตรี พีรภพ สุขจิตร
รอยตรี พีรสิชฌ สมาชิกธรรมคุณ
รอยตรี พีระณัฐ ศิริคะรินทร
รอยตรี พีระยุทธ ยืนยัง
รอยตรี พุทธพงศ ใจดี
รอยตรี พุธลักษณ สุขเกษม
รอยตรี เพชรณรงค วงษภา
รอยตรี เพชรายุธ เปลี่ยนเปรม
รอยตรี เพิ่มพูน อมรโรจนกุล
รอยตรี ไพฑูรย ทองเกิด
รอยตรี ไพบูลย ใจแกว
รอยตรี ไพบูลย ภูพานทอง
รอยตรี ไพบูลย ศรีชัยมูล

๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยตรี ไพรัช เกตุแกว
รอยตรี ไพโรจน จงเจริญ
รอยตรี ไพโรจน ทิมมานพ
รอยตรี ไพโรจน ปนหยัด
รอยตรี ไพโรจน หงษทอง
รอยตรี ไพศาล ถาวร
รอยตรี ไพศาล นุชาญรัมย
รอยตรี ภมร ออนนอม
รอยตรี ภวัต ออมทรัพย
รอยตรี ภัทรกร กลั่นการดี
รอยตรี ภัทรพงศ มั่นธรรม
รอยตรี ภาคภูมิ ชารีอัน
รอยตรี ภาคภูมิ โนนใหญ
รอยตรี ภาคิณ นามโยธา
รอยตรี ภานุพงศ แตงพันธ
รอยตรี ภานุพงษ ปูนเนียม
รอยตรี ภานุรักษ ธนาเกียรติชวาล
รอยตรี ภานุวัชร สุขดี
รอยตรี ภาวัต อุไรรัตน
รอยตรี ภีมพล เพชรทองหลาง
รอยตรี ภุชงค นักรอง
รอยตรี ภุชงค ปนทุมมา
รอยตรี ภูเบศร ชุมชื่น
รอยตรี ภูมิจักขณ ภูมูล
รอยตรี ภูมิพัฒน ปฏิขานัง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑

รอยตรี ภูริน คีรีรัตน
รอยตรี ภูวกร อมาตยกุล
รอยตรี ภูวดล ลอมวงศ
รอยตรี ภูวิวัฒน คําสง
รอยตรี มณฑล กุศลเสริม
รอยตรี มณฑล นิ่มมณีรัตน
รอยตรี มนตรี ธรรมเกษร
รอยตรี มนตรี ไพรินทร
รอยตรี มนตรี ลีรัตนชัย
รอยตรี มรกต เติมแกว
รอยตรี มรกต บุญมา
รอยตรี มรรค วงษสวรรค
รอยตรี มานะ ออนสําอางค
รอยตรี มานิต ทองหลอ
รอยตรี มาโนช ศรีเมือง
รอยตรี มิตร ทองดี
รอยตรี มุงกิจ โพธิ์แกว
รอยตรี เมธาสิทธิ์ ทองทวีสิริกุล
รอยตรี เมธี ศรีกะกุล
รอยตรี เมษสุระ สุระโคต
รอยตรี ไมตรี ไขขุมเหล็ก
รอยตรี ยอดชาย คนใจบุญ
รอยตรี ยิ่งยศ ขาวงาม
รอยตรี ยุคล ทองประเสริฐ
รอยตรี ยุทธการ พรมบุตร

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยตรี ยุทธนา ทะแกลวทหาร
รอยตรี ยุทธนา เสตางกูล
รอยตรี ยุทธพงษ บุตรดี
รอยตรี ยุทธภูมิ บําเพ็ญชอบ
รอยตรี ยุทธภูมิ มารสาร
รอยตรี ยุทธภูมิ รัศมี
รอยตรี รชกาล สิทธิจันทร
รอยตรี รณกร ขุนอินทร
รอยตรี รณชัช อารมณเอื้อ
รอยตรี รณชัย พรหมโคตร
รอยตรี รณชัย สมใจ
รอยตรี รณภพ คายหนองสรวง
รอยตรี รณสิทธิ์ ใจทับทิม
รอยตรี ระพิน สุขสบาย
รอยตรี ระพี ศรีจันทร
รอยตรี ระวีวัฒน ภูดํารงค
รอยตรี รักษิต บํารุงศรี
รอยตรี รังสรรค เขียวทอง
รอยตรี รังสรรค โฉมดี
รอยตรี รัชกร ชํานิปน
รอยตรี รัชพงษ ลิ้มเจริญ
รอยตรี รัญชนกนิษฐ มาลัย
รอยตรี รัฐกานท หนูทอง
รอยตรี รัฐเศรษฐ วงษขันธ
รอยตรี รัตนชัย จั่นแกว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑

รอยตรี ราเชนร มวงศรี
รอยตรี ราเมศ พลสุวรรณ
รอยตรี รุง เอราวัณ
รอยตรี รุงโรจน วิเวกวิน
รอยตรี เริงชัย วานวัด
รอยตรี เรืองศักดิ์ จงมีเดช
รอยตรี ฤทธิเดช สายนต
รอยตรี ฤทธิเดช สิงสีทา
รอยตรี ฤทธิรงค สิงหแสนยาพงษ
รอยตรี ลําปาง พหูพจน
รอยตรี เลอพงษ ปนนา
รอยตรี เลิศยุทธ เจริญหลา
รอยตรี วชิรวิชญ ภูลับ
รอยตรี วชิรวิทย หมื่นจงใจดี
รอยตรี วชิระ คณานุรักษ
รอยตรี วฎากร เนียมหอม
รอยตรี วทัญู สุขษาสุณี
รอยตรี วรจักษ อินสวาง
รอยตรี วรโชติ ดูสันเทียะ
รอยตรี วรพจน คลายพึ่งสินธุ
รอยตรี วรพนธ หมื่นอาจยิ้ม
รอยตรี วรรณนพ ไขมุกข
รอยตรี วรวรรณ ตูบุดดา
รอยตรี วรวิทย คําเจริญ
รอยตรี วรวิทย ปลั่งดี

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยตรี วรวุฒิ โลมกระโทก
รอยตรี วรัญู หาญมนต
รอยตรี วรานนท หารคําแพง
รอยตรี วรายุท พงษภมร
รอยตรี วราวุฒิ ดิษฐราชา
รอยตรี วรินทร โรจนบุรานนท
รอยตรี วริศ เชื่องดี
รอยตรี วริศ บุตรวัน
รอยตรี วรุฒ โพธิวงศ
รอยตรี วสันต เดชศรี
รอยตรี วสันต ตูปทุม
รอยตรี วสันต พระวิสัตย
รอยตรี วัชรกรณ แกนสาร
รอยตรี วัชรจิต สุมะโน
รอยตรี วัชรพงศ จิตรคง
รอยตรี วัชระ จันทรแกว
รอยตรี วัชระ รอดสิน
รอยตรี วัชรากร วังคะฮาต
รอยตรี วัฒนพงศ ซงดอน
รอยตรี วัฒนา นาคนวม
รอยตรี วันทิตย แสงชมภู
รอยตรี วารี กระโจมทอง
รอยตรี วิกด ปะวะโพตะโก
รอยตรี วิชัย บุเหลา
รอยตรี วิชัย พละศักดิ์

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑

รอยตรี วิชัย พึ่งทรัพย
รอยตรี วิชาญ ชาญชาติ
รอยตรี วิชิต ตาแกว
รอยตรี วิเชษฐ ชูนพรัตน
รอยตรี วิเชียน ภูพันธ
รอยตรี วิเชียร หลักทอง
รอยตรี วิฑูรย ดีชู
รอยตรี วิทยา ติงสมบัติยุทธ
รอยตรี วิทยา วาดโคกสูง
รอยตรี วิทูล อุดรวงค
รอยตรี วิธิสรรค คงหอม
รอยตรี วินัย กุละศรีธงชัย
รอยตรี วินัย ปะโพทิง
รอยตรี วิปกษ จันลา
รอยตรี วิรวัตร นิรานนท
รอยตรี วิระศักดิ์ อุปรัง
รอยตรี วิรัชชุกัมภ มาหลา
รอยตรี วิรัตรชัย จุปะมะตัง
รอยตรี วิริยะ ภูทอง
รอยตรี วิรุช ดําริห
รอยตรี วิวัฒน กอนเทียน
รอยตรี วิษณุ นามบุตร
รอยตรี วิษณุพงค ปญจะสุวรรณ
รอยตรี วิสัยทัศน ลบหนองบัว
รอยตรี วิสิษฐ เสวกงาม

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยตรี วิสุทธิ์ รมประเสริฐ
รอยตรี วีรชิต นิกษนิภากุล
รอยตรี วีรภัทร วรรธนะวิโรจน
รอยตรี วีรยุทธ ปาละแม
รอยตรี วีรโยธี ทุมวงค
รอยตรี วีรวัชร จิตพิไล
รอยตรี วีรวัฒน เสียงเพราะ
รอยตรี วีระชัย พันธชนะ
รอยตรี วีระโชติ กองสุข
รอยตรี วีระพล ใจซื่อ
รอยตรี วีระพล บุญโท
รอยตรี วีระยุทธ นพศรี
รอยตรี วีระศักดิ์ เกรียงสกุลชัย
รอยตรี วีระศักดิ์ เข็มโคตร
รอยตรี วีระศักดิ์ ทิมอ่ํา
รอยตรี วีระศักดิ์ โลมรัตน
รอยตรี วุฒิชัย ขันตรีคํา
รอยตรี วุฒิชัย ศรีวิชัย
รอยตรี วุฒิชัย หงษโต
รอยตรี วุฒิพงษ เชื้อลิ้นฟา
รอยตรี เวทประสิทธิ์ สายเนตร
รอยตรี ไวคิด ศรีพรหม
รอยตรี ศรชัย จันทปญญา
รอยตรี ศรัณย เบญจศรี
รอยตรี ศรัณย ผูบรรเจิดกุล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตรี ศรัณย ออนคํา
รอยตรี ศรายุทธ ฤกษสมุทร
รอยตรี ศราวุฒิ ตันเต
รอยตรี ศราวุฒิ เพียวงษ
รอยตรี ศราวุธ แกวแกมเกษ
รอยตรี ศราวุธ ศรีแกนทราย
รอยตรี ศรีวิชัย แกวประดับ
รอยตรี ศักดิ์ดา ไพพร
รอยตรี ศักดิ์ศรี ธงชาย
รอยตรี ศักพปพล ลิ้มวชิรานนท
รอยตรี ศิร ประดับกุล
รอยตรี ศิรวิทย จารยลี
รอยตรี ศิริชัย ตนกันยา
รอยตรี ศิริพงษ คงทวี
รอยตรี ศิริพงษ ศิริเวช
รอยตรี ศิริพล หุตะนาวิน
รอยตรี ศิริวัฒน เสนีวงศ ณ อยุธยา
รอยตรี ศิวกร พยัตธรรม
รอยตรี ศิวดล นามเขต
รอยตรี ศิวดล ปนคํา
รอยตรี ศิวะเทพ บุญลอม
รอยตรี ศุภกฤษ เขตนิมิตร
รอยตรี ศุภกิจ ศุภกิจโกศล
รอยตรี ศุภกิตติ์ ธรรมสุปรีดิ์
รอยตรี ศุภฤกษ ดอนชาดา

๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยตรี เศรษฐพล บุญเชิญ
รอยตรี เศรษฐสัณห เบียดขุนทด
รอยตรี สงไขย ยะรี
รอยตรี สงวนศักดิ์ บุตตะโคษา
รอยตรี สฐาพร ทัพศิริ
รอยตรี สถาปตย ศรีเทพ
รอยตรี สถาพร สุขพูล
รอยตรี สถิต แผงมณี
รอยตรี สถิตย ทองไทย
รอยตรี สนธิ โสมกําสด
รอยตรี สนั่น บัณฑิตกุล
รอยตรี สนั่น พุทธไทย
รอยตรี สนิท ดางาม
รอยตรี สนิท หมูนี
รอยตรี สมเกียรติ จันทิพยวงษ
รอยตรี สมเกียรติ นาคนวล
รอยตรี สมเกียรติ พรหมชนะ
รอยตรี สมเกียรติ อนุรักษ
รอยตรี สมคิด ชาญณรงค
รอยตรี สมคิด ธนะสังข
รอยตรี สมคิด บับภาเอก
รอยตรี สมจิตร กองสินแกว
รอยตรี สมจิตร โกนันท
รอยตรี สมจิตร จํานงค
รอยตรี สมชัย ใจมั่น

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑

รอยตรี สมชาย ทองทิพย
รอยตรี สมชาย ปลกะพันธ
รอยตรี สมชาย พรหมดีสาร
รอยตรี สมชาย พิมพสิงห
รอยตรี สมชาย วงศยิ้ม
รอยตรี สมชาย วชิรวรรณาภาส
รอยตรี สมชาย วารี
รอยตรี สมเชา มูณีวรรณ
รอยตรี สมนึก ใจแกว
รอยตรี สมนึก สรอยยังสุข
รอยตรี สมนึก อินทกูล
รอยตรี สมบุญ มีชัยโย
รอยตรี สมบูรณ กองสะดี
รอยตรี สมปอง ทองหมื่น
รอยตรี สมพงษ กานัง
รอยตรี สมพงษ คําประกอบ
รอยตรี สมพงษ แวงมั่ง
รอยตรี สมพงษ ศรีจันทร
รอยตรี สมพงษ อินทสุวรรณ
รอยตรี สมพร คะเณย
รอยตรี สมพร นังกะทา
รอยตรี สมพร มาเจริญ
รอยตรี สมพร สายบัว
รอยตรี สมภาพ ตันพิริยะกุล
รอยตรี สมโภช คงภักดี

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยตรี สมโภช โอรสรัมย
รอยตรี สมโภชน แสงคูณ
รอยตรี สมยศ คลายสกุล
รอยตรี สมยศ ยอดหลา
รอยตรี สมร อุอนันต
รอยตรี สมรส ปนเกษ
รอยตรี สมรักษ อินทรเกิด
รอยตรี สมฤทธิ์ สนธิหา
รอยตรี สมศรี โสรมรรค
รอยตรี สมศรี อุดมชัย
รอยตรี สมศักดิ์ แกวมณี
รอยตรี สมศักดิ์ บุญแกว
รอยตรี สมศักดิ์ แปนสุข
รอยตรี สมศักดิ์ ฝอยทอง
รอยตรี สมศักดิ์ พูลเหลือ
รอยตรี สมศักดิ์ ยอดประดิษฐ
รอยตรี สมศักดิ์ ลอยปอม
รอยตรี สมศักดิ์ วัดบัว
รอยตรี สมศักดิ์ ศรีธัญรัตน
รอยตรี สมศักดิ์ สันติภักดี
รอยตรี สมหมาย จุนนอย
รอยตรี สมหมาย ทรัพยะเกษตริน
รอยตรี สมัคร มะเสมา
รอยตรี สมัชญ ภานุเวศ
รอยตรี สมาน คงพิกิจ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑

รอยตรี สมาน คงสุข
รอยตรี สรกฤต รัตนธนาวันต
รอยตรี สรยุทธ สุขเกษม
รอยตรี สรรเสริญ ปนทอง
รอยตรี สรรเสริญ ภูกาธร
รอยตรี สรลักษณ กลิ่นหวล
รอยตรี สราวุฒิ ฝอยฝน
รอยตรี สราวุธ ประแจ
รอยตรี สหัส สวยรักษ
รอยตรี สหัสชัย บุญมาก
รอยตรี สังวร หนูทรัพย
รอยตรี สังวาลย พัญโญศรี
รอยตรี สังเวียน รัตนโกสิน
รอยตรี สัญชาติ พิลาโท
รอยตรี สัญชาย คุณคําพระ
รอยตรี สัญญลักษณ ชวยบุดดา
รอยตรี สัญญา ปลุกใจ
รอยตรี สัญญา พุมพฤกษ
รอยตรี สัญญา ภูสิลิตร
รอยตรี สัญญา สิทธิสร
รอยตรี สัญญานุภาพ นันโมง
รอยตรี สัตยานนท เพชรทองขาว
รอยตรี สันติ หนูชาวนา
รอยตรี สัมพันธ ภูวิลัย
รอยตรี สัมพันธ เอียดสกุล

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยตรี สากล บุญใส
รอยตรี สากล สีทอง
รอยตรี สาธิต คลามทิม
รอยตรี สานนท ปกษีสิงห
รอยตรี สานนท พระเทพ
รอยตรี สานนท อยูเกษม
รอยตรี สามารถ ฟกภูทอง
รอยตรี สามารถ มุจรินทร
รอยตรี สามารถ วงขะโหนง
รอยตรี สายทอง ทวีบุญ
รอยตรี สายัณห นากุดนอก
รอยตรี สายัณห สังขบุญชู
รอยตรี สายันณ กระดิ่งทอง
รอยตรี สายันต อยูคชลักษณ
รอยตรี สาโรจน สุวรรณมงคล
รอยตรี สําราญ กลับแกว
รอยตรี สําราญ ฤทธิ์ประเสริฐ
รอยตรี สําเริง กลั่นเกลี้ยง
รอยตรี สําอางค สวนเรือง
รอยตรี สิงขร เสนาลา
รอยตรี สิงหดง อะทะวงค
รอยตรี สิทธิชัย แกวเมฆ
รอยตรี สิทธิชัย ชนะสิทธิ์
รอยตรี สิทธิ์ชานน นามสุข
รอยตรี สิทธิพงค กุลกิจ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑

รอยตรี สิทธิพล แกวเกียรติยศ
รอยตรี สิทธิพล ธาตุไชย
รอยตรี สิทธิศักดิ์ บุญกลับ
รอยตรี สิทธิศักดิ์ สมดวงศรี
รอยตรี สินสุรศักดิ์ สนโศรก
รอยตรี สิรภพ เหลืองสุวรรณ
รอยตรี สิรวิชญ อุนใจ
รอยตรี สืบพงษ มากบุญ
รอยตรี สุขสันติ์ สุวรรณสงคราม
รอยตรี สุจิระ ทิพยชูศรี
รอยตรี สุชาติ ธูปผึ้ง
รอยตรี สุชาติ บัวประเสริฐ
รอยตรี สุชาติ รักษาจันทร
รอยตรี สุชาติ เสนากิจ
รอยตรี สุทธิชัย เอี่ยมสอาด
รอยตรี สุทธิโชติ คงอุดร
รอยตรี สุทธินันท สุวรรณเก
รอยตรี สุทธิพงษ คันธะไชย
รอยตรี สุทัตร สาครรัมย
รอยตรี สุทัย วงษทอง
รอยตรี สุทัศน มวงรักษ
รอยตรี สุทิน เกาสันเทียะ
รอยตรี สุเทพ บุญมา
รอยตรี สุนทร เริงสําราญ
รอยตรี สุนทร ออมสิน

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยตรี สุบรรณ นัยเนตร
รอยตรี สุบิน ผลาผล
รอยตรี สุปน คํายา
รอยตรี สุพจน เทพชวย
รอยตรี สุพจน ภิรมย
รอยตรี สุพล ศรีจุลโพธิ์
รอยตรี สุพัฒณพล อุนพรม
รอยตรี สุพัฒน จันทายนะ
รอยตรี สุพิศ อาษา
รอยตรี สุภชัย มะวงศษา
รอยตรี สุภัสสร ณรงคฤทธิ์
รอยตรี สุภาพ พั่วพันศรี
รอยตรี สุเมธ ปุริมายะตา
รอยตรี สุรชัย เจือประทุม
รอยตรี สุรชัย บรรณบดี
รอยตรี สุรชัย แปงทา
รอยตรี สุรชา วงศอนุ
รอยตรี สุรเชนทร สุดสวาท
รอยตรี สุรเดช สังวิบุตร
รอยตรี สุรนิคม อิสสะอาด
รอยตรี สุรพงษ ยะสิน
รอยตรี สุรพร นํานาผล
รอยตรี สุรพล ภูมิ่งศรี
รอยตรี สุรพล วัฒนนอย
รอยตรี สุรศักดิ์ แกวอุนเรือน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑

รอยตรี สุรศักดิ์ สุทธิประภา
รอยตรี สุรสิทธิ์ เคนโพธิ์
รอยตรี สุรสิทธิ์ ฤทธิ์อราม
รอยตรี สุรสิทธิ์ สีตาแสน
รอยตรี สุรสิทธิ์ เอี่ยมมา
รอยตรี สุรัตนชัย โยธา
รอยตรี สุรินทร กุญชรินทร
รอยตรี สุรินทร ทุมทอง
รอยตรี สุริยะ บําเพ็ญ
รอยตรี สุริยัน สําราญวงศ
รอยตรี สุริยันต ตาสี
รอยตรี สุริยา สิงหลอ
รอยตรี สุริยา แสนสวาท
รอยตรี สุวัชร เตาทอง
รอยตรี สุวัฒน ใจการุณ
รอยตรี สุวิชา จันทรศรี
รอยตรี เสกศักดิ์ โนนทะเสน
รอยตรี เสกสรร โทสันเทียะ
รอยตรี เสกสรร มาลา
รอยตรี เสฎฐวุฒิ อินทรา
รอยตรี เสณี บัวศรี
รอยตรี เสด็จ หาญณรงค
รอยตรี เสถียร หอมตา
รอยตรี เสนห ไชยวุฒิ
รอยตรี เสนห ศรีตะปญญะ

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยตรี เสนห เสนาะบรรจง
รอยตรี เสม มีบัง
รอยตรี เสมอ พงคสมบุญ
รอยตรี เสรี จันทรถ
รอยตรี เสวี ทวีนุช
รอยตรี แสง ศรีหาภูธร
รอยตรี แสงธรรม ผิวเหลือง
รอยตรี แสวง ทองดี
รอยตรี โสภณ ใจจุลละ
รอยตรี โสภณ เสวก
รอยตรี โสฬส ขวาอุนหลา
รอยตรี หงษทอง ขําคม
รอยตรี หมั่น เจริญศักดิ์
รอยตรี หาญณรงค จันทรุกขา
รอยตรี เหมันต ศรีประเสริฐ
รอยตรี แหวน ทิธรรมมา
รอยตรี องอาจ ศรีนุกูล
รอยตรี องอาจ ศรีพลหงษ
รอยตรี อดิเรก ฝายขันธ
รอยตรี อดิเรก มีจินดา
รอยตรี อดิศร พุมตาลพงษ
รอยตรี อดิศักดิ์ ปุงคํานอย
รอยตรี อดุลย ผดุงกิจ
รอยตรี อติเทพ นามคํามูล
รอยตรี อธิการ รัชพรมงคล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑

รอยตรี อธิเบศร ทมถา
รอยตรี อธิป งากิ่ง
รอยตรี อนิรุทธ ใบปลอด
รอยตรี อนุกูล กล่ําเสือ
รอยตรี อนุชัย ปนภู
รอยตรี อนุชา หมอยา
รอยตรี อนุชา อินเทียน
รอยตรี อนุชิต อภิชวนันทกุล
รอยตรี อนุทัต สําเร็จกิจ
รอยตรี อนุพงษ กานะ
รอยตรี อนุรักษ ทรัพยสิน
รอยตรี อนุรักษ นาควิบูลย
รอยตรี อนุลักษณ บุญมาก
รอยตรี อนุวัฒน เทศนอย
รอยตรี อนุสรณ นกหนู
รอยตรี อนุสรณ ศุภกิจวัฒนา
รอยตรี อนุสิษฐ ทินรัตนวรกุล
รอยตรี อโนชา วาสโสหา
รอยตรี อภิชาติ คําดวง
รอยตรี อภิชาติ ไชยลาภ
รอยตรี อภิชาติ วัดเขาหลาม
รอยตรี อภิชาติ ศรีอุทธา
รอยตรี อภิชาติ สังฆะมณี
รอยตรี อภิเดช ปุราทะกา
รอยตรี อภินันท ชีพนุรัตน

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยตรี อภินันท ประทุมตัง
รอยตรี อภิรัตน นันทวิสาร
รอยตรี อภิวัตร ภูศร
รอยตรี อภิสิทธิ์ ชัยสิน
รอยตรี อภิสิทธิ์ ตราปญญา
รอยตรี อภิสิทธิ์ สอนคําเสน
รอยตรี อมรศักดิ์ ทองมอญ
รอยตรี อมรสิทธิ์ หนูมวง
รอยตรี อรรฐพณ จันทรศรี
รอยตรี อรัญ ผลผกา
รอยตรี อรุณ อุทรส
รอยตรี อลงกรณ กรุณา
รอยตรี อลงกรณ เพ็ชรแกว
รอยตรี อัครพล เจริญชัย
รอยตรี อัศมเดช บุญพุทธ
รอยตรี อัศวิน เทพจักร
รอยตรี อัษฎา ศิริวรรณยา
รอยตรี อัษฎากร มะโนชัย
รอยตรี อาคม คําจุลฬา
รอยตรี อาคม รวมสุข
รอยตรี อาณุวัฒน แตงกอ
รอยตรี อาทร จันทประโชติ
รอยตรี อาทร พิมพบัวมี
รอยตรี อาทิตย ชัยเลิศ
รอยตรี อาทิตย ธิยาโน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตรี อานนท พวงเจริญ
รอยตรี อานนท แสงอรุณ
รอยตรี อามรพันธ เอกศิริ
รอยตรี อารีย ทรงเจริญ
รอยตรี อารุณ ฟกเงิน
รอยตรี อาวุธ ลิสวัสดิ์
รอยตรี อํานวย เกสโร
รอยตรี อํานวยเกียรติ แกวปญจะ
รอยตรี อํานาจ กังพิศดาร
รอยตรี อํานาจ บุญเลิศ
รอยตรี อํานาจ ปลัดนู
รอยตรี อํานาจ วรชาตินันท
รอยตรี อํานาจ สีหะเดช
รอยตรี อํานาจ เหมือนวงค
รอยตรี อํานาจ ออนสา
รอยตรี อําพล สดรัมย
รอยตรี อิทธิกิจ ชาวโพธิ์ทอง
รอยตรี อิทธิพล คําสรอย
รอยตรี อิทธิพล จอง
รอยตรี อิสระพงศ บุญรี
รอยตรี อิสระพงษ หนองสูง
รอยตรี อิสระภาพ คํามี
รอยตรี อุกกฤษฎ สมรัตน
รอยตรี อุดมศักดิ์ เกินพา
รอยตรี อุดร สายพนมรัตน

๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยตรี เอกกร อาภาภรณ
รอยตรี เอกชัย กาญจนศร
รอยตรี เอกชัย เกตุสอาด
รอยตรี เอกชัย วิชิตนาค
รอยตรี เอกชัย สุขมูล
รอยตรี เอกชัย อรชร
รอยตรี เอกชัย อารมยรื่น
รอยตรี เอกณรงค ศรีวิรัช
รอยตรี เอกทัศน ทองลอย
รอยตรี เอกนิษฐ ศรีสงค
รอยตรี เอกพล ผาสุข
รอยตรี เอกพล พรมสิทธิ์
รอยตรี เอกยุทธ มาฟู
รอยตรี เอกรัตน ลุนชิตร
รอยตรี เอกลักษณ คอละมัย
รอยตรี เอกลักษณ เนาวรัตน
รอยตรี เอกลักษณ มิกทา
รอยตรี เอกวัช เพชรหนองชุม
รอยตรี เอกวัฒน เดชารัมย
รอยตรี เอกศิต พูนสุข
รอยตรี เอกศิลา อินทรบุญญา
รอยตรี เอกศุภัช ยืนกระโทก
รอยตรี เอนก พรหมสวัสดิ์
จาสิบเอก นคร ประทุมวัน
รอยตรีหญิง กฤชภานุช ซึ่งพรหม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐๗๗ รอยตรีหญิง กัญญา นิ่มนอม
๑๐๗๘ รอยตรีหญิง ชีวรัตน รัตนพิทักษ
๑๐๗๙ รอยตรีหญิง ณัฎฐธนาภรณ
เสนานนท
๑๐๘๐ รอยตรีหญิง ณิชนันทน ทันมา
๑๐๘๑ รอยตรีหญิง ธนานิษฐ พงษอรุณรังสี
๑๐๘๒ รอยตรีหญิง น้ําทิพย ไกรเพชร
๑๐๘๓ รอยตรีหญิง บุญตา ภูมิสวัสดิ์
๑๐๘๔ รอยตรีหญิง บุญตา ศิลาสวรรค
๑๐๘๕ รอยตรีหญิง พบพร สถิรวราวุฒิ
๑๐๘๖ รอยตรีหญิง พิริยา สรอยจันดา
๑๐๘๗ รอยตรีหญิง ภิตินันท
งามสุคนธวนิชกุล
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รอยตรีหญิง ลักขณา สงวนทรัพย
รอยตรีหญิง วราภรณ เขียวแกว
รอยตรีหญิง วีณา วีระประสิทธิ์
รอยตรีหญิง ศิริลักษณ เพียรเจริญ
รอยตรีหญิง สราวดี ศรีมงคล
รอยตรีหญิง สุดารัตน นําภา
รอยตรีหญิง สุภาภรณ ปาลีสรอย
รอยตรีหญิง สุรินทร พลการ
รอยตรีหญิง อนุรดี จันทรเกษม
รอยตรีหญิง อรวรรณ เพ็งใย
รอยตรีหญิง อาภารัตน เจียจวบศิลป
รอยตรีหญิง อารีรัตน แสนจันทร

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๓๑๑ ราย)
จาสิบเอก กชณัฐ วิจิตรบัญชา
๑๒ จาสิบเอก กีรติพัทธ ภัคคะชัยโรจน
จาสิบเอก กฤษณะ ชัยพล
๑๓ จาสิบเอก กุลบุรุษ ยิ้มละมาย
จาสิบเอก กองเกียรติ ผาสุขกุล
๑๔ จาสิบเอก เกรียงไกร นาคทั่ง
จาสิบเอก กาไวย แนนพิมาย
๑๕ จาสิบเอก เกรียงศักดิ์ เดชโฉม
จาสิบเอก กิตติ กําแพงแกว
๑๖ จาสิบเอก เกษม ชางนอย
จาสิบเอก กิตติคุณ ยมนา
๑๗ จาสิบเอก เกษมศิลป พละสินธุ
จาสิบเอก กิตตินันท สีลับขวา
๑๘ จาสิบเอก โกศล ศรีสมบัติ
จาสิบเอก กิตติพงษ โสมนัส
๑๙ จาสิบเอก ขจรเกียรติ อุตสาหกิจ
จาสิบเอก กิตติศักดิ์ ตองทรัพย
๒๐ จาสิบเอก คนึง สุทธิวงศ
จาสิบเอก กิตติศักดิ์ ถิ่นทิพย
๒๑ จาสิบเอก คมกฤษ ใจหลัก
จาสิบเอก กิติกร ฝายราช
๒๒ จาสิบเอก คมกฤษ ปราการนนท

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗

จาสิบเอก คมสัน แฝงดานกลาง
จาสิบเอก คําพูน สุขสมบูรณ
จาสิบเอก คุณวีร สมบูรณพูนสวัสดิ์
จาสิบเอก จักรกฤษ รอดฤทธิ์
จาสิบเอก จักรกฤษณ ทองไถผา
จาสิบเอก จักรพงษ สอนออง
จาสิบเอก จักริน เวชชบุษกร
จาสิบเอก จําเนียร ทวมจันทร
จาสิบเอก จําเนียร ยอดขําใบ
จาสิบเอก จํารอง กลั่นเจริญ
จาสิบเอก จิตรกร ชัยณรงค
จาสิบเอก จิรเดช จิตตะภาค
จาสิบเอก จิโรจน วีระสิทธิ์
จาสิบเอก เจริญ กระทุมแกว
จาสิบเอก เจริญ ปนสมพงษ
จาสิบเอก เจริญ ปริบัณฑิต
จาสิบเอก เฉลิม ดวงแกว
จาสิบเอก เฉลิมชัย วิชัย
จาสิบเอก ชยาวัทน บุญพา
จาสิบเอก ชเยนทร ลานพิบูลย
จาสิบเอก ชรินทร กะลัมพะนันทน
จาสิบเอก ชริศ บุญมีเล็ก
จาสิบเอก ชโรธร ไตรยนต
จาสิบเอก ชัยพร ทองสัมฤทธิ์
จาสิบเอก ชัยพันธุ มิดดี้

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก ชัยยันต พานอนันต
จาสิบเอก ชัยวัฒน คลายพลับ
จาสิบเอก ชาญชัย เพิ่มพูล
จาสิบเอก ชาตรี วิเศษรจนา
จาสิบเอก ชินโชติ จิตตพานิช
จาสิบเอก ชุมพล หุนทอง
จาสิบเอก เชวงศักดิ์ แดนวิวัฒนเดชา
จาสิบเอก เชวงศักดิ์ สุขเกษม
จาสิบเอก เชษฐ ไชยกิจ
จาสิบเอก เชิดศักดิ์ ผจญกลา
จาสิบเอก ไชยา ไชยผล
จาสิบเอก ณพชร ปลั่งดี
จาสิบเอก ณรงค มาเปลี่ยน
จาสิบเอก ณรงค โมซา
จาสิบเอก ณรงคเดช คุมประวัติ
จาสิบเอก ณัฐกรณ ขําสุม
จาสิบเอก ณัฐพงศ ภาราศรี
จาสิบเอก ณัฐวัตร เปงวันปลูก
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ พิมทา
จาสิบเอก ณัฐศิษฎ ไกรษี
จาสิบเอก ดํารง มุกดา
จาสิบเอก ดิษยพงษ โสมนรินทร
จาสิบเอก ดุสิต บริสุทธิ์
จาสิบเอก เดชณรงค ศรีชมชื่น
จาสิบเอก เดนพงษ หมดภัย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗

จาสิบเอก ตนศักดิ์ ทองอราม
จาสิบเอก ตรีเทพ ชํานาญ
จาสิบเอก ถวิล ยงคเกตุกิจ
จาสิบเอก ถาวร พลเผือก
จาสิบเอก ทรงกลด ประดิษฐ
จาสิบเอก ทรงพล จันทรธานี
จาสิบเอก ทรงศักดิ์ เอี่ยมภิรมย
จาสิบเอก ทองพูน หนูพราย
จาสิบเอก ทองสา อรรถประจง
จาสิบเอก ทิวัฒนชัย คํามีรัตน
จาสิบเอก ทิวากร นุชพินิจ
จาสิบเอก เทพฤทธิ์ ศรีขาว
จาสิบเอก เทวัญ คําทองสุข
จาสิบเอก เทือง ธรรมคุณ
จาสิบเอก ธงชัย ฤทธิ์ทองกุล
จาสิบเอก ธนกฤต งามเฉลียว
จาสิบเอก ธนกฤต วงศาโรจน
จาสิบเอก ธนโชติ แกวจันทร
จาสิบเอก ธนาดล ชิติพัทธธนโชติ
จาสิบเอก ธวัชชัย มุสิกสถิตยชัย
จาสิบเอก ธัชธนวิชญ ไธยธรบดินทร
จาสิบเอก ธัชพงศ พันธุสวัสดิ์
จาสิบเอก ธัญญา สีนวล
จาสิบเอก ธานี พวงทอง
จาสิบเอก ธานี อะเมกอง

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก ธีรภัทร หงสกุล
จาสิบเอก นพงษ โพธิ์กลิ่น
จาสิบเอก นรภัทร พวงจันทร
จาสิบเอก นันทวัฒน จิตศรัทธา
จาสิบเอก นิคม กลั่นจันทร
จาสิบเอก นิพนธ บํารุงกูล
จาสิบเอก นิพนธ สุริยะบุตร
จาสิบเอก นิพพนย นิยมพานิชย
จาสิบเอก นิรันทร แดงวงษ
จาสิบเอก บรรลุ คําแดงไสย
จาสิบเอก บัญชา พัชนี
จาสิบเอก บัญชา อินทรแปน
จาสิบเอก บุญเชิด มีแกว
จาสิบเอก บุญเชิด ยนตรสวาง
จาสิบเอก บุญนํา สุขสรอย
จาสิบเอก บุญยืน ผลเกตุ
จาสิบเอก บุญฤทธิ์ เพชรหิน
จาสิบเอก บุญเลิศ คงแสง
จาสิบเอก ปกาศิต พุมศรีนิล
จาสิบเอก ปพนสรรค จันทรหลม
จาสิบเอก ประกอบ บางขา
จาสิบเอก ประจักษ คํามี
จาสิบเอก ประดับ บุตรพรม
จาสิบเอก ประทวน ใหญกระโทก
จาสิบเอก ประทีป คงสม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ประทีป ภาคบูรณ
จาสิบเอก ประเทศ ทันวงษา
จาสิบเอก ประภาส ปอกตื้อ
จาสิบเอก ประโยชน เรืองศรี
จาสิบเอก ประวิทย จันทรสมาน
จาสิบเอก ประวิทย แจงเจริญ
จาสิบเอก ประสพโชค จันทรแปลง
จาสิบเอก ประสิทธิ์ จันหอม
จาสิบเอก ปราโมทย ชุมวรฐายี
จาสิบเอก ปรีชา คําเอี่ยม
จาสิบเอก ปรีชา ลานเงิน
จาสิบเอก ปรีชา อินทับ
จาสิบเอก ปญญา พูลทองคํา
จาสิบเอก ปยะเชษฐ ศรีวะรมย
จาสิบเอก ปยะพงศ ไรแสง
จาสิบเอก ผดุง แกวกระจาง
จาสิบเอก เผด็จ เจริญจิตต
จาสิบเอก พงศรัตน ทวีศรีบอคําเกิด
จาสิบเอก พงษศักดิ์ เขียวชอุม
จาสิบเอก พงษศักดิ์ อินทรสุวรรณ
จาสิบเอก พนม มีโภคา
จาสิบเอก พรชัย คงเพ็ชรศักดิ์
จาสิบเอก พรรณเชษฐ ประทุมทอง
จาสิบเอก พรศักดิ์ วีระชัย
จาสิบเอก พลกฤต วรรณโชติ

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

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก พัฒนสัณห นุมชัยภูมิ
จาสิบเอก พันธกานต ประเสริฐเจริญ
จาสิบเอก พันธุศักดิ์ ศรีจันทร
จาสิบเอก พิทยา ไชยทะเศรษฐ
จาสิบเอก พิพัฒพงศ สุวรรณภารต
จาสิบเอก พิภพ พรมหมื่นไวย
จาสิบเอก พิรุณ ไทยเหียม
จาสิบเอก พีระสันต ผดุงศิลป
จาสิบเอก ไพฑูรย จันทานนท
จาสิบเอก ไพบูลย สุขญาติ
จาสิบเอก ไพรัช ทินกูล
จาสิบเอก ไพโรจน ลายลักษณ
จาสิบเอก ไพสิฐ สิมาพันธ
จาสิบเอก ภครพล สารี
จาสิบเอก ภาณุวัฒน ประสานวงศ
จาสิบเอก ภูษิต เหมือนวาจา
จาสิบเอก มงคล หงษเวียงจันทร
จาสิบเอก มณีรัตน กาญจนวรรณ
จาสิบเอก มนชัย บุญชุมใจ
จาสิบเอก มานพ คําเอี่ยม
จาสิบเอก มานพ นามมาตย
จาสิบเอก มานพ รื่นณรงค
จาสิบเอก มานิต ชวงฉ่ํา
จาสิบเอก ยุทธนา มินศิริ
จาสิบเอก ยุทธนา สวรรคณภูมิ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ยุทธนา เหิมหอม
จาสิบเอก ยุทธศักดิ์ สนสายสิงห
จาสิบเอก ยุทธศักดิ์ สารเร็ว
จาสิบเอก ยุทธศาสตร วิริยะพยัคฆ
จาสิบเอก รณภพ ดวงสีดา
จาสิบเอก รังสรรค เนตรแกว
จาสิบเอก รังสรรค พันธผูก
จาสิบเอก รัตนพล โมจาง
จาสิบเอก รัศมี คาแพงนอย
จาสิบเอก รุงเรือง สุขเจริญ
จาสิบเอก รุงโรจน โลหะบาล
จาสิบเอก รุจิกรณ ชมภิรมย
จาสิบเอก เรวัต ชื่นใจ
จาสิบเอก วสวัสติ์ ประโรกิจจักร
จาสิบเอก วัฒนพันธ จันทรจรูญ
จาสิบเอก วัฒนา พันธนอย
จาสิบเอก วันชัย เมิดจันทึก
จาสิบเอก วัยวิทย มหามิตร
จาสิบเอก วาทิต จายกระโทก
จาสิบเอก วิชัย วงษณา
จาสิบเอก วิชาญ เคารพ
จาสิบเอก วิชาญ นาคมีศรี
จาสิบเอก วิฑูลย ธรรมดา
จาสิบเอก วินัย ขจายแสง
จาสิบเอก วินัย สอนคําหาร

๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก วิรยุทธ โพธิ์เรืองรอง
จาสิบเอก วิรัตน คลิกคลาย
จาสิบเอก วิรัตน บุญลือ
จาสิบเอก วิรุณ โพธิประสาท
จาสิบเอก วิโรจน บรรจงจิตร
จาสิบเอก วิศิษฐ แดงเพชร
จาสิบเอก วิษณุ จันทรมั่งคั่ง
จาสิบเอก วิษณุ อินทโชติ
จาสิบเอก วีรภัสส โยธินปภาสิน
จาสิบเอก วีระยุทธ คงวิลาด
จาสิบเอก วุฒิพันธุ มูลทองแสง
จาสิบเอก ศรวง เหล็กคม
จาสิบเอก ศรัยรัช โพธิ์วิจิตร
จาสิบเอก ศักดิ์ชัย ฉัตรทอง
จาสิบเอก ศักดินา มณีฉาย
จาสิบเอก ศักรินทร คงทอง
จาสิบเอก ศิรัสพณ สุขมั่น
จาสิบเอก ศิริชัย เนียมประเสริฐ
จาสิบเอก สงกรานต ชํานาญชาง
จาสิบเอก สงคราม ดวงทาแสง
จาสิบเอก สมเกียรติ โชติรัตน
จาสิบเอก สมเกียรติ ทรพับ
จาสิบเอก สมควร ปทุมสาครกุล
จาสิบเอก สมคิด เรืองทอง
จาสิบเอก สมเจต เตะวงษ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗

จาสิบเอก สมใจคิด แจงสวาง
จาสิบเอก สมชัย วิเชียรรัตน
จาสิบเอก สมชาย ดอกไมขาว
จาสิบเอก สมชาย ลิ้มเสรี
จาสิบเอก สมนึก ยันตเจริญ
จาสิบเอก สมบัติ จูมคอม
จาสิบเอก สมบูรณ ฝาเรือนดี
จาสิบเอก สมพงษ กะมุตะเสน
จาสิบเอก สมพงษ ฝายธรรม
จาสิบเอก สมพร เดชมา
จาสิบเอก สมพร บุญขันธ
จาสิบเอก สมรักษ แกวออนตา
จาสิบเอก สมฤกษ สุวรรณ
จาสิบเอก สมศักดิ์ ศรีจันทรดี
จาสิบเอก สมศักดิ์ หนีภัย
จาสิบเอก สมศักดิ์ ออกกิจวัตร
จาสิบเอก สมศักดิ์ อาสาราช
จาสิบเอก สมหมาย กําแพง
จาสิบเอก สมหมาย โยชนา
จาสิบเอก สยาม เกิดไกร
จาสิบเอก สยาม ทรัพยสกุล
จาสิบเอก สวัสดิ์ อึงสวัสดิ์
จาสิบเอก สวาท เสนคราม
จาสิบเอก สอน โตะทอง
จาสิบเอก สัจจา แกวกา

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก สัญญา ฤทธิ์รักษ
จาสิบเอก สัณหพงษ สมศักดิ์
จาสิบเอก สาคร สาลี
จาสิบเอก สามารถ สนธิ
จาสิบเอก สามารถ สมบัติชัย
จาสิบเอก สายันต ถาเกตุสี
จาสิบเอก สาโรจน เพชรสีเงิน
จาสิบเอก สํารวย อินปน
จาสิบเอก สิทธิชัย เทียนชัยทัศน
จาสิบเอก สิทธิชัย พรอมจะบก
จาสิบเอก สิทธินนท ปนธะนะ
จาสิบเอก สิทธิพงษ สมคูณ
จาสิบเอก สิทธิพร สิงหสกุล
จาสิบเอก สิรภพ จุยภู
จาสิบเอก สุจินต ตองออน
จาสิบเอก สุดชาย ศรีภา
จาสิบเอก สุทธิ เหลืองประมวล
จาสิบเอก สุทธิเชษฐ เนียมสนิท
จาสิบเอก สุทธิพงค กันทะวงศ
จาสิบเอก สุทัศน อาจสาลี
จาสิบเอก สุเทพ สุวรรณครู
จาสิบเอก สุพจน ยอดระบํา
จาสิบเอก สุพรรณ ปรีชา
จาสิบเอก สุภาพ ผสมพราหมณ
จาสิบเอก สุรพงษ บุงหวาย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๑
๒
๓
๔

จาสิบเอก สุรศักดิ์ โรจนแพทย
จาสิบเอก สุรศักดิ์ ศรีโกตะเพชร
จาสิบเอก สุรัชพล มาพบบุญ
จาสิบเอก สุริยา แสงทอง
จาสิบเอก สุริรัตน กริชสูงเนิน
จาสิบเอก สุวรรณ กะชา
จาสิบเอก สุวัฒน รุจิธันยา
จาสิบเอก สุวัฒน สุขสวัสดิ์
จาสิบเอก สุวัฒนา ทองบุญ
จาสิบเอก สุวิท ตาทอง
จาสิบเอก เสนีย อยูสถิตย
จาสิบเอก โสภณ ฤกษโยธิน
จาสิบเอก หยิบ สีไขมุกข
จาสิบเอก หัสดี เฉลยภาพ
จาสิบเอก องอาจ เอี่ยมฤทธิ์
จาสิบเอก อดิศร วิหคสนธยา
จาสิบเอก อดิสร พิมพธนะพูนพร
จาสิบเอก อดุลย นามกันยา
จาสิบเอก อธิคม ขันทอง
จาสิบเอก อนันต เอมสุข

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก อนุชาติ สาครเจริญ
จาสิบเอก อภิชา ณรงคมี
จาสิบเอก อภิชาติ บุญภา
จาสิบเอก อภิชาติ มหาปน
จาสิบเอก อภิวัฒน ศรีภักดิ์
จาสิบเอก อภิสิทธิ์ โครตธาดา
จาสิบเอก อัสณัย เพ็ชรแสง
จาสิบเอก อิฐพล ชูบาล
จาสิบเอก อิสระ วรรณพฤกษ
จาสิบเอก เอกราช พลธิราช
จาสิบเอก เอกสุรีย ชูกําลังธัญนิจ
จาสิบเอก โอฬาร โตตอบ
จาสิบเอกหญิง จงรักษ ศิวะกุล
จาสิบเอกหญิง ชลธิชา ชาติรักษา
จาสิบเอกหญิง พรทิพย ศรประสิทธิ์
จาสิบเอกหญิง ภัทิรา มณีโชติ
จาสิบเอกหญิง เรณู ฤทธิ์เลิศ
จาสิบเอกหญิง ศิริพร สังขทอง
จาสิบเอกหญิง สราญลักษณ อนุกูล

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔,๙๕๐ ราย)
จาสิบเอก กชกนก โคตรชัย
๕ จาสิบเอก กมล คลื่นสนั่น
จาสิบเอก กนก สมขุนทด
๖ จาสิบเอก กมล ลครไชย
จาสิบเอก กนกชัย อินตา
๗ จาสิบเอก กมลพันธ อนุกูลประชา
จาสิบเอก กบินร นันบุตดี
๘ จาสิบเอก กรกฤษณ ภูมิแกว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

จาสิบเอก กรธง พนมพรประสิทธิ์
จาสิบเอก กริชชัย ชมภิรมย
จาสิบเอก กฤตชัย ไชยหาญ
จาสิบเอก กฤตธรรศ อยูแบน
จาสิบเอก กฤตมุข ยวงผึ้ง
จาสิบเอก กฤติกา จันทรดี
จาสิบเอก กฤติเดช จันตะ
จาสิบเอก กฤติมา ออนละออ
จาสิบเอก กฤษกร สังขรัศมี
จาสิบเอก กฤษฎา คมขํา
จาสิบเอก กฤษฎา ใจยินดี
จาสิบเอก กฤษฎา ชางตอ
จาสิบเอก กฤษฎา พลทมิฬ
จาสิบเอก กฤษฎา พลายลมูล
จาสิบเอก กฤษฎา รุจิภาสพงศ
จาสิบเอก กฤษฎา เอี่ยมองค
จาสิบเอก กฤษฎากรณ มะนัส
จาสิบเอก กฤษฎิภพ เอี่ยมศรี
จาสิบเอก กฤษณ ประสิทธิ์นอก
จาสิบเอก กฤษณพงษ แนบกลาง
จาสิบเอก กฤษณพน สิงขรณ
จาสิบเอก กฤษณพันธุ ประเสริฐโยธา
จาสิบเอก กฤษณะ คําซื่อ
จาสิบเอก กฤษณะ ชมมน
จาสิบเอก กฤษณะ ดวงเงิน

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก กฤษณะ ปกปอง
จาสิบเอก กฤษณะ ปานนอย
จาสิบเอก กฤษณะ ลาภเวที
จาสิบเอก กฤษณะ ออนจันทร
จาสิบเอก กฤษดา จรวิเศษ
จาสิบเอก กฤษดา ยมนา
จาสิบเอก กฤษดา แสงเนตร
จาสิบเอก กฤษดากร ศิลปดิษฐ
จาสิบเอก กฤษติศักดิ์ สาคร
จาสิบเอก กฤษวราพงษ ปญญา
จาสิบเอก กวินสิทธิ์ วิลัยวรรณ
จาสิบเอก กวี พรหมจิตร
จาสิบเอก กวีวัฒน โหมดวัฒนะ
จาสิบเอก กษิดิ์เดช คณานุรักษ
จาสิบเอก กษิดิ์เดช มานะสุวรรณ
จาสิบเอก กอเกียรติ ฟกนวม
จาสิบเอก กองเกียรติ์ สุวรรณศรี
จาสิบเอก กองชัย มวงสุวรรณ
จาสิบเอก กองพิภพ แกวกียูร
จาสิบเอก กองสุริยา สุดตา
จาสิบเอก กอเซ็ง วาเลาะ
จาสิบเอก กอบโชค เทียบทอง
จาสิบเอก กัณฐัศว ทองไข
จาสิบเอก กันตกวี สวัสดี
จาสิบเอก กันตภณ จอมพุทรา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓

จาสิบเอก กันตวิชญ เกิดธรรม
จาสิบเอก กันติทัต โถทอง
จาสิบเอก กัมปนาถ พุทธิมา
จาสิบเอก กัมปนาท จันตะตา
จาสิบเอก กัมปนาท ดวงไพร
จาสิบเอก กัมปนาท วงษนิกร
จาสิบเอก กัมพล ใจสงัด
จาสิบเอก กัลย ดุริยะชีวิน
จาสิบเอก การวิก กรุงแทนเมือง
จาสิบเอก กาลัน ดาผา
จาสิบเอก กําธร ศรีอุดม
จาสิบเอก กําพล ตุสําราญ
จาสิบเอก กําพล สุวรรณหงษ
จาสิบเอก กําพล อวนตงตน
จาสิบเอก กิ่งศักดิ์ พูลเฉลิม
จาสิบเอก กิจจา พรอมเพรียง
จาสิบเอก กิจจา สุนทรวิภาต
จาสิบเอก กิตติ ขําคม
จาสิบเอก กิตติกร ชุมศรี
จาสิบเอก กิตติคุณ มุสิกะเจริญ
จาสิบเอก กิตติชัย ทองรักษ
จาสิบเอก กิตติชัย เปรมฤทัย
จาสิบเอก กิตติเชรษฐ สีพรม
จาสิบเอก กิตติเดช กาศอุดม
จาสิบเอก กิตติเดช ศรนุวัตร

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก กิตตินันท ประทุมสังข
จาสิบเอก กิตติพงศ ทองอินทร
จาสิบเอก กิตติพงศ มาตขาว
จาสิบเอก กิตติพงษ แกวอยู
จาสิบเอก กิตติพงษ คําสิงหนอก
จาสิบเอก กิตติพงษ พุมพยอม
จาสิบเอก กิตติพงษ วงษหลา
จาสิบเอก กิตติพงษ สะเภาคํา
จาสิบเอก กิตติพงษ สารจันทร
จาสิบเอก กิตติพงษ แสวงเงิน
จาสิบเอก กิตติพันธ พีรญาศาสตร
จาสิบเอก กิตติ์พิพัฒน พรหมตรุษ
จาสิบเอก กิตติศักดิ์ เจริญชีพ
จาสิบเอก กิตติศักดิ์ สกุลไทย
จาสิบเอก กิตติศักดิ์ สรหงษ
จาสิบเอก กิตติศักดิ์ สีตะระโส
จาสิบเอก กิตติศักดิ์ สุวรรณดี
จาสิบเอก กิตติศักดิ์ แสงคํา
จาสิบเอก กิติพงษ สายสรอย
จาสิบเอก กุญชร วงษาสุข
จาสิบเอก เกงกาจ ไชยวิเศษ
จาสิบเอก เกชา ศิริบุตร
จาสิบเอก เกรียงไกร ขาวงาม
จาสิบเอก เกรียงไกร คุณมาศ
จาสิบเอก เกรียงไกร ใจกันทะ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก เกรียงไกร โฉมไธสง
จาสิบเอก เกรียงไกร เทพกัน
จาสิบเอก เกรียงไกร บุญญาพิจิตร
จาสิบเอก เกรียงไกร ประสมทรัพย
จาสิบเอก เกรียงไกร มะโนเมือง
จาสิบเอก เกรียงไกร วงษวาร
จาสิบเอก เกรียงไกร วังคีรี
จาสิบเอก เกรียงไกร หาญยุทธ
จาสิบเอก เกรียงศักดิ์ กอนทรัพย
จาสิบเอก เกรียงศักดิ์ ครองพุมวิจิตร
จาสิบเอก เกรียงศักดิ์ โชติรัตน
จาสิบเอก เกรียงศักดิ์ วิสุทธิรัตน
จาสิบเอก เกษม เกิดขุนทด
จาสิบเอก เกษม แกวกอง
จาสิบเอก เกษม ฉิมวัย
จาสิบเอก เกษม เทพสิทธิ์
จาสิบเอก เกษม บุญโลม
จาสิบเอก เกษม พันธคําภา
จาสิบเอก เกษม วงษเซ็น
จาสิบเอก เกษมภพ วัฒนะ
จาสิบเอก เกษมศรี นาฉลอง
จาสิบเอก เกษมสุข เสวี
จาสิบเอก เกียรติกูล ใจแสน
จาสิบเอก เกียรติณรงค ยอดดี
จาสิบเอก เกียรติยศ หาญคําหลา

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

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก เกียรติศักดิ์ กลิ่นเอี่ยม
จาสิบเอก เกียรติศักดิ์ เทียบแกว
จาสิบเอก เกียรติศักดิ์ พันธสารคาม
จาสิบเอก เกียรติศักดิ์ มาตยเชียงไชย
จาสิบเอก เกียรติศักดิ์ สกุลสุข
จาสิบเอก เกียรติ์สรณ ทุนอินทร
จาสิบเอก โกนชัย รัตนบุตร
จาสิบเอก โกวิท เทียรเพลิง
จาสิบเอก โกวิทย โพธิ์งาม
จาสิบเอก โกศล โกศัยกานนท
จาสิบเอก โกศล ทรัพยกลา
จาสิบเอก โกศล มุงแฝงกลาง
จาสิบเอก โกสินทร จันทเลิศ
จาสิบเอก ไกรวุฒิ จันทรหอม
จาสิบเอก ไกรษร ลาดลี
จาสิบเอก ไกรสร สายทินกร
จาสิบเอก ไกรสร หรดี
จาสิบเอก ขจร วรภาพ
จาสิบเอก ขจร อยูยิ่ง
จาสิบเอก ขจรไชยน คําสมบัติกิตติกร
จาสิบเอก ขจรพงษ รอดสมจิตต
จาสิบเอก ขจรวิทย สีสวด
จาสิบเอก ขจรศักดิ์ จันทรสุข
จาสิบเอก ขจรศักดิ์ จุลเพชร
จาสิบเอก ขจรศักดิ์ โยคันชัย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓

จาสิบเอก ขจรศักดิ์ ศรีใจ
จาสิบเอก ขนิษฐ สายทอง
จาสิบเอก ขวัญ เทศพูล
จาสิบเอก ขวัญชัย ปจฉิมนํา
จาสิบเอก ขวัญดี วัฒนศรี
จาสิบเอก คงศักดิ์ แกวสิงห
จาสิบเอก คชาเดช พิลาสุข
จาสิบเอก คฑาวุฒิ ยศเมฆ
จาสิบเอก คฑาวุธ โคดม
จาสิบเอก คณากร อุไรกุล
จาสิบเอก คณาธิป สุขสบาย
จาสิบเอก คณิตย แกวถาวร
จาสิบเอก คณิศร ซุนหั้ว
จาสิบเอก คทายุทธ คัดวงษ
จาสิบเอก คทาวุธ ศรีสมัย
จาสิบเอก คธิปสิทธิ์ ชื่นชม
จาสิบเอก คนึงเดช ปแกว
จาสิบเอก คมกฤษ จรเอกา
จาสิบเอก คมกฤษ วิชัยกุล
จาสิบเอก คมจิตร ภูวาดเขียน
จาสิบเอก คมไผ เปลี่ยนเพ็ง
จาสิบเอก คมเพชร สีดาคํา
จาสิบเอก คมสัน ตันศิริ
จาสิบเอก คมสัน โรจนัส
จาสิบเอก คมสัน เสาอนันต

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก คมสัน แสนฟองมูล
จาสิบเอก คมสันต จันทรกลาง
จาสิบเอก คมสันต ประดิษฐสุวรรณ
จาสิบเอก คมสันต มั่งมี
จาสิบเอก คมสันต หมื่นยา
จาสิบเอก ครองศิลป ฉิมณรงค
จาสิบเอก คัคนานต ลมงาม
จาสิบเอก คํานึง คงหอม
จาสิบเอก คําพันธ มหาชัย
จาสิบเอก คุณากร เลิศพยาบาล
จาสิบเอก คูณมี ไชยนาท
จาสิบเอก เงิน สระแผง
จาสิบเอก จงรักษ เสนะ
จาสิบเอก จตุพงค พรมนิล
จาสิบเอก จตุรงค นวลไธสง
จาสิบเอก จตุรงค ฤทธิ์ชวยรอด
จาสิบเอก จตุรงค วรรณจักร
จาสิบเอก จรรยา นกจันทร
จาสิบเอก จรัญ ขุนพลพิทักษ
จาสิบเอก จรัญ ฤทธิ์กลา
จาสิบเอก จรุณ วรรณนิยม
จาสิบเอก จรูญ ดงพลัง
จาสิบเอก จรูญ ทาวศรีสกุล
จาสิบเอก จรูญวิทย ธนศักดิ์ภูวดล
จาสิบเอก จเร เพ็ชรโสม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก จักรกฤช มณีนก
จาสิบเอก จักรกฤษ ชวยประคอง
จาสิบเอก จักรกฤษ พานิชเกียรติ
จาสิบเอก จักรกฤษ พินิจผล
จาสิบเอก จักรกฤษ รักศิริ
จาสิบเอก จักรกฤษณ บุญเติม
จาสิบเอก จักรกฤษณ บุญมา
จาสิบเอก จักรกฤษณ พัฒนะธีระสกุล
จาสิบเอก จักรกฤษณ รอดแจม
จาสิบเอก จักรกฤษณ สุดชารี
จาสิบเอก จักรกฤษณ แอฤทธิ์
จาสิบเอก จักรชัย ราชเจริญ
จาสิบเอก จักรพงศ คําลอย
จาสิบเอก จักรพงษ วุฒิไกรรณกร
จาสิบเอก จักรพงษ ศิริโภคานนท
จาสิบเอก จักรพันธ เชื้อสาทุม
จาสิบเอก จักรพันธ นามเพ็ชร
จาสิบเอก จักรพันธ ระงับทุกข
จาสิบเอก จักรพันธุ พรมลาย
จาสิบเอก จักรพันธุ วิชากูล
จาสิบเอก จักรสุเดช แกลวกลา
จาสิบเอก จักราวุธ ขันแกว
จาสิบเอก จักราวุธ วิดี
จาสิบเอก จักรี สิงหกุล
จาสิบเอก จักรี อินทรพิลา

๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก จัตุพร จูมแพง
จาสิบเอก จันทา คํามา
จาสิบเอก จารึก เอี่ยมทอง
จาสิบเอก จารุวัฒน แสนสุรินทร
จาสิบเอก จารุวัตร ทองแยม
จาสิบเอก จาฤก อ่ําแจง
จาสิบเอก จาลึก อินทรดวงเกิด
จาสิบเอก จํานง รักเกื้อ
จาสิบเอก จํานงค กอนไธสง
จาสิบเอก จําเนียร ทองชุม
จาสิบเอก จําเนียร ผลสวัสดิ์
จาสิบเอก จําเนียร อุดนอก
จาสิบเอก จํารัส ปญญาทา
จาสิบเอก จํารูญ ทองแมน
จาสิบเอก จําเริญจิตร รุงเรือง
จาสิบเอก จําลอง พรหมศรี
จาสิบเอก จําลอง อินทรสําราญ
จาสิบเอก จิตติไกร วงศาสนธิ์
จาสิบเอก จิตติพงษ แกวงาม
จาสิบเอก จิตติพงษ ดีแปน
จาสิบเอก จิตติศักดิ์ บุญมานิตย
จาสิบเอก จิตรกร วรรณสาร
จาสิบเอก จิรพงษ นิรันดรโสภณ
จาสิบเอก จิรพงษ ปาวะรีย
จาสิบเอก จิรพันธ ชมชื่น

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓

จาสิบเอก จิรวัฒน ชนะมาร
จาสิบเอก จิรศักดิ์ จารณะ
จาสิบเอก จิระภาคย ยางงาม
จาสิบเอก จิรัฐติพันธุ สุดแสนยา
จาสิบเอก จิรายุ คงทน
จาสิบเอก จิรายุทธ เปรียบดีสุด
จาสิบเอก จิรายุส ทานุสาร
จาสิบเอก จิโรจน รอดนิยม
จาสิบเอก จียะพันธ นาคราช
จาสิบเอก จีรพงษ เพ็ญโพธิ์
จาสิบเอก จีรวัฒน เกตุขาว
จาสิบเอก จีรวัฒน งามสูงเนิน
จาสิบเอก จีรศักดิ์ ภูเรียนคู
จาสิบเอก จีรศักดิ์ ศรีบานเรือง
จาสิบเอก จีรศักดิ์ สาย
จาสิบเอก จีระฐี จิตรหาญ
จาสิบเอก จีระพงษ ไพรทูลย
จาสิบเอก จีระสิทธิ์ พวงดอกไม
จาสิบเอก จุมพล โจมสติ
จาสิบเอก จุมพล เพ็ชรอุดม
จาสิบเอก จุลศักดิ์ ขอชวยกลาง
จาสิบเอก จุลินทร ฉัตรสุริยา
จาสิบเอก เจตนจันทร รูทวีผล
จาสิบเอก เจตพล ศรีจันทรชัย
จาสิบเอก เจนณรงค นาโสก

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก เจนรบ ผลจันทร
จาสิบเอก เจนวิส ชูความดี
จาสิบเอก เจริญชัย สุขหมื่นไวย
จาสิบเอก เจริญศิลป สุริวงค
จาสิบเอก เจษฎา ตระกูลทา
จาสิบเอก เจษฎา เที่ยวประเสริฐ
จาสิบเอก เจษฎา บัวแกว
จาสิบเอก เจษฎา ผิวออน
จาสิบเอก เจษฎาร เทียมดาว
จาสิบเอก เจษฎารัฐ วงขะโหนง
จาสิบเอก ฉลอง วันแกน
จาสิบเอก ฉลองชัย นันทเสน
จาสิบเอก ฉัตรชัย ใจงูเหลือม
จาสิบเอก ฉัตรชัย เฉยจิ๋ว
จาสิบเอก ฉัตรชัย ตันศรีนุกูล
จาสิบเอก ฉัตรชัย ตัวมูล
จาสิบเอก ฉัตรชัย พรมมิตร
จาสิบเอก ฉัตรชัย ภิญโญทรัพย
จาสิบเอก ฉัตรชัย เล็มมณี
จาสิบเอก ฉัตรชัย สมสุขเจริญ
จาสิบเอก เฉลย สัตยวาที
จาสิบเอก เฉลา ธูปแชม
จาสิบเอก เฉลิม แตงออน
จาสิบเอก เฉลิมเกียรติ วงคอาษา
จาสิบเอก เฉลิมเกียรติ สวัสดิ์ถึก

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓

จาสิบเอก เฉลิมชัย บํารุงบุตร
จาสิบเอก เฉลิมชัย พวงวงษ
จาสิบเอก เฉลิมชัย พิมพา
จาสิบเอก เฉลิมพงษ จําเริญสุข
จาสิบเอก เฉลิมพงษ ภาครัสมี
จาสิบเอก เฉลิมพงษ วะศรี
จาสิบเอก เฉลิมพร เกิดมนต
จาสิบเอก เฉลิมพล ครุสาตะ
จาสิบเอก เฉลิมพล ถิตยบุญครอง
จาสิบเอก เฉลิมพล เบ็ญจรูญ
จาสิบเอก เฉลิมพล พิเชฐภูรี
จาสิบเอก เฉลิมพล เพ็ชรประยูร
จาสิบเอก เฉลิมพล มามีเกตุ
จาสิบเอก เฉลิมพล สรอยสม
จาสิบเอก เฉลิมพล สุทธิบุญศรี
จาสิบเอก เฉลิมพันธ เจนปา
จาสิบเอก เฉลิมวุฒิ บุญสวัสดิ์
จาสิบเอก เฉลิมศักดิ์ กรางสะอาด
จาสิบเอก เฉลี่ย บํารุงพงษ
จาสิบเอก ชนทิชา รุงเรือง
จาสิบเอก ชนะ คงแจง
จาสิบเอก ชนะ รอบคอบ
จาสิบเอก ชนะเกียรติ ทิมทอง
จาสิบเอก ชนะฐัทร กองยศภัทร
จาสิบเอก ชนากร ชุติวรรณ

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก ชนาธิป ตันศิริขจรวงค
จาสิบเอก ชนินทร อัศวอังกูร
จาสิบเอก ชนุตร อุนอบ
จาสิบเอก ชยธร พุมเจริญ
จาสิบเอก ชยพัทธ เหมือนรัตน
จาสิบเอก ชยันต หยุยพันธุ
จาสิบเอก ชยากร เพชรนาวาด
จาสิบเอก ชยุต โนนลือชา
จาสิบเอก ชรินทร สุขประกอบ
จาสิบเอก ชลอ งามขํา
จาสิบเอก ชลิต คงชวย
จาสิบเอก ชวน ชาญเวช
จาสิบเอก ชวนากร กิจจาดุลยกุล
จาสิบเอก ชวนากร ดียิ่ง
จาสิบเอก ชวรัตน สุวรรณดี
จาสิบเอก ชวลิต งามฉวี
จาสิบเอก ชวลิต นาคคงคํา
จาสิบเอก ชวลิต บุญเจิม
จาสิบเอก ชวลิต มิ่งขวัญ
จาสิบเอก ชวาลา กุลจิตตินภกร
จาสิบเอก ชัชวาล แอบเนียม
จาสิบเอก ชัชวาลย แตงจันทึก
จาสิบเอก ชัชวาลย โตนวุธ
จาสิบเอก ชัยกมล พงษศิลป
จาสิบเอก ชัยกฤต ภูหมื่น

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓

จาสิบเอก ชัยกุมาร โยธาทูน
จาสิบเอก ชัยชนะ จุยเริก
จาสิบเอก ชัยชนะ ธนานุรัตนา
จาสิบเอก ชัยชาญ ปองทาว
จาสิบเอก ชัยชาญ สวนมะพลับ
จาสิบเอก ชัยชาญ สุบงกช
จาสิบเอก ชัยชาตรี สีนวนสกุลณี
จาสิบเอก ชัยณรงค เกิดนอก
จาสิบเอก ชัยณรงค พงษสุวรรณ
จาสิบเอก ชัยณรงค หลอปรีชากุล
จาสิบเอก ชัยพันธ ชิดพันธ
จาสิบเอก ชัยมงคล บุญสมาน
จาสิบเอก ชัยมงคล ลําพูน
จาสิบเอก ชัยยุทธ กานกิ่ง
จาสิบเอก ชัยยุทธ บุตรกินรี
จาสิบเอก ชัยยุทธ พิรุณ
จาสิบเอก ชัยรัตน จันทรพายับ
จาสิบเอก ชัยรัตน ทิพยลมัย
จาสิบเอก ชัยรัตน เนียมสลุด
จาสิบเอก ชัยรัตน มาตา
จาสิบเอก ชัยวัฒน เยิงรัมย
จาสิบเอก ชัยวัฒน รัชนี
จาสิบเอก ชัยวุฒิ วงศชัย
จาสิบเอก ชัยวุธ กระตาก
จาสิบเอก ชัยสิทธิ์ จริตพจน

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก ชัยอานนท พิสชาติ
จาสิบเอก ชาญ บาลโคตรคุณ
จาสิบเอก ชาญชัย โปมิน
จาสิบเอก ชาญชัย ผิวผอง
จาสิบเอก ชาญชัย สงวนสัจพงษ
จาสิบเอก ชาญณภัส ปนตาวงศ
จาสิบเอก ชาญณรงค เชาววัลแลน
จาสิบเอก ชาญณรงค ดามหาราช
จาสิบเอก ชาญเดช โพธิ์ประสิทธิ์
จาสิบเอก ชาญฤทธิ์ แสงเดือนฉาย
จาสิบเอก ชาญศักดิ์ กลอมกล่ํานุม
จาสิบเอก ชาญศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ
จาสิบเอก ชาตรี ถาวร
จาสิบเอก ชาตรี เนตรโสภา
จาสิบเอก ชาตรี พันธนุช
จาสิบเอก ชาตรี มานะธุระ
จาสิบเอก ชาตรี สีสังชุม
จาสิบเอก ชาตรี สุวรรณยอด
จาสิบเอก ชาตรี แสงสุริยะ
จาสิบเอก ชาติชาย กลิ่นชะเอม
จาสิบเอก ชาติชาย คุมศักดิ์
จาสิบเอก ชาติชาย บุญเกิน
จาสิบเอก ชาติชาย ประติโก
จาสิบเอก ชาติชาย แสงวิเศษ
จาสิบเอก ชานนทร สอนแกว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓

จาสิบเอก ชาลี มากมี
จาสิบเอก ชํานาญ ถิ่นตําบล
จาสิบเอก ชํานาญ นามวงษ
จาสิบเอก ชิงชัย เอี่ยมศิริ
จาสิบเอก ชิตพล ยาไธสง
จาสิบเอก ชิตพล สมสนุก
จาสิบเอก ชินโชติ ชินศักดิ์ชัย
จาสิบเอก ชินพันธ จันทรแกว
จาสิบเอก ชิษณุพงศ พรมนต
จาสิบเอก ชุติเดช เอื้อศรี
จาสิบเอก ชุมพล ไกรสิงหสม
จาสิบเอก ชุมพล ศรีสรอย
จาสิบเอก ชุมพล อะโหสี
จาสิบเอก ชูเกียรติ คําตา
จาสิบเอก ชูเกียรติ มาพบ
จาสิบเอก ชูเกียรติ ยิ้มนาค
จาสิบเอก ชูชาติ คําวัง
จาสิบเอก ชูชาติ ศิริสวัสดิ์
จาสิบเอก ชูพงษ บุญมา
จาสิบเอก ชูวิทย ธรรมศิริ
จาสิบเอก ชูวิทย ไวรักษ
จาสิบเอก ชูศักดิ์ แฉลมภักดิ์
จาสิบเอก เชษฐา กอนแกว
จาสิบเอก เชาวริทธิ์ หวาเกตุ
จาสิบเอก เชาวฤทธิ์ รัตนบุตร

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก เชาวลิตย ทุมประสิทธิ์
จาสิบเอก เชิดชัย ชิดพันธ
จาสิบเอก เชิดชัย พรมฆาต
จาสิบเอก เชิดทูล อนุรุท
จาสิบเอก เชิดศักดิ์ พะนะลา
จาสิบเอก เชิดศักดิ์ เมืองแกว
จาสิบเอก โชค เดชา
จาสิบเอก โชคชัย กําเหนิดสิงห
จาสิบเอก โชคชัย คําแกว
จาสิบเอก โชคชัย ประชุมแดง
จาสิบเอก โชคชัย สิงหสุวรรณ
จาสิบเอก โชคชัย อยูสีมารักษ
จาสิบเอก โชคธนวัฒน สุขทอง
จาสิบเอก โชคอํานวย รัสมี
จาสิบเอก โชติพงศ ปุกยะดา
จาสิบเอก โชติวริทธิ์ ศรีธนะภูวัชร
จาสิบเอก ไชยพร ใตศรีโคตร
จาสิบเอก ไชยยศ จิตนิยม
จาสิบเอก ไชยยันต สุขธยารักษ
จาสิบเอก ไชยวัฒน ถูกจิตต
จาสิบเอก ไชยวัฒน นาวัลย
จาสิบเอก ไชยวัฒน วอยพิมพ
จาสิบเอก ไชยวัฒน แสงนาค
จาสิบเอก ไชยา ดวงใจ
จาสิบเอก ไชยา มะธิโตปะนํา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ซาสี จารู
จาสิบเอก ซูฟพยานติ์ เดชหามาตย
จาสิบเอก แซ็ค สวนนาขันธ
จาสิบเอก ฐปภน ฮะวังจู
จาสิบเอก ฐานพัฒน แกวเวียงคุณ
จาสิบเอก ฐาปกรณ ระยาอินทร
จาสิบเอก ฐิติพงศ ขันทพันธ
จาสิบเอก ฐิติพงษ อาทิตยสาม
จาสิบเอก ฐิติพันธุ อินทรสุขศรี
จาสิบเอก ฐิติวัชร อภิโชติศิริฉัตร
จาสิบเอก ณกรณ ออนวงษ
จาสิบเอก ณฐกร เสียงเลิศ
จาสิบเอก ณฐพล เพียรทําดี
จาสิบเอก ณทักษ พรมเวียง
จาสิบเอก ณปพงษ จันทรฝาย
จาสิบเอก ณพฐภพ ตุมทอง
จาสิบเอก ณพสิทธิ์ ออนทองคําไพศาล
จาสิบเอก ณรงค เกตุทอง
จาสิบเอก ณรงค เกรัมย
จาสิบเอก ณรงค คําเมือง
จาสิบเอก ณรงค เดชอุดม
จาสิบเอก ณรงค ตั้งเจริญกิจสกุล
จาสิบเอก ณรงค ทศหลา
จาสิบเอก ณรงค ทองลับ
จาสิบเอก ณรงค นันทวงศ

๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก ณรงคชัย บรรทัดพันธุ
จาสิบเอก ณรงคฤทธิ์ รอดบุญ
จาสิบเอก ณรงควิทย ราชา
จาสิบเอก ณรงคศักดิ์ คงดารา
จาสิบเอก ณรงคศักดิ์ ใจเย็น
จาสิบเอก ณรงคศักดิ์ ตั้งวังวิวัฒน
จาสิบเอก ณรงคศักดิ์ พลเยี่ยม
จาสิบเอก ณรงคศักดิ์ วันเพ็ญ
จาสิบเอก ณรงคศักดิ์ วิวิตรกุล
จาสิบเอก ณรงคศักดิ์ แสงเพชร
จาสิบเอก ณรงคศักดิ์ หมอโอสถ
จาสิบเอก ณัชฐปกรณ นามบุญ
จาสิบเอก ณัชพล พสุธาเลิศ
จาสิบเอก ณัชวัฒ ทองพันชั่ง
จาสิบเอก ณัฎฐพงษ ศักดิ์นุภาพ
จาสิบเอก ณัฏฐชัย ศรีชัย
จาสิบเอก ณัฏฐนันชัย โชติวิรุฬพงศ
จาสิบเอก ณัฏฐนัย แพงสุภา
จาสิบเอก ณัฏฐพล จุหิรัญ
จาสิบเอก ณัฐ ฉันทโชคนิมิตร
จาสิบเอก ณัฐชัย บุญอินทร
จาสิบเอก ณัฐติกรณ จันทถิระ
จาสิบเอก ณัฐนนท สวดสม
จาสิบเอก ณัฐนันท เจนขนบ
จาสิบเอก ณัฐพงศ ขัตติจิตร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓

จาสิบเอก ณัฐพงศ เย็นสมพงศ
จาสิบเอก ณัฐพงษ เกสโร
จาสิบเอก ณัฐพงษ จุยเรือง
จาสิบเอก ณัฐพงษ ชารีแสน
จาสิบเอก ณัฐพงษ ไตรทอง
จาสิบเอก ณัฐพงษ โยธินวิสิษฐ
จาสิบเอก ณัฐพงษ วงษบาท
จาสิบเอก ณัฐพงษ ศรหาร
จาสิบเอก ณัฐพงษ หินออน
จาสิบเอก ณัฐพร สุวรรณ
จาสิบเอก ณัฐพล จินตนานนท
จาสิบเอก ณัฐพล เจ็ดกฤษ
จาสิบเอก ณัฐพล ฉ่ํามะณี
จาสิบเอก ณัฐพล ชาญบัญชี
จาสิบเอก ณัฐพล เชิมชัยภูมิ
จาสิบเอก ณัฐพล ดําสนิท
จาสิบเอก ณัฐพล ถนอมทรัพย
จาสิบเอก ณัฐพล นางาม
จาสิบเอก ณัฐพล พึ่งเคหา
จาสิบเอก ณัฐพล วีระบรรณ
จาสิบเอก ณัฐพล ศิริวงษ
จาสิบเอก ณัฐพล สังขทอง
จาสิบเอก ณัฐพัธร ไพฑูรย
จาสิบเอก ณัฐพันธ จันทรเรือง
จาสิบเอก ณัฐภัทร ศูนยกลาง

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก ณัฐภูมิ จําปาทอง
จาสิบเอก ณัฐภูมิ อินผง
จาสิบเอก ณัฐวัฒ รุจิฉาย
จาสิบเอก ณัฐวัฒน คุมเยาว
จาสิบเอก ณัฐวัฒน วงคสีดา
จาสิบเอก ณัฐวัฒน สวนจิตร
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ กลวยกลาง
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ กอนทอง
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ กุณะพรม
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ แกวงาม
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ คลายทอง
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ ใจคํา
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ ใจสวย
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ ดุษฎีโรจน
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ ตั้งเลิศอรุณ
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ เตะเลาะ
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ ประนอม
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ ไมหวัน
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ สายสรอยเงิน
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ องคเชษฐ
จาสิบเอก ณัฐิวุฒิ นกเทศ
จาสิบเอก ณัฐิวุฒิ ยางทัด
จาสิบเอก ณัตพงศ กุลเกิด
จาสิบเอก ดนัย รักทวีสิน
จาสิบเอก ดนัย แสนมี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓

จาสิบเอก ดนุพล ใจเมธา
จาสิบเอก ดนุพล พลแสน
จาสิบเอก ดอกรัก ยอดเกตุ
จาสิบเอก ดอน ใจบุญ
จาสิบเอก ดานัย อุมอารมย
จาสิบเอก ดาวรุง คงเจริญ
จาสิบเอก ดําเนิน หนอคําหลา
จาสิบเอก ดํารงเกียรติ ฉุนพวง
จาสิบเอก ดํารงค จําใจ
จาสิบเอก ดํารงค ผิวเหลือง
จาสิบเอก ดํารงค พึ่งเพ็ง
จาสิบเอก ดํารงค สมพงษ
จาสิบเอก ดํารงคพล เจริญเนตร
จาสิบเอก ดํารงครักษ อภัยศรี
จาสิบเอก ดํารงศักดิ์ คงจันทร
จาสิบเอก ดิลก มนตรี
จาสิบเอก ดุลยมาเล็ก หมีนหมัน
จาสิบเอก ดุสิทธิ์ เนื่องจุย
จาสิบเอก เดชทพล วิมลภักดิ์
จาสิบเอก เดชา พุมมา
จาสิบเอก เดชา ศรีลาชัย
จาสิบเอก เดชา ศรีแสงโชติ
จาสิบเอก เดชาโชติ เย็นคงคา
จาสิบเอก เดชาธร สุวะศรี
จาสิบเอก เดชาวุฒ สุกหอม

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก เดโช แสนใจวุฒิ
จาสิบเอก เดน สุดาชัย
จาสิบเอก เดนชัย กันมะ
จาสิบเอก เดนชัย จิตหาญ
จาสิบเอก ตนสกุล กลึงสุวรรณ
จาสิบเอก ตระกูล หิตปราณีต
จาสิบเอก ตรีพบ กอนหิน
จาสิบเอก ตฤณ คงประเสริฐ
จาสิบเอก ตองชนะ โพบาย
จาสิบเอก ตันติกร เนาวบุตร
จาสิบเอก ติณณภพ ปานเกิด
จาสิบเอก ตุลา มงคลกุล
จาสิบเอก ไตรพล โพธิ์วิจิตร
จาสิบเอก ไตรรงค บํารุงศิลป
จาสิบเอก ถนอม มูลฉลู
จาสิบเอก ถนอมพงษ แพทยเกาะ
จาสิบเอก ถวัลยศักดิ์ สานุทัศน
จาสิบเอก ถวิล สําราญดี
จาสิบเอก ถาญาณสิทธิ์ โชติจินดานันท
จาสิบเอก ถาวร ทบวงษ
จาสิบเอก ถาวร เสียงดี
จาสิบเอก ทนงศักดิ์ กิจพยัคฆ
จาสิบเอก ทนงศักดิ์ แกวมาส
จาสิบเอก ทนงศักดิ์ ฉิมแยม
จาสิบเอก ทนงศักดิ์ มูลสมบัติ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓

จาสิบเอก ทนงศักดิ์ เหิงขุนทด
จาสิบเอก ทรงกลด โกจันทึก
จาสิบเอก ทรงชาย พลดงนอก
จาสิบเอก ทรงเดช วงษชาลี
จาสิบเอก ทรงพล กลัดเข็มทอง
จาสิบเอก ทรงพล บัวหลวง
จาสิบเอก ทรงยุทธ ปนทอง
จาสิบเอก ทรงฤทธิ์ รวมพรม
จาสิบเอก ทรงลักษณ นาคคํา
จาสิบเอก ทรงวิทย คูปถพี
จาสิบเอก ทรงศักดิ์ ทรงศิริโรจน
จาสิบเอก ทรงสิทธิ์ สวางงาม
จาสิบเอก ทวิช พุมฉายา
จาสิบเอก ทวิช ไวยพัฒน
จาสิบเอก ทวิชาติ วิชิต
จาสิบเอก ทวิท เอี่ยมสะอาด
จาสิบเอก ทวิทย เดชสถิต
จาสิบเอก ทวิพัฒิ มวงพิน
จาสิบเอก ทวี จันทรพัติ
จาสิบเอก ทวี นามเหลา
จาสิบเอก ทวี บุญตันบุตร
จาสิบเอก ทวี ผินนอก
จาสิบเอก ทวีป สูนประหัต
จาสิบเอก ทวีวุฒิ ภานุศรี
จาสิบเอก ทวีศักดิ์ กระแสโท

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก ทวีศักดิ์ เกลี้ยงประดิษฐ
จาสิบเอก ทวีศักดิ์ เครือวัลย
จาสิบเอก ทวีศักดิ์ ชากร
จาสิบเอก ทวีศักดิ์ เชิดชู
จาสิบเอก ทวีศักดิ์ หงษสิบสอง
จาสิบเอก ทศ ถากันหา
จาสิบเอก ทศพร จันทรา
จาสิบเอก ทศพร รังสินธุ
จาสิบเอก ทศพร สุกสง
จาสิบเอก ทศพร แสงดิษฐ
จาสิบเอก ทศพล ทัศเศษ
จาสิบเอก ทศพล ปรีชาจารย
จาสิบเอก ทศพล ปลื้มกมล
จาสิบเอก ทศพล พิกุลศรี
จาสิบเอก ทศพล พิมพบุตร
จาสิบเอก ทศพล รักชาติ
จาสิบเอก ทศพล ลาสกุล
จาสิบเอก ทศพล วิมูลคะ
จาสิบเอก ทศพล ศรีวรกุลวงศ
จาสิบเอก ทศพล อนประดิษฐ
จาสิบเอก ทศพล อยูผาสุข
จาสิบเอก ทองคูณ สารบรรณ
จาสิบเอก ทองจันทร ศรีสุข
จาสิบเอก ทองใบ สงคราม
จาสิบเอก ทองเปลว ชาญตะกั่ว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓

จาสิบเอก ทองเรียน อินทรวงษ
จาสิบเอก ทองสุข มีเคลือบ
จาสิบเอก ทองใส ดวงดี
จาสิบเอก ทักษิณ รักษาแสง
จาสิบเอก ทักสัน พรมศิริ
จาสิบเอก ทัดพงศ เรืองวิชา
จาสิบเอก ทัศนภูมิ คลายโอภาส
จาสิบเอก ทัศนะ ไทยนอย
จาสิบเอก ทิน ศาลางาม
จาสิบเอก ทินกร เลิศตะคุ
จาสิบเอก ทินกร อินทรงาม
จาสิบเอก ทิพากร ศรกิจ
จาสิบเอก ทิมากร จันทรหงอม
จาสิบเอก ทิวไสว สงนางรอง
จาสิบเอก ทิวา นากเทียน
จาสิบเอก ทีปกร รอดขันเมือง
จาสิบเอก ทีปกร หมันบุตร
จาสิบเอก เทพพร คําสี
จาสิบเอก เทพพิทักษ ทับภูธร
จาสิบเอก เทพวิทวัส จันปุย
จาสิบเอก เทพอํานวย จรัสดี
จาสิบเอก เทวนพ พิษณุแสง
จาสิบเอก เทอดเกียรติ แจงสวาง
จาสิบเอก เทอดทิพย นอยทิพย
จาสิบเอก เทิดพงษ จันทรชิต

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก เทิดศักดิ์ สุขกากิจ
จาสิบเอก เทิดศักดิ์ หนอทาว
จาสิบเอก เทียนชัย พันทะบัวศรี
จาสิบเอก เทียรชัย วงศพานิช
จาสิบเอก แทน สุขนา
จาสิบเอก ธง เชื้อสาย
จาสิบเอก ธงชัย กงแกว
จาสิบเอก ธงชัย กอกวังใน
จาสิบเอก ธงชัย ธรรมาธิวัฒน
จาสิบเอก ธงชัย ปรีแยม
จาสิบเอก ธงชัย เรืองศรี
จาสิบเอก ธณัฐชัย ตันติสัมพันธ
จาสิบเอก ธนกร เฉลยนาค
จาสิบเอก ธนกร แปนตระกูล
จาสิบเอก ธนกร พงษสุวรรณ
จาสิบเอก ธนกริช แกวเข็มทอง
จาสิบเอก ธนกฤต ขวัญเสน
จาสิบเอก ธนกฤต ขําดํา
จาสิบเอก ธนกฤต ทองสุข
จาสิบเอก ธนกฤต มาลี
จาสิบเอก ธนกฤต ใยโฉม
จาสิบเอก ธนกฤต รัตนพร
จาสิบเอก ธนกฤต สุรพิบูล
จาสิบเอก ธนกิจ บุญธรรม
จาสิบเอก ธนเทพ มานอก

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓

จาสิบเอก ธนธร ขาวสนิท
จาสิบเอก ธนพงศ นุมอวม
จาสิบเอก ธนพงษ ผูกดวง
จาสิบเอก ธนพร ชัชวาลยพันธ
จาสิบเอก ธนพล ดวงรัตน
จาสิบเอก ธนพล ธนะวรรณ
จาสิบเอก ธนพล บุตรสอน
จาสิบเอก ธนภัทร มูลไชยะ
จาสิบเอก ธนรักษ หงษเวียงจันทร
จาสิบเอก ธนรัฐ สุขเจริญ
จาสิบเอก ธนรัตน เกิดทรัพย
จาสิบเอก ธนวรรธน รินสบาย
จาสิบเอก ธนวัฒน ไกรธรรม
จาสิบเอก ธนวัฒน คลายสวน
จาสิบเอก ธนวัฒน สวัสดิ์โรจน
จาสิบเอก ธนวัฒน อบบุญ
จาสิบเอก ธนวิทย พันธุยิ่งยก
จาสิบเอก ธนเศรษฐ อินทเกษ
จาสิบเอก ธนสรณ มวงชุม
จาสิบเอก ธนัชเตชินท พาโสด
จาสิบเอก ธนัตถ แกนจําปา
จาสิบเอก ธนัติ ผลานาค
จาสิบเอก ธนากร กฤษแกว
จาสิบเอก ธนากร ธรรมศร
จาสิบเอก ธนากร พิมพทอง

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก ธนาดล กลีบบัว
จาสิบเอก ธนาทร พะสุโร
จาสิบเอก ธนาธร สุดประเสริฐ
จาสิบเอก ธนายุทธ ครุธแกว
จาสิบเอก ธนาสันต สายเพ็ชร
จาสิบเอก ธนิต บรรตะคุ
จาสิบเอก ธนิตศร นอยสวาง
จาสิบเอก ธนินทธานี มุงคุณจิรันธร
จาสิบเอก ธนิศร ภาคภูมิ
จาสิบเอก ธนุวัฒน คุปตถวัลยวงศ
จาสิบเอก ธเนต เครือออน
จาสิบเอก ธเนศ เมืองเงิน
จาสิบเอก ธเนศ เอี่ยมสอาด
จาสิบเอก ธเนศรศักดิ์ เนตรสุวรรณ
จาสิบเอก ธไนวัฒน อยูสุข
จาสิบเอก ธรรมนูญ นีละไพจิตร
จาสิบเอก ธรรมนูญ ไวยเวธา
จาสิบเอก ธรรมรักษ คณะพันธ
จาสิบเอก ธรรมรัตน รัตนอุดม
จาสิบเอก ธราดล ทองเกลี้ยง
จาสิบเอก ธราธร เครือพลับ
จาสิบเอก ธเรศ เทียนศิริ
จาสิบเอก ธวัช ตุมวงศา
จาสิบเอก ธวัช ปกษา
จาสิบเอก ธวัช ภักดีสุภผล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓

จาสิบเอก ธวัช ยะปะนันท
จาสิบเอก ธวัช อรรถนุสรณ
จาสิบเอก ธวัชชัย กล่ําสวัสดิ์
จาสิบเอก ธวัชชัย แกวกุย
จาสิบเอก ธวัชชัย ขุนพิลึก
จาสิบเอก ธวัชชัย คูณปา
จาสิบเอก ธวัชชัย งามไพบูลย
จาสิบเอก ธวัชชัย เชยกิจ
จาสิบเอก ธวัชชัย เต็งเมืองปก
จาสิบเอก ธวัชชัย ประดับ
จาสิบเอก ธวัชชัย ปยวงค
จาสิบเอก ธวัชชัย พลายยงค
จาสิบเอก ธวัชชัย พุมระชัฏ
จาสิบเอก ธวัชชัย มวงราช
จาสิบเอก ธวัชชัย มิ่งสุข
จาสิบเอก ธวัชชัย ยมนา
จาสิบเอก ธวัชชัย วัยนุศร
จาสิบเอก ธวัชชัย สัตยสม
จาสิบเอก ธวัชชัย สามารถ
จาสิบเอก ธวัฒ มะไลไธสง
จาสิบเอก ธัชกร มหัทธนขจร
จาสิบเอก ธาตรี สุทธายน
จาสิบเอก ธานิน เมธาธีรวุฒิ
จาสิบเอก ธานินทร คาเจริญ
จาสิบเอก ธานินทร เจียมทอง

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๗๘๔ จาสิบเอก ธานินทร
มนตรีกุล ณ อยุธยา
๗๘๕ จาสิบเอก ธานี นามศักดิ์
๗๘๖ จาสิบเอก ธานี ประสาทกิจ
๗๘๗ จาสิบเอก ธารี ทองพุม
๗๘๘ จาสิบเอก ธีรชัย ชาวยอง
๗๘๙ จาสิบเอก ธีรชาติ คุณลือชา
๗๙๐ จาสิบเอก ธีรเดช ทิมเครือจีน
๗๙๑ จาสิบเอก ธีรเดช ประชานันท
๗๙๒ จาสิบเอก ธีรพงศ เหรียญทอง
๗๙๓ จาสิบเอก ธีรพงษ วีระพันธุ
๗๙๔ จาสิบเอก ธีรพงษ ศรีจันทวงษ
๗๙๕ จาสิบเอก ธีรพล เครือสืบ
๗๙๖ จาสิบเอก ธีรพล จันทบูรณ
๗๙๗ จาสิบเอก ธีรพันธ คัมภีรกิจ
๗๙๘ จาสิบเอก ธีรยุทธ บุญเฉลียว
๗๙๙ จาสิบเอก ธีรยุทธ พลสิทธิ์
๘๐๐ จาสิบเอก ธีรยุทธ มาจุฬา
๘๐๑ จาสิบเอก ธีรรัตน ผิวเกลี้ยง
๘๐๒ จาสิบเอก ธีรวัฒน เกิดทอง
๘๐๓ จาสิบเอก ธีรวัฒน คําทาแค
๘๐๔ จาสิบเอก ธีรวัฒน ตาดไธสง
๘๐๕ จาสิบเอก ธีรวุฒิ เลี้ยงพรม
๘๐๖ จาสิบเอก ธีรศักดิ์ ฤทธิสมิต
๘๐๗ จาสิบเอก ธีรศักดิ์ สุขใส

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒

จาสิบเอก ธีรศักดิ์ แหยมราเริง
จาสิบเอก ธีระ เถาประไพ
จาสิบเอก ธีระ นุมประดิษฐ
จาสิบเอก ธีระ ปานรอด
จาสิบเอก ธีระ แสงพงษ
จาสิบเอก ธีระ หิรัญรัตน
จาสิบเอก ธีระพงค พลสุภาพ
จาสิบเอก ธีระพงษ เสียนนอก
จาสิบเอก ธีระพงษ โสทอง
จาสิบเอก ธีระพจน สุวรรณชื่น
จาสิบเอก ธีระยุทธ สุขขัง
จาสิบเอก ธีระวัฒน ธูปเทียน
จาสิบเอก ธีระวัฒน อนุรักษ
จาสิบเอก ธีระศักดิ์ สายนอย
จาสิบเอก ธีระสิทธิ์ สงวนใจซื่อ
จาสิบเอก ธีศิษฐ ชื่นมวง
จาสิบเอก เธียรธาวิน ทํามิ
จาสิบเอก นครินทร มาศขาว
จาสิบเอก นที ราชตา
จาสิบเอก นที เรือนอินทร
จาสิบเอก นนทิภพ นิ่มนวล
จาสิบเอก นพคุณ แสงเฟอง
จาสิบเอก นพดล ครองรับ
จาสิบเอก นพดล เดินขุนทด
จาสิบเอก นพดล นุมดี

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก นพดล พลุกระโทก
จาสิบเอก นพดล พิมพจันทร
จาสิบเอก นพดล พิศนอก
จาสิบเอก นพดล เลือกใช
จาสิบเอก นพดล วาสุชาติ
จาสิบเอก นพดล อินเตชะ
จาสิบเอก นพดล อุทธิยา
จาสิบเอก นพดล อุปละวงศ
จาสิบเอก นพนัฐ ชินพะวอ
จาสิบเอก นพพล เขื่อนกาว
จาสิบเอก นพรัตน คงทอง
จาสิบเอก นพรัตน ทองทิพย
จาสิบเอก นพรัตน สีดี
จาสิบเอก นพรัตน หมอปา
จาสิบเอก นพรุจ ยิ่งแสวงดี
จาสิบเอก นพฤทธิ์ จันอูด
จาสิบเอก นภดล อาจขาว
จาสิบเอก นภัค กะมุทา
จาสิบเอก นรชัย เกตุสอาด
จาสิบเอก นราธิพงษ ดีอินทร
จาสิบเอก นรินทร จันทร
จาสิบเอก นรินทร ทายนาวา
จาสิบเอก นรินทร เพริศแกว
จาสิบเอก นรินทร ยอดดอนไพร
จาสิบเอก นรินทรพงษ มั่นคง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒

จาสิบเอก นริศ เจิมนาค
จาสิบเอก นริศ ทากระเบา
จาสิบเอก นริศ ศรีนาค
จาสิบเอก นเรศ แถมมั่น
จาสิบเอก นเรศ อินเลี้ยง
จาสิบเอก นเรศร ภูลสวัสดิ์
จาสิบเอก นฤกร คงคลอด
จาสิบเอก นฤชัย พรมทา
จาสิบเอก นฤเชษฐ คชาอนันต
จาสิบเอก นฤดล ดวงเดือน
จาสิบเอก นฤเทพ ศรีใหม
จาสิบเอก นฤพนธ จงคดี
จาสิบเอก นฤพนธ สมบุญ
จาสิบเอก นฤมิต คูณขุนทด
จาสิบเอก นฤมิตร สัพโส
จาสิบเอก นวพงษ ดวงตา
จาสิบเอก นวโรจน พนมโชติ
จาสิบเอก นะเขต เต็มรัตน
จาสิบเอก นักรบ พรมดี
จาสิบเอก นักรบ วงคกลม
จาสิบเอก นัฐพล เครือแตง
จาสิบเอก นัฐพล ญาติฉิมพลี
จาสิบเอก นัฐพล สรอยทอง
จาสิบเอก นัฐวุฒิ คําภิรมย
จาสิบเอก นัทวุธ หอสุระพิทักษ

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก นันทพงศ กองแกว
จาสิบเอก นันทพล โปะประนม
จาสิบเอก นันทวัฒน คําสุข
จาสิบเอก นันทวัฒน หอมขจร
จาสิบเอก นันทวุฒิ ดีศรี
จาสิบเอก นันทศักดิ์ บุญรักษา
จาสิบเอก นันทะวัฒน เกษรสุวรรณ
จาสิบเอก นัยสิทธิ์ ปนตะทา
จาสิบเอก นาคินทร มาดี
จาสิบเอก นาซูฮา ดือรามะ
จาสิบเอก นาวิน นอยหาด
จาสิบเอก นิกร กันธิยะ
จาสิบเอก นิกร ชุมละมัย
จาสิบเอก นิกร ไชยวงษ
จาสิบเอก นิกร แทนฉิมพลี
จาสิบเอก นิคม ใจขาว
จาสิบเอก นิคม ยะเคหัง
จาสิบเอก นิติธร ตรุษไทย
จาสิบเอก นิตินัย วัฒนสนธิ
จาสิบเอก นิทัศน ทองเรือง
จาสิบเอก นิธิวัชร วสิษสินกุล
จาสิบเอก นิธิวิทย ลาลด
จาสิบเอก นิธิศรัณญ สุริวงศ
จาสิบเอก นินนาท วิเศษยิ่ง
จาสิบเอก นิผล ถิรสุทธินันท

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒

จาสิบเอก นิพนธ กอกนอย
จาสิบเอก นิพนธ ขาวสวัสดิ์
จาสิบเอก นิพนธ ทาแฮ
จาสิบเอก นิพนธ พวงพงษ
จาสิบเอก นิพนธ มงคล
จาสิบเอก นิพล มงคล
จาสิบเอก นิพัฒน แตเจริญ
จาสิบเอก นิพัทธ นิลสนธิ
จาสิบเอก นิมิต ชัยชนะ
จาสิบเอก นิมิตร พวงคํา
จาสิบเอก นิยม โพธิ์นอก
จาสิบเอก นิรัช คุณมี
จาสิบเอก นิรันดร เสนาวงษ
จาสิบเอก นิรันดร อินวิเชียร
จาสิบเอก นิรุจน คํางูเหลือม
จาสิบเอก นิรุท ธวัชทองปรีชา
จาสิบเอก นิวัฒน เพิ่มเติม
จาสิบเอก นิวัฒน สาลี
จาสิบเอก นิวัตร งามสมบัติ
จาสิบเอก นิวัติ ลาญาติ
จาสิบเอก นิเวศน อัดแอ
จาสิบเอก นิฮัมรี เจะดือราแม
จาสิบเอก นุกูล มีเงิน
จาสิบเอก เนิน คลองงาม
จาสิบเอก บงกช แทงทอง

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก บดินทร ใจบานเอื้อม
จาสิบเอก บรรจง บริคุต
จาสิบเอก บรรจง พลเยี่ยม
จาสิบเอก บรรจง สาทิพจันทร
จาสิบเอก บรรเจิด ทองจอน
จาสิบเอก บรรเจิด ใสนวล
จาสิบเอก บรรเจิด อรัญสวรรค
จาสิบเอก บรรชา จันทรฉาย
จาสิบเอก บรรดิษฐ ไตรวงคยอย
จาสิบเอก บรรดิษฐ สัมฤทธิ์
จาสิบเอก บรรทัด แอบเพชร
จาสิบเอก บรรลือศักดิ์ กําปุก
จาสิบเอก บริรักษ มีคช
จาสิบเอก บวรพงศ แผนเงิน
จาสิบเอก บัญชา เกิดมุสิก
จาสิบเอก บัญชา คําสีลา
จาสิบเอก บัญชา โคตรโยธา
จาสิบเอก บัญชา มวงศรี
จาสิบเอก บัญชา ลีลาศ
จาสิบเอก บัญชา วิรุณราช
จาสิบเอก บัญชา ศรีสังขงาม
จาสิบเอก บัญชา อาจญาทา
จาสิบเอก บัญชา อุทัยรังษี
จาสิบเอก บัณฑิต กุลุพงษ
จาสิบเอก บัณฑิต ภิรมยไทย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒

จาสิบเอก บัณฑิต วาดี
จาสิบเอก บัณฑิต หลวงซุย
จาสิบเอก บัณฑิต อารินทร
จาสิบเอก บัน สุดบุรินทร
จาสิบเอก บัวกัน แกววงค
จาสิบเอก บัวผัน กันยาประสิทธิ์
จาสิบเอก บํารุงพงษ เหมฤดี
จาสิบเอก บินแกว พลแสน
จาสิบเอก บุญเกิด จันทรอุน
จาสิบเอก บุญเกื้อ ทําเรือน
จาสิบเอก บุญชวย เสียงเย็น
จาสิบเอก บุญชอบ ฤกษสําราญ
จาสิบเอก บุญชอบ สรอยจักร
จาสิบเอก บุญชัย นุมฤทธิ์
จาสิบเอก บุญชาย กลัดเรือง
จาสิบเอก บุญชู ปนเพชร
จาสิบเอก บุญถม เวียงจันทร
จาสิบเอก บุญทม วิญญายงค
จาสิบเอก บุญทิ้ง กากีกุล
จาสิบเอก บุญเที่ยง โนนนอย
จาสิบเอก บุญธรรม ใจเรือน
จาสิบเอก บุญธรรม มณีโชติ
จาสิบเอก บุญธรรม ไลยนอก
จาสิบเอก บุญเธียร อุทุมพร
จาสิบเอก บุญมาก มีอาชา

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก บุญมี ชิณกะธรรม
จาสิบเอก บุญมี นุศาสตรสังข
จาสิบเอก บุญยะพบ ชาวปลายนา
จาสิบเอก บุญยิ่ง จาหนองหวา
จาสิบเอก บุญรวม อังฆะ
จาสิบเอก บุญรัตน วรรณษร
จาสิบเอก บุญฤทธิ์ รักวงค
จาสิบเอก บุญฤทธิ์ ละอองเดช
จาสิบเอก บุญลุ คําอุดม
จาสิบเอก บุญเลิศ ขอสุก
จาสิบเอก บุญเลิศ ขําศรี
จาสิบเอก บุญสง นางาม
จาสิบเอก บุญสืบ อูบทอง
จาสิบเอก บุญหนา กุผาลัง
จาสิบเอก บุญเหนือ เหลาพรม
จาสิบเอก บุญเหลือ เจริญสุช
จาสิบเอก บุญเหลือ ละภักดี
จาสิบเอก บุรานนท บุญมา
จาสิบเอก บุรินทร พงษยิ้ม
จาสิบเอก บุเรศ บัวสมบูรณ
จาสิบเอก บูรพา จิตธรรมมา
จาสิบเอก ปกรณ นิลโพธิ์กลาง
จาสิบเอก ปกรณเกียรติ กิจสิพงษ
จาสิบเอก ปกรณเกียรติ เกาเกลี้ยง
จาสิบเอก ปฎิภาณ กฤษณะพันธุ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ปฏิพล เติมใจ
จาสิบเอก ปฏิรูป วงศชนะ
จาสิบเอก ปฐมพงศ ทานคํา
จาสิบเอก ปฐมพัฒน วิมลจันทร
จาสิบเอก ปฐวพล กั่วพานิช
จาสิบเอก ปณัย โสมมาก
จาสิบเอก ปณิธิ แสงฤทธิ์
จาสิบเอก ปนัดพงษ สาพิมาน
จาสิบเอก ปภัสกัลป อ่ําเทศ
จาสิบเอก ประกิต ใหมสวัสดิ์
จาสิบเอก ประจวบ กรรมชะนะ
จาสิบเอก ประจักษ สุดตา
จาสิบเอก ประจักษ อินบาง
จาสิบเอก ประจัญ กองเกิด
จาสิบเอก ประจิม แตงทาว
จาสิบเอก ประฐม เรือนบุตร
จาสิบเอก ประดิษฐ ทะวัน
จาสิบเอก ประดิษฐ สาสังข
จาสิบเอก ประเดิม ผดุงชีพ
จาสิบเอก ประถม อนุกา
จาสิบเอก ประทีป ศรีดี
จาสิบเอก ประทุม เอี่ยมสําอางค
จาสิบเอก ประธาน อภิวัฒนศิริกุล
จาสิบเอก ประพัน รกไพร
จาสิบเอก ประพันธ เดนอุดม

๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก ประพันธ สุกันโท
จาสิบเอก ประพันธ สุวรรณดี
จาสิบเอก ประพิศ ใจงาม
จาสิบเอก ประภาส บุตรเจียมใจ
จาสิบเอก ประภาส พลสิทธิ์
จาสิบเอก ประภาส รุงศรี
จาสิบเอก ประมล คําหุน
จาสิบเอก ประมล สําเร
จาสิบเอก ประมวล มีทอง
จาสิบเอก ประมวล ไวยพาลี
จาสิบเอก ประมวล สันทาลุนัย
จาสิบเอก ประมาณ ปาคํา
จาสิบเอก ประยงค บุตรดี
จาสิบเอก ประยุทธ ชุมหลอ
จาสิบเอก ประยุทธ ศรีประดู
จาสิบเอก ประยูร ใตพรม
จาสิบเอก ประยูร สมพงษเจริญ
จาสิบเอก ประยูร หลักชัย
จาสิบเอก ประยูร อินทรนาง
จาสิบเอก ประวิช ปญจะสันต
จาสิบเอก ประวิท ศรีรักษา
จาสิบเอก ประวิทย จางวางเหลือง
จาสิบเอก ประวิทย สุขโสด
จาสิบเอก ประวิทย อางเงิน
จาสิบเอก ประวุธ ดานไธสง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ประสงค สีพลไกร
จาสิบเอก ประสงค สุธรรมวิจิตร
จาสิบเอก ประสพ ชูรัตน
จาสิบเอก ประสพชัย โตสมบัติ
จาสิบเอก ประสพสุข เรืองนนท
จาสิบเอก ประสาน กลิ่นจันทร
จาสิบเอก ประสิทธิ์ กิ่งกุล
จาสิบเอก ประสิทธิ์ จอมบารมี
จาสิบเอก ประสิทธิ์ เจริญสุข
จาสิบเอก ประสิทธิ์ นกดวน
จาสิบเอก ประสิทธิ์ เบียดนอก
จาสิบเอก ประสิทธิ์ เมืองนิล
จาสิบเอก ประสิทธิ์ ศรีนวล
จาสิบเอก ประสิทธิ์ หอมบรรเทิง
จาสิบเอก ประสิทธิพร ทับงาม
จาสิบเอก ประเสริฐ คงสัมฤทธิ์
จาสิบเอก ประเสริฐ ฉิมพลี
จาสิบเอก ประเสริฐ เดชมาก
จาสิบเอก ประเสริฐ แตงเมือง
จาสิบเอก ประเสริฐ มิ่งอุดมทรัพย
จาสิบเอก ประหยัด เขตนิมิตร
จาสิบเอก ประหยัด วันนู
จาสิบเอก ปรัชญา กําเหนิด
จาสิบเอก ปรัชญา ประทิมวรรณ
จาสิบเอก ปรัชญา รักวารินทร

๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก ปรัชพันธ ภาคยคุณาพัฒน
จาสิบเอก ปรัตถกร โพนขันธ
จาสิบเอก ปราการ การนอก
จาสิบเอก ปราโมทย ดีภักดิ์
จาสิบเอก ปราโมทย รัตนเมือง
จาสิบเอก ปราโมทย วิบูลยจันทร
จาสิบเอก ปราโมศ ปานทอง
จาสิบเอก ปริญญา กองโพธิ์
จาสิบเอก ปริญญา กายไธสง
จาสิบเอก ปริญญา การดี
จาสิบเอก ปริญญา งามประดิษฐ
จาสิบเอก ปริญญา จิตสวาง
จาสิบเอก ปริญญา ชะนะดัง
จาสิบเอก ปริญญา โยงกระโทก
จาสิบเอก ปริญญา อะหลี
จาสิบเอก ปริต พิมลเกตุ
จาสิบเอก ปริวัตร คํากลาง
จาสิบเอก ปริศักดิ์ ดํามณี
จาสิบเอก ปรีชา กมลนิธิเศรษฐ
จาสิบเอก ปรีชา เชิดสุข
จาสิบเอก ปรีชา นาวิลัย
จาสิบเอก ปรีชา นาแสวง
จาสิบเอก ปรีชา ประวะศรี
จาสิบเอก ปรีชา ราชติ
จาสิบเอก ปรีชา หมวดศรี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒

จาสิบเอก ปรีดา เจริญผล
จาสิบเอก ปรีดา มวงออน
จาสิบเอก ปรีดา ศรีชัยนาท
จาสิบเอก ปรีดา เสาวกูล
จาสิบเอก ปลิว แรงไมลด
จาสิบเอก ปวิตร สมจิตร
จาสิบเอก ปวีณกร โสดาดง
จาสิบเอก ปญญวัฒน วันจีน
จาสิบเอก ปญญา ดีสิน
จาสิบเอก ปญญา ปูนาศรี
จาสิบเอก ปญญา ภูเหมาะ
จาสิบเอก ปญญา สุวรรณ
จาสิบเอก ปญญา แสงขันธ
จาสิบเอก ปญญา หนูทอง
จาสิบเอก ปญญา หิรัญสุข
จาสิบเอก ปญญา อุตมะ
จาสิบเอก ปญญาพล มานทอง
จาสิบเอก ปณณวัชญ แอกทอง
จาสิบเอก ปททวี ทองเกลี้ยง
จาสิบเอก ปติกรณ ชางสาร
จาสิบเอก ปติรัตน ฐิตะปญญา
จาสิบเอก ปติวุฒิ บุญเฮา
จาสิบเอก ปยพงษ วงษศรี
จาสิบเอก ปยวัฒน สินธุชาติ
จาสิบเอก ปยะ ปุริโส

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก ปยะ เพี้ยนจันตรี
จาสิบเอก ปยะ อุมชู
จาสิบเอก ปยะชาติ ชูรัตน
จาสิบเอก ปยะชาติ เสาะโชค
จาสิบเอก ปยะนันต อนุอัน
จาสิบเอก ปยะพงษ สายยาโน
จาสิบเอก ปยะพงษ สายสุจริต
จาสิบเอก ปยะพงษ ออนเที่ยง
จาสิบเอก ปยะพล ทองอราม
จาสิบเอก ปุณโชติ ออนนอม
จาสิบเอก ปุณณเมธ ทรัพยประเสริฐ
จาสิบเอก ปุริมพัฒน ศิริวิมลฤทธิ์
จาสิบเอก เปรมชัย ปริปุรณะ
จาสิบเอก ผจญ หนูทอง
จาสิบเอก ผดุงศักดิ์ ขัดปญญา
จาสิบเอก ผัน บุญนิล
จาสิบเอก เผด็จศักดิ์ ศรีทรสุทธิ์
จาสิบเอก พงศกร กานนอย
จาสิบเอก พงศธร คูณแกว
จาสิบเอก พงศธร แถมพยัคฆ
จาสิบเอก พงศธร สุทธิสารากร
จาสิบเอก พงศธร อินทรโยธา
จาสิบเอก พงศพันธ พุมพวง
จาสิบเอก พงศภรณ จันทรเพ็ชร
จาสิบเอก พงศศักดิ์ ทรัพยทวี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก พงศสุวรรณ เมาลี
จาสิบเอก พงษเทพ ใจชอบ
จาสิบเอก พงษเทพ พาพันธุ
จาสิบเอก พงษนรินทร ไชยบุญเรือง
จาสิบเอก พงษนิกร วงคเรือน
จาสิบเอก พงษพันธ จันทรไพร
จาสิบเอก พงษพันธ ประเสริฐลาภ
จาสิบเอก พงษพิสุทธิ์ นาภูมิ
จาสิบเอก พงษระพี พุทธรัตน
จาสิบเอก พงษศักดิ์ คําประสาร
จาสิบเอก พงษศักดิ์ ทองแดง
จาสิบเอก พงษศักดิ์ นาคอินทร
จาสิบเอก พงษศักดิ์ ยะใหมวงค
จาสิบเอก พงษศักดิ์ สรรพคุณ
จาสิบเอก พงษสิริ คําเวียง
จาสิบเอก พจนา ดุจจันทึก
จาสิบเอก พชร วัฒนา
จาสิบเอก พชร ศรีสุนทรกิจ
จาสิบเอก พชรพล วันทอง
จาสิบเอก พญา เจริญสุข
จาสิบเอก พณุรักษ ปาญชนะ
จาสิบเอก พนม บุญล้ํา
จาสิบเอก พนม สอนเต็ม
จาสิบเอก พนม สุขันธ
จาสิบเอก พนม สุวรรณพรม

๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก พนมพร ปวงสุข
จาสิบเอก พนัส จงสําราญ
จาสิบเอก พนา ไกรษี
จาสิบเอก พยุงศักดิ์ บรรจุ
จาสิบเอก พยุงศักดิ์ สุขุม
จาสิบเอก พรชัย จําปาหอม
จาสิบเอก พรชัย ยาหิงส
จาสิบเอก พรชัย ยิ้มศรี
จาสิบเอก พรเทพ นพโรจน
จาสิบเอก พรเทพ พุมเพ็ชร
จาสิบเอก พรเทพ ยี่ภู
จาสิบเอก พรเทพ แสงพันธ
จาสิบเอก พรเทพย แยมจิตร
จาสิบเอก พรเทวราช ดําเหลื่อม
จาสิบเอก พรพรหม พุมโพธิ์
จาสิบเอก พรมเมธ อรุณศรี
จาสิบเอก พรรคพงษ ปรีดา
จาสิบเอก พรรณศักดิ์ บุญใหม
จาสิบเอก พรเลิศ วิมลทอง
จาสิบเอก พรศักดิ์ พรหมนุชิต
จาสิบเอก พรศักดิ์ หัสสุวรรณ
จาสิบเอก พรสวรรค กวยทอง
จาสิบเอก พรหมพิพัฒน พรมบาง
จาสิบเอก พรหมพิริยะ เทพพูนผล
จาสิบเอก พรหมพิสิฐ ยิ้มสบาย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก พรหมมาท คุมวงศ
จาสิบเอก พรหมลิขิต หอดขุนทด
จาสิบเอก พระรถ มณีบัว
จาสิบเอก พลกฤต เหมไธสงค
จาสิบเอก พลชัย กะรัตน
จาสิบเอก พลชัย โรจนวิภาต
จาสิบเอก พลนิกร หมั่นจิตร
จาสิบเอก พลภัทร สุวรรณโสภา
จาสิบเอก พลอนันต ขําจิตร
จาสิบเอก พลากร คลายสิงห
จาสิบเอก พลากรณ มุงคุณ
จาสิบเอก พสธร วังกาษร
จาสิบเอก พสิษฐ เถียรชะนํา
จาสิบเอก พะโยง มะโนดี
จาสิบเอก พัทธกร พันสาย
จาสิบเอก พัทธนันท มาดี
จาสิบเอก พันเทพ อะทะวงษา
จาสิบเอก พันธชิต พูลเพิ่ม
จาสิบเอก พันธทอง นนทศิริ
จาสิบเอก พันธลภ แสงทอง
จาสิบเอก พัลลภ ทัศนุรักษ
จาสิบเอก พัลลภ ปญญางาม
จาสิบเอก พัลลภ รอนในเมือง
จาสิบเอก พัสกร กุลกลอนแหว
จาสิบเอก พัสกร สาเรรัมย

๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก พานทอง แกวศรี
จาสิบเอก พิฆเนตร ผลยิ่ง
จาสิบเอก พิจิตร คําสองสี
จาสิบเอก พิจิตร หงษทอง
จาสิบเอก พิชฑกานต รอดกูล
จาสิบเอก พิชยพงศ สุขประสงค
จาสิบเอก พิชัย ทัพมงคล
จาสิบเอก พิชัย พรมภา
จาสิบเอก พิชัย มาดี
จาสิบเอก พิชิต ชาวฉนวน
จาสิบเอก พิชิต ฝารามี
จาสิบเอก พิชิต พิทักราษฎร
จาสิบเอก พิชิต อาจวิชัย
จาสิบเอก พิชิตพล จันทรตะเมา
จาสิบเอก พิเชตุ ใยโฉม
จาสิบเอก พิเชษฐ บัวหนู
จาสิบเอก พิเชษฐ วงคอามาตย
จาสิบเอก พิเชษฐ วงศดาว
จาสิบเอก พิเชษฐ สอนจันทร
จาสิบเอก พิเชษฐ หีมมะหมัด
จาสิบเอก พิเชษฐ บรรณาการ
จาสิบเอก พิเชษฐ เปยวงษ
จาสิบเอก พิเชษฐ ละลอกแกว
จาสิบเอก พิเชษฐ อธิกะ
จาสิบเอก พิทยา พรมแสงรัตน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก พิทยา สัมมาวรรณ
จาสิบเอก พิทักษ ใกลชิต
จาสิบเอก พิทักษ ตาไว
จาสิบเอก พิทักษ ผาไธสง
จาสิบเอก พิทักษ มวยดี
จาสิบเอก พิทักษ สีดาเพ็ง
จาสิบเอก พิทักษ สีหะไชย
จาสิบเอก พินิช ขนตา
จาสิบเอก พินิตยพงษ เครือโสม
จาสิบเอก พิพัฒน เขมา
จาสิบเอก พิพัฒน รีวงษ
จาสิบเอก พิพัฒน สิริทวีบุญ
จาสิบเอก พิพัฒน สุวรรณพงศ
จาสิบเอก พิมพพา จันทะวาลย
จาสิบเอก พิริยะ เลิศวิไลทรัพย
จาสิบเอก พิรุณ เสวกสุทธิ์
จาสิบเอก พิศ พวงหอม
จาสิบเอก พิศาล เกียรติพรเศรษฐ
จาสิบเอก พิศาล คีรีถิรกุล
จาสิบเอก พิศาล พูนรัมย
จาสิบเอก พิศาล สูงปานเขา
จาสิบเอก พิศิษฐ สุขอุดม
จาสิบเอก พิษณุ เชิงทวี
จาสิบเอก พิษณุ ดําเนิน
จาสิบเอก พิษณุ นวมนาคะ

๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก พิษณุ รอดพนภัย
จาสิบเอก พิษณุ เศรษฐี
จาสิบเอก พิษณุ สีสม
จาสิบเอก พิษณุ หงษเวียงจันทร
จาสิบเอก พิษณุ เหลาแหลม
จาสิบเอก พิสรรณ นาคเลื่อน
จาสิบเอก พิสิฐ สุขประสงค
จาสิบเอก พิสุทธิ์ โทชนบท
จาสิบเอก พีรเดช เดชปญญาวงษ
จาสิบเอก พีรเทพ ปนแตง
จาสิบเอก พีรพล ชอบทวี
จาสิบเอก พีรพัฒน ทองเทียบ
จาสิบเอก พีรพัฒน พรหมมณี
จาสิบเอก พีรพัฒน ลําดวน
จาสิบเอก พีรพัฒน ศรีจันทร
จาสิบเอก พีรพันธุ บุณยปรีชา
จาสิบเอก พีรยุทธ เพิ่มไธสง
จาสิบเอก พีรวิชญ สุรงครัตน
จาสิบเอก พีรศักดิ์ พันธศรี
จาสิบเอก พีรศักดิ์ พันธุไมเล็ก
จาสิบเอก พีรศิลป มันทรานนท
จาสิบเอก พีระ หองสินหลาก
จาสิบเอก พีระเกียรติ สุริยะวงศ
จาสิบเอก พีระชาติ นิวาสเวช
จาสิบเอก พีระพงษ พรมดีมา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก พีระพงษ พุกสุข
จาสิบเอก พีระพัฒน แกวยัง
จาสิบเอก พุทธภูมิ แผแผนทอง
จาสิบเอก พูนลาภ ปลั่งกลาง
จาสิบเอก พูนศักดิ์ พยับตรี
จาสิบเอก พูลทรัพย สาระรัตน
จาสิบเอก เพชรณรงค จับใจ
จาสิบเอก เพชรนรินทร ผลเจริญ
จาสิบเอก ไพจิตร ประเสริฐ
จาสิบเอก ไพฑูรย ขาวประพันธ
จาสิบเอก ไพฑูรย จิรวงศชัย
จาสิบเอก ไพฑูรย แซงดาว
จาสิบเอก ไพฑูรย สองเมือง
จาสิบเอก ไพบูรณ จันทรเพชร
จาสิบเอก ไพบูลย คชสาร
จาสิบเอก ไพบูลย เอี่ยมใจกลา
จาสิบเอก ไพบูลยกฤษณ พสุมาตร
จาสิบเอก ไพรวัลย สายลุน
จาสิบเอก ไพรวัลย สารคาม
จาสิบเอก ไพรัช จันทรลิ่ม
จาสิบเอก ไพรัช บุญจันทร
จาสิบเอก ไพรัช อัมพฤกษ
จาสิบเอก ไพรัตน สายศร
จาสิบเอก ไพโรจน ขุนฤทธิ์
จาสิบเอก ไพโรจน ชวงโชติ

๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก ไพโรจน บุริพันธ
จาสิบเอก ไพโรจน สุวรรณสังโส
จาสิบเอก ไพโรจน แสงพุม
จาสิบเอก ไพศาล เชาวดี
จาสิบเอก ไพศาล พุมพะเนิน
จาสิบเอก ไพศาล ยะคุณเขตต
จาสิบเอก ไพศาล ฤกษนอก
จาสิบเอก ไพอุดม มีสวนนิล
จาสิบเอก ฟรุกอน อิสลาม
จาสิบเอก ภคพล ฤทธิรักษ
จาสิบเอก ภคภณ ยิ่งยศ
จาสิบเอก ภควัตร เชิดสูงเนิน
จาสิบเอก ภทร ทองปอง
จาสิบเอก ภมร จิตบรรจง
จาสิบเอก ภัคธร วิชานํา
จาสิบเอก ภัควัฒน อินทแยม
จาสิบเอก ภัทธพงษ คงกะพันธ
จาสิบเอก ภัทรชัย โรจนวรรณะชัย
จาสิบเอก ภัทรพล นวลดอกไม
จาสิบเอก ภัทรพล เปยอยู
จาสิบเอก ภัทรวุฒิ ปญญาประทีป
จาสิบเอก ภัทรศักดิ์ ทรงวาส
จาสิบเอก ภาคภูมิ พิมภูธร
จาสิบเอก ภาคภูมิ เอี่ยมทอง
จาสิบเอก ภาณุ บุตรศรี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ภาณุชัย คูณกลาง
จาสิบเอก ภาณุเดช วงษสามารถ
จาสิบเอก ภาณุพงศ เคนไชยวงค
จาสิบเอก ภาณุวัฒน จันทรหอม
จาสิบเอก ภาณุวัฒน ปุริสาร
จาสิบเอก ภานุ นวลละออง
จาสิบเอก ภานุพงศ โนนริบูรณ
จาสิบเอก ภานุพรรณ บัวออน
จาสิบเอก ภานุวัฒน กิจวิจารณ
จาสิบเอก ภานุวัฒน ดาวเรือง
จาสิบเอก ภาราดร ดุษดินทร
จาสิบเอก ภาศกร นอกกระโทก
จาสิบเอก ภาษิวัต ทับทิมไสย
จาสิบเอก ภาสพงศ เพชรนอก
จาสิบเอก ภิญโญ ชัยสงคราม
จาสิบเอก ภิญโญ ยอดวิเศษ
จาสิบเอก ภูชิต พุฒเอก
จาสิบเอก ภูชิต สีหานาม
จาสิบเอก ภูธร กังวาลย
จาสิบเอก ภูบาล ธัญญาบาล
จาสิบเอก ภูเบศ บัวชื่น
จาสิบเอก ภูเบศ พงศถิ่น
จาสิบเอก ภูพิชิต วันเปรียงเถาว
จาสิบเอก ภูมรินทร มั่นการ
จาสิบเอก ภูมินทร รมโพธิ์

๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก ภูมิพันธ รายณะสุข
จาสิบเอก ภูมิภัทร โชติกุล
จาสิบเอก ภูมิสิทธิ์ นรินวงษ
จาสิบเอก ภูริช ผิรังคะเปาระ
จาสิบเอก ภูริชญ สังเกตุ
จาสิบเอก มงคล คนมั่น
จาสิบเอก มงคล จิตตแจม
จาสิบเอก มงคล โนนดี
จาสิบเอก มงคล ศักดิ์ศรี
จาสิบเอก มงคล อสุนีย
จาสิบเอก มงคล ออมกลาง
จาสิบเอก มณเทียร เทียนประสาท
จาสิบเอก มณเทียร สุชัยลังการ
จาสิบเอก มณีชัย โชติกลาง
จาสิบเอก มนชิต สุขสายอน
จาสิบเอก มนตชัย ศักดิ์ศรี
จาสิบเอก มนตชัย สิทธิหลา
จาสิบเอก มนตรี กันประกอบ
จาสิบเอก มนตรี คงเต็ม
จาสิบเอก มนตรี คอมโคตร
จาสิบเอก มนตรี ชูรัตน
จาสิบเอก มนตรี แดงดี
จาสิบเอก มนตรี ปรุรัตน
จาสิบเอก มนตรี ผลาชีวะ
จาสิบเอก มนตรี สุธรรมา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒

จาสิบเอก มนตรี อินชัวนี
จาสิบเอก มนตรี อินทรมา
จาสิบเอก มนัส ใจชอบงาม
จาสิบเอก มนัส ดอกสวย
จาสิบเอก มนัส ถนอมเชื้อ
จาสิบเอก มนัส บุญชัย
จาสิบเอก มนัส เรไร
จาสิบเอก มนัส สัมมาขันธ
จาสิบเอก มนัส สิงหเถื่อน
จาสิบเอก มนัสวินย สบายใจ
จาสิบเอก มนูศักดิ์ พุทธานนท
จาสิบเอก มรกต เกียรติวิลัย
จาสิบเอก มรกต สุดกลาง
จาสิบเอก มลชัย อุนสมัย
จาสิบเอก มะโรสลี วามะ
จาสิบเอก มะละเวต ลมพัน
จาสิบเอก มั่นเศรษฐ ธรรมสันต
จาสิบเอก มานพ ดวงแกว
จาสิบเอก มานพ นาเจิมพลอย
จาสิบเอก มานพ ปนลอย
จาสิบเอก มานพ มูณละศรี
จาสิบเอก มานพ ยอดมูลคี
จาสิบเอก มานพ อุไรขาม
จาสิบเอก มานพศักดิ์ ทาคําฟู
จาสิบเอก มานะ บุญหลา

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก มานะ พรมมินทร
จาสิบเอก มานะ โมกขรัตน
จาสิบเอก มานะ ลี่ผาสุข
จาสิบเอก มานัส มีบุญอนันต
จาสิบเอก มานิตย จําปาดวง
จาสิบเอก มานู เนยขํา
จาสิบเอก มาเนตร นิลนอย
จาสิบเอก มาโนช จันทรแพทยรักษ
จาสิบเอก มาโนช จันทรมณี
จาสิบเอก มาโนช ชัยโชติ
จาสิบเอก มาโนช มากิตติธร
จาสิบเอก มาโนชย จันมา
จาสิบเอก มีเกียรติ ยงคหนู
จาสิบเอก มีชัย วงศอักษร
จาสิบเอก มุสตอปา สะมะแอ
จาสิบเอก มูซา ขันธสนธิ์
จาสิบเอก มูลจิต ฉันสิมา
จาสิบเอก มูสา พรหมสวัสดิ์
จาสิบเอก มูฮัน โตะขุนหลัด
จาสิบเอก มูฮัมมะกัดดาฟ
อับดุลเลาะ
จาสิบเอก เมธัส ชัจชโยทิต
จาสิบเอก เมธา พงศกาสอ
จาสิบเอก เมธาวุฒิ คลังวิเชียร
จาสิบเอก เมธี จักรวุฒิชัย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก เมธี ชูจุย
จาสิบเอก เมธี ทนนาดี
จาสิบเอก เมือง ใชชาง
จาสิบเอก ไมตรี กลายกลาง
จาสิบเอก ไมตรี ดวงสิน
จาสิบเอก ไมตรี พันธจริยานุกูล
จาสิบเอก ยงยุทธ จันทรทองศรี
จาสิบเอก ยงยุทธ พงษประดิษฐ
จาสิบเอก ยงยุทธ พิทักราษฎร
จาสิบเอก ยงยุทธ พูลสนอง
จาสิบเอก ยงยุทธ วงษทองแยม
จาสิบเอก ยรรยงค เชื้อสุวรรณ
จาสิบเอก ยรรยงค ศรีภูธร
จาสิบเอก ยรรยงค หงษสูง
จาสิบเอก ยศธนัญ เวธิตะ
จาสิบเอก ยศพงษ ศรีแกว
จาสิบเอก ยศพัทธ เกียรติวชิรโภคิน
จาสิบเอก ยศพันธ ศรีประสิทธิ์
จาสิบเอก ยศวริศ กําเนิด
จาสิบเอก ยศศรัล จันทรังษี
จาสิบเอก ยอดชาย ขามเฒานอก
จาสิบเอก ยิ่งยศ สุขปลั่ง
จาสิบเอก ยืนยงค สุริโย
จาสิบเอก ยุคลเดช ดิษผึ้ง
จาสิบเอก ยุทธ แยมกลิ่น

๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก ยุทธการ เทียมทัศน
จาสิบเอก ยุทธชัย กําพรม
จาสิบเอก ยุทธชัย มวงสด
จาสิบเอก ยุทธชัย เสาโกมุท
จาสิบเอก ยุทธชัย แสนสุภา
จาสิบเอก ยุทธนา ดวงราษี
จาสิบเอก ยุทธนา บุตรา
จาสิบเอก ยุทธนา ฟาสาร
จาสิบเอก ยุทธนา เมฆหมอก
จาสิบเอก ยุทธนา สรอยนาค
จาสิบเอก ยุทธนา แสนศักดิ์
จาสิบเอก ยุทธนา อองสันเที๊ยะ
จาสิบเอก ยุทธนา เอมออน
จาสิบเอก ยุทธพงศ ชุมภู
จาสิบเอก ยุทธพงษ สืบใจถา
จาสิบเอก ยุทธพงษ ออนสี
จาสิบเอก ยุทธพล มาอน
จาสิบเอก ยุทธพล อันทะหวา
จาสิบเอก ยุทธพิสัย สายสินธุ
จาสิบเอก ยุทธภูมิ จุมศรี
จาสิบเอก ยุทธภูมิ พลธรรม
จาสิบเอก ยุทธภูมิ มีจันทร
จาสิบเอก ยุทธศักดิ์ ถุงทอง
จาสิบเอก ยุทธศักดิ์ เยี่ยมภูเขียว
จาสิบเอก ยุทธศักดิ์ ศรีทิพย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ยุทธศาสตร วัชรจิราโรจน
จาสิบเอก ยุทธศาสตร สายืน
จาสิบเอก ยุทธิ์ เสียงเล็ก
จาสิบเอก ยุรนันท ดอมไธสง
จาสิบเอก โยธิน จตุรทิศ
จาสิบเอก โยธิน สีบุดดา
จาสิบเอก โยธิน ฮะเฮ็ง
จาสิบเอก รชต คันทะ
จาสิบเอก รชต ศิลปชัย
จาสิบเอก รชต เหมือนมิ่ง
จาสิบเอก รชิษ เพ็ชรนอก
จาสิบเอก รณธิชัย รสจันทร
จาสิบเอก รณภพ ประเทพา
จาสิบเอก รณยุทธ รัชอินทร
จาสิบเอก รณฤทธิ์ ทอนไชย
จาสิบเอก รวิกร กลิ่นทอง
จาสิบเอก รวิพล ดอกดวง
จาสิบเอก ระบิล เทศนอก
จาสิบเอก รักชาติ เครือศรี
จาสิบเอก รักพงษ คุณวุฒิ
จาสิบเอก รังษิต ชมดี
จาสิบเอก รังสรร ประกอบกสิกรรม
จาสิบเอก รังสรรค พันธุจันทร
จาสิบเอก รังสรรค โพธินัย
จาสิบเอก รังสรรค อยูคํา

๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก รัชภูสิทธิ์ มีแสง
จาสิบเอก รัชเศรษฐ พงษนิธิศบวร
จาสิบเอก รัฐชภูมิ บุญมอญ
จาสิบเอก รัฐพล แกวสิน
จาสิบเอก รัฐพล หาดยาว
จาสิบเอก รัฐวิช คํากอง
จาสิบเอก รัฐวุธ รุงเรือง
จาสิบเอก รัฐสรรค พรหมนิ่ม
จาสิบเอก รัฐสิทธิ์ นกตอ
จาสิบเอก รัตชัย รูปสม
จาสิบเอก รัตติกร เสาแกว
จาสิบเอก รัตนศักดิ์ ชุณหสุวรรณ
จาสิบเอก ราชพลี ศรีวราลักษณ
จาสิบเอก ราชศักดิ์ เชาวชาญ
จาสิบเอก ราชัน นิยะมะ
จาสิบเอก ราชัน พรมแสง
จาสิบเอก ราชันย เกิดศักดิ์
จาสิบเอก ราเชน พุฒตาล
จาสิบเอก ราเชนทร เหนี่ยวผึ้ง
จาสิบเอก ราเชษฐ หมะหมัด
จาสิบเอก รามิตย ดุลดียิ่ง
จาสิบเอก ราเมศร วรรณทอง
จาสิบเอก ราวี ใยสูบ
จาสิบเอก รุงเกียรติ เกษสม
จาสิบเอก รุงธรรม คําสุขุม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก รุงนิรันต สุขสบาย
จาสิบเอก รุงเรือง งามเจริญพุทธศรี
จาสิบเอก รุงโรจน ดอนจังหรีด
จาสิบเอก รุงโรจน มั่นคง
จาสิบเอก รุงโรจน วอขวา
จาสิบเอก รุงฤทธิ์ คูเมง
จาสิบเอก รุงอรุณ กังวาล
จาสิบเอก เรวัตร จันทมาศ
จาสิบเอก เริงฤทธิ์ ปตถาพิมพ
จาสิบเอก เริงศักดิ์ เตือประโคน
จาสิบเอก เรืองวิทย เชียงพันธ
จาสิบเอก แรม อยูสุข
จาสิบเอก โรจนอนันต ชูราศรี
จาสิบเอก ฤทธา เมืองแสน
จาสิบเอก ฤทธิชัย ผองใส
จาสิบเอก ฤทธิเดช ชินบรรเทา
จาสิบเอก ฤทธิรงค คนมั่น
จาสิบเอก ลักษณ สังขกรณ
จาสิบเอก ลําดับ คํานอย
จาสิบเอก ลิขิต ยานันตา
จาสิบเอก ลือไกร ทศดี
จาสิบเอก เลิศชาย ลําไทรทอง
จาสิบเอก เลิศพิพัฒน ขัดสุยา
จาสิบเอก เลิศมงคล สิมลา
จาสิบเอก เลิศรักษ ไขแกว

๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก วงคนักรบ หนุนภักดี
จาสิบเอก วงศธร เคนเพ็ชรแสง
จาสิบเอก วชิรพล จายเพ็ง
จาสิบเอก วชิรวิชญ อัยสานนท
จาสิบเอก วชิรวิทย นามพรหม
จาสิบเอก วชิระ สิงหโตทอง
จาสิบเอก วชิราวุธ ลอยทอง
จาสิบเอก วรจักร สารรัตน
จาสิบเอก วรชัย ชินวงค
จาสิบเอก วรชาติ สิมกิ่ง
จาสิบเอก วรทศ จุมปา
จาสิบเอก วรนันท คงทอง
จาสิบเอก วรนิตย พิสดู
จาสิบเอก วรพล ทรัพยัย
จาสิบเอก วรเมธ พูนะกูล
จาสิบเอก วรยศ เพชรหนู
จาสิบเอก วรรณลบ เพชรสมบัติ
จาสิบเอก วรรณศักดิ์ หงษทอง
จาสิบเอก วรวสุ พัดสี
จาสิบเอก วรวัฒน ชิตบุตร
จาสิบเอก วรวัฒน ศุภเลิศ
จาสิบเอก วรวัฒน อุทัยนิน
จาสิบเอก วรวิทย กองคํา
จาสิบเอก วรวิทย คงประเสริฐ
จาสิบเอก วรวิทย คุมมงคล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก วรวิทย ปองโรคา
จาสิบเอก วรวิทย ปกกาโล
จาสิบเอก วรวิทย เพ็ญโพธิ์
จาสิบเอก วรวิทย โพธิ์สาสิม
จาสิบเอก วรวุฒิ ชาญชัย
จาสิบเอก วรวุฒิ นาชัยฤทธิ์
จาสิบเอก วรวุฒิ นุโพธิ์
จาสิบเอก วรวุฒิ ประสบลาภ
จาสิบเอก วรวุฒิ สิงหนาซาว
จาสิบเอก วรวุฒิ สีทาพุฒ
จาสิบเอก วรเศรษฐ ขันทอง
จาสิบเอก วรสิทธิ์ บุญธรรม
จาสิบเอก วรัญู ครุฑสิงห
จาสิบเอก วราเทพ ตั้งชูวงษ
จาสิบเอก วรายุทธ ดลเอี่ยม
จาสิบเอก วรายุทธ ปรอยกระโทก
จาสิบเอก วรายุทธ ยุทธหัตถี
จาสิบเอก วราวุฒิ เศษมาตร
จาสิบเอก วราวุธ แกวเกิด
จาสิบเอก วรุต ตอชีพ
จาสิบเอก วรุท นิระปะกะ
จาสิบเอก วโรดม จันทะแกว
จาสิบเอก วโรดม สิทธิสุวรรณ
จาสิบเอก วศิน เรืองศรี
จาสิบเอก วสันต ขวัญรอด

๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก วสันต ทองแมน
จาสิบเอก วสันต ไพฑูรยวงศ
จาสิบเอก วสันต รอดรุงเรือง
จาสิบเอก วสันต รื่นกาย
จาสิบเอก วสันต เวชยันตวาณิชชัย
จาสิบเอก วสันต เอี่ยมอิ่ม
จาสิบเอก วสิษฐ พันธุศักดิ์
จาสิบเอก วัชร ต.วัฒนผล
จาสิบเอก วัชรพงษ คํางาม
จาสิบเอก วัชรพงษ ใจมา
จาสิบเอก วัชรพงษ ตาละลักษมณ
จาสิบเอก วัชรพงษ เปลี่ยนรัมย
จาสิบเอก วัชรพงษ สนิทโกสัย
จาสิบเอก วัชรศักดิ์ เตียสกุล
จาสิบเอก วัชระ กันจู
จาสิบเอก วัชระ มาลัยไธสง
จาสิบเอก วัชระพงศ ปตตาโพธิ์
จาสิบเอก วัชรา มีระหงษ
จาสิบเอก วัชราวุฒิ รอดพวง
จาสิบเอก วัชรินทร ไขกล
จาสิบเอก วัชรินทร ธวัชไชย
จาสิบเอก วัชรินทร รุงแพน
จาสิบเอก วัชรินทร ศิริ
จาสิบเอก วัชรินทร อาภักดี
จาสิบเอก วัฒธนะชัย ธนะสีรังกูล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑

จาสิบเอก วัฒนา เฉื่อยนิ่ม
จาสิบเอก วันเฉลิม ปลัดทวม
จาสิบเอก วันชนะ พรมจันทร
จาสิบเอก วันชนะ สลาทองคํา
จาสิบเอก วันชัย เจริญศรี
จาสิบเอก วันชัย ซอนกลาง
จาสิบเอก วันชัย ดอดกระโทก
จาสิบเอก วันชัย ตั้งวินิจกุล
จาสิบเอก วันชัย พลอยนัด
จาสิบเอก วันนา วรรณวงศ
จาสิบเอก วัลลภ เขาวงษ
จาสิบเอก วัลลภ คิดถูก
จาสิบเอก วัลลภ ลีลาดี
จาสิบเอก วาริน นาคสวัสดิ์
จาสิบเอก วารุตติ์ คนบุญ
จาสิบเอก วิกร เติมแกว
จาสิบเอก วิจารณ ธรรมชอบ
จาสิบเอก วิชัย เขียวสวัสดิ์
จาสิบเอก วิชัย ปรือปรัง
จาสิบเอก วิชัย เผือกนอก
จาสิบเอก วิชัย รอดภัย
จาสิบเอก วิชัย สุขกําเนิด
จาสิบเอก วิชา แกวแสนชาติ
จาสิบเอก วิชาญ โตยิ่ง
จาสิบเอก วิชาญ สนพิมาย

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก วิชาญชัย ชูรัตน
จาสิบเอก วิชิต กาญจนเกตุ
จาสิบเอก วิชิต เขจรเฟอง
จาสิบเอก วิชิต นิ่มพานิช
จาสิบเอก วิชิต อางมัจฉา
จาสิบเอก วิเชษฐ จันทรมาศ
จาสิบเอก วิเชษฐ พลับทอง
จาสิบเอก วิเชียร จอยสูงเนิน
จาสิบเอก วิเชียร ทวีวรรณกิจ
จาสิบเอก วิเชียร พงคชนะ
จาสิบเอก วิเชียร ลาขัติ
จาสิบเอก วิเชียร เวฬุวนารักษ
จาสิบเอก วิเชียร สมงาม
จาสิบเอก วิเชียร สุริยา
จาสิบเอก วิฑูรย เปยมสกุล
จาสิบเอก วิฑูรย พรหมมา
จาสิบเอก วิถี แจมสุวรรณ
จาสิบเอก วิทธวัฒน ทองแข็ง
จาสิบเอก วิทย คงกล่ํา
จาสิบเอก วิทยา คําสิงหหา
จาสิบเอก วิทยา จันทรมาก
จาสิบเอก วิทยา ทรัพยสมบูรณ
จาสิบเอก วิทยา ทิพยมั่น
จาสิบเอก วิทยา บุญสูตร
จาสิบเอก วิทยา ใยลีอาง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑

จาสิบเอก วิทยา วงเวียน
จาสิบเอก วิทยา สวัสดิประภา
จาสิบเอก วิทยา สุขนอย
จาสิบเอก วิทยา สุดชัยพร
จาสิบเอก วิทยา สุริโย
จาสิบเอก วิทยา หินหาดหงษ
จาสิบเอก วิทวัส พลไกร
จาสิบเอก วิทวัส แววเพ็ชร
จาสิบเอก วิทัณศักดิ์ ชิดสนิท
จาสิบเอก วิทูร การเพียร
จาสิบเอก วิทูร ปวงประชัง
จาสิบเอก วิทูร อิ่มสําอางค
จาสิบเอก วินัด กุลโนนแดง
จาสิบเอก วินัตน ไชยสงค
จาสิบเอก วินัย นันตะสุข
จาสิบเอก วินัย ศรีเษม
จาสิบเอก วินัย สายจะโปะ
จาสิบเอก วินัย แสงเอม
จาสิบเอก วินัย เหมือนนรุท
จาสิบเอก วินัส มูลตรีปฐม
จาสิบเอก วิบูลย ตอสกุล
จาสิบเอก วิบูลย ศรีวรรณทอง
จาสิบเอก วิภาส พรมมา
จาสิบเอก วิรชาติ แววศรี
จาสิบเอก วิรวัฒน ดําอาจ

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก วิรัตน ประจันทรคีรี
จาสิบเอก วิรัตน พะพันทาง
จาสิบเอก วิรัตน พิมพโพธิ์
จาสิบเอก วิรัตน เหลืองออน
จาสิบเอก วิราวัฒน เปงศิริ
จาสิบเอก วิรุษ พรมสิงห
จาสิบเอก วิโรจน เจริญพัฒนไชย
จาสิบเอก วิโรจน บัววารี
จาสิบเอก วิโรจน มาตรสิงห
จาสิบเอก วิโรจน ไมรอด
จาสิบเอก วิโรจน วรนุช
จาสิบเอก วิโรจน สมศักดิ์
จาสิบเอก วิโรจน สุดเสนาะ
จาสิบเอก วิลาศ สีละขันธ
จาสิบเอก วิวัฒน วงคสุวรรณ
จาสิบเอก วิวัฒนชัย ไชยสลี
จาสิบเอก วิศณุพร พันธุถนอม
จาสิบเอก วิศรุต ไทยทะเล
จาสิบเอก วิศิษฐ วิจิตรชื่น
จาสิบเอก วิษณุ กรุดครบุรี
จาสิบเอก วิษณุ ขุนทอง
จาสิบเอก วิษณุ พวงเขม
จาสิบเอก วิษณุพงษ พรมนนท
จาสิบเอก วิสิทธิ์ เทียบพันธ
จาสิบเอก วิสิษฐ เสนอแกว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก วิสิษฐ อินดีสี
จาสิบเอก วิสุทธิ์ จันทณุรักษ
จาสิบเอก วิสุทธิ์ สายสวาสดิ์
จาสิบเอก วิสุทธิ์ สุทธิกุล
จาสิบเอก วิสูตร บุญถนอม
จาสิบเอก วีรชน หมอนันทา
จาสิบเอก วีรชัย นรชาญ
จาสิบเอก วีรชาติ มณีจันทร
จาสิบเอก วีรนงค รักงาม
จาสิบเอก วีรพล พุทธิ
จาสิบเอก วีรภัทร พรายแกว
จาสิบเอก วีรภัทร แสงจันทร
จาสิบเอก วีรยุทธ เฉยไสย
จาสิบเอก วีรยุทธ มวงงาม
จาสิบเอก วีรยุทธ ยอนประเสริฐ
จาสิบเอก วีรยุทธ รามแกว
จาสิบเอก วีรวุฒิ ไชยสลี
จาสิบเอก วีรวุฒิ ประสงค
จาสิบเอก วีรศักดิ์ กลวยนอก
จาสิบเอก วีรศักดิ์ อินทรประสิทธิ์
จาสิบเอก วีระ ภูมลี
จาสิบเอก วีระ รักษาจิตร
จาสิบเอก วีระชัย ดวงลําโกน
จาสิบเอก วีระชัย โพธิ์นอก
จาสิบเอก วีระชัย เรืองวิลัย

๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก วีระเชษฐ วุฒิสวัสดิ์
จาสิบเอก วีระเดช ชาวไชยา
จาสิบเอก วีระเดช ยืนนาน
จาสิบเอก วีระพงษ สุขบรม
จาสิบเอก วีระพล เดิมขุนทด
จาสิบเอก วีระพล ภาษาฐิติ
จาสิบเอก วีระพล ศรีสูงเนิน
จาสิบเอก วีระพล ศิริโชติ
จาสิบเอก วีระพล สุโพธิ์
จาสิบเอก วีระพันธ ธรรมมาพาณิชย
จาสิบเอก วีระยุทธ กลิ่นมณี
จาสิบเอก วีระยุทธ ทองสอาด
จาสิบเอก วีระยุทธ ปอมหิน
จาสิบเอก วีระวัฒน สุวรรณ
จาสิบเอก วีระศักดิ์ ขจรเพ็ชร
จาสิบเอก วีระศักดิ์ พินสุวรรณ
จาสิบเอก วีระศักดิ์ ลอดเคน
จาสิบเอก วีระศักดิ์ วงศคําจันทร
จาสิบเอก วีระศิษฐ ผลวิจิตร
จาสิบเอก วุฒิกร สาทะเล
จาสิบเอก วุฒิชัย ขึมจันทร
จาสิบเอก วุฒิชัย ทองแทง
จาสิบเอก วุฒิชัย รมยฤทธา
จาสิบเอก วุฒิพงษ บําเพ็ญ
จาสิบเอก วุฒิพงษ พิมสุตตะ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก วุฒิพงษ วงษาหาราช
จาสิบเอก วุฒิพงษ สุริยะกุล
จาสิบเอก วุฒิรัตน อินทะกนก
จาสิบเอก วุฒิวัฒน สุขศรี
จาสิบเอก วุฒิศักดิ์ โนนใหญ
จาสิบเอก เวธิน ชูศรีพัฒน
จาสิบเอก ไวยพจน ตรีพร
จาสิบเอก ศตพล ธปนวัฒนมงคล
จาสิบเอก ศตวรรษ จิตอารี
จาสิบเอก ศรชัย คําเคน
จาสิบเอก ศรนรินทร นาคพลกรัง
จาสิบเอก ศรวุฒิ มากมูล
จาสิบเอก ศรศักดิ์ คมขํา
จาสิบเอก ศรศิลป อินทยักษ
จาสิบเอก ศรัณย สุดสังข
จาสิบเอก ศรัณยู เสงี่ยมกลาง
จาสิบเอก ศรายุทธ กลาหาญ
จาสิบเอก ศรายุทธ เขียวกันยะ
จาสิบเอก ศรายุทธ ใจผอง
จาสิบเอก ศรายุทธ ใจพรมมา
จาสิบเอก ศรายุทธ บุตรเจริญ
จาสิบเอก ศรายุทธ ผองลาภ
จาสิบเอก ศรายุทธ ผายพิมาย
จาสิบเอก ศรายุทธ แพรพิชัย
จาสิบเอก ศราวุฒิ นาราช

๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก ศราวุฒิ เปรียบสม
จาสิบเอก ศราวุฒิ ลีดี
จาสิบเอก ศราวุธ คํามีรัตน
จาสิบเอก ศราวุธ ชายศรี
จาสิบเอก ศราวุธ ชินหงษ
จาสิบเอก ศราวุธ ดานแกว
จาสิบเอก ศราวุธ บุญมี
จาสิบเอก ศราวุธ พลวรรณ
จาสิบเอก ศราวุธ มหานิล
จาสิบเอก ศราวุธ สุขแกว
จาสิบเอก ศรีเพชร แกมขุนทด
จาสิบเอก ศรีไพร ผลาฤทธิ์
จาสิบเอก ศรีศักดิ์ สุขแสงเปลง
จาสิบเอก ศรีอุดร บุญยงค
จาสิบเอก ศักดา ทองเพ็ชร
จาสิบเอก ศักดิ์ขจร จาชัยภูมิ
จาสิบเอก ศักดิ์ชัย พันโกฎิ
จาสิบเอก ศักดิ์ชัย ภูมิดี
จาสิบเอก ศักดิ์ชาย บุญซอน
จาสิบเอก ศักดิ์ณรงค วงศวันดี
จาสิบเอก ศักดิ์ณริณ จงนบกลาง
จาสิบเอก ศักดิ์ตรีชัย วีระพันธ
จาสิบเอก ศักดิ์นรินทร เวียงคํา
จาสิบเอก ศักดิพงศ วงษนาค
จาสิบเอก ศักดิ์ศรี จันตะยอด

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ศักดิ์ศิษฏ จันทรรอด
จาสิบเอก ศักดิ์สยาม ดีพุม
จาสิบเอก ศักดิ์สิทธิ์ มีสมวิทย
จาสิบเอก ศักรินทร โพธิ์ศรี
จาสิบเอก ศักรินทร เสียงออน
จาสิบเอก ศาทิพ จิตรแนน
จาสิบเอก ศานิตย เฮ็งนิรันดร
จาสิบเอก ศาสน ชาวงษ
จาสิบเอก ศิริ จําเนียรกาล
จาสิบเอก ศิริชัย โพธิ์สุวรรณ
จาสิบเอก ศิริโชค ฮาสูงเนิน
จาสิบเอก ศิริเดช ปนสวน
จาสิบเอก ศิริยุทธ มาทัน
จาสิบเอก ศิลาชัย
ลาภสุระเทียนทอง
จาสิบเอก ศิลาพรต ภูสิงหา
จาสิบเอก ศิวกร บุญกัณฑ
จาสิบเอก ศิวกร รินฤทธิ์
จาสิบเอก ศิวพล จังพานิช
จาสิบเอก ศิวพล มวงชุม
จาสิบเอก ศิวัชญ โสภาพร
จาสิบเอก ศุภกร คุปตโรจนอังกูร
จาสิบเอก ศุภกร ธิจักรแปง
จาสิบเอก ศุภกร นามใหม
จาสิบเอก ศุภกร ยศถานี

๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก ศุภกฤต ขาเหล็ก
จาสิบเอก ศุภกิจ บุญเอื้อ
จาสิบเอก ศุภชัย เขียวหอม
จาสิบเอก ศุภชัย นิลเพ็ชร
จาสิบเอก ศุภชัย แนวบุตร
จาสิบเอก ศุภเชษฐ ฉลวยศรี
จาสิบเอก ศุภณัฏฐ ศิริฉัตรตานนท
จาสิบเอก ศุภรักษ ภูสวัสดิ์
จาสิบเอก ศุภฤกษ พิมพจันทร
จาสิบเอก ศุภวัฒน จันจิระ
จาสิบเอก ศุภวิชญ แกวบานเหลา
จาสิบเอก ศุภวิชญ คงศักบัน
จาสิบเอก ศุภเวช อินทรสังข
จาสิบเอก ศุภักษร วรฉัตรวิทยา
จาสิบเอก เศกศักดิ์ แผวสัตรู
จาสิบเอก เศวต สัตยพนา
จาสิบเอก ษิครินทร กลิ่นพงษา
จาสิบเอก สงกรานต ใบยา
จาสิบเอก สงกรานต อุตรชน
จาสิบเอก สงา ออมทรัพย
จาสิบเอก สถาพร กลิ่นอาจ
จาสิบเอก สถาพร จันตี
จาสิบเอก สถาพร บุญมาเลิศ
จาสิบเอก สถิต จันทรคูเมือง
จาสิบเอก สถิต ดาสุวรรณ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐

จาสิบเอก สถิตย จิตรเสงี่ยม
จาสิบเอก สถิตย บานศิลา
จาสิบเอก สถิตย ศรีมณียงค
จาสิบเอก สนทรรศน อ่ําเงิน
จาสิบเอก สนธยา โบขุนทด
จาสิบเอก สนธยา พรหมเวียง
จาสิบเอก สนธยา วงษบุตร
จาสิบเอก สนม สมัครสมาน
จาสิบเอก สนอง นนกระโทก
จาสิบเอก สนอง บุญชู
จาสิบเอก สนัด คิดหา
จาสิบเอก สนิท รวมสุข
จาสิบเอก สภา เตชนันท
จาสิบเอก สมเกียรติ ชุนไรฟน
จาสิบเอก สมเกียรติ วันมี
จาสิบเอก สมควร พรมเงิน
จาสิบเอก สมควร สังฆะสร
จาสิบเอก สมคิด จันทรแดง
จาสิบเอก สมคิด ทับทิมศรี
จาสิบเอก สมคิด พลแกว
จาสิบเอก สมจิตร ทองนาค
จาสิบเอก สมเจต โคสี
จาสิบเอก สมเจตน วิลัยเลิศ
จาสิบเอก สมใจ นิเลิศรัมย
จาสิบเอก สมใจ วัฒนกูล

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก สมใจ สมจิต
จาสิบเอก สมชัย พรมศรียนันท
จาสิบเอก สมชาติ ขันทอง
จาสิบเอก สมชาติ เจนสําโรง
จาสิบเอก สมชาติ ไชยคํา
จาสิบเอก สมชาติ พนะสัน
จาสิบเอก สมชาติ เลพล
จาสิบเอก สมชาติ วิจิตร
จาสิบเอก สมชาติ สุทธิรอด
จาสิบเอก สมชาติ อารมณดี
จาสิบเอก สมชาย คําแสนเดช
จาสิบเอก สมชาย ฉั่วศรีวงษ
จาสิบเอก สมชาย ทองสุม
จาสิบเอก สมชาย บุญรักษ
จาสิบเอก สมชาย พิจันทร
จาสิบเอก สมชาย มะลิทอง
จาสิบเอก สมชาย ยอดนิน
จาสิบเอก สมชาย วัฒนะ
จาสิบเอก สมชาย ศรีกันทอง
จาสิบเอก สมชาย ศรีจันทร
จาสิบเอก สมชาย ศิริบุรมย
จาสิบเอก สมชาย ศิริวัฒนะ
จาสิบเอก สมชาย สิงหโต
จาสิบเอก สมชาย อยูหมื่นไวย
จาสิบเอก สมโชค แพรกเมือง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก สมดุลย จางสี
จาสิบเอก สมเด็จ ดวงวิเศษ
จาสิบเอก สมเดช บุญโกมุด
จาสิบเอก สมนึก คงนิมิตร
จาสิบเอก สมนึก จันดีปุน
จาสิบเอก สมนึก ถูกใจ
จาสิบเอก สมนึก นิลพันธ
จาสิบเอก สมนึก มาฉาย
จาสิบเอก สมบัติ คงกะพี้
จาสิบเอก สมบัติ จันทรศิริ
จาสิบเอก สมบัติ ปนแกว
จาสิบเอก สมบุญ จันทรชาญ
จาสิบเอก สมบุญ พงษแสนรักษ
จาสิบเอก สมบูรณ คําประพันธ
จาสิบเอก สมบูรณ เพชรเด็ด
จาสิบเอก สมประสงค งามละมาย
จาสิบเอก สมประสงค จีนดี
จาสิบเอก สมพงษ กิจชํานิ
จาสิบเอก สมพงษ คําสิงห
จาสิบเอก สมพงษ จิระยา
จาสิบเอก สมพงษ พื้นแสน
จาสิบเอก สมพงษ มาหา
จาสิบเอก สมพงษ สังขแยม
จาสิบเอก สมพร ศรีนามะ
จาสิบเอก สมพล กลิ่นหอม

๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก สมพล ภูวงศ
จาสิบเอก สมพิศ เพ็ชรคง
จาสิบเอก สมเพียร สวนเสมอ
จาสิบเอก สมภพ จันฝาก
จาสิบเอก สมภพ พงษสุวรรณ
จาสิบเอก สมภพ สุขวิญญา
จาสิบเอก สมโภชน ทัศนศรี
จาสิบเอก สมโภชน สอนราษฎร
จาสิบเอก สมยศ แสหลิม
จาสิบเอก สมร ประสีระเตสัง
จาสิบเอก สมรักษ ทิ้งเหม
จาสิบเอก สมฤกษ บุญดา
จาสิบเอก สมวัตร กรรเจียก
จาสิบเอก สมศักดิ์ กลิ่นดาว
จาสิบเอก สมศักดิ์ เขียวคํา
จาสิบเอก สมศักดิ์ ชอบสอาด
จาสิบเอก สมศักดิ์ เติมวิเศษ
จาสิบเอก สมศักดิ์ ปานสุวรรณ
จาสิบเอก สมศักดิ์ ผงเสนห
จาสิบเอก สมศักดิ์ พานทอง
จาสิบเอก สมศักดิ์ พุทธสุด
จาสิบเอก สมศักดิ์ มงคลวัจน
จาสิบเอก สมศักดิ์ รักษสกุล
จาสิบเอก สมศักดิ์ สาพล
จาสิบเอก สมศักดิ์ สุนยานัย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก สมศักดิ์ หนูโดด
จาสิบเอก สมสวน ดวนสันเทียะ
จาสิบเอก สมสิน อุทาน
จาสิบเอก สมหมาย กาหลง
จาสิบเอก สมหมาย จันทา
จาสิบเอก สมหมาย ชัยหงษ
จาสิบเอก สมหมาย ศรีวิลัย
จาสิบเอก สมัชญ มีเนียม
จาสิบเอก สมัย กาฬภักดี
จาสิบเอก สมัย แกวมงคล
จาสิบเอก สมิทธิ์ แสนสุข
จาสิบเอก สยมภู นาคธน
จาสิบเอก สยาม กําเนิดเมือง
จาสิบเอก สยาม จิตรหาญ
จาสิบเอก สยามเขต เทิบจันทึก
จาสิบเอก สรรเสริญ เรืองสิริรฤทัย
จาสิบเอก สรวุติ อินทโกษี
จาสิบเอก สรศักดิ์ บุญธรรม
จาสิบเอก สรายุทธ ศรีวะโสภา
จาสิบเอก สรายุทธ แสงนาค
จาสิบเอก สรายุธ รักษาภักดี
จาสิบเอก สราวุฒิ จุลอักษร
จาสิบเอก สราวุฒิ ใจเมืองคน
จาสิบเอก สราวุธ เชิดศรี
จาสิบเอก สราวุธ ทองจับหลัก

๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก สราวุธ ศุภเลิศ
จาสิบเอก สราวุธ สงสุรีย
จาสิบเอก สฤษดิ์ ลาพิมพ
จาสิบเอก สฤษดิ์ชัย อุทัยเลี้ยง
จาสิบเอก สวรรค บุญรักษ
จาสิบเอก สวเรศ จารุวรรณรัตน
จาสิบเอก สวัสดิ์ ทองดี
จาสิบเอก สอนทอง กอพุฒ
จาสิบเอก สักกริน คงเจริญ
จาสิบเอก สัญญา คําดี
จาสิบเอก สัญญา นาคแดง
จาสิบเอก สัญญา ประเสริฐ
จาสิบเอก สัญญา ยอจันทร
จาสิบเอก สัณห คลายแจง
จาสิบเอก สันต มั่งเจริญ
จาสิบเอก สันติ กลิ่นรอด
จาสิบเอก สันติ กุสี
จาสิบเอก สันติ แกวกันยา
จาสิบเอก สันติ ชากลาง
จาสิบเอก สันติ ชาวแหลง
จาสิบเอก สันติ ดวงมูล
จาสิบเอก สันติ ดาโรจน
จาสิบเอก สันติ ทองคํา
จาสิบเอก สันติ เวทการ
จาสิบเอก สันติ สันตะโร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐

จาสิบเอก สันติ สาระทรัพย
จาสิบเอก สันติ สุขสาม
จาสิบเอก สันติ สุวรรณประทีป
จาสิบเอก สันติ หองริ้ว
จาสิบเอก สันติ อรรถเวทิน
จาสิบเอก สันติชัย กลาหาญ
จาสิบเอก สันติชัย เชื้อเหิม
จาสิบเอก สันติภาพ ทองดวง
จาสิบเอก สันติสุข ถุงออด
จาสิบเอก สันทัด พรสุรัตน
จาสิบเอก สันทัศน โพธิ์ใส
จาสิบเอก สัมพันธ ชื่นชม
จาสิบเอก สัมพันธ ตะตะ
จาสิบเอก สัมพันธ ธรรมมะ
จาสิบเอก สัมพันธ ระวังวงศ
จาสิบเอก สัมฤทธิ์ ฉวีวงค
จาสิบเอก สัมฤทธิ์ ปยทัตพันธ
จาสิบเอก สัมฤทธิ์ พันตรีเกิด
จาสิบเอก สากล ลัทธิธรรม
จาสิบเอก สาคร กิตตะพัตร
จาสิบเอก สาคร ชนะศรี
จาสิบเอก สาคร ชางคิด
จาสิบเอก สาคร พรมวัง
จาสิบเอก สาคร พานิช
จาสิบเอก สาคร ลังกาพินธุ

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก สาคร สุรสิงห
จาสิบเอก สาธร ปราบจินดา
จาสิบเอก สาธิต เจตนเสน
จาสิบเอก สาธิต ทึกจีน
จาสิบเอก สาธิต มาชมสมบูรณ
จาสิบเอก สานนท เมืองนาค
จาสิบเอก สามแสง กําจัดภัย
จาสิบเอก สามารถ บุญเล็ก
จาสิบเอก สามารถ บุญหนุน
จาสิบเอก สามารถ ประมูลจาใส
จาสิบเอก สามารถ มากรัตน
จาสิบเอก สายชล คุณเจริญ
จาสิบเอก สายชล ดวนรับรัมย
จาสิบเอก สายชล สถิตยบุตร
จาสิบเอก สายยัณห พูนุช
จาสิบเอก สายยุทธ งามแสง
จาสิบเอก สายสืบ สมโภชน
จาสิบเอก สายัณห จิตรา
จาสิบเอก สายัณห ยศบุรี
จาสิบเอก สายัณห รังสรรคปญญา
จาสิบเอก สายัน มูลแกน
จาสิบเอก สาโรจน ดาวเรือง
จาสิบเอก สาโรจน ทองอยู
จาสิบเอก สําเนียง จันทรวิเศษ
จาสิบเอก สํารอง ไชยภักดี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก สําราญ กิจนอก
จาสิบเอก สําราญ ธิเขียว
จาสิบเอก สําราญ พันธะยอด
จาสิบเอก สําราญ ศรีสวัสดิ์
จาสิบเอก สําราญ เสือผู
จาสิบเอก สําเร็จ เทพศิริ
จาสิบเอก สําเริง ชางจันทร
จาสิบเอก สําเริง หวลกระโทก
จาสิบเอก สิงหคํา สิงหเชื้อ
จาสิบเอก สิงหศักดิ์ อินทวัฒน
จาสิบเอก สิทธิ พูนเพิ่ม
จาสิบเอก สิทธิชัย งามประดิษฐ
จาสิบเอก สิทธิชัย ใจเย็น
จาสิบเอก สิทธิชัย ชาติไทย
จาสิบเอก สิทธิชัย เนียมแจง
จาสิบเอก สิทธิชัย บุญถวน
จาสิบเอก สิทธิชัย พันธุธัช
จาสิบเอก สิทธิโชค สุขคณาลักษณ
จาสิบเอก สิทธิเดช บริบูรณ
จาสิบเอก สิทธินันท มาดา
จาสิบเอก สิทธิพงค ธงเฉลิม
จาสิบเอก สิทธิพงศ กาบเกษร
จาสิบเอก สิทธิพงศ สันชิต
จาสิบเอก สิทธิพงษ ศรีเกษม
จาสิบเอก สิทธิพงษ สมสนุก

๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก สิทธิพร เกงกลา
จาสิบเอก สิทธิพร งามมีศรี
จาสิบเอก สิทธิพร ตองทรัพย
จาสิบเอก สิทธิพร นาควงศ
จาสิบเอก สิทธิพร พรหนองแสน
จาสิบเอก สิทธิพร มารศรี
จาสิบเอก สิทธิพล จิตรยั่งยืน
จาสิบเอก สิทธิพล หองริ้ว
จาสิบเอก สิทธิพันธ สายยางหลอ
จาสิบเอก สิทธิศักดิ์ ทุมที
จาสิบเอก สิทธิศักดิ์ มุยทองคุง
จาสิบเอก สินชัย จันทรแกว
จาสิบเอก สินธู ชุมกมล
จาสิบเอก สิรภพ จันทริภูพล
จาสิบเอก สิริพงศ มาคําสาย
จาสิบเอก สิริพงษ เดชสุภา
จาสิบเอก สิริพงษ โปจังหรีด
จาสิบเอก สืบวงศ เกิดปาน
จาสิบเอก สุกิจจณัฐ ฉวีอินทร
จาสิบเอก สุกิตติ์ เจริญวณิชยวิศาล
จาสิบเอก สุขสรรค ทวาสิน
จาสิบเอก สุขุม จีนโน
จาสิบเอก สุจิต บุญประคอง
จาสิบเอก สุจิตร บุญฤทธิ์
จาสิบเอก สุจินดา มิ่งเมือง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก สุจินต ขันสํารี
จาสิบเอก สุจินต ใหลสกุล
จาสิบเอก สุชาติ ธนธนานนท
จาสิบเอก สุชาติ นอยกรัด
จาสิบเอก สุชาติ นาสูง
จาสิบเอก สุชาติ ปานกระโทก
จาสิบเอก สุชาติ ผองสูงเนิน
จาสิบเอก สุชาติ ศรีเมือง
จาสิบเอก สุชาติ อรชุน
จาสิบเอก สุชิณ ทองเต็ม
จาสิบเอก สุเชษฐ สาสนันท
จาสิบเอก สุด เพ็งทับ
จาสิบเอก สุดเขต สถาปนากรณ
จาสิบเอก สุทธิการ สนองทิพากร
จาสิบเอก สุทธิไกร ปญญา
จาสิบเอก สุทธิชัย ใจจุมปา
จาสิบเอก สุทธินนท สีสุวอ
จาสิบเอก สุทธินันต สุวดิษฐ
จาสิบเอก สุทธิพงษ ดวงเลิศ
จาสิบเอก สุทธิพงษ ลาเบาะ
จาสิบเอก สุทธิพงษ เหลาลาภะ
จาสิบเอก สุทธิพงษ อินทแกว
จาสิบเอก สุทธิรักษ คงสันนิวาส
จาสิบเอก สุทธิรักษ พลอยประดับ
จาสิบเอก สุทธิศักดิ์ ฑีฆาวงค

๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก สุทน ตั้งอยูดี
จาสิบเอก สุทัศน ดอนจันทรทิม
จาสิบเอก สุทัศน พัวพันธุ
จาสิบเอก สุทิน คําพาณิชย
จาสิบเอก สุทิน บุญธรรม
จาสิบเอก สุทิน อินทรชํานาญ
จาสิบเอก สุเทพ การะคุณ
จาสิบเอก สุเทพ กุลีธรรม
จาสิบเอก สุเทพ เชิงหอม
จาสิบเอก สุเทพ เพิ่มเพียร
จาสิบเอก สุเทพ รัตนา
จาสิบเอก สุเทพ ราญไพร
จาสิบเอก สุเทพ แสนสามารถ
จาสิบเอก สุเทพ หริคําภา
จาสิบเอก สุเทียบ การันต
จาสิบเอก สุธนย เกษตรสกุล
จาสิบเอก สุธา รัตนจันทร
จาสิบเอก สุธีวัฒน ภูเงิน
จาสิบเอก สุนทร ธระเสนา
จาสิบเอก สุนทร นนตานอก
จาสิบเอก สุนทร สิงหจรรยา
จาสิบเอก สุนทร เสือกลับ
จาสิบเอก สุนทร แหยมนุช
จาสิบเอก สุนทร ออนจอย
จาสิบเอก สุนทร ออนนวม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก สุนทรสุทธิ์ พันธุ
จาสิบเอก สุนัดดา นราศร
จาสิบเอก สุนัน ผิวอุน
จาสิบเอก สุนันท ปยะนันท
จาสิบเอก สุนัย นามโสภา
จาสิบเอก สุเนตร แสวงรัมย
จาสิบเอก สุเนตร หมีไพร
จาสิบเอก สุเนตร หาญสุโพธิ์
จาสิบเอก สุบัน ใจมั่น
จาสิบเอก สุปชัย เพชรโกษี
จาสิบเอก สุประสิทธิ์ หวังดีกลาง
จาสิบเอก สุปวีณ รื่นกมล
จาสิบเอก สุพจน ขนอนคราม
จาสิบเอก สุพจน คูสุรัตน
จาสิบเอก สุพจน ถ้ําหิน
จาสิบเอก สุพจน ทารส
จาสิบเอก สุพจน ทิมทอง
จาสิบเอก สุพจน บุตรวงษ
จาสิบเอก สุพจน ละมอม
จาสิบเอก สุพจน อุนเรียน
จาสิบเอก สุพรชัย หมอเมือง
จาสิบเอก สุพรรณ เรืองผิว
จาสิบเอก สุพันธ เกียรติโพธิ์
จาสิบเอก สุพิงค ดวงจันทร
จาสิบเอก สุพี เมืองผุย

๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก สุภชัย ปกกาเวสา
จาสิบเอก สุภชัย วัฒนสุขนนท
จาสิบเอก สุภณ ฤาชัยราม
จาสิบเอก สุภาพ ชองสาร
จาสิบเอก สุภาพ ศรีละวรรณโณ
จาสิบเอก สุภาพ อินทรกระทึก
จาสิบเอก สุมนตรี อินทะแสง
จาสิบเอก สุเมธ บุหลันศรีชาติ
จาสิบเอก สุเมธ รัตนพันธุ
จาสิบเอก สุเมธ วงศพุทธคํา
จาสิบเอก สุเมธ อรามกุล
จาสิบเอก สุเมศ วงศา
จาสิบเอก สุรกิจ วงษวัฒน
จาสิบเอก สุรชัย ไชยรัตน
จาสิบเอก สุรชัย บุญธรรม
จาสิบเอก สุรชัย เพ็ชรยิ้ม
จาสิบเอก สุรชัย ไพรสิงห
จาสิบเอก สุรชัย ศรีหนองหาง
จาสิบเอก สุรชัย สีอวน
จาสิบเอก สุรชัย สุมนตธรรมกุล
จาสิบเอก สุรชัย หมัดละ
จาสิบเอก สุรชา คําบา
จาสิบเอก สุรชาติ จําปาทอง
จาสิบเอก สุรชาติ สุคันธพงศ
จาสิบเอก สุรชาติ ใสยกุล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก สุรเชษฐ ขําทัศน
จาสิบเอก สุรเชษฐ เสือนอย
จาสิบเอก สุรเดช ไชยบุตร
จาสิบเอก สุรเดช เที่ยงตรง
จาสิบเอก สุรเดช ประกอบบัว
จาสิบเอก สุรเดช สุวัฒนภักดีพงศ
จาสิบเอก สุรเนตร พิชัย
จาสิบเอก สุรพงษ งามละมัย
จาสิบเอก สุรพงษ เฉยฉิม
จาสิบเอก สุรพงษ วรดี
จาสิบเอก สุรพงษ แสนบาน
จาสิบเอก สุรพล ขาวงาม
จาสิบเอก สุรพล เข็มสุข
จาสิบเอก สุรพล ใจงาม
จาสิบเอก สุรพล ชุมภู
จาสิบเอก สุรพล สะใบพร
จาสิบเอก สุรวิทยา สายแกว
จาสิบเอก สุรศักดิ์ คงเพียรธรรม
จาสิบเอก สุรศักดิ์ บุญชู
จาสิบเอก สุรศักดิ์ ผลมาก
จาสิบเอก สุรศักดิ์ ศิลปชัย
จาสิบเอก สุรศักดิ์ สมสกุล
จาสิบเอก สุรศักดิ์ สุริหงษ
จาสิบเอก สุรสิทธิ์ คุมกัน
จาสิบเอก สุรสิทธิ์ สารทอง

๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก สุรสิทธิ์ สุขออง
จาสิบเอก สุระ สะอาดโอษฐ
จาสิบเอก สุระเดช ยกสงวน
จาสิบเอก สุระพงษ แกวปานกัน
จาสิบเอก สุระศักดิ์ ยอดดี
จาสิบเอก สุรัช จินะการ
จาสิบเอก สุรัชน สุขกาย
จาสิบเอก สุรัตน งามประจบ
จาสิบเอก สุรัตน สิงหเรือง
จาสิบเอก สุริยน สิงหโขด
จาสิบเอก สุริยะ วิวัฒนศิริ
จาสิบเอก สุริยัน นาคํา
จาสิบเอก สุริยันต นาคชัง
จาสิบเอก สุริยันต สุขประเสริฐ
จาสิบเอก สุริยา ไกรวาป
จาสิบเอก สุริยา บุญนาดี
จาสิบเอก สุริยา ภูโตนนา
จาสิบเอก สุริยา เมอมะนา
จาสิบเอก สุริโย ยศคําลือ
จาสิบเอก สุฤทธิ์ ยิ่งกําแหง
จาสิบเอก สุไลมาน สังยาหยา
จาสิบเอก สุวรรณ จันทรรอน
จาสิบเอก สุวรรณ เต็มดวง
จาสิบเอก สุวรรณ มาลัย
จาสิบเอก สุวรรณ รัตนยั่งยืนยงค

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐

จาสิบเอก สุวรรณ สวยงาม
จาสิบเอก สุวัชชัย บุญปลูก
จาสิบเอก สุวัฒน กงแกว
จาสิบเอก สุวัฒน แชมชอย
จาสิบเอก สุวัฒน โพธิแสง
จาสิบเอก สุวัฒนชัย เสนามา
จาสิบเอก สุวิชา อยูบุญ
จาสิบเอก สุวิทชา บัวตะคุ
จาสิบเอก สุวิทย กุลศรี
จาสิบเอก สุวิทย คํานา
จาสิบเอก สุวิทย จิตรสงา
จาสิบเอก สุวิทย จิตรักษ
จาสิบเอก สุวิทย บุตรพรม
จาสิบเอก สุวิทย วุฒิงาม
จาสิบเอก สุวิทย สุขขํา
จาสิบเอก สุวิทย สุดสายออ
จาสิบเอก เสกสรร ปรีดาพันธุ
จาสิบเอก เสกสรร ศรแกว
จาสิบเอก เสกสรรค เทียบหวา
จาสิบเอก เสกสรรค ปานนาค
จาสิบเอก เสงี่ยม เสารแกว
จาสิบเอก เสถียร ผาจันดา
จาสิบเอก เสนห จันทรเส็ง
จาสิบเอก เสนห วิเศษพงษ
จาสิบเอก เสนีย ทศพร

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก เสริมวิทย อิ่มชื่น
จาสิบเอก เสริมศักดิ์ ใจมิตร
จาสิบเอก เสริมศักดิ์ รักษกระโทก
จาสิบเอก เสริมศักดิ์ ศรีภิรมย
จาสิบเอก เสรี สีขาว
จาสิบเอก เสรีชน โสธาตุ
จาสิบเอก เสรีภาพ ปฐมทศพร
จาสิบเอก เสวียน สังคาร
จาสิบเอก แสงระวีย ถนอมวงษ
จาสิบเอก แสวง ทองดี
จาสิบเอก แสวงชัย วงคจันทร
จาสิบเอก โสดา ศรีจุลลา
จาสิบเอก โสธร อุรารักษ
จาสิบเอก โสภณ นามชุม
จาสิบเอก โสภณ ยิ้มละมัย
จาสิบเอก โสภณ โสภณ
จาสิบเอก โสฬส สวัสดิมงคล
จาสิบเอก หนิวาด อุหมะ
จาสิบเอก หนึ่ง อุราแกว
จาสิบเอก หนุม เนียมสุคนธสกุล
จาสิบเอก หนูกัน นามไพร
จาสิบเอก หนูจันทร อินสีนา
จาสิบเอก หัสชัย ขมินทกูล
จาสิบเอก หัสนัย ไกรลาส
จาสิบเอก หาญ บัวลอย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐

จาสิบเอก หาญชัย เรืองสุขสุด
จาสิบเอก เหรียญ ศรีเพชร
จาสิบเอก เหลี่ยม ทองกร
จาสิบเอก องอาจ เนื้อไม
จาสิบเอก อณุรักษ สมวรรณ
จาสิบเอก อดิรุจ รวมทอง
จาสิบเอก อดิศร ปทมาวิไล
จาสิบเอก อดิศร มาสิงห
จาสิบเอก อดิศร รักษาชนม
จาสิบเอก อดิศร แสนบุญ
จาสิบเอก อดิศร หมื่นสังข
จาสิบเอก อดิศักดิ์ ธรรมวงค
จาสิบเอก อดิศักดิ์ สุนิลหงษ
จาสิบเอก อดิศักดิ์ โสภาราษฎร
จาสิบเอก อดิสรณ เวาสันเทียะ
จาสิบเอก อดุล อินทรพามา
จาสิบเอก อดุลย ก่ําบุญมา
จาสิบเอก อดุลย จักปน
จาสิบเอก อดุลย มลโมลี
จาสิบเอก อดุลย วิวัฒน
จาสิบเอก อดุลย สําราญ
จาสิบเอก อดุลย หมื่นบุญเปง
จาสิบเอก อธิคม เพียรสมผล
จาสิบเอก อธิพงศ มีสะอาด
จาสิบเอก อธิวัฒน นิลศรี

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก อธิวัฒน วงศที
จาสิบเอก อธิวัตน ทนะขวาง
จาสิบเอก อนันต จันตะ
จาสิบเอก อนันต นาเมืองรักษ
จาสิบเอก อนันต ปองทาว
จาสิบเอก อนันต โพธิสาร
จาสิบเอก อนันต หองแซง
จาสิบเอก อนันต ออนสาคร
จาสิบเอก อนันตสิทธิ์ พุมมาลา
จาสิบเอก อนันท คงเมือง
จาสิบเอก อนิรุต อินทะสอน
จาสิบเอก อนิรุทธิ์ ดวงงา
จาสิบเอก อนิวัฒน ประวรรณถา
จาสิบเอก อนุ แกวอรุณ
จาสิบเอก อนุกุล เทสมุทร
จาสิบเอก อนุกูล เชยหอม
จาสิบเอก อนุกูล พลายเพ็ชร
จาสิบเอก อนุชา กะหมัง
จาสิบเอก อนุชา แกนแทน
จาสิบเอก อนุชา งานวิชา
จาสิบเอก อนุชา จันทรรุง
จาสิบเอก อนุชา สินดี
จาสิบเอก อนุชาติ สงวนรักษ
จาสิบเอก อนุชิต แสงทอง
จาสิบเอก อนุพงศ สดสีทอง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก อนุพงษ พรหมบุญสุข
จาสิบเอก อนุพนธ สดแสงจันทร
จาสิบเอก อนุพันธ ทองจิตร
จาสิบเอก อนุพันธ วงษา
จาสิบเอก อนุรักษ กันอยู
จาสิบเอก อนุรักษ ขอนโคกสูง
จาสิบเอก อนุรักษ จินดาวงศ
จาสิบเอก อนุรักษ เดชสอน
จาสิบเอก อนุรักษ พุมโพธิ์
จาสิบเอก อนุรักษ ศรีพูล
จาสิบเอก อนุรักษ สมใจ
จาสิบเอก อนุรักษ อองอน
จาสิบเอก อนุวัฒ หมายมี
จาสิบเอก อนุวัฒน สมบูรณ
จาสิบเอก อนุวัฒิ โคตรหาซาว
จาสิบเอก อนุวัตร เอี้ยงมี
จาสิบเอก อนุศร สุนทรชัย
จาสิบเอก อนุศักดิ์ ปญญาไว
จาสิบเอก อนุสรณ ฉัตรรักษา
จาสิบเอก อนุสรณ ชัยดา
จาสิบเอก อนุสรณ เทวะสิทธิ์
จาสิบเอก อนุสรณ บุญปลอด
จาสิบเอก อนุสรณ เปรมเพชร
จาสิบเอก อนุสรณ มวลชัยภูมิ
จาสิบเอก อนุสรณ วงศศรีลา

๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก อนุสรณ ศิโรรัตนพาณิชย
จาสิบเอก อนุสรณ ศิลป
จาสิบเอก อนุสรณ สุขแลว
จาสิบเอก อนุสรณ สุมี
จาสิบเอก อนุสรณ สุวรรณหงษ
จาสิบเอก อโนชา มนัสพิทยา
จาสิบเอก อโนทัย วงศอนุสรณ
จาสิบเอก อบ สมเทพ
จาสิบเอก อภัยเดช สวางแกว
จาสิบเอก อภิชัย กูดาอี
จาสิบเอก อภิชัย พรหมพันใจ
จาสิบเอก อภิชัย สังขทอง
จาสิบเอก อภิชาติ กลิ่นบุหงา
จาสิบเอก อภิชาติ ดวงมณี
จาสิบเอก อภิชาติ นามเริง
จาสิบเอก อภิชาติ สมศิริ
จาสิบเอก อภิชาติ สีแสง
จาสิบเอก อภิชาติ สุภะนานัย
จาสิบเอก อภิชิต วิเชียร
จาสิบเอก อภิเชษฐ เกิดไกแกว
จาสิบเอก อภิเดช พอบุตรดี
จาสิบเอก อภิเดช มะวงค
จาสิบเอก อภินันท ถุงสมบัติ
จาสิบเอก อภิรักษ จักรสุวรรณ
จาสิบเอก อภิรักษ โทนัน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐

จาสิบเอก อภิรักษ ธรรมวิหาร
จาสิบเอก อภิลักษณ สมจิตต
จาสิบเอก อภิวัฒน ตะลุมพุก
จาสิบเอก อภิวัฒน สุวะเสน
จาสิบเอก อภิวิชญ งามถิ่น
จาสิบเอก อภิศักดิ์ วรรณวรกุล
จาสิบเอก อภิเศก ตนสกุล
จาสิบเอก อภิสิทธิ์ นามเริง
จาสิบเอก อมร คะนะมะ
จาสิบเอก อมร มวงมี
จาสิบเอก อมร ศราคนี
จาสิบเอก อมร ศรีประไพ
จาสิบเอก อมรเทพ คลายเครือ
จาสิบเอก อมรเทพ สุขนิรันดร
จาสิบเอก อมรพงษ วงคโยโพ
จาสิบเอก อรรฐชัย หนูอุไร
จาสิบเอก อรรณพ ทองแกว
จาสิบเอก อรรถชัย ดวงจันทร
จาสิบเอก อรรถพร ชวยพูล
จาสิบเอก อรรถพล พรมมา
จาสิบเอก อรรถพันธ ถาอุปชิต
จาสิบเอก อรุณ แกวจันทร
จาสิบเอก อรุณ ประจง
จาสิบเอก อรุณ พลนุย
จาสิบเอก อรุณ พันธรักษ

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก อรุณศักดิ์ เกตุศักดิ์
จาสิบเอก อรุณศักดิ์ ศรีจันทร
จาสิบเอก อลงกต ไกรกิจราษฎร
จาสิบเอก อลงกต ชลาภิรมย
จาสิบเอก อวยชัย งามกนก
จาสิบเอก อวิรุทธ กิ่งนรา
จาสิบเอก ออน บํารุงพล
จาสิบเอก อัครเดช ถาวรจิตร
จาสิบเอก อัครเดช วงษไตรภาต
จาสิบเอก อัครเดช สําแดงเดช
จาสิบเอก อัครเดช สุวรรณมาโจ
จาสิบเอก อัครพล ปนเนียม
จาสิบเอก อัฏฐากร เดชวัฒนมงคล
จาสิบเอก อัฑฒฐภูวิศ เทพนามวงศ
จาสิบเอก อัตธสิท คะดุน
จาสิบเอก อับดุลมานะ ลีมูสา
จาสิบเอก อัมรินทร คงทน
จาสิบเอก อัมรินทร พุมอยู
จาสิบเอก อัมฤทธิ์ วัฒนจงกล
จาสิบเอก อัศชา จันทปา
จาสิบเอก อัศวิน ชินพร
จาสิบเอก อัศวิน ศรีสวัสดิ์
จาสิบเอก อัษฎาวุฒิ ศรัทธาคลัง
จาสิบเอก อากา นรบุตร
จาสิบเอก อาคม ของหลิม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก อาคม จันทรากิตติพงษ
จาสิบเอก อาคม อนงคทอง
จาสิบเอก อาชวัล สุกใส
จาสิบเอก อาซมิง อารง
จาสิบเอก อาณัติ ทองคํา
จาสิบเอก อาดูลย โพธิ์กลั่น
จาสิบเอก อาทิตย โตไกรลักษณ
จาสิบเอก อาทิตย บุญยก
จาสิบเอก อาทิตย บุญสุข
จาสิบเอก อาทิตย พิมพา
จาสิบเอก อาทิตย พูลยม
จาสิบเอก อาทิตย โพธิ์ตาทอง
จาสิบเอก อาทิตย ฟกมอญ
จาสิบเอก อาทิตย โรจนันท
จาสิบเอก อาทิตย ลักขษร
จาสิบเอก อาทิตย ศรีเจียม
จาสิบเอก อาทิตย อินเผือก
จาสิบเอก อานนท เงินจีน
จาสิบเอก อานนท ดลแลหมัน
จาสิบเอก อานนท เถาสุวรรณ
จาสิบเอก อานนท ลี้หยง
จาสิบเอก อาภากร พูลเจริญศิลป
จาสิบเอก อารมณ เพชรแยม
จาสิบเอก อาลักณ สิ่วไธสง
จาสิบเอก อาสาฬ งามกระโทก

๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก อาหลี สิรินาราภัทร
จาสิบเอก อํานวย ทานะเวช
จาสิบเอก อํานวยพร ออนละมัย
จาสิบเอก อํานาจ ขัดชุมภู
จาสิบเอก อํานาจ คลองการงาน
จาสิบเอก อํานาจ คํามา
จาสิบเอก อํานาจ ไชยชุน
จาสิบเอก อํานาจ พุมพวง
จาสิบเอก อํานาจ พูลศิริ
จาสิบเอก อํานาจ ยะไชย
จาสิบเอก อํานาจ โยธะคง
จาสิบเอก อํานาจ ศรีใส
จาสิบเอก อํานาจ สนธิ
จาสิบเอก อํานาจ เอี่ยมจํารัส
จาสิบเอก อําพร ทองสี
จาสิบเอก อําพร ศรีโยธี
จาสิบเอก อําพล พินิจ
จาสิบเอก อําพัน สะนิละ
จาสิบเอก อําพันธ คณะแสวง
จาสิบเอก อําหมัด อิสลาม
จาสิบเอก อิงคยุทธ อินทรชัย
จาสิบเอก อิทธิพงษ กรวยสวัสดิ์
จาสิบเอก อิทธิพล บัวผึ้ง
จาสิบเอก อิทธิพล ประภาสวัสดิ์
จาสิบเอก อิทธิพล ศุภรานันท

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก อิทธิพล แสงหาร
จาสิบเอก อิทธิรุต ชินโคตร
จาสิบเอก อิทธิฤทธิ์ อุปพงศ
จาสิบเอก อินสวน คํายาว
จาสิบเอก อิศรา เกสโร
จาสิบเอก อิศราชัย ไพเราะ
จาสิบเอก อิศริน ธนูสา
จาสิบเอก อิศเรศ เหลาบริรักษสุข
จาสิบเอก อิสระ แกวกุล
จาสิบเอก อิสระพล พองเสียง
จาสิบเอก อุกฤษ ยตะโคตร
จาสิบเอก อุชาญ ถนอมพันธ
จาสิบเอก อุดม เหลาสมบัติ
จาสิบเอก อุดมเดช ฝายรีย
จาสิบเอก อุดมศักดิ์ ไกรษี
จาสิบเอก อุดมศิลป พันธแนน
จาสิบเอก อุทัย นอยนิล
จาสิบเอก อุทัย นาคฤทธิ์
จาสิบเอก อุทัย มาคุณ
จาสิบเอก อุทัย หนูพุม
จาสิบเอก อุทัยวุฒิ ปานสุวรรณ
จาสิบเอก อุทิตย กําลังดี
จาสิบเอก อุทิตย สุกรีวนัส
จาสิบเอก อุเทน เกิดโภคา
จาสิบเอก อุเทน ชูบรรจง

๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก อุเทน ดงใจ
จาสิบเอก อุเทน แนวดง
จาสิบเอก อุเทน ระดมสุข
จาสิบเอก อุเทน อ่ํากราง
จาสิบเอก อุไทย ทินหมวย
จาสิบเอก อุน วงคสิงห
จาสิบเอก อุรุพงษ ปบัว
จาสิบเอก เอกกมล หาโยค
จาสิบเอก เอกกร สวาคฑพรรณ
จาสิบเอก เอกจิตต เรืองประทีป
จาสิบเอก เอกฉัท พลอยภู
จาสิบเอก เอกชัย กาษร
จาสิบเอก เอกชัย ทองนวม
จาสิบเอก เอกชัย มโนภครัตน
จาสิบเอก เอกชัย มาไกล
จาสิบเอก เอกชัย วงคมาน
จาสิบเอก เอกชัย วงศวรชาติพิชิต
จาสิบเอก เอกชัย ศรีสุข
จาสิบเอก เอกชัย สุริฉาย
จาสิบเอก เอกณัฐน มาปา
จาสิบเอก เอกธนัช แกนทอง
จาสิบเอก เอกธวัช สําเภา
จาสิบเอก เอกนรินทร เทพดารักษ
จาสิบเอก เอกนรินทร รัตพันธ
จาสิบเอก เอกพงษ ธารา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก เอกพงษ พันพรม
จาสิบเอก เอกพงษ ศรหนูนอย
จาสิบเอก เอกพล มณฑา
จาสิบเอก เอกพล วงศวาลย
จาสิบเอก เอกพล อําพันพร
จาสิบเอก เอกพันธ สมบูรณศักดิ์
จาสิบเอก เอกภพ พึ่งฉลาด
จาสิบเอก เอกรัฐ ดิเรกศรี
จาสิบเอก เอกราช พานแกว
จาสิบเอก เอกรินทร ติ๊ปรัตน
จาสิบเอก เอกรินทร ทาพิมาย
จาสิบเอก เอกลักษณ จันทรโท
จาสิบเอก เอกลักษณ บาระเมฆ
จาสิบเอก เอกลักษณ เพ็งดี
จาสิบเอก เอกลักษณ ภูระหงษ
จาสิบเอก เอกลักษณ หลุมลึก
จาสิบเอก เอกศักดิ์ นุสายรัมย
จาสิบเอก เอกสิทธิ์ ไผจันทร
จาสิบเอก เอกสิทธิ์ สุขพอ
จาสิบเอก เอกอาทิตย กันธวงค
จาสิบเอก เอนก ดีสาย
จาสิบเอก เอนก บุญทศ
จาสิบเอก เอนก ศรีทองแท
จาสิบเอก เอื้อพันธ ธูปเทียนรัตน
จาสิบเอก โอฤทธิ์ กลิ่นจันทร

๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก โอฬาร ศุภจัตุรัส
จาสิบเอก ไอศวรรย ดวงมุขพะเนา
จาสิบโท กมลเมธ หลอสุวรรณ
จาสิบโท กฤตยกานต ใจมนต
จาสิบโท กฤษ เกศธนสินธุ
จาสิบโท กฤษฎา นามสอน
จาสิบโท กฤษฎา ปรางโท
จาสิบโท กฤษฎา รัตนา
จาสิบโท กฤษฎา สุขอราม
จาสิบโท กฤษณพงษ หนูนาง
จาสิบโท กฤษณะ แกวจรูญ
จาสิบโท กฤษณะ ปราบพยัคฆ
จาสิบโท กฤษณะ ฤกษสกุณี
จาสิบโท กองวรชิต ดัชถุยาวัตร
จาสิบโท กัมปนาท วินันท
จาสิบโท กัมพล ครองอารมย
จาสิบโท กาญจนพนธ เลี้ยงรักษา
จาสิบโท กานต มัฆพาน
จาสิบโท การัณย เรืองปยะกุล
จาสิบโท กําจร ทองใส
จาสิบโท กําพลศักดิ์ จินดา
จาสิบโท กิจจา ศรีเจริญ
จาสิบโท กิตติ ศรีไมล
จาสิบโท กิตติกร ออนวิกิจ
จาสิบโท กิตติกวิน อังศุสิงห

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบโท กิตติชัย โคตรบรรเทา
จาสิบโท กิตตินันท คุมพงษ
จาสิบโท กิตติพงศ ปทุมชัย
จาสิบโท กิตติพงศ ศรีขา
จาสิบโท กิตติพงษ สายหยุด
จาสิบโท กิตติวัชณ สุวรรณอัมพร
จาสิบโท กิตติศักดิ์ ปานมีสี
จาสิบโท กิตติศักดิ์ พุกหอม
จาสิบโท เกรียงไกร ขลุยนาค
จาสิบโท เกรียงไกร นาคสวัสดิ์
จาสิบโท เกรียงไกร ริกากรณ
จาสิบโท เกรียงไกร อูบัวทอง
จาสิบโท เกรียงชัย เสนรังษี
จาสิบโท เกษมสุข สุดงาม
จาสิบโท เกียรติพล หาทรัพย
จาสิบโท เกียรติศักดิ์ แกวออนตา
จาสิบโท เกียรติศักดิ์ โชติจันทึก
จาสิบโท เกียรติศักดิ์ เสือเลี้ยง
จาสิบโท โกสิทธิ์ธาดา พรายพรรณ
จาสิบโท ไกรฤกษ จิตรใจตรง
จาสิบโท ไกรวุฒิ เชี่ยวชาญ
จาสิบโท ไกรศร โพธิ์พรหม
จาสิบโท คณากร เข็มพรมมา
จาสิบโท คนองศึก จําปาสี
จาสิบโท คนึง แสวงเงิน

๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบโท คมกฤช ทํานาเมือง
จาสิบโท คมสัน สมบูรณ
จาสิบโท คมสันต งามชนะ
จาสิบโท คริสตมาส หนองนา
จาสิบโท จตุพงษ จุฑามาศ
จาสิบโท จักรกริช มุขอาษา
จาสิบโท จักรกฤษณ เชยแสง
จาสิบโท จักรกฤษณ เพ็ชรนวล
จาสิบโท จักรพงษ ศักบุตร
จาสิบโท จักรพันธุ เคารพ
จาสิบโท จักรพันธุ เชื้อเกตุ
จาสิบโท จักรเพชร สุนินทบูรณ
จาสิบโท จักราวุธ ตุพันธวงษ
จาสิบโท จักรี โฉมครี
จาสิบโท จันทโชติ ทองธรรมชาติ
จาสิบโท จาตุรนค โคตรชัย
จาสิบโท จารึก น้ําสุวรรณ
จาสิบโท จิตรกร ศรีสารคาม
จาสิบโท จิรวัฒน โกศลชวาล
จาสิบโท จิรวัฒน พูลพฤกษ
จาสิบโท จิรวัฒน เมงชวย
จาสิบโท จิรัฎฐ สมบูรณชัย
จาสิบโท จิราวุฒิ ชีกล่ํา
จาสิบโท จีระพรรณ ทองภูบาล
จาสิบโท จีระศักดิ์ ปรากฏ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙

จาสิบโท จุธนธร คุณากรวงศ
จาสิบโท จุลศักดิ์ สอนสีดา
จาสิบโท เจษฎา ดากระบุตร
จาสิบโท เจษฎา หมีนวล
จาสิบโท โจ ลีหัวสระ
จาสิบโท ฉัตรชัย ทับศรี
จาสิบโท ฉัตรชัย นิรไพร
จาสิบโท ฉัตรชัย รัตนอนันต
จาสิบโท ฉัตรมงคล บุญชุมวงศ
จาสิบโท เฉลิมเกียรติ ถวิลไทย
จาสิบโท เฉลิมเกียรติ เวียงคํา
จาสิบโท เฉลิมชัย วรรณกุล
จาสิบโท เฉลิมบุญ กลอมเผือก
จาสิบโท เฉลิมศักดิ์ กุลพงษ
จาสิบโท ชนกศักดิ์ แสงสุริยันต
จาสิบโท ชนม เพชรมีคา
จาสิบโท ชนมอินทร
จงภิญโญตระกูล
จาสิบโท ชนะฤทธิ์ เพ็ชรรัตน
จาสิบโท ชรินทร ศรีคํา
จาสิบโท ชัชพล มิกขุนทด
จาสิบโท ชัชวาล เสนาจิตร
จาสิบโท ชัยชนะ กอนใบ
จาสิบโท ชัยชนะ ผุยคําผิ
จาสิบโท ชัยยุทธ สุทธิสิงห

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบโท ชัยวัฒน เชี่ยงฝุง
จาสิบโท ชัยวัฒน ทัพสมบัติ
จาสิบโท ชัยวัฒน ธนศรี
จาสิบโท ชัยวัฒน เสนาฤทธิ์
จาสิบโท ชัยสิทธิ์ ไชยสีหา
จาสิบโท ชาญชัย วงศโคกสูง
จาสิบโท ชาญชัย สายกระสุน
จาสิบโท ชาญชัย สายหยุด
จาสิบโท ชาญชัย โออุไร
จาสิบโท ชาญยุทธ พัชนี
จาสิบโท ชาตรี ฟองลอม
จาสิบโท ชาติชาย เก็บเกียรติไว
จาสิบโท ชาติชาย โคตรมณี
จาสิบโท ชาติชาย วงศาเวียง
จาสิบโท ชานนท บุตรราช
จาสิบโท ชานนท ศิริ
จาสิบโท ชินภัทร ไพฑูรยวงค
จาสิบโท ชีวธันย สุวรรณรัตน
จาสิบโท ชุติชัย ใจสุข
จาสิบโท ชุติเทพ สอดตา
จาสิบโท ชุมพล กําปนทอง
จาสิบโท ชูเกียรติ สุขฉายา
จาสิบโท เชษฐาพร จันทรังษี
จาสิบโท เชาวลิต วรรณชัย
จาสิบโท เชิด จตุรัตต

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙

จาสิบโท ไชยยงค โตสกุล
จาสิบโท ไชยา ถนอมจิตร
จาสิบโท ไชยา ยกแกว
จาสิบโท ฐิติกร เคลือบทอง
จาสิบโท ฐิติพงษ แกวสุวรรณ
จาสิบโท ฐิติวัสส ภิรมย
จาสิบโท ณฐพล พุทธรักษา
จาสิบโท ณรงค คําอวน
จาสิบโท ณรงค โพธิ์ศรีทอง
จาสิบโท ณรงค รูสึก
จาสิบโท ณรงคชัย ธาตุจันทร
จาสิบโท ณัฏฐพล เชียงนอย
จาสิบโท ณัฐ แดงตะโก
จาสิบโท ณัฐกร สดับจิตร
จาสิบโท ณัฐกร แสงสวรรค
จาสิบโท ณัฐกานต การสมบัติ
จาสิบโท ณัฐพงศ จิรสิน
จาสิบโท ณัฐพงษ กลิ่นระคนธ
จาสิบโท ณัฐพงษ นิลเมือง
จาสิบโท ณัฐพงษ บุญนาน
จาสิบโท ณัฐพงษ วงคคําเครื่อง
จาสิบโท ณัฐพล กันหาไชย
จาสิบโท ณัฐพล ติละโพธิ์
จาสิบโท ณัฐพล บุญมาสรอย
จาสิบโท ณัฐพล ศรแสง

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบโท ณัฐพล ศิลามาศ
จาสิบโท ณัฐพล สุนทรโรจน
จาสิบโท ณัฐวุฒิ ควรสงวน
จาสิบโท ณัฐวุฒิ แชมสกุล
จาสิบโท ณัฐวุฒิ ทองนอก
จาสิบโท ณัฐวุฒิ โนเขื่อน
จาสิบโท ณัฐวุฒิ พึ่งภักดี
จาสิบโท ณัฐวุฒิ ภูจอมจิตร
จาสิบโท ณัฐวุฒิ ยังมี
จาสิบโท ณัฐวุฒิ ไวคํานึง
จาสิบโท ณิฐิกรณ ทรัพยสมรวย
จาสิบโท ดนุสรณ พรายแกว
จาสิบโท ดํารงคศักดิ์ รีเจริญ
จาสิบโท เดชนิธิศต ชื่นดารา
จาสิบโท เดชา ชัยมาคํา
จาสิบโท ตน ชัยปญญา
จาสิบโท ตระการณ เพียรัก
จาสิบโท ตรีรัตน ทองเกล็ด
จาสิบโท ตอพงศ บุญโปรง
จาสิบโท ไตรวุฒิ ไดสันเทียะ
จาสิบโท ถาปนิก ปรากฎวงษ
จาสิบโท ถิรวิทย เปงสุวรรณ
จาสิบโท ทนง แกวหอทอง
จาสิบโท ทรงศักดิ์ ชารีผาย
จาสิบโท ทวี ตุมแกว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบโท ทศพร เทศธรรม
จาสิบโท ทศพร พันธเลิศ
จาสิบโท ทศพร เมืองอามาตย
จาสิบโท ทศพร ยอดอวม
จาสิบโท ทศพร อดทน
จาสิบโท ทศพล นราประสิทธิ์สุข
จาสิบโท ทศพล สุขสมบท
จาสิบโท ทศพล สุดสวาท
จาสิบโท ทศพล หลอดทอง
จาสิบโท ทัชชกร วงศปรึกษา
จาสิบโท ทํานอง ภูลนแกว
จาสิบโท ทีปกร นามปญญา
จาสิบโท เทพพิทักษ ศรีษา
จาสิบโท เทวา สุขผล
จาสิบโท เทอดฤทธิ์ ธิปนแกว
จาสิบโท แทน เงินยิ่ง
จาสิบโท ธงกฤช บุญกระจาง
จาสิบโท ธงชัย กลาหาญ
จาสิบโท ธงชัย กุลพัฒ
จาสิบโท ธงชัย ทรงสวัสดิ์วงศ
จาสิบโท ธนชัย นาคา
จาสิบโท ธนพล กุลคง
จาสิบโท ธนภัท รุงเรือง
จาสิบโท ธนภัทร หอทอง
จาสิบโท ธนวัฒน ดีสยามบุญ

๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบโท ธนะรัชต อ่ําคต
จาสิบโท ธนัช ธนัญณิชกุล
จาสิบโท ธนากร เชื้อสุข
จาสิบโท ธนากร ดอกผึ้ง
จาสิบโท ธนาพงศ อินโต
จาสิบโท ธนาพงษ จิตรออน
จาสิบโท ธนาพร ธุมาพันธ
จาสิบโท ธนาพล จันทราสินธุ
จาสิบโท ธนารัตน รินนายรักษ
จาสิบโท ธนิต ขันนาค
จาสิบโท ธเนตร เอี่ยมเทศ
จาสิบโท ธเนศ นามดวง
จาสิบโท ธรนันท อนันตสุข
จาสิบโท ธรรมนูญ ปนฉิมพลี
จาสิบโท ธวัชชัย เชาวแพทย
จาสิบโท ธวัชชัย ปรุใหม
จาสิบโท ธัชกร สุขสงวน
จาสิบโท ธานี จิ๋วไขว
จาสิบโท ธํารงคศักดิ์ คงเพิ่ม
จาสิบโท ธิติพล ภูปลา
จาสิบโท ธิติภพ ยาลังกา
จาสิบโท ธีรพงษ คูหาแกว
จาสิบโท ธีรพงษ บุญสอน
จาสิบโท ธีรพล มังคะลา
จาสิบโท ธีรพันธุ ไชยปญญา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙

จาสิบโท ธีรพันธุ เพงเล็งดี
จาสิบโท ธีรวัฒน จับใจนาย
จาสิบโท ธีรวัฒน เชื้อเกตุ
จาสิบโท ธีรวัฒน อินทะชัย
จาสิบโท ธีรศักดิ์ นาคชุม
จาสิบโท ธีระ มหินทราภรณ
จาสิบโท ธีระพงษ เที่ยงตรง
จาสิบโท ธีระยุทธ เกษกุล
จาสิบโท ธีระยุทธ บัวศรี
จาสิบโท ธีระศักดิ์ ทรัพยศิริ
จาสิบโท ธีระศักดิ์ ฟกทอง
จาสิบโท ธีรัตม พันทวีศักดิ์
จาสิบโท ธุสาวดินทร สุจริตสกุล
จาสิบโท เธียรชัย ธะนีสัตย
จาสิบโท นครินทร นะตาปา
จาสิบโท นครินทร วงคคําปน
จาสิบโท นนท ไชยรักษ
จาสิบโท นนทนันท สุขพันธ
จาสิบโท นพกร มูลถิน
จาสิบโท นพดล มีสิทธิ์
จาสิบโท นพพร ศรีสุข
จาสิบโท นพพล จันทรลาน
จาสิบโท นพราช ผลมี
จาสิบโท นภสินธุ แสนสุนนท
จาสิบโท นภา ทะนาสี

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบโท นรภัทร จรัญเสริฐ
จาสิบโท นราธิป แปนนอย
จาสิบโท นรินทร กงทอง
จาสิบโท นรินทร พลธรรม
จาสิบโท นเรศ พิละกันทา
จาสิบโท นเรศ ศิริสงวน
จาสิบโท นฤดม ธรรมพันธุ
จาสิบโท นักรบ คุมสุวรรณ
จาสิบโท นัฐกร แวนไธสง
จาสิบโท นัฐกรณ นามปญญา
จาสิบโท นัฐพงษ ภักตรา
จาสิบโท นันทิ สังขรัตน
จาสิบโท นาวิน อนุเวที
จาสิบโท นําชัย เวศสุวรรณ
จาสิบโท นิกร เสนาเสถียร
จาสิบโท นิคม แกววิจิตร
จาสิบโท นิธิกร บุตทศ
จาสิบโท นิยม ยิ่งคิด
จาสิบโท นิรันดร พันธุจินดา
จาสิบโท นิรันต คําพันธ
จาสิบโท นิรุต สําราญวงษ
จาสิบโท บรรพต ใจสืบ
จาสิบโท บรรพต บุญลือ
จาสิบโท บรรพต สืบดี
จาสิบโท บัณฑิต แยกโคกสูง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบโท บุญนํา โสโส
จาสิบโท บุญเลิศ สีทาทิม
จาสิบโท เบญจรงค กลอมเกลี้ยง
จาสิบโท ปกรณ เจริญสุข
จาสิบโท ปฐมพงศ พันธโยธี
จาสิบโท ปฐมพงษ พิมพผม
จาสิบโท ปฐมพร รัมมะรัตน
จาสิบโท ประกาศิต กิ่งบู
จาสิบโท ประพาส ศุกรินทร
จาสิบโท ประภาษ เสนิทัย
จาสิบโท ประภาส แพงคํา
จาสิบโท ประมุข นกยูง
จาสิบโท ประวิทย บุญยะประเวศ
จาสิบโท ประสงค วงคขึง
จาสิบโท ประสิทธิ์ สายเมฆ
จาสิบโท ประสิทธิ์พร หาญชนะ
จาสิบโท ประเสริฐ ศรีละคร
จาสิบโท ปรัชญา ศรีสุภาลักษณ
จาสิบโท ปราโมช กิจที่พึ่ง
จาสิบโท ปริญญา เมนัช
จาสิบโท ปริสัญ บอสอาด
จาสิบโท ปรีชา กลั่นเกษม
จาสิบโท ปรีชา ขวางกระโทก
จาสิบโท ปรีชา เจริญขึ้น
จาสิบโท ปญญา การะทอน

๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบโท ปญญา ดีเอี่ยม
จาสิบโท ปญญา เมินธนู
จาสิบโท ปญญาวุธ สุวรรณมาโจ
จาสิบโท ปติพัฒน วิชาติทวีพัฒน
จาสิบโท ปยพล คนเสงี่ยม
จาสิบโท ปยวัฒน คงแคลว
จาสิบโท ปยะ ผลาหาญ
จาสิบโท ปยะ วรวิบูลย
จาสิบโท ปยะพงค ศิริพรหม
จาสิบโท ปยะพงษ ทรงภัยเดช
จาสิบโท ปยะพงษ บุตรศรี
จาสิบโท ปยะพงษ รักษา
จาสิบโท ปโยรส อนุเคราะห
จาสิบโท ปุญญพัฒน
ปนตาเหมืองหมอ
จาสิบโท ผดุงศักดิ์ มีศรี
จาสิบโท พงศกร จันทรเรือง
จาสิบโท พงศกร มะโนรัตน
จาสิบโท พงศภัค เชื้ออบเชย
จาสิบโท พงษเทพ จันทะพรม
จาสิบโท พงษพันธ ทะมานนท
จาสิบโท พงษศักดิ์ นันไชย
จาสิบโท พงษสิทธิ์ มูลณี
จาสิบโท พนมพร ปองกัน
จาสิบโท พรรักษา เกษรา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘

จาสิบโท พรศักดิ์ เอี่ยมสะอาด
จาสิบโท พฤทธิ์พงษ บัวสอน
จาสิบโท พลกร สถิตไชยนนท
จาสิบโท พลพิพัฒน รอดสําเภา
จาสิบโท พลรบ พิชัยเจตวีร
จาสิบโท พลรัตน จิไธสง
จาสิบโท พสิษฐ เทียนรุงโรจน
จาสิบโท พัฒนพงษ ใจทัศน
จาสิบโท พัฒนวิทย รินใจ
จาสิบโท พัฒนา ธรรมวงค
จาสิบโท พัฒราวุฒิ ฉายขุนทด
จาสิบโท พัสกร กอกัน
จาสิบโท พายุ รอบคอบ
จาสิบโท พิทยา ทับทิมทอง
จาสิบโท พิทยา พินทา
จาสิบโท พิทักษ แสนใหญ
จาสิบโท พิทักษ อัคศรี
จาสิบโท พิพัฒน เกาลิ้ม
จาสิบโท พิศุทธ เสริมสมบูรณ
จาสิบโท พิษณุ ปญญาประทีป
จาสิบโท พิษณุ รันณะโคตร
จาสิบโท พิษณุ แสงสวาง
จาสิบโท พีระพล พันธวงษ
จาสิบโท พีระยุทธ อยูชั้นสุข
จาสิบโท พีระวัฒน วงษา

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบโท พีระศักดิ์ มณีสาย
จาสิบโท พุทธา รบชนะชน
จาสิบโท พูลสวัสดิ์ ศรีบรรเทา
จาสิบโท เพชรนรินทร ศรวัฒน
จาสิบโท ไพบูลย โพธิ์บุบผา
จาสิบโท ไพรัตน นอยลา
จาสิบโท ไพรัตน พื้นไทย
จาสิบโท ไพศาล พันธแนน
จาสิบโท ภคิน อินอุนโชติ
จาสิบโท ภัทรนนท มีแสง
จาสิบโท ภัทรพงษ แผนงาม
จาสิบโท ภัทรพงษ ใสสอง
จาสิบโท ภัทรพล ใจเย็น
จาสิบโท ภัทรพันธุ ถาวรพันธุ
จาสิบโท ภัทรวิทย ชุมใจ
จาสิบโท ภาคภูมิ สมบัติ
จาสิบโท ภาณุ อินอ่ํา
จาสิบโท ภาณุพงค เลียดดํา
จาสิบโท ภาณุพงศ พงศวัชร
จาสิบโท ภาณุพงศ เพชรสังข
จาสิบโท ภาณุพงศ เมธีพลกุล
จาสิบโท ภาณุพงษ วงษรินยอง
จาสิบโท ภาณุมาศ ภาษี
จาสิบโท ภาณุวัตร วงษอุบล
จาสิบโท ภานุฤทธิ์ ยาพุฒสืบ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘

จาสิบโท ภารนุพงศ สืบเทพ
จาสิบโท ภาสกร เวชกามา
จาสิบโท ภุชงค ควรประกอบกิจ
จาสิบโท ภูธเนศ ลัทธิรมย
จาสิบโท ภูมินทร ปนจันทร
จาสิบโท ภูริราช ชลอทรัพย
จาสิบโท ภูวดล ยอดคํา
จาสิบโท ภูวเนตร ไชยงาม
จาสิบโท ภูวสิษฏ โสภากร
จาสิบโท ภูษิต เสารเรือน
จาสิบโท มนตรี รสจันทร
จาสิบโท มนัส สีตางคํา
จาสิบโท มนุญศักดิ์ แมตสี่
จาสิบโท มรกต จันทราช
จาสิบโท มาโนชน บัวหอม
จาสิบโท มารุต กันทะมา
จาสิบโท มารุต เรืองศรี
จาสิบโท เมธา พรมประสิทธิ์
จาสิบโท ยศพนธ แยมหมื่นอาจ
จาสิบโท ยศพัทธ มีทรัพย
จาสิบโท ยอด ตุมเรือง
จาสิบโท ยอดชัย รักษานุน
จาสิบโท ยุทธชัย ไมอินทร
จาสิบโท ยุทธนา ถาวร
จาสิบโท ยุทธนา โมนอย

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบโท ยุทธภูมิ บุญเกิด
จาสิบโท รณกรณ บุญญานุพงศ
จาสิบโท รณชัย ทองดี
จาสิบโท รวีวิทย กุดเปง
จาสิบโท ระวิภาส บุญเจริญ
จาสิบโท รัฐพงษ สุขรี
จาสิบโท รัตธะพล นาคมอญ
จาสิบโท รัตนพล ปรัชญาภรณ
จาสิบโท ราชัญ มาตแสง
จาสิบโท รุงเรือง ปาระคะ
จาสิบโท เรียกพล ดวงศรี
จาสิบโท เรืองศักดิ์ พิมพสอาด
จาสิบโท เรืองศักดิ์ แสงเงิน
จาสิบโท ฤชัย สาศรี
จาสิบโท ลวน โคตทาคอ
จาสิบโท เลอเกียรติ คงสวี
จาสิบโท เลอชาติ สีเมฆ
จาสิบโท วงศาโรจน จิตหมั่น
จาสิบโท วชิรพล จันแทน
จาสิบโท วชิราวุธ บุญครอง
จาสิบโท วนิช ถาวร
จาสิบโท วรเชษฐ พวงแกว
จาสิบโท วรวิทย ชังสุข
จาสิบโท วรวุฒิ สีมา
จาสิบโท วรวุฒิ สุดหนองบัว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘

จาสิบโท วรวุธ ศรีพุทธา
จาสิบโท วรานนท โพสาวงษ
จาสิบโท วรายุทธ เซิบรัมย
จาสิบโท วรายุทธ เหลื่อมใส
จาสิบโท วรุฒ พวงระหงษ
จาสิบโท วสันต เกสร
จาสิบโท วสันต แทงทอง
จาสิบโท วสันต รุมพล
จาสิบโท วสิษฐ เรืองคง
จาสิบโท วัชรพงษ วงศทิพากร
จาสิบโท วัชระ ชวนรัมย
จาสิบโท วัชรา ยืนทน
จาสิบโท วัชรินทร ปริยันเต
จาสิบโท วัชรินทร โสภากุล
จาสิบโท วัฒนา ขมสวัสดิ์
จาสิบโท วัทธิกร หวงจริง
จาสิบโท วันเฉลิม คันธะมาลา
จาสิบโท วันเฉลิม ยิ้มศิริวัฒนะ
จาสิบโท วันชนะ ศรีอวน
จาสิบโท วันชาติ จันทมุลตรี
จาสิบโท วันธงชัย ใจระวัง
จาสิบโท วัลลภ โตกะโทก
จาสิบโท วัลลภ บุญเรา
จาสิบโท วัลลภ หนูแกว
จาสิบโท วิชาญ ดิษทมาน

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบโท วิทยา ชาวยศ
จาสิบโท วิทยา ทะลือชัย
จาสิบโท วิทยา อยูสาโก
จาสิบโท วิธวัช คุมครอง
จาสิบโท วินัย โกจันทึก
จาสิบโท วิรัตน ชูรัตน
จาสิบโท วิรุต ปานเพ็ชร
จาสิบโท วิรุฬวิทย พูลทอง
จาสิบโท วิโรจน สิงหวงษา
จาสิบโท วิลากร เรียบรอย
จาสิบโท วิวัฒน แกวศรี
จาสิบโท วิษณุกรณ สอนโพธิ์
จาสิบโท วิสิฏฐ วิริยะ
จาสิบโท วีรพันธ บัวราด
จาสิบโท วีรวัฒน อูบแกว
จาสิบโท วีระกร นิตยแสวง
จาสิบโท วีระชัย บุตรงาม
จาสิบโท วีระชัย ภิลาภ
จาสิบโท วีระพันธ ไกรยสวน
จาสิบโท วีระพันธ แสนหลา
จาสิบโท วีระพันธุ อินทรกอง
จาสิบโท วีระศักดิ์ มะสีโย
จาสิบโท วุฒิชัย เพชรมอญ
จาสิบโท ศรเพชร นาคพิน
จาสิบโท ศรราม ทองคํา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘

จาสิบโท ศรราม เฮ็งนิรันดร
จาสิบโท ศรัญู ศรีทอง
จาสิบโท ศรัญู ศิริดี
จาสิบโท ศรัญย ศรีวงษ
จาสิบโท ศราวุธ ครองยุติ
จาสิบโท ศักดา จันทะบัณฑิตย
จาสิบโท ศักดิ์กรินทริ์ เจริญรัมย
จาสิบโท ศักดิ์ชัย มหิสยา
จาสิบโท ศักดิ์ชัย สายศร
จาสิบโท ศักดินันท ชูพุทธพงษ
จาสิบโท ศักดิพงศ คําบุญเรือง
จาสิบโท ศักดิ์สยาม วรรณา
จาสิบโท ศักดิ์สิทธิ์ กลมเกลี้ยง
จาสิบโท ศิริชัย แกวจันทร
จาสิบโท ศิริภัทร เริงศักดิ์
จาสิบโท ศิวนัต วงศใหญ
จาสิบโท ศุภกร นวนสําลี
จาสิบโท ศุภกฤษฎิ์ บุญกาญจน
จาสิบโท ศุภกิจ ภิรมยาภรณ
จาสิบโท ศุภณัฐ ประเสริฐศรี
จาสิบโท ศุภวัฒน กุมผัน
จาสิบโท ศุภศิษฎ ทรัพยศิริ
จาสิบโท เศรษฐพล พิมพบุตร
จาสิบโท สกล บุญชาญ
จาสิบโท สถาพร เพ็งขาว

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบโท สบาย ขันวงษ
จาสิบโท สมคิด สิงหครุธ
จาสิบโท สมใจ กําแกว
จาสิบโท สมชัย อุตรภาส
จาสิบโท สมชาย ฤกษงาม
จาสิบโท สมนึก จันทรแจง
จาสิบโท สมบูรณ สายอินทร
จาสิบโท สมบูรณ สีตั้ง
จาสิบโท สมปอง คงสวัสดิ์
จาสิบโท สมภพ พลเยี่ยม
จาสิบโท สมโภช โพธิ์พันธ
จาสิบโท สมมิตร คชสาร
จาสิบโท สมรภูมิ ดอนขัน
จาสิบโท สมรรถชัย ระวิพันธ
จาสิบโท สมฤกษ เผามงคล
จาสิบโท สมาน บัวสูง
จาสิบโท สมิต มีโภคกิจ
จาสิบโท สรเชษฐ จันทรทัน
จาสิบโท สรณัฐ พลาศรี
จาสิบโท สรศักดิ์ จอมทอง
จาสิบโท สรันยพล กําลังชัย
จาสิบโท สรายุทธ ศรีชัยชนะ
จาสิบโท สราวุฒิ เกือมรัมย
จาสิบโท สราวุฒิ พญาเคลือ
จาสิบโท สราวุธ พุฒเสือ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘

จาสิบโท สราวุธ สงนอก
จาสิบโท สวนนท มณีวรรณ
จาสิบโท สัจจพงษ ยืนยง
จาสิบโท สันติ แกวทอง
จาสิบโท สันติ ศรีสัตบรรณ
จาสิบโท สันติ สมพงษ
จาสิบโท สันติพงษ พึ่งพงษ
จาสิบโท สันติภาพ สรางดี
จาสิบโท สันติสุข สุขสม
จาสิบโท สัมพันธ นามแสง
จาสิบโท สัมพันธ มินมอญ
จาสิบโท สามารถ สุดนอย
จาสิบโท สายชล พิมพงษ
จาสิบโท สาโรชฒ โตน้ํา
จาสิบโท สําราญ บุญสา
จาสิบโท สิทธิชัย แกวแหวน
จาสิบโท สิทธิชัย ศรีทอง
จาสิบโท สิทธิชัย เศวตรัฐกุล
จาสิบโท สิทธิพร ไชยวงศา
จาสิบโท สิทธิศักดิ์ คนดี
จาสิบโท สิรวิชญ ดําดง
จาสิบโท สุกฤษฎิ์ ศรีปาน
จาสิบโท สุจินต มีสุข
จาสิบโท สุชาติ นาคปลอง
จาสิบโท สุทธสม แคนเสาร

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบโท สุทัศน พึ่งเจริญ
จาสิบโท สุธี เตจะเทพ
จาสิบโท สุพล ศรีวัด
จาสิบโท สุเพียร หะยี
จาสิบโท สุภชัย เทียมวงศ
จาสิบโท สุมิตชา กิ่งพา
จาสิบโท สุรชัย อาจอ
จาสิบโท สุรชาติ แกวมณี
จาสิบโท สุรเดช สิมมาจารย
จาสิบโท สุรพงษ จันดีศรี
จาสิบโท สุรพรชัย โพธิจันทร
จาสิบโท สุรพันธ กิจนัทธี
จาสิบโท สุรศักดิ์ สมบูรณ
จาสิบโท สุรศักดิ์ หนแสนดี
จาสิบโท สุรสิทธิ์ ชัยชา
จาสิบโท สุรสีห พวงเจริญ
จาสิบโท สุรัตน มีทรัพย
จาสิบโท สุริยะ มะพารัมย
จาสิบโท สุริยา บัวระภา
จาสิบโท สุริยา ศรีจันทรทอง
จาสิบโท สุริยา สดไธสงค
จาสิบโท สุริโย ชัยเสนา
จาสิบโท สุริโย สุขจันทร
จาสิบโท สุริวงค พงษสุวรรณ
จาสิบโท สุวิชชา วองไว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗
๓๒๐๘
๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔
๓๒๑๕
๓๒๑๖
๓๒๑๗
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘

จาสิบโท สุวิชา กอนบุญไสย
จาสิบโท สุวิชา พรมหมณี
จาสิบโท สุวิท สายมณี
จาสิบโท สุวิทย ตินา
จาสิบโท เสกสรร นิลศิริ
จาสิบโท เสนิม แสนโสม
จาสิบโท เสริมศักดิ์ สาระไทย
จาสิบโท โสภณฑ ไกรษี
จาสิบโท องอาจ ถั่วกระโทก
จาสิบโท อดิศร ปะนันโต
จาสิบโท อดิศร เย็นใจ
จาสิบโท อดิศักดิ์ พรมขุนทด
จาสิบโท อธิพงศ บุญเต็ม
จาสิบโท อธิพันธ ตันกูล
จาสิบโท อนันต เดชกุล
จาสิบโท อนุชิต เฉลียวไว
จาสิบโท อนุชิต แผงสี
จาสิบโท อนุชิต อาแยแม
จาสิบโท อนุพงษ วงษเรณู
จาสิบโท อนุพล แกวศรี
จาสิบโท อนุรักษ หึกขุนทด
จาสิบโท อนุวัฒน กิมภา
จาสิบโท อนุศักดิ์ ลําอินทร
จาสิบโท อนุสรณ ทรัพยมั่น
จาสิบโท อนุสรณ ธรรมสาร

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓
๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑
๓๒๔๒
๓๒๔๓
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบโท อนุสรณ สังขสี
จาสิบโท อนุสันต หวังค่ํากลาง
จาสิบโท อภิชัย สอนตะคุ
จาสิบโท อภิชาติ กองกังวาลย
จาสิบโท อภิชาติ ไชยศรีษะ
จาสิบโท อภิชาติ ทิมพิทักษ
จาสิบโท อภิชาติ รามสูงเนิน
จาสิบโท อภิชาติ ศรีสมเพชร
จาสิบโท อภิชิต ผมงาม
จาสิบโท อภินันทร บํารุงภักดี
จาสิบโท อภิลักษณ เดนกระจาง
จาสิบโท อภิวัฒน แกนแกว
จาสิบโท อภิวัฒน แสนสวาสดิ์
จาสิบโท อภิสิทธิ์ ธงชัย
จาสิบโท อภิสิทธิ์ วังคะฮาต
จาสิบโท อภิสิทธิ์ แสงจันทร
จาสิบโท อมรเทพ แกวอุดร
จาสิบโท อรงคกรต วันโท
จาสิบโท อรรคพงษ บุญสอน
จาสิบโท อรรณพ นิยมจันทร
จาสิบโท อรรถชัย วัฒนา
จาสิบโท อรรถพงษ โพนพันธ
จาสิบโท อรรถพล สืบชาติ
จาสิบโท อรรถพล สุวรรณธาดา
จาสิบโท อรรถวิทย ลั่นนุย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙
๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖
๓๒๖๗
๓๒๖๘
๓๒๖๙
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบโท อัครพล หมุนอุดม
จาสิบโท อัครรัชต ทิพยศรีราช
จาสิบโท อัครินทร รองคํา
จาสิบโท อัมรินทร โคตะแวง
จาสิบโท อัสดร ตะสันเทียะ
จาสิบโท อาคม สมานพันธุนุวัฒน
จาสิบโท อาทิตย โพธิ์งาม
จาสิบโท อาทิตย สังขทอง
จาสิบโท อานนท ชมพู
จาสิบโท อานนท ธุระกิจ
จาสิบโท อานนท บุญกุศล
จาสิบโท อานนท พันธบุตร
จาสิบโท อาริเยศร ผลลาภ
จาสิบโท อํานาจ ธิปน
จาสิบโท อําพล บุญศรี
จาสิบโท อิฐ พรมบัว
จาสิบโท อิทธิพล คําอุดม
จาสิบโท อิทธิพล ธรรมศร
จาสิบโท อิทธิพล ภูมิ่งศรี
จาสิบโท อิศรา ปรางคจันทร
จาสิบโท อิสระ พระอนงค
จาสิบโท อุกฤษ ชนะพล
จาสิบโท อุกฤษฎ ไฉวกลาง
จาสิบโท อุทัย ทองณรงค
จาสิบโท เอกชัย ปลีนารัมย

๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑
๓๒๙๒
๓๒๙๓
๓๒๙๔
๓๒๙๕
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบโท เอกชัย พิรี
จาสิบโท เอกชัย โพธิ์สังข
จาสิบโท เอกชัย หลาคํา
จาสิบโท เอกชัย หล่ําหลอ
จาสิบโท เอกพจน คําบุญเรือง
จาสิบโท เอกพล อุนชัย
จาสิบโท เอกภพ การะเกตุ
จาสิบโท เอกภพ จิ๋วโคราช
จาสิบโท เอกภาพ วภักดเพชร
จาสิบโท เอกรัตน ไชยพันธุ
จาสิบโท เอกลักษณ ดําจันทร
จาสิบโท เอนกพงษ อุยเมือง
จาสิบตรี กงกช ทองพิจิตร
จาสิบตรี กนก พันธุนาม
จาสิบตรี กนกศักดิ์ คํานอย
จาสิบตรี กมลชัย แจงกระจาง
จาสิบตรี กมลเทพ ไชยยุทธ
จาสิบตรี กร ศรีภิรมย
จาสิบตรี กรกช อินตะมนต
จาสิบตรี กรกฎ กลับดี
จาสิบตรี กรกฏ แสงรุง
จาสิบตรี กรกฤช รักษาสรอย
จาสิบตรี กรณัฏฐ แคลวคลอง
จาสิบตรี กรภัทร เจริญธนากร
จาสิบตรี กรฤทธิ เพ็งสาย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑
๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗
๓๓๑๘
๓๓๑๙
๓๓๒๐
๓๓๒๑
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบตรี กรวิทย ทองบัว
จาสิบตรี กฤชณัท กองสิงห
จาสิบตรี กฤต จันทรศักดิ์
จาสิบตรี กฤตนันท ศรีทอง
จาสิบตรี กฤษฎา ขัดเขื่อนขาว
จาสิบตรี กฤษฎา ทองสอดแสง
จาสิบตรี กฤษฎา มารศรี
จาสิบตรี กฤษฎา สารคม
จาสิบตรี กฤษฎาพงษ สุดชฎา
จาสิบตรี กฤษฎิ์ลภัส ลิ้มตระกูล
จาสิบตรี กฤษณศร รัตนมณีสีหเดชา
จาสิบตรี กฤษณะ บุตรศรี
จาสิบตรี กฤษณะ พักพํานัก
จาสิบตรี กฤษณะ เวกสูงเนิน
จาสิบตรี กฤษณะ อินประชา
จาสิบตรี กฤษณะ เอี่ยมสุภา
จาสิบตรี กฤษดา ทองหลา
จาสิบตรี กฤษดา ผลนาค
จาสิบตรี กฤษดา เหลาบุรี
จาสิบตรี กฤษดา ออนสาคร
จาสิบตรี กฤษดา อุนที
จาสิบตรี กองเกียรติ หนูเนตร
จาสิบตรี กันตพัชร คําน้ําเที่ยง
จาสิบตรี กัมปนาท ทองยัง
จาสิบตรี กัมพล ฤทธิบาล

๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓
๓๓๔๔
๓๓๔๕
๓๓๔๖
๓๓๔๗
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี กัลยกฤต เทพสุวรรณ
จาสิบตรี การัณ ก่ําตุย
จาสิบตรี การันต คีรีผา
จาสิบตรี การันต บังเกิดสุข
จาสิบตรี กําพล เอิ้นปะเติน
จาสิบตรี กิจจา แพทยประพันธ
จาสิบตรี กิตชัย ทัพมงคล
จาสิบตรี กิตติ แกวเขียว
จาสิบตรี กิตติทัต สุวรรณผา
จาสิบตรี กิตติพงศ ทองบานทุม
จาสิบตรี กิตติพงษ ใจติ๊บ
จาสิบตรี กิตติพงษ แววศรี
จาสิบตรี กิตติพงษ เอี่ยมเมี้ยน
จาสิบตรี กิตติพร กุญชรินทร
จาสิบตรี กิตติพศ มิ่งเมือง
จาสิบตรี กิตติพัฒน เจียมคลัง
จาสิบตรี กิตติวัฒน กลิ่นอบ
จาสิบตรี กิตติศักดิ์ ใจหาญ
จาสิบตรี กิตติศักดิ์ ทองทวี
จาสิบตรี กิตติศักดิ์ ทิพมาลา
จาสิบตรี กิตติศักดิ์ ประพฤติชอบ
จาสิบตรี กิตติศักดิ์ พุมเกลี้ยง
จาสิบตรี กิตติศักดิ์ ไพรศูนย
จาสิบตรี กิตติศักดิ์ ไววอง
จาสิบตรี กิตติศักดิ์ สิงหวี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓
๓๓๖๔
๓๓๖๕
๓๓๖๖
๓๓๖๗
๓๓๖๘
๓๓๖๙
๓๓๗๐
๓๓๗๑
๓๓๗๒
๓๓๗๓
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘

จาสิบตรี กิตติศักดิ์ สุวรรณขํา
จาสิบตรี กิติพัฒน วิเศษสุวรรณ
จาสิบตรี เกริกไกร รอดแกว
จาสิบตรี เกริกฤทธิ์ พัฒมาต
จาสิบตรี เกรียงไกร แกวธานี
จาสิบตรี เกรียงไกร จิตวิจารณ
จาสิบตรี เกรียงไกร บุญจันทร
จาสิบตรี เกรียงศักดิ์ สอนขํา
จาสิบตรี เกียรติกอง คําเนตร
จาสิบตรี เกียรติกูล หมวกสังข
จาสิบตรี เกียรติพงศ กันตังกุล
จาสิบตรี เกียรติภูมิ แกวปน
จาสิบตรี เกียรติศักดิ์ กระวาฬ
จาสิบตรี เกียรติศักดิ์ คุดรัมย
จาสิบตรี เกียรติศักดิ์ ชานุ
จาสิบตรี เกียรติศักดิ์ ตั้งใจ
จาสิบตรี เกียรติศักดิ์ โพธิ์ศรี
จาสิบตรี โกวิทย ดอกพอง
จาสิบตรี โกวิทย โปงใจ
จาสิบตรี โกสุม แรกไธสง
จาสิบตรี ไกรภพ กรอบทอง
จาสิบตรี ไกรวิทย คํามูล
จาสิบตรี ไกรวิทย เศรษฐสุข
จาสิบตรี ไกรวิทย สิมมา
จาสิบตรี ไกรสร ผัดผอง

หนา ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒
๓๓๘๓
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐
๓๓๙๑
๓๓๙๒
๓๓๙๓
๓๓๙๔
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗
๓๓๙๘
๓๓๙๙
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี ขจรเกียรติ นารี
จาสิบตรี ขจรศักดิ์ สิงหแกว
จาสิบตรี ขวัญจิตร สภาภัก
จาสิบตรี ขวัญดี เนื้องาม
จาสิบตรี คงสิทธิ์ ดาวันนา
จาสิบตรี คชาชีพ สุวรรณ
จาสิบตรี คเชนทร เสงี่ยมงาม
จาสิบตรี คฑาวุธ ยอดบรรเทา
จาสิบตรี คณากรณ เล็กประทุม
จาสิบตรี คณิต วันนา
จาสิบตรี คณิน ศรีแกว
จาสิบตรี คณุฒย ศรีโยธี
จาสิบตรี คมกริช วุฒิเสลา
จาสิบตรี คมสรรค อาจวาที
จาสิบตรี คมสัน มังคราช
จาสิบตรี คมสันต บุญภัทร
จาสิบตรี คมสันต บุญเลิศ
จาสิบตรี คมสันต บุตมะ
จาสิบตรี คํารณ แข็งแรง
จาสิบตรี คํารณ นันทสุมาลย
จาสิบตรี คุณานนท มากร
จาสิบตรี จตุพงษ สุโรพันธ
จาสิบตรี จตุภูมิ โพธิ์ทอง
จาสิบตรี จตุรงค บรรจง
จาสิบตรี จตุรภัทร มั่นคงยศ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖
๓๔๑๗
๓๔๑๘
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบตรี จรัญ จันสด
จาสิบตรี จรินทร ปนแกว
จาสิบตรี จอมพล คุมครอง
จาสิบตรี จักรกฤษ ใยพันธ
จาสิบตรี จักรกฤษณ ชัยรัตน
จาสิบตรี จักรกฤษณ ริ้วทอง
จาสิบตรี จักรเดช นวลเกิด
จาสิบตรี จักรพงศ ภูมิสาขา
จาสิบตรี จักรพงศ อินสอน
จาสิบตรี จักรพงษ กําพุดกลาง
จาสิบตรี จักรพงษ ฤทธิแสง
จาสิบตรี จักรพงษ สาสะเดาะห
จาสิบตรี จักรพรรดิ บัวออน
จาสิบตรี จักรพันธ แชมชอยจิรกุล
จาสิบตรี จักรพันธ ภูยอด
จาสิบตรี จักรพันธ สุพรรณ
จาสิบตรี จักรเพชร บุตรลุน
จาสิบตรี จักราวุธ โตสุข
จาสิบตรี จันทวุฒิ ตั้งไพรสารสมบัติ
จาสิบตรี จิตรพล กลอมพระทัย
จาสิบตรี จิรพงศ กอมวงศ
จาสิบตรี จิรพงศ อนุวัยยา
จาสิบตรี จิรภัทร กตกุลปญญา
จาสิบตรี จิรภัทร ตรีวุธกองเดช
จาสิบตรี จิรยุทธ กันทะราษฎร

๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑
๓๔๔๒
๓๔๔๓
๓๔๔๔
๓๔๔๕
๓๔๔๖
๓๔๔๗
๓๔๔๘
๓๔๔๙
๓๔๕๐
๓๔๕๑
๓๔๕๒
๓๔๕๓

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี จิรยุทธ เอี่ยมเจริญศักดิ์
จาสิบตรี จิรโรจน โกยทรัพย
จาสิบตรี จิรวัฒน ผองแผว
จาสิบตรี จิระชัย ทิมเมน
จาสิบตรี จิระชัย สุริยา
จาสิบตรี จิระพงษ สุทธิรักษ
จาสิบตรี จิระศักดิ์ สินนอก
จาสิบตรี จิรานวัช ดิษฐเจริญ
จาสิบตรี จิรายุ นกเทศ
จาสิบตรี จิรายุ รอมดอน
จาสิบตรี จิรายุ สาระกูล
จาสิบตรี จิรายุทธ สารเกง
จาสิบตรี จิราวุฒิ มาเจริญ
จาสิบตรี จิราวุธ หงษาพุทธ
จาสิบตรี จีรยุทธ จิ๋วศรีสวัสดิ์
จาสิบตรี จีรวัฒน ขันบรรจง
จาสิบตรี จีรวัฒน ปารวัชราคม
จาสิบตรี จีระ ไชยกาล
จาสิบตรี จีระยุทธ ลิ้นจี่ขาว
จาสิบตรี จีระวัฒน ผดุงเชื้อ
จาสิบตรี เจด็จ ยงทวม
จาสิบตรี เจนณรงค เผือกหอม
จาสิบตรี เจนณรงค ไพจิตร
จาสิบตรี เจนณรงค หัวโนนมวง
จาสิบตรี เจนภพ ชนะเกตุ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖
๓๔๕๗
๓๔๕๘
๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑
๓๔๖๒
๓๔๖๓
๓๔๖๔
๓๔๖๕
๓๔๖๖
๓๔๖๗
๓๔๖๘
๓๔๖๙
๓๔๗๐
๓๔๗๑
๓๔๗๒
๓๔๗๓
๓๔๗๔
๓๔๗๕
๓๔๗๖
๓๔๗๗
๓๔๗๘

จาสิบตรี เจนภพ วัณทยา
จาสิบตรี เจนรบ มณฑาทอง
จาสิบตรี เจนวิทย สุวรรณผดุง
จาสิบตรี เจษฎา ตั้งอิสราวุฒิกุล
จาสิบตรี เจษฎา บุญพาทํา
จาสิบตรี เจษฎา เพ็งมาลา
จาสิบตรี เจษฎาพล เสาทอง
จาสิบตรี เจษฏา ผาใส
จาสิบตรี ฉัตร คงชวย
จาสิบตรี ฉัตรชัย เข็มสันเทียะ
จาสิบตรี ฉัตรชัย เปรมมณี
จาสิบตรี ฉัตรชัย รองแกว
จาสิบตรี ฉัตรชัย วีระวงค
จาสิบตรี ฉัตรชัย สมในใจ
จาสิบตรี ฉัตรมงคล อันทนนท
จาสิบตรี เฉลิมชัย เขียวรี
จาสิบตรี เฉลิมชัย ศรีชุม
จาสิบตรี ชนกานต ผูกพัน
จาสิบตรี ชนนศักดิ์ ทองโอ
จาสิบตรี ชนบดี มียัง
จาสิบตรี ชนสิษฎ จีนพก
จาสิบตรี ชนะ อึงกลา
จาสิบตรี ชนาทร จุมปูสาร
จาสิบตรี ชนาธิป กําเนิดอินทร
จาสิบตรี ชยพล ใจพินิจ

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑
๓๔๘๒
๓๔๘๓
๓๔๘๔
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓
๓๔๙๔
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐
๓๕๐๑
๓๕๐๒
๓๕๐๓

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี ชรัตชัย สิงหทอง
จาสิบตรี ชรัมภ โพธิมะณี
จาสิบตรี ชลธี เมืองอินทร
จาสิบตรี ชลิต สาริยา
จาสิบตรี ชัชชัย ปาปะขัง
จาสิบตรี ชัชวาล จักรแกว
จาสิบตรี ชัชวาลย พิบูล
จาสิบตรี ชัชวาลย รังผึ้ง
จาสิบตรี ชัฐวุฒิ มานอย
จาสิบตรี ชัยชุมพล สุนันทะ
จาสิบตรี ชัยณรงค เมนหวา
จาสิบตรี ชัยภัทร โชคราช
จาสิบตรี ชัยยศ ตะเภา
จาสิบตรี ชัยยา นวนเพ็ญ
จาสิบตรี ชัยยุทธ แกวทอง
จาสิบตรี ชัยรัตน กลอมฤทธิ์
จาสิบตรี ชัยวิทย สวรรคตรานนท
จาสิบตรี ชาญชัย ศรีสันเทียะ
จาสิบตรี ชาญชัย สุรสุข
จาสิบตรี ชาญเดช นวมนุมนวล
จาสิบตรี ชาญวิทย สะทาน
จาสิบตรี ชาญศิริ พฤกษศรี
จาสิบตรี ชาตรี ไพรีรณ
จาสิบตรี ชาติ ฟากวิลัย
จาสิบตรี ชานนท กาบสุวรรณ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘
๓๕๑๙
๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒
๓๕๒๓
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖
๓๕๒๗
๓๕๒๘

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบตรี ชิดชัย สุวรรณคาม
จาสิบตรี ชินกฤต ศรีแกว
จาสิบตรี ชินวัตร สังขสอาด
จาสิบตรี ชินวุฒิ รอดไรย
จาสิบตรี ชิษณุพงศ นรปญญา
จาสิบตรี ชิษณุพงษ ไชยฤทธิ์
จาสิบตรี ชุติพงษ ขันโคกกรวด
จาสิบตรี ชุติพงษ ถาแสง
จาสิบตรี ชุมแพ คํามล
จาสิบตรี ชูชัย มัชปะโม
จาสิบตรี ชูศักดิ์ สีสังข
จาสิบตรี เชนนี่ ศกุนะสิงห
จาสิบตรี เชาวนารถ แตแดงเพ็ชร
จาสิบตรี เชาวรินทร เรืองฤทธิ์
จาสิบตรี เชาวลิต ขันหอม
จาสิบตรี เชาวลิต เจริญผล
จาสิบตรี เชาวลิต พอสียา
จาสิบตรี เชิดพงษ ชาววัง
จาสิบตรี เชิดศักดิ์ โยธะการี
จาสิบตรี โชค ยินดี
จาสิบตรี โชติกา มามาตร
จาสิบตรี ไชยปฐพีเพชร กันจินะ
จาสิบตรี ไชยวุฒิ รักวงษ
จาสิบตรี ไชยเวทย วิเชียรเมธาภพ
จาสิบตรี ไชยศักดิ์ คูณมา

๓๕๒๙
๓๕๓๐
๓๕๓๑
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓
๓๕๔๔
๓๕๔๕
๓๕๔๖
๓๕๔๗
๓๕๔๘
๓๕๔๙
๓๕๕๐
๓๕๕๑
๓๕๕๒
๓๕๕๓

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี ญาณวิทย ปทะวานิช
จาสิบตรี ฎีกากร แกละโว
จาสิบตรี ฐกรรัชต ปทอง
จาสิบตรี ฐานันดร อุทาน
จาสิบตรี ฐาปนา พึ่งตน
จาสิบตรี ฐิติวัฒน เย็นสมุทร
จาสิบตรี ฐิติวัฒน เสมอศรี
จาสิบตรี ฐิรวัฒน เจกเรือง
จาสิบตรี ณฐกร บริบูรณทรัพย
จาสิบตรี ณฐนนท ศิริสุข
จาสิบตรี ณพปพรรณ สมใจ
จาสิบตรี ณพวุฒิ สุขวัฒนา
จาสิบตรี ณภัทร กองพล
จาสิบตรี ณภัทร ใจแปง
จาสิบตรี ณรงค เวียงอินทร
จาสิบตรี ณรงคฤทธิ์ ชะนะโม
จาสิบตรี ณรงคฤทธิ์ เณรเถา
จาสิบตรี ณรงคฤทธิ์ ผกากาฬ
จาสิบตรี ณรงคฤทธิ์ วันโสม
จาสิบตรี ณรงคศักดิ์ พันธุเมือง
จาสิบตรี ณรงคศักดิ์ ศรีมะโรง
จาสิบตรี ณรงคศักดิ์ ศรีสุวรรณโสภา
จาสิบตรี ณรรฐพงศ แตงหอม
จาสิบตรี ณฤทธิ์ ตะหนั่นตา
จาสิบตรี ณัชชนน สุขแจม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๕๔
๓๕๕๕
๓๕๕๖
๓๕๕๗
๓๕๕๘
๓๕๕๙
๓๕๖๐
๓๕๖๑
๓๕๖๒
๓๕๖๓
๓๕๖๔
๓๕๖๕
๓๕๖๖
๓๕๖๗
๓๕๖๘
๓๕๖๙
๓๕๗๐
๓๕๗๑
๓๕๗๒
๓๕๗๓
๓๕๗๔
๓๕๗๕
๓๕๗๖
๓๕๗๗
๓๕๗๘

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบตรี ณัฎฐนิน กัลปมงคลนัน
จาสิบตรี ณัฐกร แกวตุมกา
จาสิบตรี ณัฐกิตต เหนคํา
จาสิบตรี ณัฐจักร สุวรรณโชติ
จาสิบตรี ณัฐดนัย กระจางสุต
จาสิบตรี ณัฐดนัย สุทธิ
จาสิบตรี ณัฐธงชัย อาภานันท
จาสิบตรี ณัฐนนท อินทรฉ่ํา
จาสิบตรี ณัฐพงศ ขุนชํานาญ
จาสิบตรี ณัฐพงศ นามวงคพรหม
จาสิบตรี ณัฐพงศ โพธิ์พืช
จาสิบตรี ณัฐพงศ อินทรเนตร
จาสิบตรี ณัฐพงษ คอนสรขันธ
จาสิบตรี ณัฐพงษ ดอนประเพ็ง
จาสิบตรี ณัฐพงษ บัวศรียอด
จาสิบตรี ณัฐพงษ วรพรม
จาสิบตรี ณัฐพงษ สํานวน
จาสิบตรี ณัฐพงษ สิงหงาม
จาสิบตรี ณัฐพงษ สุขหลาย
จาสิบตรี ณัฐพงษ อันอาษา
จาสิบตรี ณัฐพนธ บุญสะอาด
จาสิบตรี ณัฐพล กมลอิง
จาสิบตรี ณัฐพล คํากอนแกว
จาสิบตรี ณัฐพล ชาวตะโปน
จาสิบตรี ณัฐพล ทวมศิริ

๓๕๗๙
๓๕๘๐
๓๕๘๑
๓๕๘๒
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖
๓๕๘๗
๓๕๘๘
๓๕๘๙
๓๕๙๐
๓๕๙๑
๓๕๙๒
๓๕๙๓
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖
๓๕๙๗
๓๕๙๘
๓๕๙๙
๓๖๐๐
๓๖๐๑
๓๖๐๒
๓๖๐๓

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี ณัฐพล ธิติวัตร
จาสิบตรี ณัฐพล นันทกิจโกมล
จาสิบตรี ณัฐพล บรรหาร
จาสิบตรี ณัฐพล บุญหลา
จาสิบตรี ณัฐพล ผลนุกูล
จาสิบตรี ณัฐพล ฝดสุภาพ
จาสิบตรี ณัฐพล พลโลหะ
จาสิบตรี ณัฐพล เพลินบุญ
จาสิบตรี ณัฐพล ลิบู
จาสิบตรี ณัฐพล แสงไทย
จาสิบตรี ณัฐพล อยูบรรยงค
จาสิบตรี ณัฐภูมิ พันธแจม
จาสิบตรี ณัฐวัตร หนูโหยบ
จาสิบตรี ณัฐวุฒิ เครือเชา
จาสิบตรี ณัฐวุฒิ เทพพา
จาสิบตรี ณัฐวุฒิ พรหมพิทักษ
จาสิบตรี ณัฐวุฒิ ภูศรี
จาสิบตรี ณัฐวุฒิ เย็นใจ
จาสิบตรี ณัฐวุฒิ รอดบางยาง
จาสิบตรี ณัฐวุฒิ รูยืนยง
จาสิบตรี ณัฐวุฒิ ศรีงาม
จาสิบตรี ณัฐวุฒิ สุพิพัฒนโมลี
จาสิบตรี ณัฐศาสตร พิมพภักดี
จาสิบตรี ณัฐสิทธิ์ ดอนลาว
จาสิบตรี ณัฐิชัย ธีราพงษ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๐๔
๓๖๐๕
๓๖๐๖
๓๖๐๗
๓๖๐๘
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒
๓๖๒๓
๓๖๒๔
๓๖๒๕
๓๖๒๖
๓๖๒๗
๓๖๒๘

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบตรี ณาวี บวงเพ็ชร
จาสิบตรี ดนัย จันใด
จาสิบตรี ดนัย เสาศิริ
จาสิบตรี ดนุชา ตูจินดา
จาสิบตรี ดนุสรน สุจา
จาสิบตรี ดวงอาทิตย บางสมบูรณ
จาสิบตรี ดํารงพล เสือเพ็ชร
จาสิบตรี ดํารงศักดิ์ วงคตาคํา
จาสิบตรี ดําริ เรืองสระ
จาสิบตรี ดิเรก มูลน้ําอาง
จาสิบตรี ดิษฐสพงค จันทรพี
จาสิบตรี ดุลยเดช แพงทรัพย
จาสิบตรี ดุสิต จันทรมนตรี
จาสิบตรี เดชฤทธิ์ คุมญาติ
จาสิบตรี เดชวิทย ยอดคําดี
จาสิบตรี เดนชัย นนทะโคตร
จาสิบตรี ตรีภพ โพธิ์ไชยแสน
จาสิบตรี ตรีโลจน ชลมุล
จาสิบตรี ตรีวิทย อินตะปญญา
จาสิบตรี ตะวัน รักดี
จาสิบตรี ตะวัน เรืองนวน
จาสิบตรี ตะวัน วรรณะ
จาสิบตรี ตุลา จันทรวงค
จาสิบตรี ถนัดกิจ มวงสด
จาสิบตรี ถาวร รวบรวม

๓๖๒๙
๓๖๓๐
๓๖๓๑
๓๖๓๒
๓๖๓๓
๓๖๓๔
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘
๓๖๓๙
๓๖๔๐
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓
๓๖๔๔
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗
๓๖๔๘
๓๖๔๙
๓๖๕๐
๓๖๕๑
๓๖๕๒
๓๖๕๓

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี แถลง สุตะพันธ
จาสิบตรี ทนาการ เศรษฐภักดี
จาสิบตรี ทเนจ สารีภาวงษ
จาสิบตรี ทรงเกียรติ ศรีวะบุตร
จาสิบตรี ทรงชัย แกววงษา
จาสิบตรี ทรงพล กุลพงษ
จาสิบตรี ทรงพล ดาราวรรณ
จาสิบตรี ทรงพล พุดมอญ
จาสิบตรี ทรงฤทธิ์ บุญสงค
จาสิบตรี ทวี นามนพิมพ
จาสิบตรี ทวี แสนอา
จาสิบตรี ทวีชัย สายปราง
จาสิบตรี ทวีศักดิ์ พัฒนจาวนุกุล
จาสิบตรี ทวีศักดิ์ สีลําเนา
จาสิบตรี ทวีสิทธิ์ นฤกทานนท
จาสิบตรี ทศพร คมกริช
จาสิบตรี ทศพร ไชยหงษ
จาสิบตรี ทศพร ปรางคธวัช
จาสิบตรี ทศพร โลหสุวรรณ
จาสิบตรี ทศพล แกวคล้ํา
จาสิบตรี ทศพล แกวบุตรดี
จาสิบตรี ทศพล บุญขวาง
จาสิบตรี ทศพล ภูเงิน
จาสิบตรี ทหารเสือ อินทรกอ
จาสิบตรี ทะวิท มูลแจ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๕๔
๓๖๕๕
๓๖๕๖
๓๖๕๗
๓๖๕๘
๓๖๕๙
๓๖๖๐
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔
๓๖๖๕
๓๖๖๖
๓๖๖๗
๓๖๖๘
๓๖๖๙
๓๖๗๐
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔
๓๖๗๕
๓๖๗๖
๓๖๗๗
๓๖๗๘

จาสิบตรี ทัศนัย สิงหะ
จาสิบตรี ทัศพล สําราญ
จาสิบตรี ทัศวี พันธมา
จาสิบตรี ทัฬหภัณฑ ยินดี
จาสิบตรี ทิชากร ไขไพรวัลย
จาสิบตรี ทิชากร มะโนรักษ
จาสิบตรี ทิวากร วงษแหวน
จาสิบตรี เทพประดิษฐ วงมา
จาสิบตรี เทพรัตน นิลแสง
จาสิบตรี เทพวรรณ เชิงสะอาด
จาสิบตรี เทวิณ ดาราคํา
จาสิบตรี เทวิน จันตะขัติ
จาสิบตรี เทิดเกียรติ ศรีหาตา
จาสิบตรี เทิดไท ปานมณี
จาสิบตรี ธงชัย ชอบไร
จาสิบตรี ธงชัย ธรรมมา
จาสิบตรี ธงชัย นาสูงเนิน
จาสิบตรี ธงชัย พรมภักดี
จาสิบตรี ธงชัย สีผึ้ง
จาสิบตรี ธณเกียรติ พิภักดี
จาสิบตรี ธนกร สอนแกว
จาสิบตรี ธนกรณ ชาเกิม
จาสิบตรี ธนกฤต ทองสุขเพิ่ม
จาสิบตรี ธนกฤต วุฒิสถิต
จาสิบตรี ธนกฤต สายเสมา

หนา ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๗๙
๓๖๘๐
๓๖๘๑
๓๖๘๒
๓๖๘๓
๓๖๘๔
๓๖๘๕
๓๖๘๖
๓๖๘๗
๓๖๘๘
๓๖๘๙
๓๖๙๐
๓๖๙๑
๓๖๙๒
๓๖๙๓
๓๖๙๔
๓๖๙๕
๓๖๙๖
๓๖๙๗
๓๖๙๘
๓๖๙๙
๓๗๐๐
๓๗๐๑
๓๗๐๒
๓๗๐๓

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี ธนชาติ เจริญผล
จาสิบตรี ธนดล ปฐมไพบูลยกิจ
จาสิบตรี ธนนันท คําลือสาย
จาสิบตรี ธนพงษ สุทธิพร
จาสิบตรี ธนพล โคคร
จาสิบตรี ธนพล นัดสันเทียะ
จาสิบตรี ธนพล วันทา
จาสิบตรี ธนพล แสนขาว
จาสิบตรี ธนพล โหมดหวง
จาสิบตรี ธนภัทร กางกั้น
จาสิบตรี ธนภัทร ทองพานิชย
จาสิบตรี ธนภัทร เหล็กเพชร
จาสิบตรี ธนภูมิ เติมยศ
จาสิบตรี ธนรักษ สาโรชสัมพันธ
จาสิบตรี ธนวัฒน จาดประดิษฐ
จาสิบตรี ธนวัฒน พริกทอง
จาสิบตรี ธนวัฒน เพ็ชรอู
จาสิบตรี ธนวัฒน อํานักมณี
จาสิบตรี ธนวิชญ ใจอารีย
จาสิบตรี ธนวิชญ หล่ําชู
จาสิบตรี ธนศักดิ์ ประภาจิตร
จาสิบตรี ธนสาร ธรรมยะ
จาสิบตรี ธนะเมศฐ นิธิภัทรพิสิทธิ
จาสิบตรี ธนัตถสิษฐ แกลวกสิกิจ
จาสิบตรี ธนากร สืบสําราญ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๐๔
๓๗๐๕
๓๗๐๖
๓๗๐๗
๓๗๐๘
๓๗๐๙
๓๗๑๐
๓๗๑๑
๓๗๑๒
๓๗๑๓
๓๗๑๔
๓๗๑๕
๓๗๑๖
๓๗๑๗
๓๗๑๘
๓๗๑๙
๓๗๒๐
๓๗๒๑
๓๗๒๒
๓๗๒๓
๓๗๒๔
๓๗๒๕
๓๗๒๖
๓๗๒๗
๓๗๒๘

จาสิบตรี ธนากานต นาคกลั่น
จาสิบตรี ธนาธิป งามขํา
จาสิบตรี ธนาธิป บุรุษานนท
จาสิบตรี ธนานันท สุวรรณศรี
จาสิบตรี ธนายศ ละครศรี
จาสิบตรี ธนายุทธ สายคํา
จาสิบตรี ธนาวิทย เพ็ชรเขียว
จาสิบตรี ธนาวุฒิ ขานมา
จาสิบตรี ธนินทพัตร สินสมุทร
จาสิบตรี ธนิสร เนตินิยม
จาสิบตรี ธเนศ เจือจุน
จาสิบตรี ธเนศ อังคุระศรี
จาสิบตรี ธรรมชาติ เทียมศักดิ์
จาสิบตรี ธรรมนูญ ศรีกระหวัน
จาสิบตรี ธรรมนูญ หงษทอง
จาสิบตรี ธรรมรงค ทองชื่น
จาสิบตรี ธราธร เหรียญทอง
จาสิบตรี ธฤตพล เจริญพจน
จาสิบตรี ธวัชชัย ฉัตรสุวรรณ
จาสิบตรี ธวัชชัย ชนะวิเศษ
จาสิบตรี ธวัชชัย ดวงจิตร
จาสิบตรี ธวัชชัย ดุสิต
จาสิบตรี ธวัชชัย ทองโสม
จาสิบตรี ธวัชชัย ธานี
จาสิบตรี ธวัชชัย โพธิ์ศรีขาม

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๒๙
๓๗๓๐
๓๗๓๑
๓๗๓๒
๓๗๓๓
๓๗๓๔
๓๗๓๕
๓๗๓๖
๓๗๓๗
๓๗๓๘
๓๗๓๙
๓๗๔๐
๓๗๔๑
๓๗๔๒
๓๗๔๓
๓๗๔๔
๓๗๔๕
๓๗๔๖
๓๗๔๗
๓๗๔๘
๓๗๔๙
๓๗๕๐
๓๗๕๑
๓๗๕๒
๓๗๕๓

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี ธวัชชัย รังระรื่น
จาสิบตรี ธวัชชัย หญีตบึ้ง
จาสิบตรี ธวัชชัย โอชะ
จาสิบตรี ธัญเทพ รักษธรรม
จาสิบตรี ธัญภพ ขําโพธิ์
จาสิบตรี ธันวา ตางสันเทียะ
จาสิบตรี ธันวา ภาเรือง
จาสิบตรี ธาดา เสมอไวย
จาสิบตรี ธานินทร จุนเขียว
จาสิบตรี ธานี พาหา
จาสิบตรี ธารธร คงศรี
จาสิบตรี ธารา สวัสดิ์ประภา
จาสิบตรี ธีชัช พิมพสอาด
จาสิบตรี ธีรนันท สุมงคล
จาสิบตรี ธีรพงศ คําอาย
จาสิบตรี ธีรพงศ คุยประโคน
จาสิบตรี ธีรพงศ โรจนจรุง
จาสิบตรี ธีรพงศ อินทชัย
จาสิบตรี ธีรพงษ ปนละออ
จาสิบตรี ธีรพล จุฬาวรรณ
จาสิบตรี ธีรพล ดีสมใจ
จาสิบตรี ธีรพล ผองอน
จาสิบตรี ธีรพัฒน มวงเกตุ
จาสิบตรี ธีรพันธุ สรอยเงิน
จาสิบตรี ธีรภพ ฤกษงาม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๕๔
๓๗๕๕
๓๗๕๖
๓๗๕๗
๓๗๕๘
๓๗๕๙
๓๗๖๐
๓๗๖๑
๓๗๖๒
๓๗๖๓
๓๗๖๔
๓๗๖๕
๓๗๖๖
๓๗๖๗
๓๗๖๘
๓๗๖๙
๓๗๗๐
๓๗๗๑
๓๗๗๒
๓๗๗๓
๓๗๗๔
๓๗๗๕
๓๗๗๖
๓๗๗๗
๓๗๗๘

จาสิบตรี ธีรภัทร เจาะเหมาะ
จาสิบตรี ธีรภัทร เชยวัดเกาะ
จาสิบตรี ธีรภัทร รักญาติ
จาสิบตรี ธีรภัทร ศิริรัตนากร
จาสิบตรี ธีรภัทร ศิริวงศจันทร
จาสิบตรี ธีรยุทธ ผางเวียง
จาสิบตรี ธีรยุทธิ์ ยิ้มเรือง
จาสิบตรี ธีรวัฒน ธาตุมี
จาสิบตรี ธีรวัฒน บุญดวง
จาสิบตรี ธีรศักดิ์ ปนชัย
จาสิบตรี ธีรศักดิ์ อัมพรอบมาลี
จาสิบตรี ธีระ คชลี
จาสิบตรี ธีระเดช บัวงาม
จาสิบตรี ธีระเดช ประทาย
จาสิบตรี ธีระเดช ผิลา
จาสิบตรี ธีระพงษ กันทัด
จาสิบตรี ธีระพงษ คะดีเวียง
จาสิบตรี ธีระพงษ มณีศรี
จาสิบตรี ธีระพงษ สายพรม
จาสิบตรี ธีระพงษ อิ่มเพ็ง
จาสิบตรี ธีระพงษ เอี่ยมทอง
จาสิบตรี ธีระยุทธ สุวรรณกูฎ
จาสิบตรี ธีระวงค ยะมา
จาสิบตรี ธีระวัฒน ทันใจ
จาสิบตรี ธีระวัฒน มงคล

หนา ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๗๙
๓๗๘๐
๓๗๘๑
๓๗๘๒
๓๗๘๓
๓๗๘๔
๓๗๘๕
๓๗๘๖
๓๗๘๗
๓๗๘๘
๓๗๘๙
๓๗๙๐
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี ธีระศักดิ์ โคตรเวียง
จาสิบตรี ธีระศักดิ์ เชญชาญ
จาสิบตรี นชานนท ชูสัมฤทธิ์
จาสิบตรี นที จดา
จาสิบตรี นที บวรวัฒนวุฒิ
จาสิบตรี นที บุญสําลี
จาสิบตรี นที สังขทอง
จาสิบตรี นทีธร บัวคลี่
จาสิบตรี นนทนันท แกวดี
จาสิบตรี นนทนันท รักตลาด
จาสิบตรี นพเกา มั่งลิ้ม
จาสิบตรี นพเกา สุมินทนะ
จาสิบตรี นพคุณ ปานขวานอย
จาสิบตรี นพดล บุญพัก
จาสิบตรี นพดล ปญญาชวย
จาสิบตรี นพดล ภูรอด
จาสิบตรี นพดล ใหมเกิด
จาสิบตรี นพดล ออนโยน
จาสิบตรี นพนันท สวางดี
จาสิบตรี นพพร ทาวคาม
จาสิบตรี นพพล เปลี่ยนศรี
จาสิบตรี นพรัตน เขตขันหลา
จาสิบตรี นพรัตน จันทรแกว
จาสิบตรี นพรัตน จันทะพา
จาสิบตรี นพรัตน ตระทอง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๐๔
๓๘๐๕
๓๘๐๖
๓๘๐๗
๓๘๐๘
๓๘๐๙
๓๘๑๐
๓๘๑๑
๓๘๑๒
๓๘๑๓
๓๘๑๔
๓๘๑๕
๓๘๑๖
๓๘๑๗
๓๘๑๘
๓๘๑๙
๓๘๒๐
๓๘๒๑
๓๘๒๒
๓๘๒๓
๓๘๒๔
๓๘๒๕
๓๘๒๖
๓๘๒๗
๓๘๒๘

หนา ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบตรี นพรัตน สุวรรณจวงกูล
จาสิบตรี นพรุจ โชติศรี
จาสิบตรี นภา ศิริรจน
จาสิบตรี นรสิงห ขวัญพรม
จาสิบตรี นราชัย นามบานคอ
จาสิบตรี นราศักดิ์ คงสุวรรณ
จาสิบตรี นรินทร ผสมคง
จาสิบตรี นรินทร ศรีจันทร
จาสิบตรี นรินทร ดีบานคลอง
จาสิบตรี นริศกรณ วารสนาม
จาสิบตรี นฤดล เพ็ชรกําเนิด
จาสิบตรี นฤนาถ สุดทอง
จาสิบตรี นฤนาท แสงจันทร
จาสิบตรี นฤเบศร ตุนโนกบุตร
จาสิบตรี นฤเบศร สุภา
จาสิบตรี นฤพล ศรีเพ็ญ
จาสิบตรี นวพล บางขัน
จาสิบตรี นวพล ผลาหาญ
จาสิบตรี นวพล ไหลหลั่ง
จาสิบตรี นัชพล สถาพรชัยวัฒน
จาสิบตรี นัฐพงษ ควรเสนา
จาสิบตรี นัฐพร อินทธรรมมา
จาสิบตรี นัฐพล กลิ่นขจร
จาสิบตรี นัฐพันธ อินทรทวม
จาสิบตรี นัฐวุฒิ กุงทุม

๓๘๒๙
๓๘๓๐
๓๘๓๑
๓๘๓๒
๓๘๓๓
๓๘๓๔
๓๘๓๕
๓๘๓๖
๓๘๓๗
๓๘๓๘
๓๘๓๙
๓๘๔๐
๓๘๔๑
๓๘๔๒
๓๘๔๓
๓๘๔๔
๓๘๔๕
๓๘๔๖
๓๘๔๗
๓๘๔๘
๓๘๔๙
๓๘๕๐
๓๘๕๑
๓๘๕๒
๓๘๕๓

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี นัทธวัฒน สุคําภา
จาสิบตรี นัทธี ขนิตฐา
จาสิบตรี นันทชัย เครือศรี
จาสิบตรี นารินทรทาลา แสงทับ
จาสิบตรี นาวิน เทียนธวัช
จาสิบตรี นําพล คงมนต
จาสิบตรี นําพล คะโยธา
จาสิบตรี นิกร พรมสิงห
จาสิบตรี นิกร พระเสมา
จาสิบตรี นิไกร ปลองนุน
จาสิบตรี นิติ นามแสง
จาสิบตรี นิติกร หารัญดา
จาสิบตรี นิตินัย ชัยรัตน
จาสิบตรี นิติพล ตองติดรัมย
จาสิบตรี นิธวัฒน สุขรักษา
จาสิบตรี นิปอน เอี่ยมรัมย
จาสิบตรี นิพนธ กะรัมย
จาสิบตรี นิพล มาไกล
จาสิบตรี นิรันด ละมุดกุล
จาสิบตรี นิราศ พงษอารีย
จาสิบตรี นิว นอยเอี้ยง
จาสิบตรี นิวัฒน ราชบุตร
จาสิบตรี นิวัฒน อินธิสิทธิ์
จาสิบตรี นุกูล รอนกระโทก
จาสิบตรี บดินทร เปลงปลื้ม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๕๔
๓๘๕๕
๓๘๕๖
๓๘๕๗
๓๘๕๘
๓๘๕๙
๓๘๖๐
๓๘๖๑
๓๘๖๒
๓๘๖๓
๓๘๖๔
๓๘๖๕
๓๘๖๖
๓๘๖๗
๓๘๖๘
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑
๓๘๗๒
๓๘๗๓
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗
๓๘๗๘

จาสิบตรี บัณฑิต ปองทาว
จาสิบตรี บารมี หลาสุดตา
จาสิบตรี บุญเกิด เยาวนา
จาสิบตรี บุญญเดช ชูประคอง
จาสิบตรี บุญญฤทธิ์ ดิษบงค
จาสิบตรี บุญญฤทธิ์ พรมลี
จาสิบตรี บุญญฤทธิ์ สุขพันธ
จาสิบตรี บุญฐม วังวิสัย
จาสิบตรี บุญเที่ยง บุญศรีเลิศ
จาสิบตรี บุญเทียน สิมหมอ
จาสิบตรี บุญมา ปราณีชาติ
จาสิบตรี บุญรุง จิตรสวาง
จาสิบตรี บุญเหลือ วงเวียน
จาสิบตรี บุณพัฒน วิไลเนตร
จาสิบตรี บุณยภู อูทอง
จาสิบตรี บุริมสิทธิ์ สมใจ
จาสิบตรี เบญภูมินทร เอี่ยมศรี
จาสิบตรี ปกปอง สินเส็ง
จาสิบตรี ปกรณ จิตกรดํารงค
จาสิบตรี ปกรณ ชุมแกว
จาสิบตรี ปฎิภาณ ทองยินดี
จาสิบตรี ปฏินันท กองพล
จาสิบตรี ปฏิพัทธ เปงกลาง
จาสิบตรี ปฏิวัติ ดาทุมมา
จาสิบตรี ปฏิวัติ รักขพันธ

หนา ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑
๓๘๘๒
๓๘๘๓
๓๘๘๔
๓๘๘๕
๓๘๘๖
๓๘๘๗
๓๘๘๘
๓๘๘๙
๓๘๙๐
๓๘๙๑
๓๘๙๒
๓๘๙๓
๓๘๙๔
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี ปฐมพงษ ใจอุน
จาสิบตรี ปฐมศักดิ์ จันทรแยม
จาสิบตรี ปณตภณ เพ็ชรแสง
จาสิบตรี ปภังกร พรมบุตร
จาสิบตรี ปภาวิน กลั่นเจริญ
จาสิบตรี ปรมินทร อายุยืน
จาสิบตรี ปรเมธ นาคชิณวงค
จาสิบตรี ปรเมศ เดชพันธ
จาสิบตรี ปรเมศวร ผิวทอง
จาสิบตรี ปรเมษฐ เนียมโพธิ์
จาสิบตรี ประครอง กิติธรรม
จาสิบตรี ประจวบ เจิมจันทร
จาสิบตรี ประจักษ คําจันทร
จาสิบตรี ประณต บัวงาม
จาสิบตรี ประดิษฐ สุมแกว
จาสิบตรี ประทวน มีเทียน
จาสิบตรี ประทวน สายทอง
จาสิบตรี ประทีป ทิมประเทือง
จาสิบตรี ประธาน จันทโชติ
จาสิบตรี ประพจน มวงกล่ํา
จาสิบตรี ประพันธศักดิ์ นกพูดเพราะ
จาสิบตรี ประมวล กิ่งสกุล
จาสิบตรี ประมวล บุญเนื่อง
จาสิบตรี ประยงค ปอนสําโรง
จาสิบตรี ประยูร ยะแกว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๐๔
๓๙๐๕
๓๙๐๖
๓๙๐๗
๓๙๐๘
๓๙๐๙
๓๙๑๐
๓๙๑๑
๓๙๑๒
๓๙๑๓
๓๙๑๔
๓๙๑๕
๓๙๑๖
๓๙๑๗
๓๙๑๘
๓๙๑๙
๓๙๒๐
๓๙๒๑
๓๙๒๒
๓๙๒๓
๓๙๒๔
๓๙๒๕
๓๙๒๖
๓๙๒๗

หนา ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบตรี ประวันวิทย เพชรสวาย
จาสิบตรี ประวิทย จอมใจธิป
จาสิบตรี ประสงค ปุริโส
จาสิบตรี ประสาน จันทรทองแท
จาสิบตรี ประสิทธิ์ ดอกดวง
จาสิบตรี ประสิทธิชัย เทพสุรินทร
จาสิบตรี ประเสิรฐ ยาคํา
จาสิบตรี ปรัชญา บุตรศรี
จาสิบตรี ปรัชญา สมพิทักษ
จาสิบตรี ปราโมช คลายสุขพงษ
จาสิบตรี ปราโมทย เทียนนาวา
จาสิบตรี ปราโมทย เสือพาดกลอน
จาสิบตรี ปริญญา กิลัย
จาสิบตรี ปริญญา ปนทะ
จาสิบตรี ปริญญา มามี
จาสิบตรี ปริญญา
มาลากุล ณ อยุธยา
จาสิบตรี ปริพนธ ดวงมะฮุง
จาสิบตรี ปริพัฒน หารรุงศรี
จาสิบตรี ปริวัฒน วรสาร
จาสิบตรี ปริวัตร นิลวรรณ
จาสิบตรี ปรีชา แกวไพทูลย
จาสิบตรี ปรีชา จันทรทอง
จาสิบตรี ปรีชา ราตรีพรทิพย
จาสิบตรี ปรีชา วงศษา

๓๙๒๘
๓๙๒๙
๓๙๓๐
๓๙๓๑
๓๙๓๒
๓๙๓๓
๓๙๓๔
๓๙๓๕
๓๙๓๖
๓๙๓๗
๓๙๓๘
๓๙๓๙
๓๙๔๐
๓๙๔๑
๓๙๔๒
๓๙๔๓
๓๙๔๔
๓๙๔๕
๓๙๔๖
๓๙๔๗
๓๙๔๘
๓๙๔๙
๓๙๕๐
๓๙๕๑
๓๙๕๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี ปรีชา สํารวจวงศ
จาสิบตรี ปรีชาพล ปนดี
จาสิบตรี ปฤณณุวัฒน พรมโสภา
จาสิบตรี ปฤษฎางค ชาติตะคุ
จาสิบตรี ปวเรศ จินสกุล
จาสิบตรี ปวิช ศักดิ์ขวา
จาสิบตรี ปวิชกฤตย คําโทน
จาสิบตรี ปวีร แสนสุข
จาสิบตรี ปอมเพชร กิจสวน
จาสิบตรี ปญญา พรมพิทักษ
จาสิบตรี ปญญากร เอื้อธาดา
จาสิบตรี ปฐมพงษ ขันธชัย
จาสิบตรี ปณณวิชญ มูลตรีภักดี
จาสิบตรี ปานเทพ บุญสุวรรณ
จาสิบตรี ปติกรณ สุวรรณ
จาสิบตรี ปยชนน ศรีวิลัยสกุล
จาสิบตรี ปยวัฒน พรหมมินทร
จาสิบตรี ปยะ ไชยปะ
จาสิบตรี ปยะ ทาวนอก
จาสิบตรี ปยะ มาศรี
จาสิบตรี ปยะ รัตนขวัญเพชร
จาสิบตรี ปยะพงษ ไชยเทพ
จาสิบตรี ปยะพงษ สอดศรี
จาสิบตรี ปยะราช กาศสนุก
จาสิบตรี ปยะวัฒน กุลเซ็นต

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๕๓
๓๙๕๔
๓๙๕๕
๓๙๕๖
๓๙๕๗
๓๙๕๘
๓๙๕๙
๓๙๖๐
๓๙๖๑
๓๙๖๒
๓๙๖๓
๓๙๖๔
๓๙๖๕
๓๙๖๖
๓๙๖๗
๓๙๖๘
๓๙๖๙
๓๙๗๐
๓๙๗๑
๓๙๗๒
๓๙๗๓
๓๙๗๔
๓๙๗๕
๓๙๗๖
๓๙๗๗

หนา ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบตรี ปยะวัฒน จันทรจรุง
จาสิบตรี ปยะวุฒิ ลาสา
จาสิบตรี เปยมสถิตย เอี่ยมทรัพย
จาสิบตรี ผจญ สุทธิการ
จาสิบตรี ผณิศร หฤทัยถาวร
จาสิบตรี ผดุง คําหนอย
จาสิบตรี ผดุงเกียรติ ศิลาเขตต
จาสิบตรี เผด็จศักดิ์ ธรรมสอน
จาสิบตรี เผด็จศึก กอหญากลาง
จาสิบตรี พงศกร พยอมหอม
จาสิบตรี พงศจักร จั่นเรืองงาม
จาสิบตรี พงศชัย กุมกร
จาสิบตรี พงศดนัย บอทรัพย
จาสิบตรี พงศธร ชินโคตร
จาสิบตรี พงศธร เถิ้มแกว
จาสิบตรี พงศธร ทองใหม
จาสิบตรี พงศพล วิริยะอาทร
จาสิบตรี พงศพันธุ สุวรรณชื่น
จาสิบตรี พงศพัศ ดานกลาง
จาสิบตรี พงศภัค ใจกอง
จาสิบตรี พงศศิริ ช่ําชองกิจ
จาสิบตรี พงษกร หมั่นตะคุ
จาสิบตรี พงษดนัย สวางวงศ
จาสิบตรี พงษพัฒน กั่วพานิช
จาสิบตรี พงษพิสิษฐ พันชูกลาง

๓๙๗๘
๓๙๗๙
๓๙๘๐
๓๙๘๑
๓๙๘๒
๓๙๘๓
๓๙๘๔
๓๙๘๕
๓๙๘๖
๓๙๘๗
๓๙๘๘
๓๙๘๙
๓๙๙๐
๓๙๙๑
๓๙๙๒
๓๙๙๓
๓๙๙๔
๓๙๙๕
๓๙๙๖
๓๙๙๗
๓๙๙๘
๓๙๙๙
๔๐๐๐
๔๐๐๑
๔๐๐๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี พงษศักดิ์ เงินยิ่ง
จาสิบตรี พงษศักดิ์ ชนะราช
จาสิบตรี พงษสวัสดิ์ เต็งยี่
จาสิบตรี พงษสันต สีน้ําเงิน
จาสิบตรี พชร ภวภูตานนท
จาสิบตรี พยุง ปานอวม
จาสิบตรี พรชัย ทะวงสู
จาสิบตรี พรชัย ศรีสอาด
จาสิบตรี พรเทพ จําปาราช
จาสิบตรี พรเทพ พุมมี
จาสิบตรี พรเทพ วณิชไชยสกุล
จาสิบตรี พรประชา อาษาธง
จาสิบตรี พรพิทักษ อินทรแกว
จาสิบตรี พรเลิศ เมฆเจริญ
จาสิบตรี พรศักดิ์ สวัสดีมาก
จาสิบตรี พรศิลป บุญแดง
จาสิบตรี พรหมฤทธี โปรงกลาง
จาสิบตรี พระนอม พินิจมนตรี
จาสิบตรี พลกฤต กิ่งดอกไม
จาสิบตรี พลวัฒน โลหสุวรรณ
จาสิบตรี พลูทรัพย ภาษี
จาสิบตรี พัชรพงษ แสงทอง
จาสิบตรี พัฒนพงค หิรัญพันธ
จาสิบตรี พัฒนพงษ เปยงใจ
จาสิบตรี พัฒนศักดิ์ อินทรพิมพ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๐๐๓
๔๐๐๔
๔๐๐๕
๔๐๐๖
๔๐๐๗
๔๐๐๘
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๑
๔๐๑๒
๔๐๑๓
๔๐๑๔
๔๐๑๕
๔๐๑๖
๔๐๑๗
๔๐๑๘
๔๐๑๙
๔๐๒๐
๔๐๒๑
๔๐๒๒
๔๐๒๓
๔๐๒๔
๔๐๒๕
๔๐๒๖
๔๐๒๗

หนา ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบตรี พัทธนันท พงษกําเนิน
จาสิบตรี พันธกานต หนูแกว
จาสิบตรี พันธวัช พงศจิตไพบูลย
จาสิบตรี พัสวัตต ใจออน
จาสิบตรี พากร เพชรธฤตสูงเนิน
จาสิบตรี พิชัย มโนธรรม
จาสิบตรี พิชัยยุทธ เรืองพุทธ
จาสิบตรี พิชิตชัย ทูปน้ําคํา
จาสิบตรี พิชิตพงษ เขียวดี
จาสิบตรี พิชิตพล แสนคํา
จาสิบตรี พิทยา ศรีละพันธ
จาสิบตรี พิทักษ พัวไกรศักดิ์
จาสิบตรี พิทักษ วัฒนากูร
จาสิบตรี พิทักษพงษ ทานัน
จาสิบตรี พิธพงษ วงศคํา
จาสิบตรี พิบูลย ยานแกว
จาสิบตรี พิพัฒน ติดตอ
จาสิบตรี พิพัฒนพงศ ลํานอย
จาสิบตรี พิพัฒนพงษ ยุนดร
จาสิบตรี พิริยกร ศรีวิชัยวงค
จาสิบตรี พิรุณ พะยิ้ม
จาสิบตรี พิศิษฏ ราชวงศ
จาสิบตรี พิษณุ บูรณะ
จาสิบตรี พิสิฐพงศ ไชยยะ
จาสิบตรี พิสิทธิ์ เดียวสุขประเสริฐ

๔๐๒๘
๔๐๒๙
๔๐๓๐
๔๐๓๑
๔๐๓๒
๔๐๓๓
๔๐๓๔
๔๐๓๕
๔๐๓๖
๔๐๓๗
๔๐๓๘
๔๐๓๙
๔๐๔๐
๔๐๔๑
๔๐๔๒
๔๐๔๓
๔๐๔๔
๔๐๔๕
๔๐๔๖
๔๐๔๗
๔๐๔๘
๔๐๔๙
๔๐๕๐
๔๐๕๑
๔๐๕๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี พิสิษฐ เนียมกอน
จาสิบตรี พีรยุทธ นาวิลัยเจริญ
จาสิบตรี พีระพงษ ธาราพิมาณ
จาสิบตรี พีระยุทธ ทับรอด
จาสิบตรี พุทธิพงษ โชคบัณฑิต
จาสิบตรี พูนศักดิ์ ดีบานโสก
จาสิบตรี เพชรกําธร ปุยฝาย
จาสิบตรี เพชราวุธ ฤกษสําราญ
จาสิบตรี เพิ่มศักดิ์ คําสุขดี
จาสิบตรี ไพบูลย สาระรัตน
จาสิบตรี ไพรสันต ประทุมโม
จาสิบตรี ไพโรจน คงโนนนอก
จาสิบตรี ไพโรจน รอญสึก
จาสิบตรี ไพโรจน สุดวิลัย
จาสิบตรี ภคพงศ กันพรม
จาสิบตรี ภพณิพิชญ ยวงงาม
จาสิบตรี ภัคพงศ สรอยศรี
จาสิบตรี ภัทรกาญจน การไมตรี
จาสิบตรี ภัทรพงษ เพียงเกตุ
จาสิบตรี ภาคภูมิ แกวเรือง
จาสิบตรี ภาคภูมิ นอยชางคิด
จาสิบตรี ภาคภูมิ แสงนัยนา
จาสิบตรี ภาคภูมิ แสงเรือน
จาสิบตรี ภาคภูมิ หาญรักษ
จาสิบตรี ภาคินัย ลุนบุรมย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๐๕๓
๔๐๕๔
๔๐๕๕
๔๐๕๖
๔๐๕๗
๔๐๕๘
๔๐๕๙
๔๐๖๐
๔๐๖๑
๔๐๖๒
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕
๔๐๖๖
๔๐๖๗
๔๐๖๘
๔๐๖๙
๔๐๗๐
๔๐๗๑
๔๐๗๒
๔๐๗๓
๔๐๗๔
๔๐๗๕
๔๐๗๖
๔๐๗๗

จาสิบตรี ภาณุทัต สุรโชติ
จาสิบตรี ภาณุพงศ อังสนุ
จาสิบตรี ภาณุพล ออมละมั่ง
จาสิบตรี ภาณุพันธุ แตมเพ็ง
จาสิบตรี ภาณุภณ เลิศเมธาชัย
จาสิบตรี ภาณุวัฒน ทองกลม
จาสิบตรี ภาณุวัฒน ศรีวิชัย
จาสิบตรี ภาณุวัฒน สินโฉมงาม
จาสิบตรี ภานุ วัณนะกิตติ
จาสิบตรี ภานุพงค มูลเทพ
จาสิบตรี ภานุพงศ ปตตะ
จาสิบตรี ภานุพงศ มหาพรหม
จาสิบตรี ภานุพงศ หาญนาแซง
จาสิบตรี ภานุพันธ คลายสมาน
จาสิบตรี ภานุมาศ ใจกวาง
จาสิบตรี ภานุวัฒน นอยวังหิน
จาสิบตรี ภานุวัฒน ฝอยทอง
จาสิบตรี ภานุวัตน สุขรี
จาสิบตรี ภานุวัตร ณ อุบล
จาสิบตรี ภาสกร ครองบัวบาน
จาสิบตรี ภาสกร ละขันคํา
จาสิบตรี ภาสุ เมาราษี
จาสิบตรี ภิรมย เขียวพุต
จาสิบตรี ภีราพล เรืองฤทธิ์
จาสิบตรี ภุชงค จํานงคกิจ

หนา ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๗๘
๔๐๗๙
๔๐๘๐
๔๐๘๑
๔๐๘๒
๔๐๘๓
๔๐๘๔
๔๐๘๕
๔๐๘๖
๔๐๘๗
๔๐๘๘
๔๐๘๙
๔๐๙๐
๔๐๙๑
๔๐๙๒
๔๐๙๓
๔๐๙๔
๔๐๙๕
๔๐๙๖
๔๐๙๗
๔๐๙๘
๔๐๙๙
๔๑๐๐
๔๑๐๑
๔๑๐๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี ภูชิต ธีระเวชชวงศ
จาสิบตรี ภูมิพัฒน ภาคธารี
จาสิบตรี ภูวดล กองรัตน
จาสิบตรี ภูวดล ชิ้วนฤภัย
จาสิบตรี ภูวดล บุณยเลขา
จาสิบตรี ภูวดล พัลวัน
จาสิบตรี ภูวนัตถ สามัญบุตร
จาสิบตรี ภูวนาถ ปานภูมิ
จาสิบตรี ภูวนาท เสียงล้ํา
จาสิบตรี ภูษิต สาเกตุ
จาสิบตรี มงคล จิตรกลาง
จาสิบตรี มงคล รักพงษ
จาสิบตรี มงคล ออมทอง
จาสิบตรี มณฑล บุญธรรม
จาสิบตรี มณเฑียรชัย จันทรอิน
จาสิบตรี มโณพัศ จําปาพั้ว
จาสิบตรี มนตชัย หนูน้ํา
จาสิบตรี มนตรี ทองสอดแสง
จาสิบตรี มนตรี นวลเทศ
จาสิบตรี มนตรี มีศิลป
จาสิบตรี มนตรี เย็นใจ
จาสิบตรี มนตรี รักประสงค
จาสิบตรี มนตรี วงศสุวรรณ
จาสิบตรี มนัญชัย บุญฤทธิ์
จาสิบตรี มนัส เกษสาคร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๕
๔๑๐๖
๔๑๐๗
๔๑๐๘
๔๑๐๙
๔๑๑๐
๔๑๑๑
๔๑๑๒
๔๑๑๓
๔๑๑๔
๔๑๑๕
๔๑๑๖
๔๑๑๗
๔๑๑๘
๔๑๑๙
๔๑๒๐
๔๑๒๑
๔๑๒๒
๔๑๒๓
๔๑๒๔
๔๑๒๕
๔๑๒๖
๔๑๒๗

จาสิบตรี มนัส เข็มนาค
จาสิบตรี มนัสโชค เรืองเดช
จาสิบตรี มรุเดช พัชรวรกมล
จาสิบตรี มานนท วังคํา
จาสิบตรี มานพ งามประเสริฐ
จาสิบตรี มานพ บุญมาตร
จาสิบตรี มานะ นากทองดี
จาสิบตรี มานะชัย ไพยนิรันดร
จาสิบตรี มานิตย จิตสวาง
จาสิบตรี มานิตย พลสาลี
จาสิบตรี มารุต หาทรัพย
จาสิบตรี เมชิน ประชากูล
จาสิบตรี เมทนี หนูสมตน
จาสิบตรี เมธี สิทธิประชาชัย
จาสิบตรี โมกุล ยันตะคุ
จาสิบตรี ไมตรี ถอเงิน
จาสิบตรี ยงยุทธ กุลสุทธิ์
จาสิบตรี ยงยุทธ ลักษณะพันธ
จาสิบตรี ยศ สุพรม
จาสิบตรี ยศพล พูลเพิ่ม
จาสิบตรี ยศวัฒน สงบุญ
จาสิบตรี ยศสิน ทองเปยง
จาสิบตรี ยอดชาย อินทนาม
จาสิบตรี ยุทธการ คงรัตนชาติ
จาสิบตรี ยุทธการ ทะนันไชย

หนา ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๒๘
๔๑๒๙
๔๑๓๐
๔๑๓๑
๔๑๓๒
๔๑๓๓
๔๑๓๔
๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑
๔๑๔๒
๔๑๔๓
๔๑๔๔
๔๑๔๕
๔๑๔๖
๔๑๔๗
๔๑๔๘
๔๑๔๙
๔๑๕๐
๔๑๕๑
๔๑๕๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี ยุทธการ สุระอุดร
จาสิบตรี ยุทธการ อินทะโสม
จาสิบตรี ยุทธนา กุลบุตร
จาสิบตรี ยุทธนา ไกรเทพ
จาสิบตรี ยุทธนา มาลี
จาสิบตรี ยุทธนา ออนพันธ
จาสิบตรี ยุทธศักดิ์ ถินนอก
จาสิบตรี ยุรนันต จําปาวะดี
จาสิบตรี ยุรนันท พิมพทอง
จาสิบตรี ยุรนันท ศรีชมชื่น
จาสิบตรี โยธิน ทับโพธิ์
จาสิบตรี รชต ปุณณศิริกุล
จาสิบตรี รชต รัตนธรรม
จาสิบตรี รชต ศรีพงษ
จาสิบตรี รฐนนฐ ฟกแกว
จาสิบตรี รณกร นาคคํา
จาสิบตรี รณชัย ชวนชนก
จาสิบตรี รณชัย เตยดอน
จาสิบตรี รณชัย เลิศธรรมศิริ
จาสิบตรี รณชัย สิงหโต
จาสิบตรี รณรงค วงคนอย
จาสิบตรี รณรงศ เทพแดง
จาสิบตรี รวิศักดิ์ สิทธิสาร
จาสิบตรี รักสกุล หินสูงเนิน
จาสิบตรี รังสิมันต บรรทัด

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑๕๓
๔๑๕๔
๔๑๕๕
๔๑๕๖
๔๑๕๗
๔๑๕๘
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑
๔๑๖๒
๔๑๖๓
๔๑๖๔
๔๑๖๕
๔๑๖๖
๔๑๖๗
๔๑๖๘
๔๑๖๙
๔๑๗๐
๔๑๗๑
๔๑๗๒
๔๑๗๓
๔๑๗๔
๔๑๗๕
๔๑๗๖
๔๑๗๗

จาสิบตรี รังสิมันตุ แดงสงา
จาสิบตรี รังสี ศรีกุหลาบ
จาสิบตรี รัชนัย วงศอักษร
จาสิบตรี รัฐภูมิ ศิลาเกษ
จาสิบตรี รัตนพล ธัชธนธัช
จาสิบตรี รัตนวิทย คําบุรี
จาสิบตรี รัศมี ทองมี
จาสิบตรี ราชยุทธ ดําเกิด
จาสิบตรี ราชศักดิ์ ดาวบริสุทธิ์
จาสิบตรี ราเชน แจงมุข
จาสิบตรี ราวี หนูสีแกว
จาสิบตรี รุงรักษ บุตรแสง
จาสิบตรี รุงรุจ ธรรมมะ
จาสิบตรี รุงศักดิ์ ดีอก
จาสิบตรี รุงสรวง เขมะกนก
จาสิบตรี รุงอรุณ เทพสุธรรม
จาสิบตรี เรวัตร ฐานทนิต
จาสิบตรี เรืองวุฒิ บุญทศ
จาสิบตรี เรืองศักดิ์ จีนบํารุง
จาสิบตรี ฤทธิ์ชัย อวดผล
จาสิบตรี ลอมพงษ สมพา
จาสิบตรี ลัทธเดช สนิทชัย
จาสิบตรี ลิขสิทธิ์ พลอยสีขํา
จาสิบตรี ลิขิต จันทรลี
จาสิบตรี ลิขิต ตรีโอฐ

หนา ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๗๘
๔๑๗๙
๔๑๘๐
๔๑๘๑
๔๑๘๒
๔๑๘๓
๔๑๘๔
๔๑๘๕
๔๑๘๖
๔๑๘๗
๔๑๘๘
๔๑๘๙
๔๑๙๐
๔๑๙๑
๔๑๙๒
๔๑๙๓
๔๑๙๔
๔๑๙๕
๔๑๙๖
๔๑๙๗
๔๑๙๘
๔๑๙๙
๔๒๐๐
๔๒๐๑
๔๒๐๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี ลิขิต บุญมี
จาสิบตรี ลิขิต สุยะตะ
จาสิบตรี วงศกร เลิศวรรณา
จาสิบตรี วชระ สวัสดี
จาสิบตรี วชิระ สวัสดี
จาสิบตรี วรกิจ มูลคํา
จาสิบตรี วรจิตร อยูเย็น
จาสิบตรี วรชัย คําอุดม
จาสิบตรี วรปรัชญ เปลินเสวี
จาสิบตรี วรพงษ พรหมเจริญ
จาสิบตรี วรรณพต ศิลาเรียม
จาสิบตรี วรรณสิทธิ์ คลายสมาน
จาสิบตรี วรวัฒน ยะขาว
จาสิบตรี วรวัฒน รุงเรือง
จาสิบตรี วรวิทย วงศเมือง
จาสิบตรี วรวิทย สิทธิแพทย
จาสิบตรี วรวุฒิ ครุฑจันทร
จาสิบตรี วรวุฒิ สูงเรือง
จาสิบตรี วรากร ทองดี
จาสิบตรี วรานุกูล บุตรศรี
จาสิบตรี วรายุทธ จําปาดง
จาสิบตรี วรายุทธ เฮงพุม
จาสิบตรี วรายุส ทองยอย
จาสิบตรี วราวุฒิ จําลองเมือง
จาสิบตรี วราวุธ อังคณา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๒๐๓
๔๒๐๔
๔๒๐๕
๔๒๐๖
๔๒๐๗
๔๒๐๘
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑
๔๒๒๒
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗

หนา ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบตรี วรุณ บุญเพี้ย
จาสิบตรี วรุตม บุญมา
จาสิบตรี วศิน ศรีอุบล
จาสิบตรี วสันต เมืองชุม
จาสิบตรี วสันต เสาสูง
จาสิบตรี วสุพล ชอรัก
จาสิบตรี วัชกานต พิชวงค
จาสิบตรี วัชรกร สามสี
จาสิบตรี วัชรจิโรจน อธิวาสวุฒิ
จาสิบตรี วัชรพงษ จุลนิล
จาสิบตรี วัชรพงษ นารอง
จาสิบตรี วัชรพล คําหลา
จาสิบตรี วัชรพล ดวงแกว
จาสิบตรี วัชรพล ปาวณา
จาสิบตรี วัชรพล แพงจักร
จาสิบตรี วัชระ ยอดจันทร
จาสิบตรี วัชรานนท พรหมเมศ
จาสิบตรี วัชรินทร สรางนานอก
จาสิบตรี วัชรินทร สุขชวย
จาสิบตรี วัฒนชัย ปสลาง
จาสิบตรี วัฒนพงศ รัตนปราโมทย
จาสิบตรี วัฒนศักดิ์ อุนเรือน
จาสิบตรี วัฒนา จันทภูมิ
จาสิบตรี วัฒนา แซกวย
จาสิบตรี วัฒนา นามบุญลือ

๔๒๒๘
๔๒๒๙
๔๒๓๐
๔๒๓๑
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗
๔๒๔๘
๔๒๔๙
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี วัฒนากร แทนกลาง
จาสิบตรี วันเฉลิม กันทะจันทร
จาสิบตรี วันเฉลิม พุทธสังข
จาสิบตรี วันเฉลิม วงศไทย
จาสิบตรี วันชนก เสาไธสง
จาสิบตรี วันชัย สิงหโต
จาสิบตรี วาทิต รักนอย
จาสิบตรี วาทิตย มาลาพล
จาสิบตรี วานนท คําชมภู
จาสิบตรี วิจิตร สารจันทร
จาสิบตรี วิชนันท ฉิมรักแกว
จาสิบตรี วิชัย นาระถี
จาสิบตรี วิชัย โมแหยม
จาสิบตรี วิชัย วงละคร
จาสิบตรี วิชัย ศรีมวง
จาสิบตรี วิชัย สุทธิประภา
จาสิบตรี วิชัย สุนทรวีราทักษ
จาสิบตรี วิชิต โพธิ์สาขา
จาสิบตรี วิเชียร เฉลิมสุข
จาสิบตรี วิเชียร เต็มแตม
จาสิบตรี วิญู ไขขุนทด
จาสิบตรี วิฑูรย พานทอง
จาสิบตรี วิทยา ชางนอย
จาสิบตรี วิทยา ลีมางกูร
จาสิบตรี วิทยา ศิริคุณ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๒๕๓
๔๒๕๔
๔๒๕๕
๔๒๕๖
๔๒๕๗
๔๒๕๘
๔๒๕๙
๔๒๖๐
๔๒๖๑
๔๒๖๒
๔๒๖๓
๔๒๖๔
๔๒๖๕
๔๒๖๖
๔๒๖๗
๔๒๖๘
๔๒๖๙
๔๒๗๐
๔๒๗๑
๔๒๗๒
๔๒๗๓
๔๒๗๔
๔๒๗๕
๔๒๗๖
๔๒๗๗

จาสิบตรี วิทวัช แกวจินดา
จาสิบตรี วิทวัฒน หงสคํา
จาสิบตรี วิทวัฒน อวนพรมมา
จาสิบตรี วิทวัส ลีลาศ
จาสิบตรี วิธวัฒน ยอดวงคษา
จาสิบตรี วินัย ชัยดํารงศรีกุล
จาสิบตรี วิยุทธ แกวสุฟอง
จาสิบตรี วิรัตน วงษาชัย
จาสิบตรี วิริยะ ผิวเงิน
จาสิบตรี วิริยะ พึ่งจันคุม
จาสิบตรี วิริยะ หมื่นวิเศษ
จาสิบตรี วิรุตน ทองพิมพ
จาสิบตรี วิโรจน พิมพมาตย
จาสิบตรี วิวัฒน กลิ่นคลายกัน
จาสิบตรี วิวัฒน นารีจันทร
จาสิบตรี วิวัฒน ศรีเรืองพันธ
จาสิบตรี วิวัฒน แสงทอง
จาสิบตรี วิวัฒน หิรัญพันธุ
จาสิบตรี วิศรุต รมโพธิ์ดี
จาสิบตรี วิศรุษ ภิรมยจิตร
จาสิบตรี วิศิษฐ ทิพยมล
จาสิบตรี วิษณุ ดีตระโหนด
จาสิบตรี วิษณุ พรมสุข
จาสิบตรี วิษณุ มานะดี
จาสิบตรี วิษณุ เมรกูล

หนา ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๗๘
๔๒๗๙
๔๒๘๐
๔๒๘๑
๔๒๘๒
๔๒๘๓
๔๒๘๔
๔๒๘๕
๔๒๘๖
๔๒๘๗
๔๒๘๘
๔๒๘๙
๔๒๙๐
๔๒๙๑
๔๒๙๒
๔๒๙๓
๔๒๙๔
๔๒๙๕
๔๒๙๖
๔๒๙๗
๔๒๙๘
๔๒๙๙
๔๓๐๐
๔๓๐๑
๔๓๐๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี วิษณุกร แสงบุตรดี
จาสิบตรี วิษณุพงษ ยืนยง
จาสิบตรี วิษนุกร เกื้อทาน
จาสิบตรี วิสันต ใหสกุลสุข
จาสิบตรี วิสิทธิ์ชัย หวังผล
จาสิบตรี วิสูตร วิศิษฎจินดา
จาสิบตรี วีรกรณ โอดหมองคํา
จาสิบตรี วีรชาติ ฉันงูเหลือม
จาสิบตรี วีรเดช บุญหวาน
จาสิบตรี วีรพงษ ขระเขื่อน
จาสิบตรี วีรพงษ ไทยภักดี
จาสิบตรี วีรพงษ แสงจันทร
จาสิบตรี วีรพล แกวจันทร
จาสิบตรี วีรพล พรมหากุล
จาสิบตรี วีรยุทธ นาถมทอง
จาสิบตรี วีรยุทธ ทองมา
จาสิบตรี วีรยุทธ สุดสงวน
จาสิบตรี วีรวัฒน จีนแจ
จาสิบตรี วีรวัฒน จุลพล
จาสิบตรี วีรวัฒน ถนอมศิลป
จาสิบตรี วีรวัฒน ศรีภูธร
จาสิบตรี วีระพงค มากดํา
จาสิบตรี วีระพงศ เข็มรัตน
จาสิบตรี วีระพงศ ธัญญาวุฒิ
จาสิบตรี วีระพงษ เกลียวทอง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๓๐๓
๔๓๐๔
๔๓๐๕
๔๓๐๖
๔๓๐๗
๔๓๐๘
๔๓๐๙
๔๓๑๐
๔๓๑๑
๔๓๑๒
๔๓๑๓
๔๓๑๔
๔๓๑๕
๔๓๑๖
๔๓๑๗
๔๓๑๘
๔๓๑๙
๔๓๒๐
๔๓๒๑
๔๓๒๒
๔๓๒๓
๔๓๒๔
๔๓๒๕
๔๓๒๖
๔๓๒๗

หนา ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบตรี วีระพล บุกิ่ง
จาสิบตรี วีระพล เวชกามา
จาสิบตรี วีระพล ออนแพง
จาสิบตรี วีระพันธ พงษพิมพ
จาสิบตรี วีระยุทธ ไชยโอชะ
จาสิบตรี วีระยุทธ รัตนไตรอําพล
จาสิบตรี วีระยุทธ อินทองขาว
จาสิบตรี วีระยุทธ อูขาวอูน้ํา
จาสิบตรี วีระวัฒน แข็งฤทธิ์
จาสิบตรี วีระวุฒิ ทองกระจาง
จาสิบตรี วีระศักดิ์ ยังสุข
จาสิบตรี วีระสันต ทิพเนตร
จาสิบตรี วุฒิไกร จันทรสอง
จาสิบตรี วุฒิชัย จอดนอก
จาสิบตรี วุฒิชัย นิลจู
จาสิบตรี วุฒิชัย บัวศรี
จาสิบตรี วุฒิชัย ประสงคสุข
จาสิบตรี วุฒิชัย สุวรรณศรี
จาสิบตรี วุฒิชัย อนันตคูหา
จาสิบตรี วุฒิพงษ เดชโนนสังข
จาสิบตรี วุฒิพงษ ปาจันทร
จาสิบตรี วุฒิพงษ ภูมิวิเศษ
จาสิบตรี วุฒิศักดิ์ แสงแกว
จาสิบตรี เวชกุล จันทรประทักษ
จาสิบตรี แวอัดนัน แวสตาปอ

๔๓๒๘
๔๓๒๙
๔๓๓๐
๔๓๓๑
๔๓๓๒
๔๓๓๓
๔๓๓๔
๔๓๓๕
๔๓๓๖
๔๓๓๗
๔๓๓๘
๔๓๓๙
๔๓๔๐
๔๓๔๑
๔๓๔๒
๔๓๔๓
๔๓๔๔
๔๓๔๕
๔๓๔๖
๔๓๔๗
๔๓๔๘
๔๓๔๙
๔๓๕๐
๔๓๕๑
๔๓๕๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี ศตวรรษ ราชพันแสน
จาสิบตรี ศรชล โมเมตตา
จาสิบตรี ศรราม ปอสิงห
จาสิบตรี ศรราม สุทธหลวง
จาสิบตรี ศรัญู ไกรวชิรกุล
จาสิบตรี ศรัญู เพชรพรหม
จาสิบตรี ศรายุทธ บุตรชัย
จาสิบตรี ศรายุทธ ลักแดง
จาสิบตรี ศรายุทธ วงษตรี
จาสิบตรี ศรายุทธ หาญณรงค
จาสิบตรี ศรายุธ จงไกรจักร
จาสิบตรี ศรายุธ ทัพชัย
จาสิบตรี ศราวุฒิ ตุมหิรัญ
จาสิบตรี ศราวุธ กลางทาไคร
จาสิบตรี ศราวุธ ทํานุ
จาสิบตรี ศราวุธ บุญฤทธิ์
จาสิบตรี ศราวุธ มหาคํา
จาสิบตรี ศราวุธ มุงหองกลาง
จาสิบตรี ศราวุธ แสนชั่ง
จาสิบตรี ศักดา จักษุศรี
จาสิบตรี ศักดิ์ชัย เจดีย
จาสิบตรี ศักดิ์ชัย ประสิทธิเวชชากูร
จาสิบตรี ศักดิ์ชัย มั่นคงสมตระกูล
จาสิบตรี ศักดิ์ชัย วงศเพ็ง
จาสิบตรี ศักดิ์ชัย สําแดงอํานาจ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๓๕๓
๔๓๕๔
๔๓๕๕
๔๓๕๖
๔๓๕๗
๔๓๕๘
๔๓๕๙
๔๓๖๐
๔๓๖๑
๔๓๖๒
๔๓๖๓
๔๓๖๔
๔๓๖๕
๔๓๖๖
๔๓๖๗
๔๓๖๘
๔๓๖๙
๔๓๗๐
๔๓๗๑
๔๓๗๒
๔๓๗๓
๔๓๗๔
๔๓๗๕
๔๓๗๖
๔๓๗๗

จาสิบตรี ศักดิ์ชัย หาญกลา
จาสิบตรี ศักดิ์ดา อาศนเวช
จาสิบตรี ศักดิ์พนธิ์ อําไพรัตน
จาสิบตรี ศักดิ์สิทธิ์ เติมผล
จาสิบตรี ศักรินทร ขูลิลัง
จาสิบตรี ศัลยวิทย เข็มวงศ
จาสิบตรี ศัลยวิทย เขียนเจริญ
จาสิบตรี ศัสตรา เถกิงผล
จาสิบตรี ศาสตรศิลป บัวระพา
จาสิบตรี ศิรวัฒน ไชยเซง
จาสิบตรี ศิราวุธ สุทธิสาย
จาสิบตรี ศิริชัย คุณมาก
จาสิบตรี ศิริโชติ กาบสุวรรณ
จาสิบตรี ศิริเดช เศษสุวรรณ
จาสิบตรี ศิริพงษ สีเขียว
จาสิบตรี ศิริวัฒน ติณรัตน
จาสิบตรี ศิริวัฒน ปานตัน
จาสิบตรี ศิริวัฒน สิงขร
จาสิบตรี ศิริศักดิ์ ทองนวม
จาสิบตรี ศิโรฬส ไปบน
จาสิบตรี ศิวณัฐ ทองมวง
จาสิบตรี ศิวดล อะมุตะคุ
จาสิบตรี ศิวะ พรมสรอย
จาสิบตรี ศิวะ ยาเงิน
จาสิบตรี ศิวะ อุนเรือง

หนา ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๗๘
๔๓๗๙
๔๓๘๐
๔๓๘๑
๔๓๘๒
๔๓๘๓
๔๓๘๔
๔๓๘๕
๔๓๘๖
๔๓๘๗
๔๓๘๘
๔๓๘๙
๔๓๙๐
๔๓๙๑
๔๓๙๒
๔๓๙๓
๔๓๙๔
๔๓๙๕
๔๓๙๖
๔๓๙๗
๔๓๙๘
๔๓๙๙
๔๔๐๐
๔๔๐๑
๔๔๐๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี ศิวะพงศ ดีมิตร
จาสิบตรี ศิวัตม จารุวนาลัย
จาสิบตรี ศึกษา เที่ยงภักดิ์
จาสิบตรี ศุภกิจ บูรณเจริญ
จาสิบตรี ศุภชัย วงษลมัย
จาสิบตรี ศุภชัย ศรีมันตะ
จาสิบตรี ศุภชัย ออนโพธา
จาสิบตรี ศุภเชษฐ ชางเกวียน
จาสิบตรี ศุภโชค บุดทะสุ
จาสิบตรี ศุภรักษ บุญเสริม
จาสิบตรี ศุภฤกษ เวชมุข
จาสิบตรี ศุภวาณิช จุลนอย
จาสิบตรี ศุภวิทย พรามจร
จาสิบตรี ศุภวิทย ภัณฑลักษณ
จาสิบตรี สกฤษฏ แกวเกิดมี
จาสิบตรี สดใส สวนดอก
จาสิบตรี สดใส สะสม
จาสิบตรี สถาพร จําปางาม
จาสิบตรี สถาพร บุญชู
จาสิบตรี สนธยา สารทอง
จาสิบตรี สมเกียรติ ยังดี
จาสิบตรี สมคิด สิงหลอ
จาสิบตรี สมเจตน นิยมชื่น
จาสิบตรี สมเจตน ปุงปแกว
จาสิบตรี สมชาย งามเลิศ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๔๐๓
๔๔๐๔
๔๔๐๕
๔๔๐๖
๔๔๐๗
๔๔๐๘
๔๔๐๙
๔๔๑๐
๔๔๑๑
๔๔๑๒
๔๔๑๓
๔๔๑๔
๔๔๑๕
๔๔๑๖
๔๔๑๗
๔๔๑๘
๔๔๑๙
๔๔๒๐
๔๔๒๑
๔๔๒๒
๔๔๒๓
๔๔๒๔
๔๔๒๕
๔๔๒๖
๔๔๒๗

หนา ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบตรี สมชาย จันทํา
จาสิบตรี สมชาย โพธิ์หลวง
จาสิบตรี สมชาย อุตมะ
จาสิบตรี สมนึก เชยกําเหนิด
จาสิบตรี สมบัติ กุยแกว
จาสิบตรี สมบุญ วงษไทยผดุง
จาสิบตรี สมประสงค ตรงประสิทธิ์
จาสิบตรี สมประสงค วรรณพฤกษ
จาสิบตรี สมพงษ แขมชัยภูมิ
จาสิบตรี สมพงษ ทองมาก
จาสิบตรี สมพงษ แสนพรม
จาสิบตรี สมพร พุฒหอม
จาสิบตรี สมพันธ แพทยเกาะ
จาสิบตรี สมภพ หงษกลาง
จาสิบตรี สมโภช ชิงชัย
จาสิบตรี สมโภชน แตงรอด
จาสิบตรี สมยศ คลายสุบรรณ
จาสิบตรี สมยศ หลําเพ็ง
จาสิบตรี สมร แถวนาชุม
จาสิบตรี สมลักษณ สิงสุพรรณ
จาสิบตรี สมศักดิ์ ขาเหล็ก
จาสิบตรี สมศักดิ์ แนนอุดร
จาสิบตรี สมศักดิ์ พันธพุฒ
จาสิบตรี สมศักดิ์ สอนสิทธ
จาสิบตรี สมศักดิ์ หมื่นศรี

๔๔๒๘
๔๔๒๙
๔๔๓๐
๔๔๓๑
๔๔๓๒
๔๔๓๓
๔๔๓๔
๔๔๓๕
๔๔๓๖
๔๔๓๗
๔๔๓๘
๔๔๓๙
๔๔๔๐
๔๔๔๑
๔๔๔๒
๔๔๔๓
๔๔๔๔
๔๔๔๕
๔๔๔๖
๔๔๔๗
๔๔๔๘
๔๔๔๙
๔๔๕๐
๔๔๕๑
๔๔๕๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี สมาน วงษคํา
จาสิบตรี สมาน หงษสีทอง
จาสิบตรี สยาม ดํานาคแกว
จาสิบตรี สยามรัฐ พันธุมี
จาสิบตรี สรชัช โพอุทัย
จาสิบตรี สรยุทธ เดนดวงเดือน
จาสิบตรี สรรเพ็ชร สิงหแสง
จาสิบตรี สรวุฒิ สื่อเศรษฐสิทธิ์
จาสิบตรี สรศักดิ์ ดวงเนตร
จาสิบตรี สรศักดิ์ มณีศรี
จาสิบตรี สรายุทธ เล็กกี้
จาสิบตรี สรายุทธ เอกออนแสง
จาสิบตรี สราวุฒิ เครือวงษา
จาสิบตรี สราวุฒิ ศรีนาแพง
จาสิบตรี สราวุธ บุญจันทร
จาสิบตรี สราวุธ พรหมปราณี
จาสิบตรี สราวุธ เอียงพยุง
จาสิบตรี สวัสดิ์ จันมี
จาสิบตรี สหทัศน ศุภกิจ
จาสิบตรี สหพงษ ชูภักดี
จาสิบตรี สังวาล สมตน
จาสิบตรี สัญชัย วงษกิมฮั้ว
จาสิบตรี สัญญา วงคสันต
จาสิบตรี สัญสวัส รักษสีทอง
จาสิบตรี สัณหพล เสือสิงห

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๔๕๓
๔๔๕๔
๔๔๕๕
๔๔๕๖
๔๔๕๗
๔๔๕๘
๔๔๕๙
๔๔๖๐
๔๔๖๑
๔๔๖๒
๔๔๖๓
๔๔๖๔
๔๔๖๕
๔๔๖๖
๔๔๖๗
๔๔๖๘
๔๔๖๙
๔๔๗๐
๔๔๗๑
๔๔๗๒
๔๔๗๓
๔๔๗๔
๔๔๗๕
๔๔๗๖
๔๔๗๗

จาสิบตรี สัตยา มารศรี
จาสิบตรี สันต พรมประเทศ
จาสิบตรี สันต วงษโสม
จาสิบตรี สันตรวี ศรีถัทธ
จาสิบตรี สันติ สายสืบ
จาสิบตรี สันติกร คณะหาญ
จาสิบตรี สันติพงษ เบามา
จาสิบตรี สันติภาพ คูคํา
จาสิบตรี สันทิฏฐ หาญมานพ
จาสิบตรี สัพพัญู แถลงกัน
จาสิบตรี สัมพาส นุชเจริญ
จาสิบตรี สาคร โกสา
จาสิบตรี สาคร รักเรียน
จาสิบตรี สาคร อํานวยโพธิ์
จาสิบตรี สาธิต โขนสกุล
จาสิบตรี สายชล เหลาบุตรสา
จาสิบตรี สายฟา โพธิ์ศรีขาม
จาสิบตรี สายศิลป เขมสีดา
จาสิบตรี สาโรจน พงษพันธุ
จาสิบตรี สิทธิกร พันธเพ็ง
จาสิบตรี สิทธิชัย ตันธนะชัย
จาสิบตรี สิทธิชัย พรสี่
จาสิบตรี สิทธิชาติ กระจายศรี
จาสิบตรี สิทธิโชค สุขใส
จาสิบตรี สิทธินนท พิณสุวรรณ

หนา ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐
๔๔๘๑
๔๔๘๒
๔๔๘๓
๔๔๘๔
๔๔๘๕
๔๔๘๖
๔๔๘๗
๔๔๘๘
๔๔๘๙
๔๔๙๐
๔๔๙๑
๔๔๙๒
๔๔๙๓
๔๔๙๔
๔๔๙๕
๔๔๙๖
๔๔๙๗
๔๔๙๘
๔๔๙๙
๔๕๐๐
๔๕๐๑
๔๕๐๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี สิทธิพงศ ดาเลิศ
จาสิบตรี สิทธิพร ติ้วตง
จาสิบตรี สิทธิศักดิ์ ดีนิยม
จาสิบตรี สิรภพ มากเจริญ
จาสิบตรี สิรวิชญ ฤทธิพร
จาสิบตรี สิริเชษฐ อนันตรพีระ
จาสิบตรี สิริเดช ขาวกระจาง
จาสิบตรี สิริพงศ พึ่งแยม
จาสิบตรี สุขวิช เทียบโพธิ์
จาสิบตรี สุขสถิตย ชัยชนะ
จาสิบตรี สุขสันต ทับทิมหิน
จาสิบตรี สุจิน รังสรอย
จาสิบตรี สุจินดา สาขา
จาสิบตรี สุชาติ นาจันถม
จาสิบตรี สุชาติ มาประจวบ
จาสิบตรี สุชาติ สายนอย
จาสิบตรี สุทธิ สุวรรณหอม
จาสิบตรี สุทธิชัย รังษี
จาสิบตรี สุทธิพงศ ลบยิ้ม
จาสิบตรี สุทธิพงษ ผลเกตุ
จาสิบตรี สุทธิพงษ พันธประภา
จาสิบตรี สุทธิรักษ รุณมณีรัตน
จาสิบตรี สุทธิรักษ อินทรชํานาญ
จาสิบตรี สุทธิรัตน มุงมลศิลป
จาสิบตรี สุทธิวัฒน บุญประดิษฐ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕๐๓
๔๕๐๔
๔๕๐๕
๔๕๐๖
๔๕๐๗
๔๕๐๘
๔๕๐๙
๔๕๑๐
๔๕๑๑
๔๕๑๒
๔๕๑๓
๔๕๑๔
๔๕๑๕
๔๕๑๖
๔๕๑๗
๔๕๑๘
๔๕๑๙
๔๕๒๐
๔๕๒๑
๔๕๒๒
๔๕๒๓
๔๕๒๔
๔๕๒๕
๔๕๒๖
๔๕๒๗

จาสิบตรี สุทน ทองสุข
จาสิบตรี สุทิน อินกุล
จาสิบตรี สุเทพ รุงเจริญกิจ
จาสิบตรี สุธน นูรอด
จาสิบตรี สุธา ขําเอนก
จาสิบตรี สุธิชัย เกิดโภคา
จาสิบตรี สุธิราวุธ คําเสนา
จาสิบตรี สุนทร ปฐมชัยรุงเรือง
จาสิบตรี สุนัย สุบรรณาจ
จาสิบตรี สุนิรันดร สอนเทียม
จาสิบตรี สุนิล งามยิ่ง
จาสิบตรี สุประวัติ วัชรวีรเกษม
จาสิบตรี สุพศิน ถาบุตร
จาสิบตรี สุพัฒน พงษพันธ
จาสิบตรี สุพัฒน สุทธิสนิทพันธ
จาสิบตรี สุพิศ สุวรรณศรี
จาสิบตรี สุภวัทน จันทะรี
จาสิบตรี สุภวิต พรหมมินทร
จาสิบตรี สุภเวช จันทรแสง
จาสิบตรี สุมิตร จันทรมณี
จาสิบตรี สุเมธ จันทรมาศ
จาสิบตรี สุเมโธ สุกายะ
จาสิบตรี สุเมศ ไชยอนุกูล
จาสิบตรี สุรชัย สุมมาตย
จาสิบตรี สุรเชษฐ ศรีวิชัย

หนา ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๒๘
๔๕๒๙
๔๕๓๐
๔๕๓๑
๔๕๓๒
๔๕๓๓
๔๕๓๔
๔๕๓๕
๔๕๓๖
๔๕๓๗
๔๕๓๘
๔๕๓๙
๔๕๔๐
๔๕๔๑
๔๕๔๒
๔๕๔๓
๔๕๔๔
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี สุรเดช กระแสเสถียร
จาสิบตรี สุรนันท สิริกาญจนาภิรมย
จาสิบตรี สุรเนตร คําใบ
จาสิบตรี สุรบดี พลับวังกล่ํา
จาสิบตรี สุรพงษ รุงเรืองผล
จาสิบตรี สุรพล รักอาจ
จาสิบตรี สุรศักดิ์ ขันทอง
จาสิบตรี สุรศักดิ์ บุญเรืองจักร
จาสิบตรี สุรศักดิ์ ประทุมดี
จาสิบตรี สุรศักดิ์ สุขสุวรรณ
จาสิบตรี สุรสิทธิ์ ไกรพะเนา
จาสิบตรี สุรสิทธิ์ จํานงครักษ
จาสิบตรี สุรสิทธิ์ มีรอด
จาสิบตรี สุรสิทธิ์ อุตมโสภณ
จาสิบตรี สุรักษ พรมหงษ
จาสิบตรี สุริยง นามวงษ
จาสิบตรี สุริยะ จําปาทอง
จาสิบตรี สุริยัน จันทรดี
จาสิบตรี สุริยัน ปนตา
จาสิบตรี สุริยา ชุมภูศรี
จาสิบตรี สุริยา บุญทิม
จาสิบตรี สุริยา เสนานอก
จาสิบตรี สุริโย อุนหลา
จาสิบตรี สุวัฒน จังพานิช
จาสิบตรี สุวัตร พลกันยา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕๕๓
๔๕๕๔
๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙
๔๕๖๐
๔๕๖๑
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔
๔๕๖๕
๔๕๖๖
๔๕๖๗
๔๕๖๘
๔๕๖๙
๔๕๗๐
๔๕๗๑
๔๕๗๒
๔๕๗๓
๔๕๗๔
๔๕๗๕
๔๕๗๖
๔๕๗๗

หนา ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบตรี สุวิทย ชูจงกล
จาสิบตรี สุวิทย ปกโคทานัง
จาสิบตรี สุวิโรจน คําหวา
จาสิบตรี สุอัลวา ปองเศรา
จาสิบตรี เสกสรร ความเพียร
จาสิบตรี เสกสรร ธวัชกุล
จาสิบตรี เสกสรร วัฑฒกานนท
จาสิบตรี เสกสันต ภูมิชัย
จาสิบตรี เสฏฐวุฒิ จินดาภู
จาสิบตรี เสนาะ จําปาดี
จาสิบตรี เสริมศักดิ์ หมวดเมือง
จาสิบตรี เสรีชัย มิทลาวงค
จาสิบตรี เสวก อินอ่ํา
จาสิบตรี เสวือน นาคใหญ
จาสิบตรี แสงจันทร คําหาญ
จาสิบตรี แสนศักดิ์ พูลประเสริฐ
จาสิบตรี โสภาค สืบตระกูล
จาสิบตรี อกนิษฐ ศิริโชติอมรพันธุ
จาสิบตรี องอาจ นามพวน
จาสิบตรี องอาจ สุขผล
จาสิบตรี อดิศร วงมาเกษ
จาสิบตรี อดิศร สอนชาวเรือ
จาสิบตรี อดิศักดิ์ ดวงคําจันทร
จาสิบตรี อดิศักดิ์ นาคประเสริฐ
จาสิบตรี อดิศักดิ์ นุชสวาท

๔๕๗๘
๔๕๗๙
๔๕๘๐
๔๕๘๑
๔๕๘๒
๔๕๘๓
๔๕๘๔
๔๕๘๕
๔๕๘๖
๔๕๘๗
๔๕๘๘
๔๕๘๙
๔๕๙๐
๔๕๙๑
๔๕๙๒
๔๕๙๓
๔๕๙๔
๔๕๙๕
๔๕๙๖
๔๕๙๗
๔๕๙๘
๔๕๙๙
๔๖๐๐
๔๖๐๑
๔๖๐๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี อดิศักดิ์ อัมพร
จาสิบตรี อดุลย วงษพิทักษ
จาสิบตรี อธิคม วงษพล
จาสิบตรี อธิชาติ อินทรแกว
จาสิบตรี อธิพันธุ สิงหา
จาสิบตรี อนนตศิลป ทาเกิด
จาสิบตรี อนันต มณีรัตน
จาสิบตรี อนิรุจน อุสมา
จาสิบตรี อนิรุทธ หนึ่งชัยสกุล
จาสิบตรี อนุกุล แกวชุมพล
จาสิบตรี อนุกุล ทับทอง
จาสิบตรี อนุกูล มีวงศ
จาสิบตรี อนุกูล ศรอินทร
จาสิบตรี อนุชา คลายบัว
จาสิบตรี อนุชา รอดทอง
จาสิบตรี อนุชิต โปทิ
จาสิบตรี อนุชิต ใยตา
จาสิบตรี อนุพงศ โชติชัยกาญจน
จาสิบตรี อนุพงษ แจงสวาง
จาสิบตรี อนุพงษ ไชยรินทร
จาสิบตรี อนุพงษ มะเหศวร
จาสิบตรี อนุภาพ บุญมามร
จาสิบตรี อนุรักษ กระมุงคุณ
จาสิบตรี อนุรักษ เกตุนวม
จาสิบตรี อนุรักษ ชัยธงรัตน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๖๐๓
๔๖๐๔
๔๖๐๕
๔๖๐๖
๔๖๐๗
๔๖๐๘
๔๖๐๙
๔๖๑๐
๔๖๑๑
๔๖๑๒
๔๖๑๓
๔๖๑๔
๔๖๑๕
๔๖๑๖
๔๖๑๗
๔๖๑๘
๔๖๑๙
๔๖๒๐
๔๖๒๑
๔๖๒๒
๔๖๒๓
๔๖๒๔
๔๖๒๕
๔๖๒๖
๔๖๒๗

หนา ๒๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบตรี อนุรักษ ทองมาก
จาสิบตรี อนุรักษ ประเดิม
จาสิบตรี อนุรักษ ปลื้มพันธุ
จาสิบตรี อนุวัฒน คําโสภา
จาสิบตรี อนุวัฒน วงษจันทร
จาสิบตรี อนุวัฒน โสภักดี
จาสิบตรี อนุวัตร แหวหาญ
จาสิบตรี อนุสรณ จําปกลาง
จาสิบตรี อนุสรณ ใบสูงเนิน
จาสิบตรี อนุสรณ ราชนาทิพย
จาสิบตรี อนุสรณ เสนลา
จาสิบตรี อเนชา เปรมปรีชา
จาสิบตรี อภิชัย ฉิมอําพันธ
จาสิบตรี อภิชา ศรีสะอาด
จาสิบตรี อภิชาติ พิมพา
จาสิบตรี อภิชาติ มาศงามเมือง
จาสิบตรี อภิชาติ เรืองมี
จาสิบตรี อภิชาติ อุโมงค
จาสิบตรี อภิเชษฐ พุมศรีนิล
จาสิบตรี อภิญญา ไทยเหนือ
จาสิบตรี อภิธนันต วงศเจริญอังกูร
จาสิบตรี อภินันท มวงจันทร
จาสิบตรี อภิรักษ คืนดี
จาสิบตรี อภิรัช ตันปลูก
จาสิบตรี อภิรัฐ สุขสงบ

๔๖๒๘
๔๖๒๙
๔๖๓๐
๔๖๓๑
๔๖๓๒
๔๖๓๓
๔๖๓๔
๔๖๓๕
๔๖๓๖
๔๖๓๗
๔๖๓๘
๔๖๓๙
๔๖๔๐
๔๖๔๑
๔๖๔๒
๔๖๔๓
๔๖๔๔
๔๖๔๕
๔๖๔๖
๔๖๔๗
๔๖๔๘
๔๖๔๙
๔๖๕๐
๔๖๕๑
๔๖๕๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี อภิรัตน ภิรมยรักษ
จาสิบตรี อภิวัฒน สมชิต
จาสิบตรี อภิวัฒน อิ่มปรีชาวงศ
จาสิบตรี อภิศักดิ์ คงยืน
จาสิบตรี อภิสิทธิ์ แกวเชียงหวาง
จาสิบตรี อภิสิทธิ์ เที่ยงเรือง
จาสิบตรี อภิสิทธิ์ ภูยืด
จาสิบตรี อภิสิทธิ์ สันดร
จาสิบตรี อภิสิทธิ์ อินอุนโชติ
จาสิบตรี อมรวุฒิ แชกระโทก
จาสิบตรี อรรคพล มุนนี
จาสิบตรี อรรณพ ราคา
จาสิบตรี อรรถชัย นาคคํา
จาสิบตรี อรรถพงษ ทองคง
จาสิบตรี อรรถพล กิจทวี
จาสิบตรี อรรถพล ผลดี
จาสิบตรี อรรถพล มานิล
จาสิบตรี อรรถพล สมสุข
จาสิบตรี อรรถพล หาญวงศ
จาสิบตรี อรรถพล อนจันทึก
จาสิบตรี อรรถพันธ ดุษดี
จาสิบตรี อราม นุนขจร
จาสิบตรี อรุณ ออนโสม
จาสิบตรี อลงกต พันธุเพ็ง
จาสิบตรี อลงกรณ งามจิต

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๖๕๓
๔๖๕๔
๔๖๕๕
๔๖๕๖
๔๖๕๗
๔๖๕๘
๔๖๕๙
๔๖๖๐
๔๖๖๑
๔๖๖๒
๔๖๖๓
๔๖๖๔
๔๖๖๕
๔๖๖๖
๔๖๖๗
๔๖๖๘
๔๖๖๙
๔๖๗๐
๔๖๗๑
๔๖๗๒
๔๖๗๓
๔๖๗๔
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗

จาสิบตรี อลงกรณ ลังกากาศ
จาสิบตรี อลงกรณ หาวัน
จาสิบตรี อักษร เนียมทอง
จาสิบตรี อัครพล จันทะมาตร
จาสิบตรี อังคาร คันธะมาลา
จาสิบตรี อัชรากร ขุนสันเทียะ
จาสิบตรี อัฐพล บุตรวงศ
จาสิบตรี อัศนัย คลายวิเชียร
จาสิบตรี อัศรา ประหยัด
จาสิบตรี อัศวิน ปนจอม
จาสิบตรี อัศวิน ศรีรส
จาสิบตรี อัสนันท สุขษาสุณี
จาสิบตรี อัสมิง ลาเตะ
จาสิบตรี อัสมินทร ตะเยาะ
จาสิบตรี อาคเนย เต็งคิว
จาสิบตรี อาซือวัน อาแวหะมะ
จาสิบตรี อาทิตย โคตรปญญา
จาสิบตรี อาทิตย ชินดา
จาสิบตรี อาทิตย ไชยกาล
จาสิบตรี อาทิตย ไชยยอด
จาสิบตรี อาทิตย ทองคําเอี่ยม
จาสิบตรี อาทิตย ทิพยสันเทียะ
จาสิบตรี อาทิตย เทินสระเกษ
จาสิบตรี อาทิตย ปรีชา
จาสิบตรี อาทิตย ลิลา

หนา ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘
๔๖๘๙
๔๖๙๐
๔๖๙๑
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕
๔๖๙๖
๔๖๙๗
๔๖๙๘
๔๖๙๙
๔๗๐๐
๔๗๐๑
๔๗๐๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี อานนต ดวงสุวรรณ
จาสิบตรี อานนท จิตเฉย
จาสิบตรี อานนท ติรภู
จาสิบตรี อานนท ทนหนองแวง
จาสิบตรี อานนท ทองภู
จาสิบตรี อานนท เฟองนอย
จาสิบตรี อานนท มาตน
จาสิบตรี อานนท รัตนโยธาสกุล
จาสิบตรี อานุภาพ บุตรบัว
จาสิบตรี อารีย ศรีตัดสูง
จาสิบตรี อํานาจ บุญอิ่ม
จาสิบตรี อําพล กระเจา
จาสิบตรี อําพล พูลโพธิ์
จาสิบตรี อิทธิพล สินการทรัพย
จาสิบตรี อิทธิพล หมื่นนอย
จาสิบตรี อิทธิพัทธ หวังชิวกลาง
จาสิบตรี อิสระพงษ สุขโฉม
จาสิบตรี อิสรา สุวรรณชาติ
จาสิบตรี อุดมศรี กานุมาน
จาสิบตรี อุดมศิลป หอมกลิ่น
จาสิบตรี อุทวิทธ เหมือนวงษธรรม
จาสิบตรี อุทัย จันทรโยธา
จาสิบตรี อุทัย ใจโลกา
จาสิบตรี อุทารชัย ตั้งอาสนะวิทย
จาสิบตรี อุทิศ ฤทธิเนียม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
๔๗๑๐
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓
๔๗๑๔
๔๗๑๕
๔๗๑๖
๔๗๑๗
๔๗๑๘
๔๗๑๙
๔๗๒๐
๔๗๒๑
๔๗๒๒
๔๗๒๓
๔๗๒๔
๔๗๒๕
๔๗๒๖
๔๗๒๗

หนา ๒๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบตรี อุทิศ แสงคํา
จาสิบตรี อุเทน จิตรพรมมา
จาสิบตรี อุฤทธิ์ เพ็งวงษา
จาสิบตรี เอกกริช ภูมิประเทศ
จาสิบตรี เอกกวี แทบมะลัย
จาสิบตรี เอกชัย ประทัยงาม
จาสิบตรี เอกชัย สืบแกว
จาสิบตรี เอกชาติ กรุณา
จาสิบตรี เอกนรินทร แปนเนียม
จาสิบตรี เอกนฤน โพธิ์ศรี
จาสิบตรี เอกพจน ไกรทอง
จาสิบตรี เอกพล บุญทองใหม
จาสิบตรี เอกพล สุวรรณรอด
จาสิบตรี เอกพันธ สุขยานุดิษฐ
จาสิบตรี เอกรินทร บินวาฮับ
จาสิบตรี เอกลักษณ กองเรืองฤทธิ์
จาสิบตรี เอกลักษณ กันทะนวน
จาสิบตรี เอกลักษณ จิตรคํา
จาสิบตรี เอกลักษณ ชุนเกาะ
จาสิบตรี เอกลักษณ ใบบัว
จาสิบตรี เอกลักษณ รักษาวงษ
จาสิบตรี เอกวิชา ดอกไม
จาสิบตรี เอกวิน แสงแดง
จาสิบตรี เอกศิษฏ ลําบอง
จาสิบตรี เอกสิทธิ์ คงแกว

๔๗๒๘
๔๗๒๙
๔๗๓๐
๔๗๓๑
๔๗๓๒
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖
๔๗๓๗
๔๗๓๘
๔๗๓๙
๔๗๔๐
๔๗๔๑
๔๗๔๒
๔๗๔๓
๔๗๔๔
๔๗๔๕
๔๗๔๖
๔๗๔๗
๔๗๔๘
๔๗๔๙
๔๗๕๐
๔๗๕๑
๔๗๕๒

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรี เอกสิทธิ์ มิตถา
จาสิบตรี เอกสิทธิ์ ลาโซ
จาสิบตรี เอนก นอยบัวทิพย
จาสิบตรี เอนก สิงตะโคตร
จาสิบตรี เอื้อพงศ ชนมยืน
จาสิบตรี แอมวิจิตร โนนทิง
จาสิบตรี โอภาส เทียนคํา
จาสิบตรี โอภาส มิ่งตระกูล
จาสิบตรี โอฬาริก วัฒนะ
จาสิบเอกหญิง กนกวรรณ ภูรัชฎา
จาสิบเอกหญิง กฤติญา สอดสุขวณิช
จาสิบเอกหญิง เกศรา แสงสวาง
จาสิบเอกหญิง เกษมะณี แจมศรี
จาสิบเอกหญิง จงใจ นาโสก
จาสิบเอกหญิง จตุพร อยูสวัสดิ์
จาสิบเอกหญิง จันทรจิรา ตระกูลดี
จาสิบเอกหญิง จันทรนิภา แกวเขียว
จาสิบเอกหญิง จันทิมา อินธิสิทธิ์
จาสิบเอกหญิง จันธิดา วงษราษฏร
จาสิบเอกหญิง จารุวรรณ ชนะโรค
จาสิบเอกหญิง จารุวรรณ ลือโสภา
จาสิบเอกหญิง จินตนา ราชวัตร
จาสิบเอกหญิง จิราภา สุวรรณกูฏ
จาสิบเอกหญิง จุฑาทิพย มาสวิน
จาสิบเอกหญิง ชนิตา บัวอยู

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗๕๓
๔๗๕๔
๔๗๕๕
๔๗๕๖
๔๗๕๗
๔๗๕๘
๔๗๕๙
๔๗๖๐
๔๗๖๑
๔๗๖๒
๔๗๖๓
๔๗๖๔
๔๗๖๕
๔๗๖๖
๔๗๖๗
๔๗๖๘
๔๗๖๙
๔๗๗๐
๔๗๗๑
๔๗๗๒
๔๗๗๓
๔๗๗๔
๔๗๗๕

หนา ๒๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอกหญิง ชลธิชา แสงสวาง
จาสิบเอกหญิง ชุตาภา ศรีจันทร
จาสิบเอกหญิง ฌัชชา นาอน
จาสิบเอกหญิง ณัฏฐสินี นอยทรงค
จาสิบเอกหญิง ณัฐพร บริบูรณ
จาสิบเอกหญิง ณัทฐกาญจน
ทิมสุวรรณเรส
จาสิบเอกหญิง ถวิล บุญเกิด
จาสิบเอกหญิง ทรงศิริ ออสูงเนิน
จาสิบเอกหญิง ทัพทิม นาคพันธุ
จาสิบเอกหญิง ธนภัทร ปาโต
จาสิบเอกหญิง ธัญจรัตน
วองไวประเสริฐ
จาสิบเอกหญิง ธีรารัตน ลอมวงษ
จาสิบเอกหญิง นทธวรรณ ดวงบุญ
จาสิบเอกหญิง นพรัตน ทองรักษ
จาสิบเอกหญิง นริศรา โพธิ์ทอง
จาสิบเอกหญิง นฤมล วัตยานนท
จาสิบเอกหญิง นัฐกานต ทันวงษา
จาสิบเอกหญิง น้ําผึ้ง จิตตะคาม
จาสิบเอกหญิง นุชจิรา เดชนะ
จาสิบเอกหญิง บาหยัน ธูปเงิน
จาสิบเอกหญิง บุญทนา ทินาน
จาสิบเอกหญิง บุญมี โพธิจักร
จาสิบเอกหญิง บุญรักษา ผิวละออง

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๔๗๗๖ จาสิบเอกหญิง เบญจพร โงวตระกูล
๔๗๗๗ จาสิบเอกหญิง เบญจวรรณ
อุทัยเนตร
๔๗๗๘ จาสิบเอกหญิง ปณัชญา ขอเจริญ
๔๗๗๙ จาสิบเอกหญิง ประคอง สมแกว
๔๗๘๐ จาสิบเอกหญิง ประภาภัทร ปกเคเต
๔๗๘๑ จาสิบเอกหญิง ปราณีต แยมสอิ้ง
๔๗๘๒ จาสิบเอกหญิง ปรานี ไกรสรสินธุ
๔๗๘๓ จาสิบเอกหญิง ปุณญณัฐส นิเวศรัมย
๔๗๘๔ จาสิบเอกหญิง ผุสดี น้ําทรง
๔๗๘๕ จาสิบเอกหญิง พรพิมล บัวงาม
๔๗๘๖ จาสิบเอกหญิง พลับพลึง สนคลัง
๔๗๘๗ จาสิบเอกหญิง พวงเพชร มาแจม
๔๗๘๘ จาสิบเอกหญิง พัชราภรณ ทิพยเวช
๔๗๘๙ จาสิบเอกหญิง พัชรินทร จิตรงามขํา
๔๗๙๐ จาสิบเอกหญิง พิมผการัง ทุมรี
๔๗๙๑ จาสิบเอกหญิง พิมพาภรณ
พึ่งบุญพานิชย
๔๗๙๒ จาสิบเอกหญิง เพ็ญนภา สิงหสถิตย
๔๗๙๓ จาสิบเอกหญิง เพ็ญลักษณา
นิลศรีสุวรรณ
๔๗๙๔ จาสิบเอกหญิง เพลินพิศ
ประเสริฐศิลป
๔๗๙๕ จาสิบเอกหญิง เพียงพอ กุดกางวน
๔๗๙๖ จาสิบเอกหญิง ภัทราพร โตสําลี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗๙๗
๔๗๙๘
๔๗๙๙
๔๘๐๐
๔๘๐๑
๔๘๐๒
๔๘๐๓
๔๘๐๔
๔๘๐๕
๔๘๐๖
๔๘๐๗
๔๘๐๘
๔๘๐๙
๔๘๑๐
๔๘๑๑
๔๘๑๒
๔๘๑๓
๔๘๑๔
๔๘๑๕
๔๘๑๖
๔๘๑๗
๔๘๑๘
๔๘๑๙

หนา ๒๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอกหญิง มาฆะรักษ ศรีดารักษ
จาสิบเอกหญิง เมธาพร ยาวะโนภาศ
จาสิบเอกหญิง ยุพาภรณ ศรีสวัสดิ์
จาสิบเอกหญิง ยุภาวรรณ แข็งขัน
จาสิบเอกหญิง รมิดา วิจะสิกะ
จาสิบเอกหญิง ระวีวรรณ ปเจริญ
จาสิบเอกหญิง รัชนี สุทธิประภา
จาสิบเอกหญิง รัชนี หมวดแร
จาสิบเอกหญิง รัตนประภา ชาติวงษ
จาสิบเอกหญิง ราตรี คลายสุบรรณ
จาสิบเอกหญิง ลินลนา สีทากูล
จาสิบเอกหญิง วชิราภรณ
อนุตรานุสรณ
จาสิบเอกหญิง วรรณา มูลสิงห
จาสิบเอกหญิง วราภรณ เณรโต
จาสิบเอกหญิง วราภรณ
นาคชํานาญ
จาสิบเอกหญิง วันทนีย สีขาว
จาสิบเอกหญิง วารุณี ทองสุก
จาสิบเอกหญิง วาสนา สุขสม
จาสิบเอกหญิง วินิตตา ภาพดวง
จาสิบเอกหญิง วิภารัตน พรมบุญ
จาสิบเอกหญิง วิภาวัช เทพอภิชัยกุล
จาสิบเอกหญิง วิมาน นวาวัตน
จาสิบเอกหญิง วิลัยพร สอนสุทธิ์

๔๘๒๐
๔๘๒๑
๔๘๒๒
๔๘๒๓
๔๘๒๔
๔๘๒๕
๔๘๒๖
๔๘๒๗
๔๘๒๘
๔๘๒๙
๔๘๓๐
๔๘๓๑
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖
๔๘๓๗
๔๘๓๘
๔๘๓๙
๔๘๔๐
๔๘๔๑
๔๘๔๒
๔๘๔๓

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอกหญิง ศิรัญญา จันทรหอม
จาสิบเอกหญิง ศิริศร ศิลปเสวี
จาสิบเอกหญิง สิริเพ็ญ นงคสูงเนิน
จาสิบเอกหญิง สุกัญญา ชรินทร
จาสิบเอกหญิง สุดารัตน วงษาศักดิ์
จาสิบเอกหญิง สุนทรี คูกิติรัตน
จาสิบเอกหญิง สุภัทรา ทองเกตุ
จาสิบเอกหญิง สุวรรณา โปะสุวรรณ
จาสิบเอกหญิง สุวรรณี ใจบุญดี
จาสิบเอกหญิง เสาวรส ฟุงสายชล
จาสิบเอกหญิง แสงเดือน จิณะไชย
จาสิบเอกหญิง หนึ่งฤทัย ศรีอราม
จาสิบเอกหญิง อมรรัตน วรพงษ
จาสิบเอกหญิง อรพรรณ เกิดแกว
จาสิบเอกหญิง อรพันธุ สงวนสุช
จาสิบเอกหญิง อรวรรณ นาคสุข
จาสิบเอกหญิง อรวรรณ
เวชวิศิษยกําจร
จาสิบเอกหญิง อรอนงค แสนสุข
จาสิบเอกหญิง อรุณี บรรดาศักดิ์
จาสิบเอกหญิง อรุณี รักเกตุกิจ
จาสิบเอกหญิง อัญจิดา แปลงสาร
จาสิบเอกหญิง อัมพร ครุฑบุญ
จาสิบเอกหญิง อารญา บริบูรณ
จาสิบเอกหญิง อุทัยวรรณ แตงออน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๘๔๔
๔๘๔๕
๔๘๔๖
๔๘๔๗
๔๘๔๘
๔๘๔๙
๔๘๕๐
๔๘๕๑
๔๘๕๒
๔๘๕๓
๔๘๕๔
๔๘๕๕
๔๘๕๖
๔๘๕๗
๔๘๕๘
๔๘๕๙
๔๘๖๐
๔๘๖๑
๔๘๖๒
๔๘๖๓
๔๘๖๔
๔๘๖๕
๔๘๖๖
๔๘๖๗

หนา ๒๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบโทหญิง กัญญณัช กันทะวงศ
จาสิบโทหญิง กัลยาณี โสกุล
จาสิบโทหญิง เกสรา คําแสน
จาสิบโทหญิง คุณัชธีตาภัทร
ชมภูทรัพยศิริ
จาสิบโทหญิง จิดาภา ชาโนเพ็ญศิริ
จาสิบโทหญิง ชณทิชา จันทรศร
จาสิบโทหญิง ณภัทร อุมเมือง
จาสิบโทหญิง ดลภัส ปาสาณพันธ
จาสิบโทหญิง ธนินันท จันทรมณี
จาสิบโทหญิง นฤมล ณีวัง
จาสิบโทหญิง นิภา อิ่มอกใจ
จาสิบโทหญิง นิสารัตน คุณสมบัติ
จาสิบโทหญิง ปทมา อ่ําทอง
จาสิบโทหญิง เปรมวิสา บุญหลี
จาสิบโทหญิง พรพรรณ พัฒนะ
จาสิบโทหญิง พรรณธิภา ภักดีโต
จาสิบโทหญิง ภัทราววดี สัญวงค
จาสิบโทหญิง เมธาพร อันรักษงาม
จาสิบโทหญิง รัตติยา ติ๊บมา
จาสิบโทหญิง ลภัสรดา ฤกษสุทธิ์
จาสิบโทหญิง วัชรี ตะเพียนทอง
จาสิบโทหญิง วาริน ดีแปน
จาสิบโทหญิง ศิริมันตรา โยธราช
จาสิบโทหญิง สิริมา หอมชิต

๔๘๖๘
๔๘๖๙
๔๘๗๐
๔๘๗๑
๔๘๗๒
๔๘๗๓
๔๘๗๔
๔๘๗๕
๔๘๗๖
๔๘๗๗
๔๘๗๘
๔๘๗๙
๔๘๘๐
๔๘๘๑
๔๘๘๒
๔๘๘๓
๔๘๘๔
๔๘๘๕
๔๘๘๖
๔๘๘๗
๔๘๘๘

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

จาสิบโทหญิง สิรีรัศมิ์ รุจิฤกษวรกร
จาสิบโทหญิง สุธาทิพย อินทรถาวร
จาสิบโทหญิง หฤทัย นามประดิษฐ
จาสิบโทหญิง อรวัลย ถานะลุน
จาสิบโทหญิง อัจฉราภรณ ทองมี
จาสิบตรีหญิง กรองแกว เขียวขํา
จาสิบตรีหญิง กัญญารัตน โฉมอยู
จาสิบตรีหญิง กัลยา ทองหนองบัว
จาสิบตรีหญิง กานตธิดา สีเผือก
จาสิบตรีหญิง เกศริน ชะโลธร
จาสิบตรีหญิง เกษร อันประนิตย
จาสิบตรีหญิง ขนิษฐา ชอบเสียง
จาสิบตรีหญิง ขนิษฐา ออนหวาน
จาสิบตรีหญิง คณิษฐา จันทรแสนตอ
จาสิบตรีหญิง จงรัก ประคองทรัพย
จาสิบตรีหญิง จันจิรา ดาแกว
จาสิบตรีหญิง จารุวรรณ วรรณมาตย
จาสิบตรีหญิง จารุวรรณ สารกุล
จาสิบตรีหญิง จิตรลดา กาญจนดิลก
จาสิบตรีหญิง จินตนา ใจแสวง
จาสิบตรีหญิง จิราภรณ
จันทรสุวรรณ
๔๘๘๙ จาสิบตรีหญิง จุไรวรรณ มีสิงห
๔๘๙๐ จาสิบตรีหญิง ชนัญญาณี ดารี
๔๘๙๑ จาสิบตรีหญิง ชุดารัตน ปกษา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๘๙๒
๔๘๙๓
๔๘๙๔
๔๘๙๕
๔๘๙๖
๔๘๙๗
๔๘๙๘
๔๘๙๙
๔๙๐๐
๔๙๐๑
๔๙๐๒
๔๙๐๓
๔๙๐๔
๔๙๐๕
๔๙๐๖
๔๙๐๗
๔๙๐๘
๔๙๐๙
๔๙๑๐
๔๙๑๑
๔๙๑๒
๔๙๑๓
๔๙๑๔
๔๙๑๕

หนา ๒๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบตรีหญิง ชุติมา คุมนายอ
จาสิบตรีหญิง ชุรดี แกวสัจจา
จาสิบตรีหญิง โชติกา ศรีนาค
จาสิบตรีหญิง ณัฐสุดา มงคล
จาสิบตรีหญิง ทิพวรรณ สมพิทักษ
จาสิบตรีหญิง ธนิษฐา กาญจนานิจ
จาสิบตรีหญิง ธัญณิชา บัณฑิตกิติกุล
จาสิบตรีหญิง ธัญษาชม จิตบรรจง
จาสิบตรีหญิง นภาพร ชีพอยูยืน
จาสิบตรีหญิง นวพร ศรีประสงค
จาสิบตรีหญิง นวรัตน แฝงเพชร
จาสิบตรีหญิง นองนุช แกวรื่น
จาสิบตรีหญิง นิษาชล พึ่งพร
จาสิบตรีหญิง บัณฑิตา สีมา
จาสิบตรีหญิง เบญญาภา
สุขเดชานนท
จาสิบตรีหญิง ประภาพิศ คําตา
จาสิบตรีหญิง ปทมา จันทรมณี
จาสิบตรีหญิง ปทมา อนพุม
จาสิบตรีหญิง พัชนีย จิตระแดง
จาสิบตรีหญิง พัชรี สุภพร
จาสิบตรีหญิง พีรยา จอกทอง
จาสิบตรีหญิง ฟารฮานา แกวสลํา
จาสิบตรีหญิง ภูริศา ภูดํารงค
จาสิบตรีหญิง มณีรัตน เอี่ยมสําอางค

๔๙๑๖
๔๙๑๗
๔๙๑๘
๔๙๑๙
๔๙๒๐
๔๙๒๑
๔๙๒๒
๔๙๒๓
๔๙๒๔
๔๙๒๕
๔๙๒๖
๔๙๒๗
๔๙๒๘
๔๙๒๙
๔๙๓๐
๔๙๓๑
๔๙๓๒
๔๙๓๓
๔๙๓๔
๔๙๓๕
๔๙๓๖
๔๙๓๗
๔๙๓๘

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบตรีหญิง มะลิพร จรรยากรณ
จาสิบตรีหญิง เยาวเรศ เนตรวงษ
จาสิบตรีหญิง รตนภร แพรสี
จาสิบตรีหญิง ระตีกานต แพรสี
จาสิบตรีหญิง รัตนา เครือพิมาย
จาสิบตรีหญิง ราชา จิตชวย
จาสิบตรีหญิง ลัดดาวัลย สุขขัง
จาสิบตรีหญิง วัลภา แตงฉาย
จาสิบตรีหญิง วารุณี แกวชาง
จาสิบตรีหญิง วิชญาพร ปนติ๊บ
จาสิบตรีหญิง วิริยา จันทรแกว
จาสิบตรีหญิง ศรสวรรค
โลหิตกุลรังสรรค
จาสิบตรีหญิง ศรัณยรัฏ
ประดิษฐผล
จาสิบตรีหญิง ศิรินันท หวานคํา
จาสิบตรีหญิง ศิริพร ภูเผือก
จาสิบตรีหญิง สมฤทัย บุตรโรบล
จาสิบตรีหญิง สหัสสา ทับอินทร
จาสิบตรีหญิง สิยาพัฐ ดุษณี
จาสิบตรีหญิง สุจิตรา กําไรงาม
จาสิบตรีหญิง สุชาดา สุดแดง
จาสิบตรีหญิง หยาดพิรุณ เรืองจันทร
จาสิบตรีหญิง อนัญญา ดัชถุยาวัตร
จาสิบตรีหญิง อภิชญา ทองพันธุ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๙๓๙
๔๙๔๐
๔๙๔๑
๔๙๔๒
๔๙๔๓
๔๙๔๔

จาสิบตรีหญิง อภิสมา โหละสุต
จาสิบตรีหญิง อรวีร เถียรถาวร
จาสิบตรีหญิง อรอุษา ดวงชาง
สิบเอก กิตติพงษ บอหนา
สิบเอก เจษฎา รุงวงศ
สิบเอก ณรงคศักดิ์ มามุย

หนา ๒๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๔๕
๔๙๔๖
๔๙๔๗
๔๙๔๘
๔๙๔๙
๔๙๕๐

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
สิบเอก ธนพล แกวเพ็ชร
สิบเอก ธนากรณ ขิมทองดอนดู
สิบเอก วีรภูมิ บุบผา
สิบเอก อดิศักดิ์ ฤทธิ์เดช
สิบเอก อภิชาต หอยแกว
สิบเอก อานนท แสงนพรัตน

