เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

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

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔๔๖ พันจาเอกหญิง รุงอรุณ เสือพุฒ
๑๔๔๗ พันจาเอกหญิง สมพิศ
หลายกิจพานิช
๑๔๔๘ พันจาโทหญิง จุฑามาศ แนนหนา
๑๔๔๙ พันจาตรีหญิง กัญญารัตน รัตนมณี
๑๔๕๐ พันจาตรีหญิง ชุติมา โตรื่น
๑๔๕๑ พันจาตรีหญิง ฐิติกานต อยูสบาย
๑๔๕๒ พันจาตรีหญิง เนาวรัตน ศิริมูล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙

กองทัพอากาศ
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม
นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปยมศรี
นาวาอากาศเอก กิตติ ศรีนุชศาสตร
นาวาอากาศเอก กิตติอนันต
หมอมศิลา
นาวาอากาศเอก เกริกพล สิทธิทูล
นาวาอากาศเอก โกเมนทร
สายแสงทอง
นาวาอากาศเอก คณาธิป
วงษประเสริฐ
นาวาอากาศเอก จตุชัย แพงจันทร
นาวาอากาศเอก จักรพล หิรัญรัตนา
นาวาอากาศเอก จารุ ยั่งยืน
นาวาอากาศเอก จารุวัฒน
จันทรทอง
นาวาอากาศเอก จิระศักดิ์ อินทวงษ

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันจาตรีหญิง บุญสิริ อวมกุล
พันจาตรีหญิง รัชนีกร ฮุนตระกูล
พันจาตรีหญิง วรารัตน สกุลอาภา
พันจาตรีหญิง วาทินี กลั่นภักดี
พันจาตรีหญิง สรอยทอง คงนุย
พันจาตรีหญิง สุธาสินี ชีวะกุล
พันจาตรีหญิง อุไรวรรณ หิรัญวงค

๑๐๒ ราย)
๑๒ นาวาอากาศเอก จุฑา จุฑาสมิต
๑๓ นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ
๑๔ นาวาอากาศเอก ชัยยง ปราบพรหม
๑๕ นาวาอากาศเอก ชัยรัตน ศรไชย
๑๖ นาวาอากาศเอก ชาคริต ศักดิ์ชัยศรี
๑๗ นาวาอากาศเอก ชินทัพพ
ชนมพัทธเมธา
๑๘ นาวาอากาศเอก ชิษณุพงศ ดีรักชาติ
๑๙ นาวาอากาศเอก ฐัชคณนศ
สุวรรณสิงหเวช
๒๐ นาวาอากาศเอก ณรงคเดช สุขสงค
๒๑ นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน
๒๒ นาวาอากาศเอก ณัฏปภัสร
พุทธินนทนะวงษ
๒๓ นาวาอากาศเอก ณัฐวัฏ ถาวรสุขาวดี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุฒิ เจียมไชยศรี
นาวาอากาศเอก ณัฐวุฒิ สามไพบูลย
นาวาอากาศเอก เดชา เยาวนุน
นาวาอากาศเอก ธนากร สีดอกบวบ
นาวาอากาศเอก ธเนศวร พุมเกิด
นาวาอากาศเอก ธัญเทพ ชารีพร
นาวาอากาศเอก ธีรราช นีละบุษบานนท
นาวาอากาศเอก นพดล โพธิ์สงา
นาวาอากาศเอก นัฎ ใจจันทร
นาวาอากาศเอก บุญเยี่ยม เรณุมาน
นาวาอากาศเอก ปกรวิช ทองรอด
นาวาอากาศเอก ประณต คุณอนันต
นาวาอากาศเอก ประทีป เรืองทรัพย
นาวาอากาศเอก ประสิทธิ์ เหลืองมณีศักดิ์
นาวาอากาศเอก ปริญ ยงปยานนท
นาวาอากาศเอก ปรียะ คุมคง
นาวาอากาศเอก พงศชนก ศรีรักษ
นาวาอากาศเอก พงศชนินทร
นุชประเสริฐ
นาวาอากาศเอก พงษชาติ พันธุศรี
นาวาอากาศเอก พงษฤทธิ์ นิติวงศ
นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผานภพ
นาวาอากาศเอก พิชิต หามนตรี
นาวาอากาศเอก พิทยา กอยสุวรรณ
นาวาอากาศเอก พิทักษ ออนศิริ
นาวาอากาศเอก พิพัฒน ผองศรี

๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นาวาอากาศเอก ไพโรจน จอมไธสง
นาวาอากาศเอก ภิญโญ ศรีวิยะ
นาวาอากาศเอก ภูวณัฏฐ อิชยาวิโรจน
นาวาอากาศเอก มนตชัย นามวงษ
นาวาอากาศเอก ยุทธนา ทองสง
นาวาอากาศเอก รณนภา จาภา
นาวาอากาศเอก รุงโรจน สุขุม
นาวาอากาศเอก วราวุธ กระแสรตานนท
นาวาอากาศเอก วราวุธ วรเชษฐ
นาวาอากาศเอก วรุตม วรรณวิไล
นาวาอากาศเอก วัฒนะ สุขผล
นาวาอากาศเอก วิฑูรย ชมจิตร
นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ
นาวาอากาศเอก วีรชน นรานุต
นาวาอากาศเอก แวสะมะแอ อาแว
นาวาอากาศเอก ศักดิ์เสรี สยามพันธ
นาวาอากาศเอก ศักรินทร ไชยวาน
นาวาอากาศเอก ศิริชัย ศิริสมบัติ
นาวาอากาศเอก สมชัย รังสีธรรมกุล
นาวาอากาศเอก สมาน มูลกัน
นาวาอากาศเอก สมิทธิพัฒน คลายแกว
นาวาอากาศเอก สืบพงษ ตันอารีย
นาวาอากาศเอก สืบสกุล จงรักษ
นาวาอากาศเอก สุภชัย อุปญญ
นาวาอากาศเอก สุรชัย พุกทอง
นาวาอากาศเอก สุรเชษฐ สรอยวัน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑

๑
๒
๓
๔
๕

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ ปนเพชร
นาวาอากาศเอก เสรวรรถ คลายพุฒ
นาวาอากาศเอก แหลมทอง มีศิริ
นาวาอากาศเอก อดิศร คําประกอบ
นาวาอากาศเอก อดิศักดิ์ ศรีสารากร
นาวาอากาศเอก อติชาต
อึ๋งโฆษาชนะวานิช
นาวาอากาศเอก อธิวัฒน วชิระไพโรจน
นาวาอากาศเอก อนุชา ทุมสะทาน
นาวาอากาศเอก อนุโชต วุฒิพรพงษ
นาวาอากาศเอก อนุยุต รูปขจร
นาวาอากาศเอก อนุรักษ โชติดิลก
นาวาอากาศเอก อารักษ แกวทอง
นาวาอากาศเอก อํานาจ สิงหพันธ
นาวาอากาศเอก อุกฤษ ประเสริฐสม
นาวาอากาศเอก เอกกมล ชวลิกุล
นาวาอากาศเอกหญิง กาญจนา แกนบํารุง
นาวาอากาศเอกหญิง จุฬารัตน
ชาติดํารงค

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๙๒ นาวาอากาศเอกหญิง ธันยพร เล็กขาว
๙๓ นาวาอากาศเอกหญิง นภาพร
บุญภักดี
๙๔ นาวาอากาศเอกหญิง ผกาแกว
ปณฑะบุตร
๙๕ นาวาอากาศเอกหญิง พันธิภา
วิวัฒนขจรสุข
๙๖ นาวาอากาศเอกหญิง ยุพา
อินทรจํานงค
๙๗ นาวาอากาศเอกหญิง วาสนา
สงวนพวก
๙๘ นาวาอากาศเอกหญิง สุพรรณรัศม
ราชวงศ
๙๙ นาวาอากาศเอกหญิง สุวชิรา
นาคมาโนช
๑๐๐ นาวาอากาศเอกหญิง อัญจนา รวมจิตร
๑๐๑ นาวาอากาศเอกหญิง อมรรัตน ดีชัย
๑๐๒ นาวาอากาศเอกหญิง อุษณีย สุนันท

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๙๗ ราย)
นาวาอากาศเอก กนก ทองสวาง
๖ นาวาอากาศเอก กองเกียรติ บูรณศรี
นาวาอากาศเอก กรกฎ ภาสวาง
๗ นาวาอากาศเอก กัมปนาท อั้งสูงเนิน
๘ นาวาอากาศเอก กิตติพงศ บุญชากร
นาวาอากาศเอก กรีพล นิยมจันทร
นาวาอากาศเอก กฤษกมล สิทธิทูล
๙ นาวาอากาศเอก เกรียงไกร โพธิรักษ
๑๐ นาวาอากาศเอก เกียรติคูน จันปุม
นาวาอากาศเอก กฤษณะ แสงพระอินทร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ สมศรี
นาวาอากาศเอก โกสินทร ยั่งยืน
นาวาอากาศเอก ขจร ชุบไธสง
นาวาอากาศเอก ขันติกิจ โมราษฎร
นาวาอากาศเอก คัมภีร กุญชรเพชร
นาวาอากาศเอก คํานวณ เนธิบุตร
นาวาอากาศเอก จตุรนต เพ็งฉุย
นาวาอากาศเอก จรัส ชาลีวงษ
นาวาอากาศเอก จเรศักดิ์ มณฑา
นาวาอากาศเอก จักรกริช ทองชางเหล็ก
นาวาอากาศเอก จักรี แปนพันธุ
นาวาอากาศเอก จาริต มังคละศิริ
นาวาอากาศเอก จารุบุตร เพชรกอน
นาวาอากาศเอก จิตติพงษ มีสูงเนิน
นาวาอากาศเอก จิรศักดิ์ กองสัมฤทธิ์
นาวาอากาศเอก เจด็จ ดวงดาว
นาวาอากาศเอก เจริญชัย ศรีเจริญ
นาวาอากาศเอก ฉัตรชัย ณ บางชาง
นาวาอากาศเอก ชยพันธุ พูลทรัพย
นาวาอากาศเอก ชัยมงคล ภูประเสริฐ
นาวาอากาศเอก ชัยรัตน บุญประสิทธิ์
นาวาอากาศเอก ชัยวัฒน เกียรติสูงสง
นาวาอากาศเอก ชากรณ ปยะสันติ
นาวาอากาศเอก ชาญณรงค มีพันธ
นาวาอากาศเอก ชาตรี แจงเล็ก
นาวาอากาศเอก ชูพงศ ไชยหลาก

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

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นาวาอากาศเอก เชาวลิต เขียวทอง
นาวาอากาศเอก โชติอนันต สงาอารียกุล
นาวาอากาศเอก ไชยพงศ เสนียไชยชน
นาวาอากาศเอก ไชยยันต ควรบํารุง
นาวาอากาศเอก ฐานวัฒน ศุภเลิศสุวัฒน
นาวาอากาศเอก ณฐชนม พุมมาลี
นาวาอากาศเอก ณรงค จันทะลาม
นาวาอากาศเอก ณัชพล ธรรมปตโตกุล
นาวาอากาศเอก ณัฐพงษ พันบุญ
นาวาอากาศเอก ณัฐพล ทองสุข
นาวาอากาศเอก ณัฐพล สําราญสุข
นาวาอากาศเอก ณัฐพล โหตรภวานนท
นาวาอากาศเอก ณัฐศักย ฉลองศักดิ์
นาวาอากาศเอก ดนัย โกไศยกานนท
นาวาอากาศเอก ดนัยศักดิ์ บุญกวาง
นาวาอากาศเอก เต็มฤทธิ์ ภักดีวิจิตร
นาวาอากาศเอก ถนัด เนียมประเสริฐ
นาวาอากาศเอก ทนง ธูปเทียน
นาวาอากาศเอก ทนงศักดิ์ สุภักดี
นาวาอากาศเอก ทิวา ลืมจําเลย
นาวาอากาศเอก ทิวากร ธรรมโคตร
นาวาอากาศเอก เทพฤทธิ์ กลิ่นยี่สุน
นาวาอากาศเอก เทอดศักดิ์ สอนเจริญ
นาวาอากาศเอก ธงชัย แกวสุจริต
นาวาอากาศเอก ธนชาต จินตนานนท
นาวาอากาศเอก ธนเดช สีตะปะดล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศเอก ธนพันธ จันทรหอม
นาวาอากาศเอก ธนภัทร เศรษฐา
นาวาอากาศเอก ธนากร ศิลปพูลเกิด
นาวาอากาศเอก ธนาวุฒิ ลิขิตสัมพันธ
นาวาอากาศเอก ธเนตร ทองบุตร
นาวาอากาศเอก ธวัชชัย ทองเกลี้ยง
นาวาอากาศเอก ธวัชชัย นามวงศ
นาวาอากาศเอก ธานี ขันแกว
นาวาอากาศเอก ธํารงค คงชวย
นาวาอากาศเอก ธิติพงษ กลั่นกลิ่น
นาวาอากาศเอก ธิบดี เอี่ยมประดิษฐ
นาวาอากาศเอก ธีรเดช แสงเขียว
นาวาอากาศเอก นพดล ไกรสิงหสม
นาวาอากาศเอก นพดล อินทรเหมือน
นาวาอากาศเอก นพพร ทิพยอักษร
นาวาอากาศเอก นริศย ขยายแยม
นาวาอากาศเอก น้ําเพชร พินพันธุ
นาวาอากาศเอก นิธิพล พลจันทร
นาวาอากาศเอก นิโรธ จําปาเงิน
นาวาอากาศเอก นิเวศ เดนรัศมีเทพ
นาวาอากาศเอก นุกูลชัย สมชัย
นาวาอากาศเอก บรรเจิด พลอยพิมล
นาวาอากาศเอก บรรดิษฐ ศรีเจริญ
นาวาอากาศเอก บัณฑิต วิทยาลัย
นาวาอากาศเอก บุญชู ตรีสุคนธ
นาวาอากาศเอก บุญทวี ชวยเนียม

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

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นาวาอากาศเอก บุญลัพธ มาภักดี
นาวาอากาศเอก บุญเลิศ นันทิกะ
นาวาอากาศเอก บูชา หนายมี
นาวาอากาศเอก ปกรณ เนื่องฤทธิ์
นาวาอากาศเอก ปฏิภัทร ไสยาทา
นาวาอากาศเอก ประทีป กุลสุทธิชัย
นาวาอากาศเอก ประทีป วงษลมัย
นาวาอากาศเอก ประพันธ คงเปลี่ยน
นาวาอากาศเอก ประภาส คลายเรือง
นาวาอากาศเอก ประภาส โสภานะ
นาวาอากาศเอก ประเสริฐ
สุวรรณเมฆสกุล
นาวาอากาศเอก ปรีชา งามวาจา
นาวาอากาศเอก ปรีดา ใจทน
นาวาอากาศเอก ปรีดา ภูวญาณ
นาวาอากาศเอก ปยศักดิ์ สุเมตติกุล
นาวาอากาศเอก พงษนรินทร ศิริคุณ
นาวาอากาศเอก พงษศักดิ์ เพิ่มทรัพย
นาวาอากาศเอก พรหมประทาน
แกวกลิ่น
นาวาอากาศเอก พันธกานต โสภา
นาวาอากาศเอก พิชิตพล ถนอมงาม
นาวาอากาศเอก พิทยา เคลือบอาบ
นาวาอากาศเอก พิทักษ อรุณสวัสดิ์
นาวาอากาศเอก พิศาล วินัยชาติศักดิ์
นาวาอากาศเอก พิสิษฐ จันทรนอย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑๓ นาวาอากาศเอก พุฒินันทน
มหายศนันท
๑๑๔ นาวาอากาศเอก เพชร ครองศิลป
๑๑๕ นาวาอากาศเอก ภาณุ สยามวาลา
๑๑๖ นาวาอากาศเอก ภูมิพัฒน ดวงกลาง
๑๑๗ นาวาอากาศเอก มงคล หงษทอง
๑๑๘ นาวาอากาศเอก มงคลชัย เจริญสินธุ
๑๑๙ นาวาอากาศเอก มนตรี วงษสุด
๑๒๐ นาวาอากาศเอก มรกต พิงคานนท
๑๒๑ นาวาอากาศเอก มานะ นิตยไสว
๑๒๒ นาวาอากาศเอก มานะชัย
แจงหมื่นไวย
๑๒๓ นาวาอากาศเอก มาโนชญ พลายงาม
๑๒๔ นาวาอากาศเอก มาโนต อุมบางตลาด
๑๒๕ นาวาอากาศเอก ยงยุทธ ภูสวัสดิ์
๑๒๖ นาวาอากาศเอก ยุทธนา กาวิใจ
๑๒๗ นาวาอากาศเอก ยุวเทพ ลิ้มละมัย
๑๒๘ นาวาอากาศเอก โยคิน สมศรี
๑๒๙ นาวาอากาศเอก รัฐพล พิพิธภัณฑ
๑๓๐ นาวาอากาศเอก ราวี โพธิ์รัศมี
๑๓๑ นาวาอากาศเอก เรืองศักดิ์ เสาวยงค
๑๓๒ นาวาอากาศเอก ฤทธินาท พึ่งผลพูล
๑๓๓ นาวาอากาศเอก ลือศักดิ์ กลมออน
๑๓๔ นาวาอากาศเอก วนาดร เพ็ชรแดง
๑๓๕ นาวาอากาศเอก วรปรีชา
กมลาศน ณ อยุธยา

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๓๖ นาวาอากาศเอก วรพจน โชคนาคะวโร
๑๓๗ นาวาอากาศเอก วราวุธ
บูรณะพลานามัย
๑๓๘ นาวาอากาศเอก วศิน จันทพัฒน
๑๓๙ นาวาอากาศเอก วัชรทวิ วีระแกลว
๑๔๐ นาวาอากาศเอก วัชโรทัย ไหรัญพิจิตร
๑๔๑ นาวาอากาศเอก วันชัย เล็กประสมวงศ
๑๔๒ นาวาอากาศเอก วันบูรพา เสือดี
๑๔๓ นาวาอากาศเอก วิจิตร คําภูมี
๑๔๔ นาวาอากาศเอก วิชชุกร สรรพสุข
๑๔๕ นาวาอากาศเอก วิเชียร กลั่นเนียม
๑๔๖ นาวาอากาศเอก วิเชียร ปานเที่ยง
๑๔๗ นาวาอากาศเอก วิฑูรย บุญมา
๑๔๘ นาวาอากาศเอก วินัย บูเงาะแงะ
๑๔๙ นาวาอากาศเอก วินัยรัตน คงดุก
๑๕๐ นาวาอากาศเอก วิโรจน จวงสันทัด
๑๕๑ นาวาอากาศเอก วิวัฒน สุดเขตต
๑๕๒ นาวาอากาศเอก วุฒิชัย มานะเกษม
๑๕๓ นาวาอากาศเอก วุฒิพันธุ ทาพริก
๑๕๔ นาวาอากาศเอก เวคิน เมฆคะ
๑๕๕ นาวาอากาศเอก ศักดา ทองเนื้อแปด
๑๕๖ นาวาอากาศเอก ศุภกานต แกวเหลี่ยม
๑๕๗ นาวาอากาศเอก เศรษฐพงศ
ชัยวัฒนพงศกร
๑๕๘ นาวาอากาศเอก สถาปตย แสงโฮง
๑๕๙ นาวาอากาศเอก สมเกียรติ ฮุนสกุล

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

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศเอก สมชาย เรืองบุญสุข
นาวาอากาศเอก สมชาย สําราญใจ
นาวาอากาศเอก สมนึก พงษแขก
นาวาอากาศเอก สมพงษ ตินตะโมระ
นาวาอากาศเอก สมพงษ สมใจ
นาวาอากาศเอก สมพร สิงหโห
นาวาอากาศเอก สมภพ เทียนบุญ
นาวาอากาศเอก สมภพ พันธศรี
นาวาอากาศเอก สมรชัย ลุมนอก
นาวาอากาศเอก สมหวัง พุกทอง
นาวาอากาศเอก สมัชชา กองแกว
นาวาอากาศเอก สัญญา บุญญานุสนธิ์
นาวาอากาศเอก สัญญา โภคพันธุ
นาวาอากาศเอก สามารถ บูรณสิงห
นาวาอากาศเอก สําราญ ชอบใจ
นาวาอากาศเอก สําเลา พิศมัย
นาวาอากาศเอก สิทธิชัย แยมพยนต
นาวาอากาศเอก สิทธิพร เกิดรวม
นาวาอากาศเอก สิทธิศักดิ์ ปนชารี
นาวาอากาศเอก สิรภพ ผลโต
นาวาอากาศเอก สิริณัฏฐ สุเมรุรัตน
นาวาอากาศเอก สิริทัศน
ภัทรเศรษฐศักดา
๑๘๒ นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ เอี่ยมสมัย
๑๘๓ นาวาอากาศเอก สุนันท ระยารักษ
๑๘๔ นาวาอากาศเอก สุเนตร ชางเจริญ

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

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นาวาอากาศเอก สุพจน โพธิ์เกษม
นาวาอากาศเอก สุเมธ กุนนา
นาวาอากาศเอก สุรชัย เชี่ยวชาญ
นาวาอากาศเอก สุรเดช วิธิศิลป
นาวาอากาศเอก สุรพร อภิเตชพันธุ
นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ ซีกงูเหลือม
นาวาอากาศเอก สุริยนต
ทรัพยสิริสวัสดิ์
นาวาอากาศเอก สุวัฒน พิชญเกษร
นาวาอากาศเอก สุวิทยา ชูดํา
นาวาอากาศเอก เสถียร คุมเกตุ
นาวาอากาศเอก เสนีย ฉัตรวิไล
นาวาอากาศเอก เสริมศักดิ์ ชิ้นขุนทด
นาวาอากาศเอก โสภณ แสงฤทธิ์
นาวาอากาศเอก โสฬส ขันเดช
นาวาอากาศเอก หฤษฎ
ลิมปศิริสุวรรณ
นาวาอากาศเอก หาญ ปรีชาเจริญศรี
นาวาอากาศเอก หาญ สูนทกิจ
นาวาอากาศเอก อนุกูล นวลพลกรัง
นาวาอากาศเอก อนุรักษ สุนทรวงษ
นาวาอากาศเอก อภิเชษฐ จิตตตั้ง
นาวาอากาศเอก อภิวัฒน พลอาสา
นาวาอากาศเอก อมรนัด
ปุญญโสพรรณ
นาวาอากาศเอก อรรถพงษ สัยเจริญ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐๘ นาวาอากาศเอก อรรถพร เอี่ยมจอย
๒๐๙ นาวาอากาศเอก อรัญ
สุทัศน ณ อยุธยา
๒๑๐ นาวาอากาศเอก อลงกรณ สมใจสุข
๒๑๑ นาวาอากาศเอก อัตถกร คัตถาวร
๒๑๒ นาวาอากาศเอก อัศวิน จาหมื่นไวย
๒๑๓ นาวาอากาศเอก อัศวิน เพิ่มสินธุ
๒๑๔ นาวาอากาศเอก อัษฎายุธฌิ์
แกวไทรยอย
๒๑๕ นาวาอากาศเอก อาจณรงค กองนิล
๒๑๖ นาวาอากาศเอก อายุทธ
พูนสวัสดิ์พงศ
๒๑๗ นาวาอากาศเอก อํานวย เหมสุวรรณ
๒๑๘ นาวาอากาศเอก อํานาจ พยนตศิริ
๒๑๙ นาวาอากาศเอก อํานาจ มั่งมี
๒๒๐ นาวาอากาศเอก อิทธินันท แสงฤทธิ์
๒๒๑ นาวาอากาศเอก อินทัช
อนรรฆนันทน
๒๒๒ นาวาอากาศเอก อุดมศิลป มาเมือง
๒๒๓ นาวาอากาศเอก อุทัย มอญแชมชอย
๒๒๔ นาวาอากาศเอก อุทัยวุฒิ เรือนสอาด
๒๒๕ นาวาอากาศเอก เอก แกวสุขศรี
๒๒๖ นาวาอากาศเอก เอกชัย จําปาปน
๒๒๗ นาวาอากาศเอก เอกชัย สิงหทอง
๒๒๘ นาวาอากาศเอก เอกอนันต
แชมชัยกุลวัฒน

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒๒๙ นาวาอากาศเอกหญิง กนกพร วันหนุน
๒๓๐ นาวาอากาศเอกหญิง กมลชนก
กาญจนกุล
๒๓๑ นาวาอากาศเอกหญิง กฤษณา
สุขเหลือง
๒๓๒ นาวาอากาศเอกหญิง กันยรัตน
วีระประสาธน
๒๓๓ นาวาอากาศเอกหญิง กาญจนา
ปยะตานนท
๒๓๔ นาวาอากาศเอกหญิง กิติกานต
สุวรรณแจมศรี
๒๓๕ นาวาอากาศเอกหญิง จงกล
ออนจันทรอม
๒๓๖ นาวาอากาศเอกหญิง จารุวรรณ
สัมมาทิตย
๒๓๗ นาวาอากาศเอกหญิง ชนิตา
อมรรัตนธาดา
๒๓๘ นาวาอากาศเอกหญิง ชลธิชา
ปริตโตทก
๒๓๙ นาวาอากาศเอกหญิง ณัฏฐณัญญา
ฉัตรอัครวัชร
๒๔๐ นาวาอากาศเอกหญิง ณัฏฐินี จิตตจรัส
๒๔๑ นาวาอากาศเอกหญิง ดลพรรษ
วิภาตะพันธุ
๒๔๒ นาวาอากาศเอกหญิง ดาวเรือง
บุญยรักษโยธิน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔๓ นาวาอากาศเอกหญิง ทศพร
พรอมเทพ
๒๔๔ นาวาอากาศเอกหญิง นงลักษณ
ประภาสะวัต
๒๔๕ นาวาอากาศเอกหญิง นภาพร กรไชยา
๒๔๖ นาวาอากาศเอกหญิง โนรี ไมแกว
๒๔๗ นาวาอากาศเอกหญิง บัวงาม อินทโชติ
๒๔๘ นาวาอากาศเอกหญิง ปทมา
กุลสุทธิชัย
๒๔๙ นาวาอากาศเอกหญิง ปาลีรัตน
เกิดประเสริฐ
๒๕๐ นาวาอากาศเอกหญิง พนัสยา
ยุกตะเวทย
๒๕๑ นาวาอากาศเอกหญิง พนาวัลย
กระแสรตานนท
๒๕๒ นาวาอากาศเอกหญิง พรสวรรค
มีทองคํา
๒๕๓ นาวาอากาศเอกหญิง พัชรินทร
วงศาวณิชยกิจ
๒๕๔ นาวาอากาศเอกหญิง พิมลดา
ฉัตรโพธิ์ทอง
๒๕๕ นาวาอากาศเอกหญิง เพ็ญศิริ
เสถียรโชค
๒๕๖ นาวาอากาศเอกหญิง เฟองลดา
วุทธีรพล
๒๕๗ นาวาอากาศเอกหญิง ภรณทิพย จูงใจ

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒๕๘ นาวาอากาศเอกหญิง ภัทรพรรณ
ศิริปุณย
๒๕๙ นาวาอากาศเอกหญิง ภุมรินทร
สวนมาลา
๒๖๐ นาวาอากาศเอกหญิง ภูสนี วัชรพิบูลย
๒๖๑ นาวาอากาศเอกหญิง มณฑกาญจน
ระหงษ
๒๖๒ นาวาอากาศเอกหญิง มณฑกานต
แสนสิงหชัย
๒๖๓ นาวาอากาศเอกหญิง มนธิรา
แปนพันธุ
๒๖๔ นาวาอากาศเอกหญิง เมลดา ประเสริฐ
๒๖๕ นาวาอากาศเอกหญิง เยาวดี เหมนาค
๒๖๖ นาวาอากาศเอกหญิง รภัสสรณ สากูต
๒๖๗ นาวาอากาศเอกหญิง รมณีย
กลิ่นสาหราย
๒๖๘ นาวาอากาศเอกหญิง รุงนภา จันทรมา
๒๖๙ นาวาอากาศเอกหญิง รุงอรุณ
ธรรมลิขิต
๒๗๐ นาวาอากาศเอกหญิง รุงอรุณ โรจนกูล
๒๗๑ นาวาอากาศเอกหญิง เรืองลาวัลย
หาววงษ
๒๗๒ นาวาอากาศเอกหญิง ละออ
บูรณะปรีชา
๒๗๓ นาวาอากาศเอกหญิง วรรณวิไล
เนียมวงษ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗๔ นาวาอากาศเอกหญิง วรัญชา
เวสารัชอารียกุล
๒๗๕ นาวาอากาศเอกหญิง วราภรณ
เกิงฝาก
๒๗๖ นาวาอากาศเอกหญิง วันทนันท
ลิ้มรัตนกุลชัย
๒๗๗ นาวาอากาศเอกหญิง วัลลภา อันดารา
๒๗๘ นาวาอากาศเอกหญิง วิภามณี
ชาญเฉลิม
๒๗๙ นาวาอากาศเอกหญิง วิไลพร อุปรี
๒๘๐ นาวาอากาศเอกหญิง ศรัณยรัตน
สุขบํารุง
๒๘๑ นาวาอากาศเอกหญิง สดุดี โตะนาค
๒๘๒ นาวาอากาศเอกหญิง สธนา เสริมศรี
๒๘๓ นาวาอากาศเอกหญิง สรัญยา
ฬาพานิช
๒๘๔ นาวาอากาศเอกหญิง สายพิน
ประสงคตระกูล
๑
๒
๓
๔
๕
๖

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒๘๕ นาวาอากาศเอกหญิง สินทวี ชวงทอง
๒๘๖ นาวาอากาศเอกหญิง สุกัญญา
รักษงาร
๒๘๗ นาวาอากาศเอกหญิง สุภาวดี ลีลายุทธ
๒๘๘ นาวาอากาศเอกหญิง สุมล เหมวิรัชชัย
๒๘๙ นาวาอากาศเอกหญิง สุรางค ดีเหลือ
๒๙๐ นาวาอากาศเอกหญิง อัจฉรา นุตตะโร
๒๙๑ นาวาอากาศเอกหญิง อัชฌา
ถาวรฉันท
๒๙๒ นาวาอากาศเอกหญิง อัญชนา
ภูมิศิริพันธ
๒๙๓ นาวาอากาศเอกหญิง อัญชลี ศรีสวย
๒๙๔ นาวาอากาศเอกหญิง อัญชัน ดุลยพันธ
๒๙๕ นาวาอากาศเอกหญิง อิศวีร ทองวัฒน
๒๙๖ นาวาอากาศเอกหญิง อุดมพร
ไวยเนตร
๒๙๗ นาวาอากาศเอกหญิง เอมรัตน
ยิ่งพิสุทธิ์

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๖๑๓ ราย)
นาวาอากาศโท กฤตพัส กาละปกษ
๗ นาวาอากาศโท จตุวิทย ปญญาไว
นาวาอากาศโท กันตินันท ประดับมุข
๘ นาวาอากาศโท จรัญ นครเอม
๙ นาวาอากาศโท จักรกฤษ
นาวาอากาศโท กิจจา พงศไพศาล
นาวาอากาศโท กิรทัด นีระเสน
วรกุลพาณิชย
นาวาอากาศโท กุลชาติ แสงสวาง
๑๐ นาวาอากาศโท จิตรกร กระแสรญาณ
นาวาอากาศโท เกียรติศักดิ์ แจมใจ
๑๑ นาวาอากาศโท จิรพงศ พูลพร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศโท จิรศักดิ์ ตองประสงค
นาวาอากาศโท จิระ สัตตะพันธคีรี
นาวาอากาศโท จิราพงษ จินะการ
นาวาอากาศโท ฉัตรชัย นาคสิงห
นาวาอากาศโท ฉัตรณพัฒน แตเชื้อสาย
นาวาอากาศโท เฉลิมพล พุดศรี
นาวาอากาศโท ชยุต น้ําทรัพย
นาวาอากาศโท ชะอุม เย็นตั้ง
นาวาอากาศโท ชัยพร จรรยา
นาวาอากาศโท ชัยสิทธิ์ สุวรรณโชติ
นาวาอากาศโท ชาญณรงค ไชยมงคล
นาวาอากาศโท ชาญณรงค หอมจันทร
นาวาอากาศโท ชํานาญ สุขแพทย
นาวาอากาศโท ชํานิ ขุนชํานิ
นาวาอากาศโท ชินฤทธิ์ ญาณวรรณ
นาวาอากาศโท โชคชัย แจมอําพร
นาวาอากาศโท โชดก ธรรมรัต
นาวาอากาศโท ฐาปนัต บัวภิบาล
นาวาอากาศโท ณกฤษณ มั่งอะนะ
นาวาอากาศโท ณรงคเดช
เหมือนประสาท
นาวาอากาศโท ณรงคศักดิ์ ปณฑะแพทย
นาวาอากาศโท ณัชพล เรียงอมรรัตน
นาวาอากาศโท ณัฏฐาวัฒน ออนอนงค
นาวาอากาศโท ณัฐชวิน ประภักดี
นาวาอากาศโท ณัฐธนนท ชนกพลพิพัฒน

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

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นาวาอากาศโท ณัฐพงษ เจือจาน
นาวาอากาศโท ณัฐพงษ ศรีหานาม
นาวาอากาศโท ณัฐวุฒิ เทพบริสุทธิ์
นาวาอากาศโท ดลดิเรก ทองโสภา
นาวาอากาศโท เตชิษฐ มีระเสน
นาวาอากาศโท ถาวร ดอกไม
นาวาอากาศโท ทนงศักดิ์ รอดเย็น
นาวาอากาศโท ทวี ศรีออน
นาวาอากาศโท ทวีรัก เลปนานนท
นาวาอากาศโท ทินกร ภูนากลม
นาวาอากาศโท ทินกฤต พวงระหงษ
นาวาอากาศโท เทพชัย ธรรมิกสกุล
นาวาอากาศโท ธนกฤต รัตนวรางค
นาวาอากาศโท ธนภณ โชติกวณิชย
นาวาอากาศโท ธนวัฒน กิจเจริญศักดิ์กุล
นาวาอากาศโท ธนิษฐ ธรรมปญญาสกุล
นาวาอากาศโท ธวรรธน นิตยใหม
นาวาอากาศโท ธีรพงษ เจริญยิ่ง
นาวาอากาศโท ธีรยุทธ เอี่ยมสอาด
นาวาอากาศโท ธีรศักดิ์ จิรวงศบุญรอด
นาวาอากาศโท ธีระ สายใหม
นาวาอากาศโท นพดล โคตรวุฒิ
นาวาอากาศโท นพปฎล เกตุนาค
นาวาอากาศโท นพปฎล ลายทิพย
นาวาอากาศโท นิทัศน พันธุวงศ
นาวาอากาศโท บรรพต ทองหลิม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘

หนา ๘๖
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นาวาอากาศโท บรรยง วองเกษกิจ
นาวาอากาศโท บุญเพ็ง ตะบุบผา
นาวาอากาศโท บุญยง แกวน้ําอาง
นาวาอากาศโท ปฐมพงษ ศรีสมพร
นาวาอากาศโท ประดิษฐ คณะแพง
นาวาอากาศโท ประไพวิทย เกตุรักษา
นาวาอากาศโท ประยงค ปูคะภาค
นาวาอากาศโท ประยุทธ โหละสุต
นาวาอากาศโท ประโยชน ไวยพาลี
นาวาอากาศโท ปราโมทย กุยแกว
นาวาอากาศโท ปรีชา แพรอัตถ
นาวาอากาศโท ปญญา โภควณิช
นาวาอากาศโท ปยะรัตน ทํามาหมั่น
นาวาอากาศโท ปยะวัฐ สุดศรี
นาวาอากาศโท พงศนที ทุมมานนท
นาวาอากาศโท พนมศักดิ์ นาคํา
นาวาอากาศโท พนา มหาเมฆ
นาวาอากาศโท พรเทพ นามออน
นาวาอากาศโท พันธิตร โลหทวีมงคล
นาวาอากาศโท พัลลภ ชมชีพ
นาวาอากาศโท พายัพ ยอดคําลือ
นาวาอากาศโท พิชยา เหมือนพรอม
นาวาอากาศโท พิทักพงษ ยิ้มนรินทร
นาวาอากาศโท พินิจ ถนนใหญ
นาวาอากาศโท พีรนาท วัฒนสังสุทธิ์
นาวาอากาศโท พุทธิพงศ คัมภิรานนท

๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นาวาอากาศโท เพชรณรงค สีหาพงษ
นาวาอากาศโท เพิ่มพูล มงคลแสงสุรีย
นาวาอากาศโท แพ วงศวรรณกิจ
นาวาอากาศโท ภคพล คฤหานนท
นาวาอากาศโท ภฤศพงศ ชอนแกว
นาวาอากาศโท ภัคภณ สนิทสม
นาวาอากาศโท ภัทรกฤต ดิษฐบรรจง
นาวาอากาศโท ภาสุ สังขะวัฒนะ
นาวาอากาศโท มงคล บัวทอง
นาวาอากาศโท มณเทียฬ จันทรชนะ
นาวาอากาศโท มณู เกตุอาภรณ
นาวาอากาศโท มณู แสงประสาท
นาวาอากาศโท มนตรี หมื่นละมาย
นาวาอากาศโท มนูญ จงคอยกลาง
นาวาอากาศโท ยุทธนา พุดหอม
นาวาอากาศโท ยุทธพงษ เอกประเสริฐ
นาวาอากาศโท รภัสสรณ ทองแท
นาวาอากาศโท รัฐพงศ ดอกจันทร
นาวาอากาศโท รัฐพล เลี่ยมแกว
นาวาอากาศโท รัฐพล หลวงเรื่อง
นาวาอากาศโท รัตนชัย เริ่มรวย
นาวาอากาศโท ฤทธิรุทร ยอดศิริ
นาวาอากาศโท วรพล ภูวจินดา
นาวาอากาศโท วรวุฒิ วงศอุไร
นาวาอากาศโท วสุ ทองรองแกว
นาวาอากาศโท วัชรพงศ วงศมณี

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

หนา ๘๗
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นาวาอากาศโท วัฒนา เพชรเรือง
นาวาอากาศโท วัฒนา เศวตธานนท
นาวาอากาศโท วัน หิรัญพงษ
นาวาอากาศโท วันชัย แปนอุดม
นาวาอากาศโท วิทวัส กฤตพุทธ
นาวาอากาศโท วิวัฒน ตางใจ
นาวาอากาศโท วิศกรณ ระเวงวัลย
นาวาอากาศโท วิษณุ จิตตสวาท
นาวาอากาศโท วีรศักดิ์ จันทรสีหราช
นาวาอากาศโท วีระวัฒน ฝาระมี
นาวาอากาศโท วุฒิกร สรอยสุวรรณ
นาวาอากาศโท วุฒิชัย เตชะมนูญ
นาวาอากาศโท ศศิศ เชื้อสมบูรณ
นาวาอากาศโท ศักดิ์สิทธิ์ นันทใส
นาวาอากาศโท ศักยสรณ ไฝขาว
นาวาอากาศโท ศิระ สุนทรานันท
นาวาอากาศโท ศิริพงษ
ฉัตรดิษฐลักษณ
นาวาอากาศโท ศุภชัย มณีวงษ
นาวาอากาศโท ศุภรัฐ จันทรฤทธิ์
นาวาอากาศโท สมชาย ทรัพยรมเย็น
นาวาอากาศโท สมชาย ประสงค
นาวาอากาศโท สมยศ ประเสริฐศรี
นาวาอากาศโท สมศักดิ์
ประศาสนธรรม
นาวาอากาศโท สมาน มาชัยภูมิ

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

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นาวาอากาศโท สมิทธิ สุนทรยาตร
นาวาอากาศโท สรชัย เชียงทอง
นาวาอากาศโท สรณัฐ สังขแกว
นาวาอากาศโท สรานุวัฒน
นภฤทธานนท
นาวาอากาศโท สราวุฒิ จอมปนตา
นาวาอากาศโท สะอาด
พงศาเจริญนนท
นาวาอากาศโท สําเภา โพธิ์แกว
นาวาอากาศโท สิทธิพงษ ฤทธิ์เกรียง
นาวาอากาศโท สุดสายชล ภักดิ์ใจดี
นาวาอากาศโท สุทธิชัย ศรีทองอุทัย
นาวาอากาศโท สุทธิเมธ อวมมา
นาวาอากาศโท สุทัศน มงคลวิจิตสกุล
นาวาอากาศโท สุรบดี บุญคํามูล
นาวาอากาศโท สุรพงษ บุบผามาลา
นาวาอากาศโท สุรพงษ โปบสูงเนิน
นาวาอากาศโท สุรพัศ บุญอุม
นาวาอากาศโท สุรินทร พวงยอย
นาวาอากาศโท สุวิชา จํารุญศรี
นาวาอากาศโท เสกสิทธิ์ จันทรชู
นาวาอากาศโท เสนห งามเนตร
นาวาอากาศโท เสรี เริงฤทธิ์
นาวาอากาศโท เสิน เจริญสุข
นาวาอากาศโท แสงชัย สําแดงภัย
นาวาอากาศโท อชิษณุณ สรอยเพ็ชรวง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖๓ นาวาอากาศโท อธิการ เชื้อกลาง
๑๖๔ นาวาอากาศโท อธิคม
ถนัดพจนามาตย
๑๖๕ นาวาอากาศโท อนุกูล อินทรปรุง
๑๖๖ นาวาอากาศโท อนุชา ผลิกะ
๑๖๗ นาวาอากาศโท อนุศาสน รูอาน
๑๖๘ นาวาอากาศโท อภิชิต หอเที่ยงธรรม
๑๖๙ นาวาอากาศโท อรรถกฤษณ
หิรัญพฤกษ
๑๗๐ นาวาอากาศโท อรรถพล เจริญกุล
๑๗๑ นาวาอากาศโท อริญชย แกวทรง
๑๗๒ นาวาอากาศโท อัครวัฒน ทองจันทร
๑๗๓ นาวาอากาศโท อัจฉวิทย
อิศรางกูร ณ อยุธยา
๑๗๔ นาวาอากาศโท อัศวิน บทสันเทียะ
๑๗๕ นาวาอากาศโท อํานาจ เวียงนาค
๑๗๖ นาวาอากาศโท อิสระ อมตะชีวะ
๑๗๗ นาวาอากาศโท อิสสริยะ สุขพลอย
๑๗๘ นาวาอากาศโท เอกกมล ภักดีจิตร
๑๗๙ นาวาอากาศโท เอกชัย ทรงราษี
๑๘๐ นาวาอากาศโท เอกราช ไพลกลาง
๑๘๑ นาวาอากาศโท เอกราช สัจจาสิทธิ์
๑๘๒ นาวาอากาศโท เอกรินทร ถือเกาะ
๑๘๓ นาวาอากาศโท เอกลักษณ
โพธิ์ทองนาค
๑๘๔ นาวาอากาศโท เอิบเปรม ปนประดับ

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

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นาวาอากาศตรี กนก เครื่องทองดี
นาวาอากาศตรี กมล เจริญสุข
นาวาอากาศตรี กฤษณะ อิ่มวิทยา
นาวาอากาศตรี กษิดิศ ธานีโต
นาวาอากาศตรี กษิดิ์เดช พุฒินาถ
นาวาอากาศตรี กองปภพ โพธิ์ถวิล
นาวาอากาศตรี กันต แกนเมือง
นาวาอากาศตรี การุณย พิมพวงษ
นาวาอากาศตรี กิจประชา ปญญาบุญ
นาวาอากาศตรี กิตติคุณ ลีลาภัทรพันธุ
นาวาอากาศตรี กิตติพันธ นรสิงห
นาวาอากาศตรี กิตติศักดิ์ ตรีอรรถ
นาวาอากาศตรี กีรติ สุขศิล
นาวาอากาศตรี คเชนท ปลอดทอง
นาวาอากาศตรี คณิตศักดิ์ ทรัพยเจริญ
นาวาอากาศตรี คณิสสรณ
บุญญานุรักษ
นาวาอากาศตรี คณุตม พิมพภาค
นาวาอากาศตรี คเณศร มุงหมาย
นาวาอากาศตรี คมกริช รัตนจักร
นาวาอากาศตรี คมสัน ทองสีมา
นาวาอากาศตรี โฆษิต เอี่ยมวรานันท
นาวาอากาศตรี จตุพล ผึ้งหลวง
นาวาอากาศตรี จรัล รุงกลิ่น
นาวาอากาศตรี จักรพันธ ภูติรัตน
นาวาอากาศตรี จักรวุฒิ เฉลย

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

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศตรี จําเนียร ขวัญพราย
นาวาอากาศตรี จิตรภณ หลวงประสาร
นาวาอากาศตรี จิรพงศ นามเกียรติ
นาวาอากาศตรี จิรพงษ
เศรษฐโอฬารกิจ
นาวาอากาศตรี จีรัง มวงมณี
นาวาอากาศตรี เจษฎา ชมดารา
นาวาอากาศตรี เจษฎา ลาวัลย
นาวาอากาศตรี เฉกขันธ สมบูรณสิน
นาวาอากาศตรี ชนะวัฒน พุทธสังฆ
นาวาอากาศตรี ชมภู นอยบุญ
นาวาอากาศตรี ชยพล มีไมจน
นาวาอากาศตรี ชยุต ดอนจันทร
นาวาอากาศตรี ชโยธิต สอนไว
นาวาอากาศตรี ชลธิศ อินทรเนื่อง
นาวาอากาศตรี ชลภัทร แกวประจุ
นาวาอากาศตรี ชวนิทธิ เมืองพูล
นาวาอากาศตรี ชัชวาล ชาภักดี
นาวาอากาศตรี ชัยณรงค ดวงทองสุข
นาวาอากาศตรี ชัยพร ศรีหนา
นาวาอากาศตรี ชัยพฤกษ ยืนยง
นาวาอากาศตรี ชาคริต จันทมิตร
นาวาอากาศตรี ชาญวิทย ศรีสุข
นาวาอากาศตรี ชาณุวัฒน
อึ้งศิริไพศาล
นาวาอากาศตรี ชาติชาย เวียงอินทร

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

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นาวาอากาศตรี ชาลี สมบูรณสิน
นาวาอากาศตรี ชุมชาติ สกุลเวช
นาวาอากาศตรี ชุมพล ผลแกว
นาวาอากาศตรี ชูเกียรติ เลขวัต
นาวาอากาศตรี ฌานนท แกวทาสี
นาวาอากาศตรี ฐเดช ชัชชญาอัครกุล
นาวาอากาศตรี ฐปกรณ เสือทรงศีล
นาวาอากาศตรี ฐานุพงศ
ภัคศิริกุลวัฒน
นาวาอากาศตรี ฐิติ พุกเนียม
นาวาอากาศตรี ฐิติพันธ สืบปรุ
นาวาอากาศตรี ณฐกร ลองลอยเลิศ
นาวาอากาศตรี ณรงคศักดิ์ อรุณสุโข
นาวาอากาศตรี ณเศรษฐ อึ๊งพลาชัย
นาวาอากาศตรี ณัฏฐดนพ
ภักดีธรรมชัย
นาวาอากาศตรี ณัฐกานต มารุงเรือง
นาวาอากาศตรี ณัฐพล นิสยันต
นาวาอากาศตรี ณัฐภัทร
แสงมีอานุภาพ
นาวาอากาศตรี ณัฐวุฒิ วรรณดิลก
นาวาอากาศตรี ณัฐวุฒิ สัณหวิตตกุล
นาวาอากาศตรี ดาว พุทธายะ
นาวาอากาศตรี ดํารงค พรรณรุน
นาวาอากาศตรี ดํารงชัย พลับจาง
นาวาอากาศตรี ดํารงอิทธิ์ ลําดวน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศตรี ดุลยวิชญ ณรงคศักดิ์
นาวาอากาศตรี ดุษฎี ดวงใจ
นาวาอากาศตรี ทรรชนินท คงสุข
นาวาอากาศตรี ทวีป ยังเพ็ง
นาวาอากาศตรี ทวีศักดิ์ เงินนาค
นาวาอากาศตรี ทัพไท กลับพิษ
นาวาอากาศตรี ทัศไนย ศรีคง
นาวาอากาศตรี ทัศไนย เศรษฐกร
นาวาอากาศตรี ธนกร จีระเศรษฐ
นาวาอากาศตรี ธนกฤต โปราณานนท
นาวาอากาศตรี ธนเดช สุขยืน
นาวาอากาศตรี ธนพล กาญจนสุนทร
นาวาอากาศตรี ธนยศ ดวงศรี
นาวาอากาศตรี ธนาคาร เถาหมอ
นาวาอากาศตรี ธวัชชัย เขียวงามดี
นาวาอากาศตรี ธวัชชัย สิงหเขียว
นาวาอากาศตรี ธีรภัทร อรรคภัทร
นาวาอากาศตรี ธีรวุฒิ คงมี
นาวาอากาศตรี ธีรศักดิ์ เจริญกิจผาสุข
นาวาอากาศตรี ธีรศานต สุขธรรมนิยม
นาวาอากาศตรี ธีระเทพ ปองลองคํา
นาวาอากาศตรี ธีศิษฏ ภูเจริญ
นาวาอากาศตรี นครินทร สมบูรณ
นาวาอากาศตรี นที หลีกชั่ว
นาวาอากาศตรี นนทโชค ปนชัยพัฒน
นาวาอากาศตรี นนทรัฐ ระหงษ

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒๘๓ นาวาอากาศตรี นนทวรรธณ เลาอรุณ
๒๘๔ นาวาอากาศตรี นนทวัชร
ถิระอรรถเศรษฐ
๒๘๕ นาวาอากาศตรี นพดล จารลี
๒๘๖ นาวาอากาศตรี นพดล ชื่นบาน
๒๘๗ นาวาอากาศตรี นพรัตน สุดมะโนกุล
๒๘๘ นาวาอากาศตรี นรา สังขรอด
๒๘๙ นาวาอากาศตรี นรากรณ อิ่มทอง
๒๙๐ นาวาอากาศตรี นราธิป อุนตา
๒๙๑ นาวาอากาศตรี นิติพัทธ เรืองสิทธิ์
๒๙๒ นาวาอากาศตรี นิธิพัฒน อินทศร
๒๙๓ นาวาอากาศตรี นิวัต ภิรมยศรี
๒๙๔ นาวาอากาศตรี เนรมิต มัจฉา
๒๙๕ นาวาอากาศตรี บดินทร รักษาทรัพย
๒๙๖ นาวาอากาศตรี บรรจง แกวคํา
๒๙๗ นาวาอากาศตรี บุญรักษ เทพวรชัย
๒๙๘ นาวาอากาศตรี บุรินทร เดชจบ
๒๙๙ นาวาอากาศตรี ปทัศน ชํานาญคง
๓๐๐ นาวาอากาศตรี ปรนันท เปยรนนท
๓๐๑ นาวาอากาศตรี ประณต ทองสงวน
๓๐๒ นาวาอากาศตรี ประธิน คุณสวัสดิ์
๓๐๓ นาวาอากาศตรี ประเสริฐ แกววิชิต
๓๐๔ นาวาอากาศตรี ประเสริฐ แสงสิงห
๓๐๕ นาวาอากาศตรี ปรัฒสดางค แสงทอง
๓๐๖ นาวาอากาศตรี ปวริศรฐ จิตรสายชล
๓๐๗ นาวาอากาศตรี ปวิณ ปตะวรรณ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐๘ นาวาอากาศตรี ปญจวรวรรธน
ฉัตรวัฒนานันท
๓๐๙ นาวาอากาศตรี ปญญา แจมใส
๓๑๐ นาวาอากาศตรี ปยวุฒิ อินทศร
๓๑๑ นาวาอากาศตรี ปยะวัฒน ดวงพิบูลย
๓๑๒ นาวาอากาศตรี ปุณณรัตน บุญรอด
๓๑๓ นาวาอากาศตรี พงศพนัส มีเพียร
๓๑๔ นาวาอากาศตรี พงษตะวัน ออนมณี
๓๑๕ นาวาอากาศตรี พนาดร สังขวิเศษ
๓๑๖ นาวาอากาศตรี พยุงศักดิ์ สุภาพ
๓๑๗ นาวาอากาศตรี พรชัย ทิพยากูล
๓๑๘ นาวาอากาศตรี พรพล สุวรรณทัต
๓๑๙ นาวาอากาศตรี พรหมพิริยะ
พวงสมบัติ
๓๒๐ นาวาอากาศตรี พริษฐ ชยาภิวัฒน
๓๒๑ นาวาอากาศตรี พฤฒิศักดิ์ พรหมเจริญ
๓๒๒ นาวาอากาศตรี พศพันธุ สโมทัย
๓๒๓ นาวาอากาศตรี พศสวัสดิ์พล
สาทรานนท
๓๒๔ นาวาอากาศตรี พัชรวัชร
ทองผดุงโรจน
๓๒๕ นาวาอากาศตรี พัฒสุข กฤตติกากุล
๓๒๖ นาวาอากาศตรี พันระวี บุณยบุตร
๓๒๗ นาวาอากาศตรี พายัพ ศิรินาม
๓๒๘ นาวาอากาศตรี พิชญ ชูกิจคุณ
๓๒๙ นาวาอากาศตรี พิระพงษ คงนาวัง

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

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นาวาอากาศตรี พีรพัฒน กันตังกุล
นาวาอากาศตรี พีรพันธ ไชยเสน
นาวาอากาศตรี โพยม สวางใจ
นาวาอากาศตรี ไพบูลย เงินปาน
นาวาอากาศตรี ไพศาล ปถวี
นาวาอากาศตรี ภัทร ทับเจริญ
นาวาอากาศตรี ภาณุพงษ
จันทรศรีทอง
นาวาอากาศตรี ภาณุวัฒน ไวกสิกรณ
นาวาอากาศตรี ภูฤทธิ์ รัตนวงศ
นาวาอากาศตรี มรุต มณีทัต
นาวาอากาศตรี มานัส พินิจจันทร
นาวาอากาศตรี มาสมงคล สุวรรณขํา
นาวาอากาศตรี ยงยุทธ ภิญญกิจ
นาวาอากาศตรี ยิ่งภัทร สุวรรณวงษ
นาวาอากาศตรี ยุทธพงษ นิลจินดา
นาวาอากาศตรี ยุทธา จงจริงวงศ
นาวาอากาศตรี รัชกฤต รัฐกุลเตชะ
นาวาอากาศตรี รัชวิทย นิธิชัย
นาวาอากาศตรี รัตนพร คําแพง
นาวาอากาศตรี ราเชนทร
วาทะสุนทรพงศ
นาวาอากาศตรี เริงชัย ทองฤทธิ์
นาวาอากาศตรี วรเขตร สิงหตั้น
นาวาอากาศตรี วรพล อิทธิพลโสภา
นาวาอากาศตรี วรวุฒิ สุดใจ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๕๔ นาวาอากาศตรี วราวุธ บุญเกิด
๓๕๕ นาวาอากาศตรี วริศพันธ
ธนาเกียรติฐากร
๓๕๖ นาวาอากาศตรี วรุตม มิตรธรรมศิริ
๓๕๗ นาวาอากาศตรี วรุตม อุตระชัย
๓๕๘ นาวาอากาศตรี วโรตม มิตรธรรมศิริ
๓๕๙ นาวาอากาศตรี วศินภัทร สิงหแกว
๓๖๐ นาวาอากาศตรี วัฒนพงษ ทองแตง
๓๖๑ นาวาอากาศตรี วัณณพัฒน
ทวีราชทรัพย
๓๖๒ นาวาอากาศตรี วันชนะ คมภักดี
๓๖๓ นาวาอากาศตรี วันชัย ศรีศักดิ์
๓๖๔ นาวาอากาศตรี วิชัย แยมภู
๓๖๕ นาวาอากาศตรี วิเชียร พรมเดช
๓๖๖ นาวาอากาศตรี วิฐิสิริ คุมชาติ
๓๖๗ นาวาอากาศตรี วิทยา นาคแกว
๓๖๘ นาวาอากาศตรี วิทวัส แขมคํา
๓๖๙ นาวาอากาศตรี วีรชาติ เลาแกวหนู
๓๗๐ นาวาอากาศตรี วีรวัฒน ภูกองชัย
๓๗๑ นาวาอากาศตรี วีระชาติ พลพิมพ
๓๗๒ นาวาอากาศตรี วีระพงษ ดวงดาว
๓๗๓ นาวาอากาศตรี วีระพล แพงวงค
๓๗๔ นาวาอากาศตรี วีริยะ แสงทอง
๓๗๕ นาวาอากาศตรี วุฒิพันธุ นภาพงษ
๓๗๖ นาวาอากาศตรี วุฒิรงค คงวุฒิ
๓๗๗ นาวาอากาศตรี ไวธยา กานุสนธิ์

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

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นาวาอากาศตรี ศรัณ วัฒนานุกิจ
นาวาอากาศตรี ศรัณยภัสส วรธงไชย
นาวาอากาศตรี ศรายุทธ เปยมบุญ
นาวาอากาศตรี ศักดิ์ชัย ถาวรศักดิ์
นาวาอากาศตรี ศักดิ์อําพล เกิดกิจ
นาวาอากาศตรี ศิวลีลักษณ วงศใหญ
นาวาอากาศตรี ศุภกิจ อวนศรี
นาวาอากาศตรี ศุภชัย คําพิชัย
นาวาอากาศตรี ศุภณกร ปรัชญาสกุล
นาวาอากาศตรี ศุภภาณุฤกษ
ไพศาลสุทธิ
นาวาอากาศตรี สกุลกอ
กอวัฒนาวรานนท
นาวาอากาศตรี สถาพร อยูเย็น
นาวาอากาศตรี สมคะเน มีสอาด
นาวาอากาศตรี สมคิด มีชํานาญ
นาวาอากาศตรี สมชัย แสงบุญเรือง
นาวาอากาศตรี สมชาย ซีจันทรา
นาวาอากาศตรี สมชาย ศรีสุข
นาวาอากาศตรี สมบูรณ สัมฤทธิ์
นาวาอากาศตรี สมภพ จันทรวงศ
นาวาอากาศตรี สมศักดิ์ พึ่งผัน
นาวาอากาศตรี สมหมาย สุวรรณฤทธิ์
นาวาอากาศตรี สราวุธ วชิระพิทักษ
นาวาอากาศตรี สหดล กิจชระโยธิน
นาวาอากาศตรี สักกะ รักษาเสรี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศตรี สิทธิกร สุทธิจิตรสกุล
นาวาอากาศตรี สิทธิชัย นาคประเสริฐ
นาวาอากาศตรี สิทธิชัย ยศอินทร
นาวาอากาศตรี สิทธิชัย วงศาโรจน
นาวาอากาศตรี สินชัย โลหนู
นาวาอากาศตรี สิริเชษฐ
รุจนันทรัตนกุล
นาวาอากาศตรี สิโรตม แสงมา
นาวาอากาศตรี สุทัศน องอาจ
นาวาอากาศตรี สุธารักษ ธาระพุฒ
นาวาอากาศตรี สุพัชร ไตรปฎก
นาวาอากาศตรี สุพัฒน สรอยทอง
นาวาอากาศตรี สุมิตร ชื่นอารมณ
นาวาอากาศตรี สุเมธ วัฒนธัญญการ
นาวาอากาศตรี สุรเกียรติ ยาวะโนภาส
นาวาอากาศตรี สุรเดช แสงประกาย
นาวาอากาศตรี สุรนัย ไชยพันธ
นาวาอากาศตรี สุรเมธ อินทนิล
นาวาอากาศตรี สุรัตน จอประเสริฐกุล
นาวาอากาศตรี สุรัตน โพธิ์ถวิล
นาวาอากาศตรี สุวพัชร ลําเพ็ญ
นาวาอากาศตรี สุหราช นันทวัฒนา
นาวาอากาศตรี เสกสรรค อินทรเรือง
นาวาอากาศตรี อนวัช พิลาวัลย
นาวาอากาศตรี อนันต มีบัวทอง
นาวาอากาศตรี อนุวัฒน เขียวละลิ้ม

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

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นาวาอากาศตรี อภิชาติ หงษวิวัฒน
นาวาอากาศตรี อภิรักษ ยอดมิ่ง
นาวาอากาศตรี อรรถพงษ อัครศิระกุล
นาวาอากาศตรี อรรถพล คุณากรพันธุ
นาวาอากาศตรี อาทิตย โตมณีพิทักษ
นาวาอากาศตรี อารักษ สินธุรา
นาวาอากาศตรี อารมพล เกี่ยวจันทึก
นาวาอากาศตรี อิทธิชัย นิ่มมา
นาวาอากาศตรี อุทิศ พรมภักดี
นาวาอากาศตรี อุเทน แกวบุตร
นาวาอากาศตรี เอกชัย คงพูนพิน
นาวาอากาศตรี เอกรัฐ ดิษบรรจง
นาวาอากาศโทหญิง กนกกาญจน
เทพภูธร
นาวาอากาศโทหญิง กนกพร
พิทักษากร
นาวาอากาศโทหญิง กนกพิศ
โตวนําชัย
นาวาอากาศโทหญิง กมลรัตน
ชุมเกษียน
นาวาอากาศโทหญิง กฤษณา
สวางอารมณ
นาวาอากาศโทหญิง เขมวรรณ สุขใจ
นาวาอากาศโทหญิง จรรยาภรณ มงคล
นาวาอากาศโทหญิง จารุวรรณ
ปูคะภาค

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔๔๗ นาวาอากาศโทหญิง จิตติมา
กาญจนาหาร
๔๔๘ นาวาอากาศโทหญิง จิรามาศ
อินทรสมพันธ
๔๔๙ นาวาอากาศโทหญิง จิรายุ ดวงนุย
๔๕๐ นาวาอากาศโทหญิง จุฑามาศ ลอมวงศ
๔๕๑ นาวาอากาศโทหญิง จุติมา
พัตรลิดานนท
๔๕๒ นาวาอากาศโทหญิง ชลธิชา ศรีสุข
๔๕๓ นาวาอากาศโทหญิง ณัฏฐิรา เกียรติสุต
๔๕๔ นาวาอากาศโทหญิง ณัฐกฤตา
บํารุงกิจ
๔๕๕ นาวาอากาศโทหญิง ณิชกานต ปดภัย
๔๕๖ นาวาอากาศโทหญิง ดนิตา
ธนาโชควิชญ
๔๕๗ นาวาอากาศโทหญิง ดลพร ดิษฐแยม
๔๕๘ นาวาอากาศโทหญิง ทิพยาภรณ จันทร
๔๕๙ นาวาอากาศโทหญิง ทิพวรรณ กําลังดี
๔๖๐ นาวาอากาศโทหญิง ทิพวัลย
เทียนทอง
๔๖๑ นาวาอากาศโทหญิง ทิพวัลย
โพธิ์ทองนาค
๔๖๒ นาวาอากาศโทหญิง เทวี พรหมมินตะ
๔๖๓ นาวาอากาศโทหญิง ธนวรรณ
อํานรรฆสรเดช
๔๖๔ นาวาอากาศโทหญิง ธนิดา พงษอุตทา

๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นาวาอากาศโทหญิง ธมลวรรณ โวหาร
นาวาอากาศโทหญิง ธัญกานต ทองมี
นาวาอากาศโทหญิง นภาพันธุ ฉิมพาลี
นาวาอากาศโทหญิง นฤนล
ประจําวงค
นาวาอากาศโทหญิง นัชชา พวงเงิน
นาวาอากาศโทหญิง นันทพร
รักษแพทย
นาวาอากาศโทหญิง นาฏยา บุญภา
นาวาอากาศโทหญิง นิรมล การสมใจ
นาวาอากาศโทหญิง นิสา ภูทอง
นาวาอากาศโทหญิง นิสากร
เขียนเจริญ
นาวาอากาศโทหญิง ปฏิมา สิมเสมอ
นาวาอากาศโทหญิง ปริศนา ชูยัง
นาวาอากาศโทหญิง ปวีณา อัมพวา
นาวาอากาศโทหญิง ปทมา ปนนาค
นาวาอากาศโทหญิง ปาริชาต
เทียบรัตน
นาวาอากาศโทหญิง ปาริชาติ
นิลปริสุทธิ์
นาวาอากาศโทหญิง ปยณัฐ สวัสดี
นาวาอากาศโทหญิง พจวรรณ
รุงสมบูรณ
นาวาอากาศโทหญิง พรรณนิภา
บํารุงชีพ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔๘๔ นาวาอากาศโทหญิง พรรณิภา
กระแจะจันทร
๔๘๕ นาวาอากาศโทหญิง พัชนนท บําเริบ
๔๘๖ นาวาอากาศโทหญิง พัชรินทร
กบิลสิงห
๔๘๗ นาวาอากาศโทหญิง พัชรินทร
วงษวุฒิศักดิ์
๔๘๘ นาวาอากาศโทหญิง พิชญสุกานต
ผองอําไพ
๔๘๙ นาวาอากาศโทหญิง พิมพฤดี
จันทรอินทร
๔๙๐ นาวาอากาศโทหญิง พิมพหทัย
โยธาสมบัติ
๔๙๑ นาวาอากาศโทหญิง ภัณชดา
วงษศิลป
๔๙๒ นาวาอากาศโทหญิง ภัทราภรณ
เพชรฤทธิ์
๔๙๓ นาวาอากาศโทหญิง ภัทรชลิน
แกวเก็บ
๔๙๔ นาวาอากาศโทหญิง ภาวนา
วัฒนาสวัสดิ์
๔๙๕ นาวาอากาศโทหญิง มลรัตน
ศรีหะจันทร
๔๙๖ นาวาอากาศโทหญิง เมสิณี พลนาวี
๔๙๗ นาวาอากาศโทหญิง ยาณุมาศ
แสง-ชูโต

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๔๙๘ นาวาอากาศโทหญิง รพีพรรณ
วราสิทธิชัย
๔๙๙ นาวาอากาศโทหญิง รัฐติยา ตั้งชูสกุล
๕๐๐ นาวาอากาศโทหญิง รุงลาวัลย
กลั่นกลิ่น
๕๐๑ นาวาอากาศโทหญิง วชิราภรณ
ปลาศาล
๕๐๒ นาวาอากาศโทหญิง วนิชา สิรรังหอม
๕๐๓ นาวาอากาศโทหญิง วรพิมพ
เลี้ยงประยูร
๕๐๔ นาวาอากาศโทหญิง วรัทยา สนทอง
๕๐๕ นาวาอากาศโทหญิง วรันธิยา
เรืองมณฑป
๕๐๖ นาวาอากาศโทหญิง วราภรณ ชูใจ
๕๐๗ นาวาอากาศโทหญิง วรารัตน
อินทับทิม
๕๐๘ นาวาอากาศโทหญิง วรุณฉัตร
อิสริยภัทร
๕๐๙ นาวาอากาศโทหญิง วไลลักษณ
เพงฤทธิ์
๕๑๐ นาวาอากาศโทหญิง วัชราภรณ
เมฆกระจาง
๕๑๑ นาวาอากาศโทหญิง วันวิสา พงศผาสุก
๕๑๒ นาวาอากาศโทหญิง วาริกา ยามเที่ยง
๕๑๓ นาวาอากาศโทหญิง วารุณี มากสงวน
๕๑๔ นาวาอากาศโทหญิง วาสนา คงแสง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๙๖
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๕๑๕ นาวาอากาศโทหญิง วิยดา
ติณชาติอารักษ
๕๑๖ นาวาอากาศโทหญิง วิยะดา
เหลืองดานสกุล
๕๑๗ นาวาอากาศโทหญิง ศศิวิมล ชวลิต
๕๑๘ นาวาอากาศโทหญิง ศิราภรณ
โชติบุตร
๕๑๙ นาวาอากาศโทหญิง ศิริวรรณ สุทิน
๕๒๐ นาวาอากาศโทหญิง ศุภญา แยมเกษร
๕๒๑ นาวาอากาศโทหญิง สมฤดี ขุนสูงเนิน
๕๒๒ นาวาอากาศโทหญิง สรินนา
อรุณเจริญ
๕๒๓ นาวาอากาศโทหญิง สวรัตน
พูนทวีธรรม
๕๒๔ นาวาอากาศโทหญิง สายใจ
เกตุกลัดอยู
๕๒๕ นาวาอากาศโทหญิง สายน้ําผึ้ง ฉ่ําเกตุ
๕๒๖ นาวาอากาศโทหญิง สิตานัน เขียวงาม
๕๒๗ นาวาอากาศโทหญิง สิรวี อินทรศร
๕๒๘ นาวาอากาศโทหญิง สุทธิลักษณ
จิตรวาณิช
๕๒๙ นาวาอากาศโทหญิง สุนัน จันทรกง
๕๓๐ นาวาอากาศโทหญิง สุพัตรา ปนแกว
๕๓๑ นาวาอากาศโทหญิง หัธญา คําวันสา
๕๓๒ นาวาอากาศโทหญิง อตินันท สุดสอน
๕๓๓ นาวาอากาศโทหญิง อมรา เขียวมณี

๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นาวาอากาศโทหญิง อรฉัตร ศรีเจริญ
นาวาอากาศโทหญิง อรชา จันทพัฒน
นาวาอากาศโทหญิง อรทัย สุขะปาน
นาวาอากาศโทหญิง อรนิตย นาคเกื้อ
นาวาอากาศโทหญิง อรพัชรินณ
พาเพียร
นาวาอากาศโทหญิง อินทิรา อุไรเลิศ
นาวาอากาศโทหญิง อุมา ไทยดํารงค
นาวาอากาศโทหญิง อุษา วงษปาน
นาวาอากาศตรีหญิง กติกา
กมลรัตนะสมบัติ
นาวาอากาศตรีหญิง กนกกร
ศักดิ์แหลมเงิน
นาวาอากาศตรีหญิง กนกพร
ลีลาเทพินทร
นาวาอากาศตรีหญิง กมลชนก
สุทธิวิตต
นาวาอากาศตรีหญิง กรณิกา แกวสี
นาวาอากาศตรีหญิง กุลธิดา พุทธชน
นาวาอากาศตรีหญิง ขวัญนคร ชุบทอง
นาวาอากาศตรีหญิง คนึงนิจ ราชเจริญ
นาวาอากาศตรีหญิง ภตภร
เชษฐศาสน
นาวาอากาศตรีหญิง จันทรัสม
คณิตฤทธิพัฒน
นาวาอากาศตรีหญิง จิรภัทร ศักดิ์สิทธิ์

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๙๗
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๕๕๓ นาวาอากาศตรีหญิง จุติพร บํารุงศิลป
๕๕๔ นาวาอากาศตรีหญิง จุรีลักษณ
คําเจริญ
๕๕๕ นาวาอากาศตรีหญิง จุฬาลักษณ
งันลาโสม
๕๕๖ นาวาอากาศตรีหญิง ฉวีวรรณ ขุนไชย
๕๕๗ นาวาอากาศตรีหญิง ชมพู วิพุธานุพงษ
๕๕๘ นาวาอากาศตรีหญิง ชาลินี
สายอาทิตย
๕๕๙ นาวาอากาศตรีหญิง ชิสา
จินดานภัสดล
๕๖๐ นาวาอากาศตรีหญิง ชุติมา มารังค
๕๖๑ นาวาอากาศตรีหญิง ณัฏฐธยาน
จัลวรรณา
๕๖๒ นาวาอากาศตรีหญิง ณัฐกฤตา
วงษพระจันทร
๕๖๓ นาวาอากาศตรีหญิง ณัฐมนพัณ
ศุภเลิศสุวัฒน
๕๖๔ นาวาอากาศตรีหญิง ดลพร แกววัฒนะ
๕๖๕ นาวาอากาศตรีหญิง ทัศนจันทร
อึงขจรกุล
๕๖๖ นาวาอากาศตรีหญิง ทิพยวัลย
ศรีศิลปนันทน
๕๖๗ นาวาอากาศตรีหญิง ธนพร ตันกสิกิจ
๕๖๘ นาวาอากาศตรีหญิง ธนพร
วิริยะบัณฑิตกุล

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๕๖๙ นาวาอากาศตรีหญิง ธนิตา แยมศิริ
๕๗๐ นาวาอากาศตรีหญิง ธันยชนก
สุภาจารุพันธุ
๕๗๑ นาวาอากาศตรีหญิง นาตยา
แชมประสิทธิ์
๕๗๒ นาวาอากาศตรีหญิง ปะการัง จตุรโพธิ์
๕๗๓ นาวาอากาศตรีหญิง ปชฌาศินี
พันธโกศล
๕๗๔ นาวาอากาศตรีหญิง ปยกานต
วงศาโรจน
๕๗๕ นาวาอากาศตรีหญิง ปยวรรณ
อนันทปญญสุทธิ์
๕๗๖ นาวาอากาศตรีหญิง ปุณยวีย สุขวิบูลย
๕๗๗ นาวาอากาศตรีหญิง ผณินทรา
สุนทรหฤทัย
๕๗๘ นาวาอากาศตรีหญิง พจรินทร
เกตุเกี้ยว
๕๗๙ นาวาอากาศตรีหญิง พรชนก
พินิจกรรณ
๕๘๐ นาวาอากาศตรีหญิง พริมรตา
จันทรโชติกุล
๕๘๑ นาวาอากาศตรีหญิง พัชราพรรณ
บุญเฉลิม
๕๘๒ นาวาอากาศตรีหญิง พิชญา วรวินิต
๕๘๓ นาวาอากาศตรีหญิง พิชญสิณี
สัจจาภิบาลธรรม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
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๕๘๔ นาวาอากาศตรีหญิง ภัทร
ฉัตรวัฒนานันท
๕๘๕ นาวาอากาศตรีหญิง มลธิชา เลาอรุณ
๕๘๖ นาวาอากาศตรีหญิง มัทนา อุดมสินคา
๕๘๗ นาวาอากาศตรีหญิง มัลลิกา คมนามูล
๕๘๘ นาวาอากาศตรีหญิง มานิดา ศุภวงศ
๕๘๙ นาวาอากาศตรีหญิง รจน ลับไพรี
๕๙๐ นาวาอากาศตรีหญิง รัตนา นิลฉ่ํา
๕๙๑ นาวาอากาศตรีหญิง ลักขณา เจริญไว
๕๙๒ นาวาอากาศตรีหญิง วรรษพร
แกววัฒนะ
๕๙๓ นาวาอากาศตรีหญิง วิภาพักตร
รักษวงศ
๕๙๔ นาวาอากาศตรีหญิง วิริยา สงเคราะห
๕๙๕ นาวาอากาศตรีหญิง ศลาลิน ดอกเข็ม
๕๙๖ นาวาอากาศตรีหญิง ศิริวรรณ
พรมบุญแกว
๕๙๗ นาวาอากาศตรีหญิง ศิโรโรจน
ฤชุภูมิพันธุ
๕๙๘ นาวาอากาศตรีหญิง สมหทัย
ประคองพันธ
๕๙๙ นาวาอากาศตรีหญิง สรัญญา
อุดมศิลป

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๖๐๐ นาวาอากาศตรีหญิง สรานันท
โลกุตรภูมิ
๖๐๑ นาวาอากาศตรีหญิง สายใจ ไทยราช
๖๐๒ นาวาอากาศตรีหญิง สิริภา กิจานุกูล
๖๐๓ นาวาอากาศตรีหญิง สุนารี ทวมทับ
๖๐๔ นาวาอากาศตรีหญิง สุพัดชา
วงศกาไสย
๖๐๕ นาวาอากาศตรีหญิง สุรัมภา
สุภาสาสน
๖๐๖ นาวาอากาศตรีหญิง เสาวลักษณ
ภัครพาณิชย
๖๐๗ นาวาอากาศตรีหญิง หทัยชนก
คลายสุทธิ์
๖๐๘ นาวาอากาศตรีหญิง อรดา สุทธิพงศ
๖๐๙ นาวาอากาศตรีหญิง อรริญ
อุณหเลขกะ
๖๑๐ นาวาอากาศตรีหญิง อังควรา
อินทรสมพันธ
๖๑๑ นาวาอากาศตรีหญิง อัญญดา
โพธิ์จันทร
๖๑๒ นาวาอากาศตรีหญิง อารีรัตน บุญชู
๖๑๓ นาวาอากาศตรีหญิง อิสราภรณ
ชวยชูวงษ

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๓๔ ราย)
๑ เรืออากาศเอก กนก แกลวกลา
๓ เรืออากาศเอก กรณ พรมเทียน
๒ เรืออากาศเอก กมล มะลิขาว
๔ เรืออากาศเอก กริสดา เพ็งภูดาษ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศเอก กฤษฎา ศรีพรหม
เรืออากาศเอก กฤษฎางคกูล สังเกตุ
เรืออากาศเอก กฤษณรงค แสงใส
เรืออากาศเอก กฤษณะ ทรงรุงเรือง
เรืออากาศเอก กฤษณะ สินสุข
เรืออากาศเอก กลาหาญ ดีวงษา
เรืออากาศเอก กวีพล สิงหสินธุ
เรืออากาศเอก กันตณพัชร ดุลยชัยสิทธิ์
เรืออากาศเอก กันตธีร สุขไพบูลย
เรืออากาศเอก กําพล โพธิ์ทอง
เรืออากาศเอก กําพล มัณฑนาภรณ
เรืออากาศเอก กิตติ กิ่งไทร
เรืออากาศเอก กิตติ คําแสน
เรืออากาศเอก กิตติ เวชประสิทธิ์
เรืออากาศเอก กิตติพันธุ จันทรศรี
เรืออากาศเอก กิตติศักดิ์ เพงจินดา
เรืออากาศเอก เกริกชัย สันติพงษไพบูลย
เรืออากาศเอก เกษมสันต จันทรโพธิ์
เรืออากาศเอก เกียรติคุณ เกษมรัชติโชติ
เรืออากาศเอก เกียรติยศ เรือนนาค
เรืออากาศเอก เกียรติศักดิ์ ชัยลี
เรืออากาศเอก เกียรติศักดิ์ เศรษฐธรรม
เรืออากาศเอก ไกรวุฒิ คุณนาม
เรืออากาศเอก ขวัญชัย นิราบัว
เรืออากาศเอก ขันเพชร กันประเสริฐ
เรืออากาศเอก เข็มทิศ เข็มพรหยิบ

๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เรืออากาศเอก คณพัฒน กิ่งไทร
เรืออากาศเอก คณุตม สารีโท
เรืออากาศเอก จตุรภัทร พุมมาลัย
เรืออากาศเอก จรัญ บัวเหลือง
เรืออากาศเอก จรัญ บุญคง
เรืออากาศเอก จเร ออนแกว
เรืออากาศเอก จักรพันธ กาวไธสง
เรืออากาศเอก จักรพันธ เดชคง
เรืออากาศเอก จิรพันธ เมณฑกูล
เรืออากาศเอก จิรเวช เมรุทอง
เรืออากาศเอก เจนวิทย บรรจงรุจากุล
เรืออากาศเอก ฉกรรจ จรรยาศิริ
เรืออากาศเอก ฉกาศ สงวนชาติ
เรืออากาศเอก เฉลิมพล โปรงปรีชา
เรืออากาศเอก เฉลิมฤทธิ์ มีพยุง
เรืออากาศเอก ชญานนท ใจเอื้อ
เรืออากาศเอก ชยพล ชาวบานกราง
เรืออากาศเอก ชยุตม วิมลาภิรัต
เรืออากาศเอก ชวลิต คงกัลป
เรืออากาศเอก ชัชชัย อินทรปรุง
เรืออากาศเอก ชัชวัสส ติดชม
เรืออากาศเอก ชัดชัย ชาวดร
เรืออากาศเอก ชัยณรงค เจริญเตีย
เรืออากาศเอก ชัยณรงค สมเกลี้ยง
เรืออากาศเอก ชัยพร คงเจริญพร
เรืออากาศเอก ชัยยุทธ พรหมวิจิตร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

หนา ๑๐๐
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เรืออากาศเอก ชาญคณิต ทรัพยสมบูรณ
เรืออากาศเอก ชาญณรงค ชัยวิเศษ
เรืออากาศเอก ชาติชาตรี สุทธมา
เรืออากาศเอก ชํานาญ แผนทอง
เรืออากาศเอก ชุมพล สุริยะวรรณ
เรืออากาศเอก ชูศักดิ์ ทับเสน
เรืออากาศเอก ไชยพงศ สลิดกุล
เรืออากาศเอก ณรพล ธีรประภานนท
เรืออากาศเอก ณัฏฐพงศ สําราญพันธ
เรืออากาศเอก ณัฐพล ขาวสบาย
เรืออากาศเอก ณัฐพล ยังถาวร
เรืออากาศเอก ณัฐพัฒฐ มุกดา
เรืออากาศเอก ณัฐภูมิ ชุมเชื้อ
เรืออากาศเอก ดํารงศักดิ์ หลักคํา
เรืออากาศเอก ดิฐพล วงษเจริญธรรม
เรืออากาศเอก ดุสิต วงศนคร
เรืออากาศเอก เดชธิชัย จันทา
เรืออากาศเอก เดน สิงหทุม
เรืออากาศเอก เดนชัย พงษจันโอ
เรืออากาศเอก ตรีรัตน วงศสุวัชร
เรืออากาศเอก ตอพงษ สุเมรุรัตน
เรืออากาศเอก เต็มสิทธิ์ สอนเอก
เรืออากาศเอก ไตรรงค ทวีฤทธิ์
เรืออากาศเอก ทนงศักดิ์ สีหานู
เรืออากาศเอก ทรงพล โพธิสมบัติ
เรืออากาศเอก ทรงยศ กิตติกูล

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
๑๐๘

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เรืออากาศเอก ทรงยศ รัตนจันทร
เรืออากาศเอก ทวีฤทธิ์ ศรีษะสุวรรณ
เรืออากาศเอก ทองดี เรณุมาร
เรืออากาศเอก ธงชัย แกววิจิตร
เรืออากาศเอก ธนพัฒ นิ่มอนงค
เรืออากาศเอก ธนพัต คนใหญ
เรืออากาศเอก ธนวัฒน เงินเทศ
เรืออากาศเอก ธนวิทย พูลนิ่ม
เรืออากาศเอก ธนศักดิ์ มูลสมบัติ
เรืออากาศเอก ธนาคม นิคมคาย
เรืออากาศเอก ธนารักษ อังกุลดี
เรืออากาศเอก ธนิส บุญยานาม
เรืออากาศเอก ธนุสิทธิ์ แกวภู
เรืออากาศเอก ธรรมนูญ ฉ่ําแสง
เรืออากาศเอก ธวัชชัย บุญถม
เรืออากาศเอก ธวัชชัย ภาแกว
เรืออากาศเอก ธานินทร โชชัย
เรืออากาศเอก ธีระศักดิ์ ใจหาว
เรืออากาศเอก ธีระศักดิ์ ผองจําปา
เรืออากาศเอก นคร ชังโชติ
เรืออากาศเอก นที ทองงามดี
เรืออากาศเอก นที ผุยสุ
เรืออากาศเอก นพดล ไชยโพธิ์
เรืออากาศเอก นพดล เต็งนอย
เรืออากาศเอก นพพร ไพรแกน
เรืออากาศเอก นวคุณ โชติกวิรัชกิจ

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
๑๓๔

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศเอก นัทธพงศ สางคํา
เรืออากาศเอก นัส โหรวิชิต
เรืออากาศเอก นิกร วงศรัตนวิจิตต
เรืออากาศเอก นิคม เขียวนุย
เรืออากาศเอก นิทัศน สุวรรณโรจน
เรืออากาศเอก นิธิศ ทองเนื้อแปด
เรืออากาศเอก นิรันดร คําวัตร
เรืออากาศเอก นิรันดร บุญฤทธิ์
เรืออากาศเอก นิรุจน เอนกศิลป
เรืออากาศเอก นิวัฒน มวงงาม
เรืออากาศเอก นุกูล สงแกว
เรืออากาศเอก บงกช บัวกลิ่น
เรืออากาศเอก บรรเจิด ดํารงคสุวัฒน
เรืออากาศเอก บัญชา จุโฬทก
เรืออากาศเอก บัญชา โพธิ์มูล
เรืออากาศเอก บุญชู ออมอด
เรืออากาศเอก บุญลือ เพชรสุก
เรืออากาศเอก บุญเลิศ ลวนกลาง
เรืออากาศเอก ปฐมชัย ไทยกริต
เรืออากาศเอก ปฐมรัฐ เห็นโชคชัยชนะ
เรืออากาศเอก ปภาวิน รื่นอน
เรืออากาศเอก ประจักร วิพัฒนากลืน
เรืออากาศเอก ประณต นิลกลัด
เรืออากาศเอก ประภาส แสงสีนิล
เรืออากาศเอก ประวิทย เชื้อชาญ
เรืออากาศเอก ประเวศ นวมไข

๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เรืออากาศเอก ประสิทธิ์ชัย จุยมิน
เรืออากาศเอก ประเสริฐ คําดี
เรืออากาศเอก ประหยัด อักขี
เรืออากาศเอก ปริญญา นอมระวี
เรืออากาศเอก ปริญญา
พรหมจริยะพงษ
เรืออากาศเอก ปรีชา ดํานิล
เรืออากาศเอก ปรีดา เฉลิมนนท
เรืออากาศเอก ปรีดา หนอทิม
เรืออากาศเอก ปองศักดิ์ พุมพวง
เรืออากาศเอก ปญญา ฤทธิ์ประเสริฐ
เรืออากาศเอก ปยกร จั่นตอง
เรืออากาศเอก ปยะ มารัตน
เรืออากาศเอก ปยะ วะนะสุข
เรืออากาศเอก พงษพิทักษ สักลอ
เรืออากาศเอก พงษศักดิ์ แยมทรัพย
เรืออากาศเอก พยุหพล เชื่องสูงเนิน
เรืออากาศเอก พรชัย รุงแจง
เรืออากาศเอก พรณรงค หนูมานอย
เรืออากาศเอก พรเทพ จันทรไพร
เรืออากาศเอก พรเทพ ศิริพานิช
เรืออากาศเอก พลากร ชํานาญกุล
เรืออากาศเอก พิเชษฐ ขงขันมณีเวช
เรืออากาศเอก พิเชษฐ วิจิตรเกษม
เรืออากาศเอก พิเชษฐ สุทโธ
เรืออากาศเอก พิทักษ โตเขียว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศเอก พิทักษ บุดดาวงษ
เรืออากาศเอก พิรัช เรืองเวหา
เรืออากาศเอก พิเศษ ศรีสุข
เรืออากาศเอก พิสิษฐพงษ กองดี
เรืออากาศเอก เพชรชัย นิมิตรถวิล
เรืออากาศเอก ไพชยนต จุสนั่น
เรืออากาศเอก ไพบูลย วงษนอย
เรืออากาศเอก ไพรัช รวยอบกลิ่น
เรืออากาศเอก ไพรัต แข็งพิลา
เรืออากาศเอก ภัทรกร ใจบุญ
เรืออากาศเอก ภูไท ลพมณี
เรืออากาศเอก ภูวิศ ชัยชนะ
เรืออากาศเอก มนตรี ประเทืองสุข
เรืออากาศเอก มนตรี มีสุข
เรืออากาศเอก มนตรี เม็งไธสง
เรืออากาศเอก มนตรี รมสายหยุด
เรืออากาศเอก มนตชัย จันทรทอง
เรืออากาศเอก มานะ ชูผล
เรืออากาศเอก มานะ สายสุวรรณ
เรืออากาศเอก มานะศักดิ์ เพชรวัตร
เรืออากาศเอก เมทิน คลังภักดี
เรืออากาศเอก ยศพัฒน เตโช
เรืออากาศเอก ยุทธนา ไชยวรรณ
เรืออากาศเอก ยุทธนา สุพรรณกลาง
เรืออากาศเอก ยุทธศักดิ์ ยาทองไชย
เรืออากาศเอก รัฐวิทย ตุยสิมา

๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เรืออากาศเอก รุงอรุณ บุญแกว
เรืออากาศเอก เริงศักดิ์ ฟองแกว
เรืออากาศเอก ฤทธิไกร บุญยืน
เรืออากาศเอก ลักษณยม ชื่นจิตร
เรืออากาศเอก วรชาติ ธรรมากุลวิชช
เรืออากาศเอก วริทธิ์ รังษีธนานนท
เรืออากาศเอก วันชัย สุธรรมมา
เรืออากาศเอก วัลลภ ดวงเนตร
เรืออากาศเอก วัลลภ มีสมศักดิ์
เรืออากาศเอก วารินทร กรุดฉ่ํา
เรืออากาศเอก วารินทร เปยมสวัสดิ์
เรืออากาศเอก วิชัย ตรีบุตรดี
เรืออากาศเอก วิทยา ทับรอด
เรืออากาศเอก วิทยา นาตะ
เรืออากาศเอก วิทยา สุวรรณประทีป
เรืออากาศเอก วินัย ชื่นอารมย
เรืออากาศเอก วินัย เศิกศิริ
เรืออากาศเอก วินัย สุขแสน
เรืออากาศเอก วิษณุ ทองประเสริฐ
เรืออากาศเอก วิสรัตน โพศาราช
เรืออากาศเอก วีรพงศ มหาดไทย
เรืออากาศเอก วีรพงศ ยอคุณ
เรืออากาศเอก วีรวัฒน เกษตรภิบาล
เรืออากาศเอก วีระยุทธ ชวงฉุน
เรืออากาศเอก วีระศักดิ์ กระทูพัฒน
เรืออากาศเอก วุฒิจักร อินลี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศเอก วุธธิชัย คงเชย
เรืออากาศเอก ศรีชล โงวเจริญ
เรืออากาศเอก ศักดิ์ชัย เหลืองอรามชัย
เรืออากาศเอก ศักดิ์สิทธิ์ มหาศาล
เรืออากาศเอก ศิระวุทธ ติ้วทอง
เรืออากาศเอก ศิริชัย วุฒิไกรอุดมเดช
เรืออากาศเอก ศุภกิจ แกวสมบุญ
เรืออากาศเอก ศุภเกียรติ ยิ้มประเสริฐ
เรืออากาศเอก ศุภฤกษ ใจใหญ
เรืออากาศเอก สงเคราะห นุสายรัมย
เรืออากาศเอก สงเสริม ฉิมเย็น
เรืออากาศเอก สถาพร เรืองคํา
เรืออากาศเอก สถาพร หรั่งบุรี
เรืออากาศเอก สถิตย เกษร
เรืออากาศเอก สนธยา สืบสกุล
เรืออากาศเอก สนามรักษ นุชสุข
เรืออากาศเอก สมเกียรติ ขันธราม
เรืออากาศเอก สมเกียรติ ลิ้มวิลัย
เรืออากาศเอก สมเกียรติ ศรีพันธุ
เรืออากาศเอก สมควร บาดขุนทด
เรืออากาศเอก สมเจตน รักแกว
เรืออากาศเอก สมชัย เขี้ยวงา
เรืออากาศเอก สมชาย มวงศรี
เรืออากาศเอก สมชาย สีเสม
เรืออากาศเอก สมไชย บรรจงจัด
เรืออากาศเอก สมนึก ดํารงโภคภัณฑ

๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เรืออากาศเอก สมปอง เปยสวน
เรืออากาศเอก สมพงศ หวานสนิท
เรืออากาศเอก สมพร พรรณดี
เรืออากาศเอก สมภพ พหลยุทธ
เรืออากาศเอก สมโภชน เชากระโทก
เรืออากาศเอก สมรัก ทองละมูล
เรืออากาศเอก สมศักดิ์ กองรัมย
เรืออากาศเอก สรพงษ สรอยพลอย
เรืออากาศเอก สวง ไชยมงคล
เรืออากาศเอก สันติชัย ปญญาทอง
เรืออากาศเอก สาธิต บํารุงกิจ
เรืออากาศเอก สายชล รัตนวิชัย
เรืออากาศเอก สิงห แสงฤทธิ์
เรืออากาศเอก สิทธิชัย วัดเยื้อง
เรืออากาศเอก สินชัย ผลเจริญ
เรืออากาศเอก สิริชัย แกวงาม
เรืออากาศเอก สิริชัย พรหมสกุล
เรืออากาศเอก สืบศักดิ์ เชิดพงษ
เรืออากาศเอก สุจิต สีหะวงษ
เรืออากาศเอก สุจิต อาจปรุ
เรืออากาศเอก สุชิต ทองระเริง
เรืออากาศเอก สุทธิพงศ เอี่ยมวงศา
เรืออากาศเอก สุทธิพร พรหมณะ
เรืออากาศเอก สุทธิศักดิ์ สัมฤทธิ์สุทธิ์
เรืออากาศเอก สุทัศน เนียมหมวด
เรืออากาศเอก สุนทร บุญพวง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศเอก สุพนธ แสงแกว
เรืออากาศเอก สุพัฒน กาฬสาลี
เรืออากาศเอก สุเมศ พวงจินดา
เรืออากาศเอก สุรพงษ ผิวเกลี้ยง
เรืออากาศเอก สุรพล เล็กใบ
เรืออากาศเอก สุรศักดิ์ ครอบบัวบาน
เรืออากาศเอก สุรศักดิ์ แสงทองสี
เรืออากาศเอก สุรสีย สุขสิทธิ์
เรืออากาศเอก สุริยา นาคนิ่ม
เรืออากาศเอก สุรีย เนียมปาน
เรืออากาศเอก สุวัฒนชัย ไขสม
เรืออากาศเอก สุวิจักขณ
ศุภสมบัติเจริญ
เรืออากาศเอก เสกสรรค ภูสี
เรืออากาศเอก เสริมลาภ ขวัญเพ็ง
เรืออากาศเอก เสรี จันทรยัง
เรืออากาศเอก แสนศักดิ์ แดนสูงเนิน
เรืออากาศเอก หิรัญ สุราอามาตย
เรืออากาศเอก อดิศร สมนึก
เรืออากาศเอก อดุลย วงษบุญมี
เรืออากาศเอก อธิพงศ ราชสีเมือง
เรืออากาศเอก อนันต คําลือ
เรืออากาศเอก อนิรุต มั่งมี
เรืออากาศเอก อนุชา จารลี
เรืออากาศเอก อนุชา ปาตั๋น
เรืออากาศเอก อนุรักษ พูลสุข

๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรืออากาศเอก อนุวัตร เปยมปรีชา
เรืออากาศเอก อนุสรณ คงวัฒนะ
เรืออากาศเอก อนุสรณ โตบุญมี
เรืออากาศเอก อภิรักษ โภชพิพิธ
เรืออากาศเอก อมร กุลวฑัฒนา
เรืออากาศเอก อรรถสิทธิ์ ชาครียรัตน
เรืออากาศเอก อวยชัย โพธิ์บัณฑิต
เรืออากาศเอก อักษรพงษ บุญศรี
เรืออากาศเอก อัคคณัฐ รุงเรือง
เรืออากาศเอก อัครพล วรคุตตานนท
เรืออากาศเอก อัชฌา เฉลยจิต
เรืออากาศเอก อัมฤทธิ์ คําเจริญ
เรืออากาศเอก อัศวิน สายรัตนทองคํา
เรืออากาศเอก อัษฎาวุธ ดวงจิตร
เรืออากาศเอก อํานาจ จุลวรรณ
เรืออากาศเอก อํานาจ เจริญจันทร
เรืออากาศเอก อํานาจ ดิษฐเจริญ
เรืออากาศเอก อํานาจ แผลงเดช
เรืออากาศเอก อํานาจ สงแจง
เรืออากาศเอก อําพล แตงศิริ
เรืออากาศเอก อุดม ผิวแยม
เรืออากาศเอก อุทิศ กูมูดา
เรืออากาศเอกหญิง กฤษดากร
อินปถม
๓๑๒ เรืออากาศเอกหญิง จารุณี กลยนี
๓๑๓ เรืออากาศเอกหญิง จิดาภา บัวศรี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑๔ เรืออากาศเอกหญิง ฉัตรแกว
ชุมเพ็งพันธุ
๓๑๕ เรืออากาศเอกหญิง ชญานิษฐ
พันธสวัสดิ์
๓๑๖ เรืออากาศเอกหญิง ชุลีพร สุวรรณฉิม
๓๑๗ เรืออากาศเอกหญิง ณธัญชนก
พรรณรายน
๓๑๘ เรืออากาศเอกหญิง ณัชชาภัทร
แกวปญญา
๓๑๙ เรืออากาศเอกหญิง ณัฐพร
อุตตมธนินทร
๓๒๐ เรืออากาศเอกหญิง ณิชกานต
ศิริวิชยกุล
๓๒๑ เรืออากาศเอกหญิง ณิชมน ไกรศิริ
๓๒๒ เรืออากาศเอกหญิง ดุสิตา ขันธพงษ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๓๒๓ เรืออากาศเอกหญิง นิจชา
รุทธพิชัยรักษ
๓๒๔ เรืออากาศเอกหญิง เบญจพร สิกขมาน
๓๒๕ เรืออากาศเอกหญิง ภคพร
ตรียะวรางพันธ
๓๒๖ เรืออากาศเอกหญิง ภวิตรา สุขผล
๓๒๗ เรืออากาศเอกหญิง เมธาพร ดํานิล
๓๒๘ เรืออากาศเอกหญิง รุงลาวัลย
สรอยระยา
๓๒๙ เรืออากาศเอกหญิง วิสุทธินี เทือกทอง
๓๓๐ เรืออากาศเอกหญิง ศลิรา ทวีสิงห
๓๓๑ เรืออากาศเอกหญิง ศุทธนุช เปรมจิตต
๓๓๒ เรืออากาศเอกหญิง สุชัญสินี โคตรทอง
๓๓๓ เรืออากาศเอกหญิง อรศิษฏ ศุกรียพงศ
๓๓๔ เรืออากาศเอกหญิง อิศราพร ผาสุขผล

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒๓๒ ราย)
เรืออากาศโท กรณพงศ
๙ เรืออากาศโท ไกรสร รักษายศ
อัครพงษภาคภูมิ
๑๐ เรืออากาศโท คณสรณ มังคลา
เรืออากาศโท กฤตพล บัวเผื่อน
๑๑ เรืออากาศโท จักรพงศ ศรีษะสุวรรณ
เรืออากาศโท กฤษฎา วัชรสิงห
๑๒ เรืออากาศโท จักรี คูสุวรรณ
เรืออากาศโท กฤษณะ สุริยะวงศวรรณ
๑๓ เรืออากาศโท จําเริญ ปนดอกไม
เรืออากาศโท กษิดิศ พยัฆศาสตร
๑๔ เรืออากาศโท จิตติรวัฒน นิกรบัว
เรืออากาศโท กอบศักดิ์ ชํานิการ
๑๕ เรืออากาศโท จิรวัฒน วลีธรชีพสวัสดิ์
เรืออากาศโท กันตธีร เย็นทรวง
๑๖ เรืออากาศโท จิรันธนิน แสง-ชูโต
เรืออากาศโท กิตติศักดิ์ ยอดทอง
๑๗ เรืออากาศโท เฉลิมชนม สิงหสูง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศโท ชนสร เฉลิมทรัพย
เรืออากาศโท ชนะชัย ลาบานหลวง
เรืออากาศโท ชวัลรัฐ จันทรุเบกษา
เรืออากาศโท ชัช นาคมี
เรืออากาศโท ชัยภัทร มีพันธุ
เรืออากาศโท ชาติชาย เลี่ยวศรีสุข
เรืออากาศโท เชิดชัย โรจนวิสุทธินันท
เรืออากาศโท ฐานันดร ขําเจริญ
เรืออากาศโท ณภัทร พรอมเทพ
เรืออากาศโท ณรงคเดช พงษประเทศ
เรืออากาศโท ณัฐ ชื่นชมคุณ
เรืออากาศโท ณัฐกานต สิงหเศรษฐ
เรืออากาศโท ณัฐดนัย สุขสวาง
เรืออากาศโท ณัฐธัญ โชคชินพัฒน
เรืออากาศโท ณัฐธิเบศ จารุเพ็ง
เรืออากาศโท ทศวรรษ สงาเนตร
เรืออากาศโท ทินกร แกวบุญตัน
เรืออากาศโท ธนกร กุลเจริญธนโชติ
เรืออากาศโท ธนนนท จงกลรัตน
เรืออากาศโท ธนพล วิริยะติยากร
เรืออากาศโท ธนพล แสงอาณารัตน
เรืออากาศโท ธนภัทร วิเชียรลักษณ
เรืออากาศโท ธนวัฒน คูณขุนทด
เรืออากาศโท ธนา เผาพันธุดี
เรืออากาศโท ธนาทรัพย พันธุทองคํา
เรืออากาศโท ธนารินทร สุขขัง

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

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เรืออากาศโท ธนิต เผือกมวงศรี
เรืออากาศโท ธรณินทร พุมเกิด
เรืออากาศโท ธวัชชัย ปญญามีรักษ
เรืออากาศโท ธันชกร ยางนอก
เรืออากาศโท ธันยวัฒน ภานุโศภิษฐ
เรืออากาศโท ธีรเดช สิริอําไพรัตน
เรืออากาศโท ธีรทัศน นพอนันตชัย
เรืออากาศโท ธีรวัฒน จุฬามณี
เรืออากาศโท ธีระภัทร ชนะสิทธิ์
เรืออากาศโท นภชัย วิทวัสการเวช
เรืออากาศโท นภดล สินธุวรรณะ
เรืออากาศโท นัทธพงศ พวงทอง
เรืออากาศโท นิกร เพชรมณี
เรืออากาศโท ปกรณ สิริจันโท
เรืออากาศโท ประสบศิลป
เดชประเสริฐศรี
เรืออากาศโท ปริตต โรจนนิล
เรืออากาศโท ปฐพงศ สุนทรารักษ
เรืออากาศโท ปยะณัฐ จันทรเปลง
เรืออากาศโท ปโยรส เยาวสุต
เรืออากาศโท พงศธร ระหงษ
เรืออากาศโท พลวัต สายบุญศรี
เรืออากาศโท พัฒนพงศ ธรรมภาค
เรืออากาศโท พัทธกรณ ทรัพยเจริญ
เรืออากาศโท พัศพงศ คํากลิ้ง
เรืออากาศโท พัสวี กลิ่นเฟอง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศโท พิชญ กลิ่นมาลี
เรืออากาศโท พีรวัส อินทรศักดิ์
เรืออากาศโท พีระวัชร วัชรคีรี
เรืออากาศโท พูนศักดิ์ วังคีรี
เรืออากาศโท ภัฒฬยชญ นิลหวัง
เรืออากาศโท ภาณุมาศ เสวก
เรืออากาศโท ยุทธชัย เดชศรี
เรืออากาศโท ยุทธพล มหัตกีรติ
เรืออากาศโท รังสฤษดิ์ เปลี่ยนสมัย
เรืออากาศโท รัชฤทธิ์ เหลาคํา
เรืออากาศโท รัฐวิทย ถิรไชยพันธุ
เรืออากาศโท รัตนพล จันทวาท
เรืออากาศโท รุง สงวนบุญ
เรืออากาศโท ฤทธิไกร โกมลเพ็ชร
เรืออากาศโท วงศธร แสงโทโพธิ์
เรืออากาศโท วรรัตน สําอางคศรี
เรืออากาศโท วิญุลัญช สุขประเสริฐ
เรืออากาศโท วีรวิท คําลือ
เรืออากาศโท วีระพงษ ปาลี
เรืออากาศโท วีระพัฒน ชูสินวรสกุล
เรืออากาศโท ไววิทย มากดี
เรืออากาศโท ศฏิล ฟกเฟองบุญ
เรืออากาศโท ศตพล อรัญศรี
เรืออากาศโท ศตวรรษ จรรยาสถิต
เรืออากาศโท ศรราม จั่นวิลัย
เรืออากาศโท ศักดิ์สิทธิ์ ธรรมรักษ

๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เรืออากาศโท ศิรฤกษ ภูโกสีย
เรืออากาศโท ศิรส ฉายโอภาส
เรืออากาศโท ศิรัส บุญชัย
เรืออากาศโท ศิริโรจน ลีเขาสูง
เรืออากาศโท ศีลวัต จันทสาร
เรืออากาศโท สมพงษ เกิดผล
เรืออากาศโท สมภพ ขําโพธิ์
เรืออากาศโท สรยุทธ โพธิ์สุข
เรืออากาศโท สราวุฒิ ดีงาม
เรืออากาศโท สวภพ วรรณรัตน
เรืออากาศโท สิทธิเดช ฮดคํา
เรืออากาศโท สิรภพ เย็นทรวง
เรืออากาศโท สิวะ เทียมภัก
เรืออากาศโท สุทธินันท โตวิระ
เรืออากาศโท สุทธิพงษ โตสงวน
เรืออากาศโท สุปวีณ จุฑารัตน
เรืออากาศโท สุวิทย เทียนทอง
เรืออากาศโท เสฏฌวิศิกรม
การสมวรรณ
เรืออากาศโท อกนิษฐ พวงวงษ
เรืออากาศโท อดิศร เสียงเสนาะ
เรืออากาศโท อนาวิล นิวาศานนท
เรืออากาศโท อภิชิต ฤทธิกรรณ
เรืออากาศโท อริสมันต แสงธงทอง
เรืออากาศโท อําพล นอยแสง
เรืออากาศโท เอกราช หัสดี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒๐ เรืออากาศโท เอกลักษณ
แกวปรารถนา
๑๒๑ เรืออากาศโท เอกอัคร โพธิ์ทอง
๑๒๒ เรืออากาศโทหญิง กนกกานต
ถิรจรุงสกุล
๑๒๓ เรืออากาศโทหญิง กรรณิการ พิมปา
๑๒๔ เรืออากาศโทหญิง กษมาภรณ
นามหงสา
๑๒๕ เรืออากาศโทหญิง กิตติยา
มหาวิริโยทัย
๑๒๖ เรืออากาศโทหญิง กิรณา พันธุอุบล
๑๒๗ เรืออากาศโทหญิง เกษมณี เจนชัย
๑๒๘ เรืออากาศโทหญิง ขนัฏฐา นาดี
๑๒๙ เรืออากาศโทหญิง ขนิษฐา อินทรแดน
๑๓๐ เรืออากาศโทหญิง เขมจิรา ทวนทอง
๑๓๑ เรืออากาศโทหญิง จิตรา หวังอาษา
๑๓๒ เรืออากาศโทหญิง จิตศมน ฉัตราคม
๑๓๓ เรืออากาศโทหญิง จินตหรา มงคลดี
๑๓๔ เรืออากาศโทหญิง จีรพร ตระกูลมัยผล
๑๓๕ เรืออากาศโทหญิง จุฑามาศ อาจหาญ
๑๓๖ เรืออากาศโทหญิง จุฬาลักษณ
คําราพิช
๑๓๗ เรืออากาศโทหญิง เจนจิรา ภูมิเขตต
๑๓๘ เรืออากาศโทหญิง เจียรนัย สอนฮั้ว
๑๓๙ เรืออากาศโทหญิง ชนากานต ตาลวงษ
๑๔๐ เรืออากาศโทหญิง ญาดา แตแดงเพชร

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๔๑ เรืออากาศโทหญิง ฐิติพร ศรีมังคละ
๑๔๒ เรืออากาศโทหญิง ณฐพร เยี่ยมฉวี
๑๔๓ เรืออากาศโทหญิง ณภัทรวรัญญ
ทองสหัสโชติ
๑๔๔ เรืออากาศโทหญิง ณภาภัช สีตบุตร
๑๔๕ เรืออากาศโทหญิง ณัฐณิชา พลายงาม
๑๔๖ เรืออากาศโทหญิง ณัฐธิฌา สนแจง
๑๔๗ เรืออากาศโทหญิง ณัฐนรี กระจางวุฒิ
๑๔๘ เรืออากาศโทหญิง ณัฐนิช ยิ้มยอง
๑๔๙ เรืออากาศโทหญิง ณัฐพัชร
สุทัศน ณ อยุธยา
๑๕๐ เรืออากาศโทหญิง ณัฐภัสสร สีปาน
๑๕๑ เรืออากาศโทหญิง ณัฐวดี ชาตะวนิช
๑๕๒ เรืออากาศโทหญิง ณิชนันท บุญกอบ
๑๕๓ เรืออากาศโทหญิง ตันหยง ศิริวรรณ
๑๕๔ เรืออากาศโทหญิง ทับทิม วงคลังกา
๑๕๕ เรืออากาศโทหญิง ธนวีร
พินิจการุณเนตร
๑๕๖ เรืออากาศโทหญิง ธนัชชา จําปานอย
๑๕๗ เรืออากาศโทหญิง ธัญญาพิชญ อุบาลี
๑๕๘ เรืออากาศโทหญิง ธัญญาภรณ มานพ
๑๕๙ เรืออากาศโทหญิง ธันยธรณ
เอี่ยมอาษา
๑๖๐ เรืออากาศโทหญิง ธิดารัตน นวมเจริญ
๑๖๑ เรืออากาศโทหญิง ธิดารัตน มณีนัย
๑๖๒ เรืออากาศโทหญิง ธิรารัตน วงคสมุทร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖๓ เรืออากาศโทหญิง นนทกฤตพร
โคติวงศ
๑๖๔ เรืออากาศโทหญิง นพรัตน นุมศิริ
๑๖๕ เรืออากาศโทหญิง นาถนพิน
อาภาสุนันท
๑๖๖ เรืออากาศโทหญิง นิภาวัลย ตาลศรี
๑๖๗ เรืออากาศโทหญิง นิศาชล มานิ่ม
๑๖๘ เรืออากาศโทหญิง บาจรีย รวมสุข
๑๖๙ เรืออากาศโทหญิง บุญญรัตน แสงระพี
๑๗๐ เรืออากาศโทหญิง บุญศรี ผลาญภัย
๑๗๑ เรืออากาศโทหญิง เบญจวรรณ กันเอย
๑๗๒ เรืออากาศโทหญิง ปณิตา
เตชะกิจเวคิน
๑๗๓ เรืออากาศโทหญิง ปริยาภรณ ปแกว
๑๗๔ เรืออากาศโทหญิง ปรีชญา
แกวสุวรรณ
๑๗๕ เรืออากาศโทหญิง ปทมรังษี วารินทร
๑๗๖ เรืออากาศโทหญิง ปานหทัย แสงนาค
๑๗๗ เรืออากาศโทหญิง ปาริชาติ โชติมากร
๑๗๘ เรืออากาศโทหญิง ปยกุล ธานีกุล
๑๗๙ เรืออากาศโทหญิง เปรมณพิชญ
เผือกผกา
๑๘๐ เรืออากาศโทหญิง พชรพร
เหลืองรุงวารี
๑๘๑ เรืออากาศโทหญิง พรธิดา
สันติวีระการ

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๘๒ เรืออากาศโทหญิง พรปวีณ
เขมนจันทร
๑๘๓ เรืออากาศโทหญิง พรเพ็ญ แกวกล
๑๘๔ เรืออากาศโทหญิง พรรณธิดา
ลักษณจันทร
๑๘๕ เรืออากาศโทหญิง พรศิริ มีสมศักดิ์
๑๘๖ เรืออากาศโทหญิง พลอยจิต ปญญามี
๑๘๗ เรืออากาศโทหญิง พิชญนรี กลึงวงศ
๑๘๘ เรืออากาศโทหญิง พิชามญชุ
เอื้อความดี
๑๘๙ เรืออากาศโทหญิง ไพลิน ฐิติโชติรัตนา
๑๙๐ เรืออากาศโทหญิง ภวรัญชน
สุวรรณสิงห
๑๙๑ เรืออากาศโทหญิง มนตสุภา หวังแกว
๑๙๒ เรืออากาศโทหญิง มนสิชา ธิราช
๑๙๓ เรืออากาศโทหญิง รพีพรรณ
เรือนสิริกูล
๑๙๔ เรืออากาศโทหญิง รัชกร ปานวงศ
๑๙๕ เรืออากาศโทหญิง รุงทิวา พักตรจันทร
๑๙๖ เรืออากาศโทหญิง ฤทัยรัตน มีสวนนิล
๑๙๗ เรืออากาศโทหญิง วรรณภา ออนเอี่ยม
๑๙๘ เรืออากาศโทหญิง วรรณวนัช ศรีเจริญ
๑๙๙ เรืออากาศโทหญิง วรางคณา เถาปฐม
๒๐๐ เรืออากาศโทหญิง วรางคณา อยูยิ่ง
๒๐๑ เรืออากาศโทหญิง วราภรณ
สามงามไฝ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐๒ เรืออากาศโทหญิง วัลยลิกา ปตทะมะ
๒๐๓ เรืออากาศโทหญิง วิกานดา
วิริยานุภาพพงศ
๒๐๔ เรืออากาศโทหญิง วิชุดา ไชยสา
๒๐๕ เรืออากาศโทหญิง วิรชา ศิริสกุลพร
๒๐๖ เรืออากาศโทหญิง วิไลลักษณ กาแกว
๒๐๗ เรืออากาศโทหญิง วิสาลินี ภูสี
๒๐๘ เรืออากาศโทหญิง ศรัญญา แสงภักดี
๒๐๙ เรืออากาศโทหญิง ศรีโสภางค
เพ็ชรภูมี
๒๑๐ เรืออากาศโทหญิง ศศิวิมล ขจรคํา
๒๑๑ เรืออากาศโทหญิง ศิรินันท อยูเกิด
๒๑๒ เรืออากาศโทหญิง ศุภาพิชญ
เกียรติสุวรรณ
๒๑๓ เรืออากาศโทหญิง สมปรารถนา
วิเศษสิทธิโชค
๒๑๔ เรืออากาศโทหญิง สิริวรรณ หนูนุม
๒๑๕ เรืออากาศโทหญิง สุชาดา ศรีสวัสดิ์
๒๑๖ เรืออากาศโทหญิง สุชาดา หาพิกุล
๑
๒
๓
๔
๕

๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เรืออากาศโทหญิง สุธิดา บทสันเทียะ
เรืออากาศโทหญิง สุพัชญา เบิกบาน
เรืออากาศโทหญิง สุพัตรา เจือทอง
เรืออากาศโทหญิง สุพิชฌาย จอมทัน
เรืออากาศโทหญิง สุภารัตน ไชยโย
เรืออากาศโทหญิง สุวิมล งามแกว
เรืออากาศโทหญิง เสาวรส
ศรีไกรขจรกุล
เรืออากาศโทหญิง หมอมหลวงจันทรัตร
สุขสวัสดิ์
เรืออากาศโทหญิง อนัญญา ไหวพริบ
เรืออากาศโทหญิง อรนุช พงษา
เรืออากาศโทหญิง อรวรรณ แจงสุข
เรืออากาศโทหญิง อรอุมา สุดมาตร
เรืออากาศโทหญิง อัชฌาภรณ
แกวมุกดา
เรืออากาศโทหญิง อัญญรัตน พงษแขก
เรืออากาศโทหญิง อารดา นันทขวาง
เรืออากาศโทหญิง อุชุกร พวงพุก

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕๔๗ ราย)
เรืออากาศตรี กนก แปนเพ็ชร
๖ เรืออากาศตรี กฤษฎา เจียรวาป
เรืออากาศตรี กมล ทวมทับ
๗ เรืออากาศตรี กฤษฎี หมื่นจันทรทึก
๘ เรืออากาศตรี กันต จุลทะกาญจน
เรืออากาศตรี กมลชาติ เลิศชาญวิวัฒน
เรืออากาศตรี กรกฎ ขันทโคครัย
๙ เรืออากาศตรี กันตธร กองบิน
๑๐ เรืออากาศตรี กําพล นวลศิริ
เรืออากาศตรี กฤติน ชลสินธุ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

เรืออากาศตรี กิตติคม ตันทอง
เรืออากาศตรี กิตติพงค ยารังษี
เรืออากาศตรี กิตติพงศ นคร
เรืออากาศตรี กิตติพงศ อยูสกุล
เรืออากาศตรี กิตติพงษ น้ําทิพย
เรืออากาศตรี กิตติพงษ ลินลา
เรืออากาศตรี กิตติศักดิ์ คงฤทธิ์
เรืออากาศตรี กิติพัฒน จันทวิโรจน
เรืออากาศตรี เกรียงไกร บัณฑิตย
เรืออากาศตรี เกียรติชัย แยมยืนยง
เรืออากาศตรี ไกรสร จันทรหอม
เรืออากาศตรี ขวัญชัย กอนทองดี
เรืออากาศตรี ขวัญเมือง เพิ่มพูล
เรืออากาศตรี ขัตติยะ เพียรดี
เรืออากาศตรี คงศักดิ์ เพียรพิจารณ
เรืออากาศตรี คเชนทร พุกกลิ่น
เรืออากาศตรี คณัสนันท มาลาอุตม
เรืออากาศตรี คณามิน มวงยา
เรืออากาศตรี คณิน สําลีขาว
เรืออากาศตรี คเณศ มูลสาร
เรืออากาศตรี คธาทิพย อิทธิไมยยะ
เรืออากาศตรี คมกริช มาลีเนตร
เรืออากาศตรี คํารณ นอมนิล
เรืออากาศตรี คีรีวัฒน ทวีศักดิ์
เรืออากาศตรี จรัน ทาระวัตร
เรืออากาศตรี จะเด็จ เกิดกูล

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เรืออากาศตรี จักพงค ศิริโพธิ์
เรืออากาศตรี จักรพงษ คําบํารุง
เรืออากาศตรี จักรพงษ มุธุวงศ
เรืออากาศตรี จักรายุทธ มรกต
เรืออากาศตรี จักราวุธ บุญโสดากร
เรืออากาศตรี จาตุรงค เชื้อชวด
เรืออากาศตรี จารึก นะระโต
เรืออากาศตรี จําลอง ศรีจรัสแสง
เรืออากาศตรี จิตติกร หอมสุด
เรืออากาศตรี จิตรพี แสงรัตน
เรืออากาศตรี จิรพันธ ปะทักขินัง
เรืออากาศตรี จิรภัทร ปดภัย
เรืออากาศตรี จิรังกูร ชินพันธ
เรืออากาศตรี จุมพฏ สุนทรตุล
เรืออากาศตรี เจตฐสฤษฏิ์ มีพรอม
เรืออากาศตรี เจนวิทย ภูมิสมบัติ
เรืออากาศตรี เจษฎา ชูเลิศ
เรืออากาศตรี เจษฎา ดานกลาง
เรืออากาศตรี เจษฎาภรณ พรหมจรรย
เรืออากาศตรี แจง บุญสวัสดิ์
เรืออากาศตรี ฉกาจพล สราญรมย
เรืออากาศตรี เฉลิมชาติ บุญเลิศ
เรืออากาศตรี เฉลิมพล ดีเลิศชัย
เรืออากาศตรี เฉลิมพล นักขุนทด
เรืออากาศตรี เฉลิมพล พาทา
เรืออากาศตรี เฉลิมพล สุขชัย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘

เรืออากาศตรี เฉลิมศักดิ์ ดีรักษา
เรืออากาศตรี ชฎิล สายรัตนทองคํา
เรืออากาศตรี ชยางกูร จีนปรีชา
เรืออากาศตรี ชยุต ชูชาติพงษ
เรืออากาศตรี ชลธี มากรด
เรืออากาศตรี ชวลิต สุมเงิน
เรืออากาศตรี ชัชพงศ งามจิตร
เรืออากาศตรี ชัยณรงค บัวหอม
เรืออากาศตรี ชัยพร กริ่งกระโทก
เรืออากาศตรี ชัยยนต อุสกุล
เรืออากาศตรี ชัยวัฒน ทองเพิ่ม
เรืออากาศตรี ชัยสิทธิ์ จารุวงศ
เรืออากาศตรี ชัยสิทธิ์ อุมนอย
เรืออากาศตรี ชาญชัย ผาชางเผือก
เรืออากาศตรี ชาตรี จรัสไธสง
เรืออากาศตรี ชาติชาย เปลี่ยนภักดี
เรืออากาศตรี ชานนท อยูสงค
เรืออากาศตรี ชิโนรส เพ็งแจม
เรืออากาศตรี ชุติเดช บุญศรี
เรืออากาศตรี ชุมพล พลวิ
เรืออากาศตรี ชูชาติ จันทรอิ่ม
เรืออากาศตรี ชูชาติ จันโท
เรืออากาศตรี ชูศักดิ์ ปรีชานุกูล
เรืออากาศตรี เชษฐา โนทะ
เรืออากาศตรี เชาวฤทธิ์ อิวินา
เรืออากาศตรี เชิดชาย ทองดาษ

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เรืออากาศตรี เชียรนอย จันทรชนะ
เรืออากาศตรี ไชยะ เครือดา
เรืออากาศตรี ญาณพัฒน พิมคําภีรย
เรืออากาศตรี ฐณัท บูรณเบญญา
เรืออากาศตรี ฐปพล ดานตระกูล
เรืออากาศตรี เฑียรชัย รุงกรุด
เรืออากาศตรี ณธรรศ อาคมนันท
เรืออากาศตรี ณรงค คอนดี
เรืออากาศตรี ณรงค แทนทอง
เรืออากาศตรี ณราศักดิ์ แยมชู
เรืออากาศตรี ณัชพงศ เดชะสุวรรณ
เรืออากาศตรี ณัฐ ธานุมณฑล
เรืออากาศตรี ณัฐกิจ ฝกเครือ
เรืออากาศตรี ณัฐพล บุญยะโพธิ์
เรืออากาศตรี ณัฐพล มะลิวัลย
เรืออากาศตรี ณัฐพล เรือนมะกอก
เรืออากาศตรี ณัฐวัตร เพ็ชรตะกั่ว
เรืออากาศตรี ณัฐศรันย กลอมวิจิตร
เรืออากาศตรี ดนัย ศรีประภา
เรืออากาศตรี ดนุชิต หาญสุข
เรืออากาศตรี ดํารงค โชติชื่น
เรืออากาศตรี เดชา กะลัมพากร
เรืออากาศตรี แดน บังเมฆ
เรืออากาศตรี ตรีพล พิชัยกาญจน
เรืออากาศตรี ไตรราช นกนอย
เรืออากาศตรี ถนอม จิตวิขาม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี ทรงกริช ไชยคํา
เรืออากาศตรี ทรงยศ ศรีสุภผลโภชน
เรืออากาศตรี ทรงวุฒิ สาตรเกษม
เรืออากาศตรี ทวีวัฒน ปญจมณี
เรืออากาศตรี ทวีศักดิ์ สรางเขต
เรืออากาศตรี ทวีศักดิ์ สาดศรี
เรืออากาศตรี ทศพงศ สุพงศ
เรืออากาศตรี ทศพล สุขสวาสดิ์
เรืออากาศตรี ทัพพนริศร นพัตธนพร
เรืออากาศตรี ทิวา บุสันเทียะ
เรืออากาศตรี เทพวินทร โรจนพิสิฐ
เรืออากาศตรี ธงชัย ผดุงศิลป
เรืออากาศตรี ธงชัย พิศมัย
เรืออากาศตรี ธงภพ หวังชูชอบ
เรืออากาศตรี ธน ผองวิจิตร
เรืออากาศตรี ธนกฤต เพ็งเคียน
เรืออากาศตรี ธนกฤต อุนใจ
เรืออากาศตรี ธนกฤษณ เนตรนอย
เรืออากาศตรี ธนเดช สวัสดิ์จู
เรืออากาศตรี ธนเดช อยูจรรยา
เรืออากาศตรี ธนพล ไมพรต
เรืออากาศตรี ธนพล รังคะวิจิตร
เรืออากาศตรี ธนวัฒน ทองแกว
เรืออากาศตรี ธนาดร สมานพันธ
เรืออากาศตรี ธนาตย วณิชดิลกกุล
เรืออากาศตรี ธนาธิป เกตุยอย

๑๔๑
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 ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เรืออากาศตรี ธนายุทธ ตีทอง
เรืออากาศตรี ธนาศักดิ์ อรรถสิทธินันท
เรืออากาศตรี ธเนศ รักเรียน
เรืออากาศตรี ธเนศ สุขประดิษฐ
เรืออากาศตรี ธวัช ตายเมือง
เรืออากาศตรี ธวัชชัย ปยะกาญจน
เรืออากาศตรี ธัชธรรม กุญชร
เรืออากาศตรี ธิติ จันทรินทร
เรืออากาศตรี ธิติพันธ วงศกังแห
เรืออากาศตรี ธิเบษศร พรรวินทวรกุล
เรืออากาศตรี ธีรพงษ จามลิกุล
เรืออากาศตรี ธีรพล หาญกลา
เรืออากาศตรี ธีรวัช ทุงเย็น
เรืออากาศตรี ธีรวัฒน กองนอย
เรืออากาศตรี ธีรศักดิ์ พรหมชัยศรี
เรืออากาศตรี ธีรศักดิ์ สุภากรณ
เรืออากาศตรี ธีระ นาคราช
เรืออากาศตรี ธีระพงษ แสนทรัพย
เรืออากาศตรี ธีระพล รักดี
เรืออากาศตรี นคร สินโจ
เรืออากาศตรี นนทพร มีมุย
เรืออากาศตรี นนทรัตน สทานไผท
เรืออากาศตรี นพชัย โคตรสาขา
เรืออากาศตรี นพดล ยชุรเวทกุล
เรืออากาศตรี นภดล มากรด
เรืออากาศตรี นภนต ออนมา

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
๑๙๒

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี นภา รื่นเริงใจ
เรืออากาศตรี นภากาศ แสงสงาพงษ
เรืออากาศตรี นรเศรษฐ สุจริตจันทร
เรืออากาศตรี นรินทร นัยชิต
เรืออากาศตรี นเรศ มวงแคลว
เรืออากาศตรี นวพล อิ่มศรี
เรืออากาศตรี นันทวุฒิ นนทะมาลย
เรืออากาศตรี นัศรุณ จันทรพุม
เรืออากาศตรี นําพล แยมธีรยุทธ
เรืออากาศตรี นิกูล กระจางฤกษ
เรืออากาศตรี นิติเทพ ศรีโรจน
เรืออากาศตรี นิติยุทธ ตําปาน
เรืออากาศตรี นิพัทธ เนตรนิลพฤกษ
เรืออากาศตรี นิรันดร ศรแกว
เรืออากาศตรี นิราช พยุง
เรืออากาศตรี นิโรจน ภูมี
เรืออากาศตรี เนตรศักดิ์ ยิ้มละมัย
เรืออากาศตรี เนรมิตร กัลปนก
เรืออากาศตรี บดีพล มั่นคง
เรืออากาศตรี บรรจง มูลมาก
เรืออากาศตรี บรรจง สมเพ็ชร
เรืออากาศตรี บัญชา พงศอัครชัย
เรืออากาศตรี บัญชา สอนร่ํา
เรืออากาศตรี บํารุง งามขํา
เรืออากาศตรี บุญชู เย็นสุข
เรืออากาศตรี บุญชู ฤทธิ์ดี

๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เรืออากาศตรี บุญเชิด แปจะโปะ
เรืออากาศตรี บุญญารัตน ทรัพยมูล
เรืออากาศตรี บุญธรรม ทองกร
เรืออากาศตรี บุญลือ ประทุมสิทธิ์
เรืออากาศตรี ปฐมพงษ คูณทวีเทพ
เรืออากาศตรี ปฐวี เพงเล็งดี
เรืออากาศตรี ปรมัตถ กลยณีย
เรืออากาศตรี ปรเมศ มหาบารมีสกุล
เรืออากาศตรี ประจักษ พงษผา
เรืออากาศตรี ประดับ งามเหมาะ
เรืออากาศตรี ประดิษฐ แกนทน
เรืออากาศตรี ประดิษฐ ชฎาทอง
เรืออากาศตรี ประนอม มวงมุข
เรืออากาศตรี ประพนธ กาฬภักดี
เรืออากาศตรี ประพันธ ออนนวล
เรืออากาศตรี ประศาสน ปาณเล็ก
เรืออากาศตรี ประสพ จิตศรัทธา
เรืออากาศตรี ประสิทธิ์ เลิศดี
เรืออากาศตรี ประเสริฐ ฤาษีประสิทธิ์
เรืออากาศตรี ปราโมทย โพธิสัตย
เรืออากาศตรี ปราโมทย เอี่ยมมาตย
เรืออากาศตรี ปริญญา บัวพรวน
เรืออากาศตรี ปรีชา บุญเทียน
เรืออากาศตรี ปรีชา วิชัย
เรืออากาศตรี ปรีชา ศรีอ่ําดี
เรืออากาศตรี ปองพล จุนหัวโทน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี ปญญา แกวกัณหา
เรืออากาศตรี ปญญา ทะวะดี
เรืออากาศตรี ปญญา ปานปู
เรืออากาศตรี ปยพงษ เสารออน
เรืออากาศตรี ปยราช ทองศรี
เรืออากาศตรี ปยะ เทียนคําศรี
เรืออากาศตรี ปุณยวีร ปองสีดา
เรืออากาศตรี พงคธร วิจิตรเจริญ
เรืออากาศตรี พงศกรณ หอมเมือง
เรืออากาศตรี พงศธร ขําละมัย
เรืออากาศตรี พงศนิธิศ หมอนไหม
เรืออากาศตรี พงษขวัญ ศรีอุทธา
เรืออากาศตรี พงษคณา กวนไวยบุตร
เรืออากาศตรี พงษศิริ พงษไพร
เรืออากาศตรี พนม จันทรศรี
เรืออากาศตรี พรเทพ ทองมาเอง
เรืออากาศตรี พรเทพ อินทรเนตร
เรืออากาศตรี พระ คําวัจนัง
เรืออากาศตรี พลรบ พิมพสา
เรืออากาศตรี พัฒนภูมิ เจนเขตรการณ
เรืออากาศตรี พัฒนะ หลายวิวัฒน
เรืออากาศตรี พิชุตม กวยะปาณิก
เรืออากาศตรี พิชาภพ ขุนณรงค
เรืออากาศตรี พิชิต แจมรุจี
เรืออากาศตรี พินโย เกาะโพธิ์
เรืออากาศตรี พิพัฒนะ พรประทุม

๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เรืออากาศตรี พิสิษฐ หอมสําโรง
เรืออากาศตรี พีรศักดิ์ ทุมแหว
เรืออากาศตรี พีระพร พูลสวัสดิ์
เรืออากาศตรี พูลทรัพย คงแถวทอง
เรืออากาศตรี เพชร พรหมชาติ
เรืออากาศตรี เพชรวันพระ รัตนสมุทร
เรืออากาศตรี ไพจิตร ตลุนจันทร
เรืออากาศตรี ไพฑูรย แกวศรี
เรืออากาศตรี ไพฑูรย ทองกําพรา
เรืออากาศตรี ไพทูล แยมกลิ่น
เรืออากาศตรี ไพบูลย มณีสถิตย
เรืออากาศตรี ไพบูลย อิสระ
เรืออากาศตรี ไพรวัลย สงไพรสน
เรืออากาศตรี ไพโรจน ชวยปู
เรืออากาศตรี ไพศาล คุณลาน
เรืออากาศตรี ไพศาล สายคําพล
เรืออากาศตรี ภวัตร แสงหยก
เรืออากาศตรี ภัคสุชน คําฤาเดช
เรืออากาศตรี ภัทราวุธ แมงมา
เรืออากาศตรี ภาคิน ประไพพงษ
เรืออากาศตรี ภาณุพงศ สวางแสง
เรืออากาศตรี ภาณุวัฒน อาจหาญ
เรืออากาศตรี ภานุภัทร ทองนอย
เรืออากาศตรี ภีมวิชญ ฉิมมี
เรืออากาศตรี ภูดิศ โยนจอหอ
เรืออากาศตรี ภูนรินทร ศรีสมัย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี ภูมินทร แวววงษ
เรืออากาศตรี ภูษิต พอคาผล
เรืออากาศตรี มณฑล สระสม
เรืออากาศตรี มณเฑียรชัย ลาภประสพ
เรืออากาศตรี มนตรี กันนิล
เรืออากาศตรี มนตรี จันทรตอน
เรืออากาศตรี มนเทียร ไชยสงคราม
เรืออากาศตรี มนัส ใจหนักดี
เรืออากาศตรี มนัสชัย พฤฒากรณ
เรืออากาศตรี มานพ ชางสีเอี่ยม
เรืออากาศตรี มานัส นอยทอง
เรืออากาศตรี มานิตย ศรีจันทร
เรืออากาศตรี มาโนช เลือดสงคราม
เรืออากาศตรี มารุต เอี่ยมสอาด
เรืออากาศตรี เมฆ ดีเสริม
เรืออากาศตรี เมธี อิ่มที่สุด
เรืออากาศตรี ยงยุทต แกวไทย
เรืออากาศตรี ยงยุทธ สารโกศล
เรืออากาศตรี ยศพล คําพวง
เรืออากาศตรี ยุทธนา สังขไทย
เรืออากาศตรี ยุทธพล สังขพิชัย
เรืออากาศตรี รติกร หุนกรีด
เรืออากาศตรี รวิภาส รพิพันธุ
เรืออากาศตรี รักเกียรติ สารินนท
เรืออากาศตรี รักพงศ วงศปญญาดี
เรืออากาศตรี รังสรรค ขลิบศรี

๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เรืออากาศตรี รัชพล คุณพรม
เรืออากาศตรี รุจิภาส โหบาง
เรืออากาศตรี เรืองเดช ปรีชานุกูล
เรืออากาศตรี เรืองเดช ศิลมี
เรืออากาศตรี ละมอม สีคราม
เรืออากาศตรี ลาภ บุญมี
เรืออากาศตรี ลิขิต ดีรักษา
เรืออากาศตรี เลอพงษ สมชื่อ
เรืออากาศตรี เลิศพงษ ขอนรัมย
เรืออากาศตรี วงศธร บุระเกตุ
เรืออากาศตรี วชิร เพิ่มเพ็ชร
เรืออากาศตรี วรงค ติละบาล
เรืออากาศตรี วรยศ ชื่นสกุล
เรืออากาศตรี วริทธิ์ธร เพ็ชราช
เรืออากาศตรี วสันต คงทอง
เรืออากาศตรี วสุพล บรรพต
เรืออากาศตรี วัชรพงษ ปาณิกบุตร
เรืออากาศตรี วัชระ โซะมณี
เรืออากาศตรี วัชรินทร วงษกลม
เรืออากาศตรี วัฒชัย บุญชวย
เรืออากาศตรี วันฉัตร กาญจนสหัส
เรืออากาศตรี วันชนะ จาดเปรม
เรืออากาศตรี วันชัย เกตุแกว
เรืออากาศตรี วาสนา ชมภูทอง
เรืออากาศตรี วิชชากร เกิดผล
เรืออากาศตรี วิชัย ฤทธิ์สวัสดิ์

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี วิชาญ ชาธงชัย
เรืออากาศตรี วิชาญ เต็มโคตร
เรืออากาศตรี วิชิต ปาละอินทร
เรืออากาศตรี วิเชษฐ แสงสุวรรณ
เรืออากาศตรี วิเชียร สกุลรักษ
เรืออากาศตรี วิทยา มีศิริ
เรืออากาศตรี วิทวัส เจนพนัส
เรืออากาศตรี วินัย ใจแกวศิริ
เรืออากาศตรี วินัย สีนะ
เรืออากาศตรี วิรัช คงมั่น
เรืออากาศตรี วิรัตน บุญราก
เรืออากาศตรี วิรัตน ไวทยาชีวะ
เรืออากาศตรี วิโรจน กรุดอ่ํา
เรืออากาศตรี วิษณุพงษ สุจริตจันทร
เรืออากาศตรี วิสูตร รัศมีทรัพย
เรืออากาศตรี วีรชัย ทั่งทอง
เรืออากาศตรี วีรนนท สูทรัพย
เรืออากาศตรี วีรพร จินดาพรหม
เรืออากาศตรี วีรยุทธ รักแจม
เรืออากาศตรี วีรวัฒน แตงชุมพล
เรืออากาศตรี วีรวิทย พิรพิทยาพงศ
เรืออากาศตรี วีระชัย สายสุด
เรืออากาศตรี วีระเทพ อุนเรือน
เรืออากาศตรี วีระพงษ แกวสวาง
เรืออากาศตรี วีระยุทธ ชมชื่น
เรืออากาศตรี วุฒิชัย เกตุแกว

๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เรืออากาศตรี วุฒิพงษ เฉลยญาณ
เรืออากาศตรี วุฒิภัทร นัทธี
เรืออากาศตรี ศตวรรษ พริ้งเพราะ
เรืออากาศตรี ศรุฒ สัตยสัณหสกุล
เรืออากาศตรี ศักดิ์ชัย ชาวสวนกลวย
เรืออากาศตรี ศักดิ์ณรงค คงสุวรรณ
เรืออากาศตรี ศักดิ์นิพนธ มาลาอุตม
เรืออากาศตรี ศันสนะ จารยะพันธุ
เรืออากาศตรี ศาตรา ลองลอยเลิศ
เรืออากาศตรี ศาศวัต ตันสกุล
เรืออากาศตรี ศิณัฐ พัวบัณฑิตกุล
เรืออากาศตรี ศิธา แตงมีแสง
เรืออากาศตรี ศิรชัช ศิริอังคณา
เรืออากาศตรี ศิรสิทธิ์ ชาครียสกุล
เรืออากาศตรี ศิรสิทธิ์ ทองสกุล
เรืออากาศตรี ศิริชัย เย็นทรวง
เรืออากาศตรี ศิริชัย ศรีโสภา
เรืออากาศตรี ศิริพงษ บูรณธนิต
เรืออากาศตรี ศิริพงษ ปากพรมมา
เรืออากาศตรี ศิริพงษ ศรีเลิศ
เรืออากาศตรี ศิริศักดิ์ สุจินพรัหม
เรืออากาศตรี ศุภกิตติ์ จันทรตรี
เรืออากาศตรี ศุภจิต ขันติพงษ
เรืออากาศตรี ศุภชัย แตมคุณ
เรืออากาศตรี ศุภชัย ทิมอุบล
เรืออากาศตรี ศุภฤทธิ์ จันตะ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี ศุภวิชญ โชติชม
เรืออากาศตรี ศุภสินธุ ขําเรือง
เรืออากาศตรี เศวตชัย ศรีวุฒิวงศ
เรืออากาศตรี สกุล ประเสริฐสังข
เรืออากาศตรี สงัด ชางวงศ
เรืออากาศตรี สถาพร แจงสวาง
เรืออากาศตรี สมคิด เตงสมุทร
เรืออากาศตรี สมชาย บุญลือ
เรืออากาศตรี สมชาย พวงหลาย
เรืออากาศตรี สมชาย วงษชาญ
เรืออากาศตรี สมชาย แสงภักดี
เรืออากาศตรี สมชาย แสงวงศทอง
เรืออากาศตรี สมนึก จันทรแดง
เรืออากาศตรี สมนึก นุชนนท
เรืออากาศตรี สมบัติ บุญพิภักดิ์
เรืออากาศตรี สมปราชญ มีประยูรวงศ
เรืออากาศตรี สมพงษ ศักดิ์เย็น
เรืออากาศตรี สมพงษ สูงใหญ
เรืออากาศตรี สมพร คุมทุกข
เรืออากาศตรี สมภพ บุญริ้ว
เรืออากาศตรี สมโภช สุคันธตุล
เรืออากาศตรี สมยศ จุลประเสริฐ
เรืออากาศตรี สมยศ พิณราช
เรืออากาศตรี สมศักดิ์ ลายเมฆ
เรืออากาศตรี สมัย ชวงโชติ
เรืออากาศตรี สมาน บงสันเทียะ

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๔๐๑ เรืออากาศตรี สรยุทธ ฉงสกุล
๔๐๒ เรืออากาศตรี สรยุทธ สินสวัสดิ์
๔๐๓ เรืออากาศตรี สรรเพ็ชญ
มาลากุล ณ อยุธยา
๔๐๔ เรืออากาศตรี สรรเพชร อวมทับ
๔๐๕ เรืออากาศตรี สราวุธ เอี่ยมเขียว
๔๐๖ เรืออากาศตรี สัญชัย จรัสสุขประเสริฐ
๔๐๗ เรืออากาศตรี สัญชัย อินตาเพชร
๔๐๘ เรืออากาศตรี สัญญลักษณ เกิดโท
๔๐๙ เรืออากาศตรี สันชัย ธรรมธุระ
๔๑๐ เรืออากาศตรี สัมผัส ศิวิไล
๔๑๑ เรืออากาศตรี สามารถ เดชะบุญ
๔๑๒ เรืออากาศตรี สายอาทิตย สิงหฬ
๔๑๓ เรืออากาศตรี สาริกา สวัสดี
๔๑๔ เรืออากาศตรี สาวิตร เจริญเดช
๔๑๕ เรืออากาศตรี สําราญ เมฆชุม
๔๑๖ เรืออากาศตรี สําเริง หวังทรัพยนอย
๔๑๗ เรืออากาศตรี สําเริง หวังแนบกลาง
๔๑๘ เรืออากาศตรี สิทธิชัย ชุมพล
๔๑๙ เรืออากาศตรี สิทธิพงศ คงครบ
๔๒๐ เรืออากาศตรี สิทธิพงษ โนรี
๔๒๑ เรืออากาศตรี สิทธิศักดิ์ ชูเชิด
๔๒๒ เรืออากาศตรี สิรวิชญ ถิระสิทธิวัฒน
๔๒๓ เรืออากาศตรี สุทธิกูล เตวิรัตน
๔๒๔ เรืออากาศตรี สุทธี รอดตัว
๔๒๕ เรืออากาศตรี สุทัศธนะ ยศนอย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๒๖
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 ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี สุเทพ กลิ่นแยม
เรืออากาศตรี สุนธร หาวกระโทก
เรืออากาศตรี สุนัย ใจดี
เรืออากาศตรี สุพจน ยอดปญญา
เรืออากาศตรี สุภานุวงศ วาจาดี
เรืออากาศตรี สุมิตร คําพันธุ
เรืออากาศตรี สุรจิต พึ่งตัว
เรืออากาศตรี สุรชัย สมิตผลิน
เรืออากาศตรี สุรชิต คูณผล
เรืออากาศตรี สุรพล ชัยยา
เรืออากาศตรี สุรวิทย วิสาขะ
เรืออากาศตรี สุรศักดิ์ แผลงศร
เรืออากาศตรี สุรสิทธิ์ ถาวร
เรืออากาศตรี สุริยา ทิมพิทักษ
เรืออากาศตรี สุริยา ศรีสมพงษ
เรืออากาศตรี สุเรนทร โภคทรัพย
เรืออากาศตรี สุวพิชย จารุประกร
เรืออากาศตรี สุวรรณชัย พูลบางยุง
เรืออากาศตรี สุวิชฌ ภักดี
เรืออากาศตรี เสฎฐวุฒิ กนกอุดม
เรืออากาศตรี เสนห บํารุงทรัพย
เรืออากาศตรี เสรี ศรีประทีป
เรืออากาศตรี เสรีภาพ เกษมศรี
เรืออากาศตรี แสวง ประดับวงศ
เรืออากาศตรี ไสว สวัสดิสุข
เรืออากาศตรี เหมวุฒิ ผลการ

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
๔๗๗

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เรืออากาศตรี อดิศักดิ์ พลอาสา
เรืออากาศตรี อดิศักดิ์ วงษสนิท
เรืออากาศตรี อดุลย บัวศรี
เรืออากาศตรี อดุลย สุพรม
เรืออากาศตรี อติชาติ เปาสาลี
เรืออากาศตรี อธิปพงศ จันทรเจริญ
เรืออากาศตรี อนันต พยุง
เรืออากาศตรี อนันต หงษโต
เรืออากาศตรี อนุชา วงคยะรา
เรืออากาศตรี อนุชิต การบุญ
เรืออากาศตรี อนุวัต จันทรังษี
เรืออากาศตรี อนุวัตร คงเพิ่ม
เรืออากาศตรี อนุวัตร วัฒนเวช
เรืออากาศตรี อนุวัตร ศรีหมากสุก
เรืออากาศตรี อโนทัย ปญญาหอม
เรืออากาศตรี อภิชน รักประกอบกิจ
เรืออากาศตรี อภิชาติ อรอินทร
เรืออากาศตรี อภินพ พลัดกลาง
เรืออากาศตรี อมเรศ เกตุประจักษ
เรืออากาศตรี อมลณัฐ เหมรักษ
เรืออากาศตรี อรรณพ พรหมมา
เรืออากาศตรี อรรถการ บานเย็น
เรืออากาศตรี อรุณ ชื่นเจริญ
เรืออากาศตรี อรุณศักดิ์ ศรียันต
เรืออากาศตรี อลงกรณ ใหมวงค
เรืออากาศตรี ออด เชื่อมแกว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี อัครวิทย มั่งสุข
เรืออากาศตรี อานนท ศรีประเสริฐ
เรืออากาศตรี อารีย โควถาวร
เรืออากาศตรี อาวุธ โพธิ์ทอง
เรืออากาศตรี อํานวย ไกรสถาน
เรืออากาศตรี อํานวย ขอดสันเทียะ
เรืออากาศตรี อํานาจ ประยูรคํา
เรืออากาศตรี อํานาจ พากเพียร
เรืออากาศตรี อํานาจ ยศสิงห
เรืออากาศตรี อิทธิชัย รอดนอย
เรืออากาศตรี อิทธิพล บุตรโพธิ์
เรืออากาศตรี อิทธิภูมิ มานพ
เรืออากาศตรี อินทนนท บุญถาวร
เรืออากาศตรี อุดมศักดิ์ ขําสุวรรณ
เรืออากาศตรี อุนุ พิมพบรรเลง
เรืออากาศตรี เอกราช เกิดแจม
เรืออากาศตรี เอกวิสุทธิ์ จิรกรไพศาล
เรืออากาศตรี เอกศักดิ์ สะอาดจิต
เรืออากาศตรี เอนก โฆษกบุตร
เรืออากาศตรี เอื้อน สังคะโลก
พันจาอากาศเอก จิรภัทร สดพุด
พันจาอากาศเอก พรทิพย ชเลสุวรรณ
พันจาอากาศเอก สมมาตร ทับทิม
พันจาอากาศเอก สาคร คําดํา
พันจาอากาศเอก สุปรีชา แกวอําไพ
พันจาอากาศเอก สุเมธ พุทธน

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๕๐๔ เรืออากาศตรีหญิง กรกนก
วิวรากานนท
๕๐๕ เรืออากาศตรีหญิง กันยสินี กิจพิทักษ
๕๐๖ เรืออากาศตรีหญิง กาญจนา สุริยาวงษ
๕๐๗ เรืออากาศตรีหญิง เกศรา จิตตบรรจง
๕๐๘ เรืออากาศตรีหญิง จันทรตรี เชิดชูงาม
๕๐๙ เรืออากาศตรีหญิง จิราภา เปยมปรีชา
๕๑๐ เรืออากาศตรีหญิง ฉัตรวิไล ไทรยอย
๕๑๑ เรืออากาศตรีหญิง ฐปตา ศรีแกว
๕๑๒ เรืออากาศตรีหญิง ทัณฑิกา
เมืองมานอย
๕๑๓ เรืออากาศตรีหญิง ทัสมา งามขํา
๕๑๔ เรืออากาศตรีหญิง ทิพวัลย จันทรตรง
๕๑๕ เรืออากาศตรีหญิง ธีระนุช จิตตบรรจง
๕๑๖ เรืออากาศตรีหญิง นฤมล วงษนอย
๕๑๗ เรืออากาศตรีหญิง นันทนภัส โตมาก
๕๑๘ เรืออากาศตรีหญิง นาริน จํานงคอาษา
๕๑๙ เรืออากาศตรีหญิง นารีรัตน เรืองทอง
๕๒๐ เรืออากาศตรีหญิง นิรมล หมองอน
๕๒๑ เรืออากาศตรีหญิง ปภัทสรัณย
ภูริปญญานันท
๕๒๒ เรืออากาศตรีหญิง ปวีณา แมนรัตน
๕๒๓ เรืออากาศตรีหญิง เปรมญาภา
ฝาชัยภูมิ
๕๒๔ เรืออากาศตรีหญิง พนารัตน สวางแจง
๕๒๕ เรืออากาศตรีหญิง พัชรี พิไชยแพทย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕๒๖ เรืออากาศตรีหญิง พิจิตรา
เอี่ยมสะอาด
๕๒๗ เรืออากาศตรีหญิง พุทธิญา ใจยะสาร
๕๒๘ เรืออากาศตรีหญิง เพ็ญประภา
โงสันเทียะ
๕๒๙ เรืออากาศตรีหญิง แพรพิไลม
ภูมิศรีจันทร
๕๓๐ เรืออากาศตรีหญิง ภรณณิศา
วัชรวงศภรณ
๕๓๑ เรืออากาศตรีหญิง ภูริชญา
แกวสุวรรณ
๕๓๒ เรืออากาศตรีหญิง มนีรัตน ชูภักดี
๕๓๓ เรืออากาศตรีหญิง รัตตัญู ทองทิพย
๕๓๔ เรืออากาศตรีหญิง รุงตวัน จันทรี
๑
๒
๓
๔
๕
๖

๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เรืออากาศตรีหญิง ศิริลักษณ เทพสนิท
เรืออากาศตรีหญิง สกุลทิพย เกิดกลัด
เรืออากาศตรีหญิง สมใจ สาแซ
เรืออากาศตรีหญิง สมพร พรสมมาตร
เรืออากาศตรีหญิง สุนิสา สมแสง
เรืออากาศตรีหญิง สุภัทชา ทองเปยม
เรืออากาศตรีหญิง โสภิดา ตาตุน
เรืออากาศตรีหญิง อนงคนุช แยมกลีบ
เรืออากาศตรีหญิง อรไท ดอกไม
เรืออากาศตรีหญิง อังคนา พูนบางยุง
เรืออากาศตรีหญิง อัจฉรา ใจสมัคร
เรืออากาศตรีหญิง อัญชลี บุญยัง
พันจาอากาศเอกหญิง สกุลณา
นอบนอม

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๙๖ ราย)
พันจาอากาศเอก กฤษฎา
๗ พันจาอากาศเอก กิตติศักดิ์ จําปามูล
สันติวิริยไพบูลย
๘ พันจาอากาศเอก เกรียงศักดิ์ งามเมือง
พันจาอากาศเอก กฤษณะ
๙ พันจาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ พรหมพา
กาญจนพิบูลย
๑๐ พันจาอากาศเอก ขวัญชัย ชูแจม
พันจาอากาศเอก กฤษณ บํารุง
๑๑ พันจาอากาศเอก จรัลพัฒน
พันจาอากาศเอก กัมพล ปญธิเดช
นวลศรีฉาย
พันจาอากาศเอก กิตติพันธุ
๑๒ พันจาอากาศเอก จาฏพจน สามารถ
ประสิทธิ์วิเศษ
๑๓ พันจาอากาศเอก จุมพล ดีเสมอ
พันจาอากาศเอก กิตติศักดิ์
๑๔ พันจาอากาศเอก เจษฎา จําลอง
กิตติ์ปญญาชาญ
๑๕ พันจาอากาศเอก เฉลิมพล ทองลอย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก ชัยณรงค กิ่งโคกกรวด
พันจาอากาศเอก ชาญณรงค ใบพิมาย
พันจาอากาศเอก ชุติพนธ จันทรพับ
พันจาอากาศเอก ชูศักดิ์ บาลี
พันจาอากาศเอก เชิดพงค พันธุศรี
พันจาอากาศเอก ฐานันท สุทธิรักษ
พันจาอากาศเอก ณรังสรรค จันทรา
พันจาอากาศเอก เดชชัย มั่นพานิช
พันจาอากาศเอก ทรงธรรม
บุญธรรมพิทักษ
พันจาอากาศเอก ทัดศักดิ์ กอยสุวรรณ
พันจาอากาศเอก ไทยรัฐ แสนสุข
พันจาอากาศเอก ธนพล ทรัพยประเสริฐ
พันจาอากาศเอก ธานินทร ศรีวัฒนา
พันจาอากาศเอก นกุล ศรีทอง
พันจาอากาศเอก นที เพ็งทอง
พันจาอากาศเอก นลิตร บุญศิริ
พันจาอากาศเอก นัฐวุฒิ ผันผล
พันจาอากาศเอก นิพนธ นิ่มนวล
พันจาอากาศเอก นิพนธ สะอาดเอี่ยม
พันจาอากาศเอก บรรจง ฤทธิธรรม
พันจาอากาศเอก บรรพต คําพัฒน
พันจาอากาศเอก บุญชวย สุกิน
พันจาอากาศเอก บุญฤทธิ์ จันทรโพธิ์งาม
พันจาอากาศเอก บุรินทร กาหลง
พันจาอากาศเอก ประยูร คงสุข

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๔๑ พันจาอากาศเอก ประสาท มูลเมือง
๔๒ พันจาอากาศเอก ประสาทพร
สิทธิพูลทอง
๔๓ พันจาอากาศเอก ปรีดา สมบูรณ
๔๔ พันจาอากาศเอก ปณณวัฒน พรอมบูรณ
๔๕ พันจาอากาศเอก พงษศักดิ์ จันทรรอด
๔๖ พันจาอากาศเอก พรเทพ ทองมา
๔๗ พันจาอากาศเอก พฤธา เอื้อกลาง
๔๘ พันจาอากาศเอก พิศาล แสงโทโพธิ์
๔๙ พันจาอากาศเอก ภาณุวัฒน บรรเทา
๕๐ พันจาอากาศเอก มงคล นาคสุข
๕๑ พันจาอากาศเอก มนูญ สดากร
๕๒ พันจาอากาศเอก มานพ แดนสามสวน
๕๓ พันจาอากาศเอก เมธา เดชเพชร
๕๔ พันจาอากาศเอก โยธิน อินทนาศักดิ์
๕๕ พันจาอากาศเอก รณยุทธ ประวัติการณ
๕๖ พันจาอากาศเอก รัฐพล พนภัย
๕๗ พันจาอากาศเอก รุงเกียรติ สกุลวิวรรธน
๕๘ พันจาอากาศเอก รุงเรือง คลายรามัญ
๕๙ พันจาอากาศเอก ลิขิต ศรีวันพิมพ
๖๐ พันจาอากาศเอก วชิรศักดิ์ เย็นสรง
๖๑ พันจาอากาศเอก วรรณกร พันธุไพโรจน
๖๒ พันจาอากาศเอก วรา จิโสะ
๖๓ พันจาอากาศเอก วรากร วันไธสงค
๖๔ พันจาอากาศเอก วัชระ ทองใบ
๖๕ พันจาอากาศเอก วัลลภ เกตุแกว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก วิชัย หอมนาน
พันจาอากาศเอก วิชาญ นอยกรณ
พันจาอากาศเอก วิฑูรย เอ็มเอ็ม
พันจาอากาศเอก วิษณุ วรรณทวี
พันจาอากาศเอก ศักดิ์สิทธิ์ ภิญโญ
พันจาอากาศเอก ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณฉิม
พันจาอากาศเอก ศิริชัย โปราณานนท
พันจาอากาศเอก ศิวาพร ไขวพันธุ
พันจาอากาศเอก สมจิต เพ็ชรอินทร
พันจาอากาศเอก สมชาย สินอนันต
พันจาอากาศเอก สมภาร สีแดงดี
พันจาอากาศเอก สมโภชน ไมทุกข
พันจาอากาศเอก สัณฐพงษ แจงจั่น
พันจาอากาศเอก สาธร กลิ่นออน
พันจาอากาศเอก สาธิต รัตนพรหม
พันจาอากาศเอก สิทธิศักดิ์ หงสทอง

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๘๒ พันจาอากาศเอก สุทธิเจตน
เลี้ยงวงศถาวร
๘๓ พันจาอากาศเอก สุเทพ มวงทอง
๘๔ พันจาอากาศเอก สุนันท อึ่งปน
๘๕ พันจาอากาศเอก สุพจน โชติศรี
๘๖ พันจาอากาศเอก สุรนนท ชูพันธ
๘๗ พันจาอากาศเอก สุรพล อริยานนท
๘๘ พันจาอากาศเอก สุริยะ สังขสําราญ
๘๙ พันจาอากาศเอก สุริยา มูลธรรม
๙๐ พันจาอากาศเอก อนันท ยอดสุวรรณ
๙๑ พันจาอากาศเอก อนิรุทธ พวงลาภ
๙๒ พันจาอากาศเอก อภิรักษ ยุทธิวัฒน
๙๓ พันจาอากาศเอก อาทิตย ทรัพยไพบูลย
๙๔ พันจาอากาศเอก อุดร ศรีคุม
๙๕ พันจาอากาศเอก อุทัย บุญตา
๙๖ พันจาอากาศเอกหญิง ศรัณยรักษ สมวงศ

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑,๑๒๖ ราย)
พันจาอากาศเอก กมลรัตน นพชาติ
๙ พันจาอากาศเอก กานตพงศ
วาณิชยธนินท
พันจาอากาศเอก กฤตภาส ศรีสุข
พันจาอากาศเอก กฤติเดช กลิ่นหอมหวล
๑๐ พันจาอากาศเอก กิตติคุณ ณรงคเดชกุล
พันจาอากาศเอก กฤษฎา ซาตะ
๑๑ พันจาอากาศเอก กิตติชัย ภูมิพันธุ
๑๒ พันจาอากาศเอก กิตติบดี แสนเวียงจันทร
พันจาอากาศเอก กฤษฎา สาริกา
พันจาอากาศเอก กฤษฎากร แพรวกลาง
๑๓ พันจาอากาศเอก กิตติพงศ ธรรมรักษ
พันจาอากาศเอก กษมน พวงอําไพ
๑๔ พันจาอากาศเอก กิตติพงษ บํารุงราษฎร
พันจาอากาศเอก กัมปนาท ดวงดาว
๑๕ พันจาอากาศเอก กิตติภัฏ อัติโชติ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖
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

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก กิราติ วีรเดชกําแหง
พันจาอากาศเอก เกริกเกียรติ ตะวันแจง
พันจาอากาศเอก เกรียงไกร คําพุก
พันจาอากาศเอก เกรียงไกร บุญใหญ
พันจาอากาศเอก เกรียงไกร มะลัย
พันจาอากาศเอก เกรียงไกร ศักดิ์เมือง
พันจาอากาศเอก เกรียงศักดิ์ พุมพวง
พันจาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ ปอยะสิงห
พันจาอากาศเอก ขจรวิทย ศรีธรรมมา
พันจาอากาศเอก ขัตติยะ สุนทร
พันจาอากาศเอก คฌาธิป เสงี่ยมงาม
พันจาอากาศเอก คณวัฒน งอยจันทรศรี
พันจาอากาศเอก คณิสรณ จันทรเกษม
พันจาอากาศเอก คมจักร ทวีโรจนการ
พันจาอากาศเอก ครรชิต อยูสิน
พันจาอากาศเอก คะนอง สุขสวัสดิ์
พันจาอากาศเอก คุณากร นาถ้ําพลอย
พันจาอากาศเอก คุณานนท บุญลอม
พันจาอากาศเอก จักรกริช สินอํานวยผล
พันจาอากาศเอก จักรกริช เสมเสริมบุญ
พันจาอากาศเอก จักรกฤษณ ภาพน้ํา
พันจาอากาศเอก จักรพรรดิ์ เมืองราช
พันจาอากาศเอก จักรพันธ จันทรอวน
พันจาอากาศเอก จักรพันธ มุกดา
พันจาอากาศเอก จักรพันธ ศรีภิรมย
พันจาอากาศเอก จักรพันธ เหียทอง

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 ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันจาอากาศเอก จักรกฤษ รักษศิริ
พันจาอากาศเอก จิตรภานุ สุราราช
พันจาอากาศเอก จิรพงค ปานเจริญ
พันจาอากาศเอก จิรพันธุ ฉ่ํารส
พันจาอากาศเอก จิระศักดิ์ จิตอารี
พันจาอากาศเอก จีรศักดิ์ พิมพศักดิ์
พันจาอากาศเอก เจนรบ สุภักดี
พันจาอากาศเอก เจษฎา ตรีถาวร
พันจาอากาศเอก ฉลอง ศรีคูณ
พันจาอากาศเอก ฉัตรชัย กานจักร
พันจาอากาศเอก ฉัตรชัย เที่ยงสูงเนิน
พันจาอากาศเอก ฉัตรชาย แสนมณี
พันจาอากาศเอก เฉลิมชัย คงแสงพันธ
พันจาอากาศเอก เฉลิมชัย พรพูล
พันจาอากาศเอก เฉลิมชัย ศรีพุทธา
พันจาอากาศเอก ชยพล พลสุวรรณ
พันจาอากาศเอก ชยางกูล ไชยยนต
พันจาอากาศเอก ชวลิต ไชยาโส
พันจาอากาศเอก ชัยวัฒน เจนแพทย
พันจาอากาศเอก ชัยวัฒน ยิ้มสรอย
พันจาอากาศเอก ชัยวิวัฒน
พัฒนธวงศไชย
พันจาอากาศเอก ชาญชัย โคตรภักดี
พันจาอากาศเอก ชาตรี ประภูตา
พันจาอากาศเอก ชํานาญ ศรีนวล
พันจาอากาศเอก ชินพันธ ศิริพงศวรกุล

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

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก ฐาปกรณ หนูคาบแกว
พันจาอากาศเอก ฐาปากรณ ทิวาปทุม
พันจาอากาศเอก ณพล ภูสมวงษ
พันจาอากาศเอก ณภัสร เสนานคร
พันจาอากาศเอก ณรงค โพธิ์มณี
พันจาอากาศเอก ณรงคเดช จันทรคง
พันจาอากาศเอก ณรงคฤทธิ์ วิบูลยศิลป
พันจาอากาศเอก ณัฎฐ บุญรักษา
พันจาอากาศเอก ณัฐพล ภูกาบเพชร
พันจาอากาศเอก ณัฐพล โยธานารถ
พันจาอากาศเอก ณัฐภัทร เสือจันทร
พันจาอากาศเอก ณัฐภัทร หลอเลิศธรรม
พันจาอากาศเอก ณัฐวัฒน แกวโยธา
พันจาอากาศเอก ณัฐวุฒิ พงษขาว
พันจาอากาศเอก ณัฐวุฒิ มีชัย
พันจาอากาศเอก ณัฐวุฒิ ยางสูง
พันจาอากาศเอก ณัฐวุฒิ รักพรม
พันจาอากาศเอก ณัฐวุฒิ ฤทธิชัยนุวัฒน
พันจาอากาศเอก ณัฐสิทธิ์ หมื่นเมือง
พันจาอากาศเอก ดนัยวัชต แฉลมในเมือง
พันจาอากาศเอก ดอน กองตา
พันจาอากาศเอก ดาราศักดิ์ คํามี
พันจาอากาศเอก ดาวสมุทร ทํามิ
พันจาอากาศเอก เดชสนรินทร
วรรณเพ็ชร
๙๑ พันจาอากาศเอก ถิรวัฒน ระไวกลาง

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 ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันจาอากาศเอก ทรงกรด อินตะราช
พันจาอากาศเอก ทรงวุฒิ อินทรา
พันจาอากาศเอก ทฤษฎี ขุนพรหม
พันจาอากาศเอก ทวนทัณฑ จันทบุรี
พันจาอากาศเอก ทวีศักดิ์ คุมหิรัญ
พันจาอากาศเอก ทศพร สุทธิพงศ
พันจาอากาศเอก ทศพล บุณยายน
พันจาอากาศเอก ทศพล มีทรัพย
พันจาอากาศเอก ทอน ปกษี
พันจาอากาศเอก ทับกฤษ ผิวดําดี
พันจาอากาศเอก เทวินทร อาจหาญ
พันจาอากาศเอก เทวินทร อินปา
พันจาอากาศเอก เทียนชัย เสือภู
พันจาอากาศเอก ธงชัย ปยะพันธ
พันจาอากาศเอก ธงชัย แพงเจริญ
พันจาอากาศเอก ธนเดช มากสวัสดิ์
พันจาอากาศเอก ธนพนธภัทธ
พลเยี่ยม
พันจาอากาศเอก ธนพล ไทยศิลป
พันจาอากาศเอก ธนพล โพธิ์ผอง
พันจาอากาศเอก ธนพัฒน เขียวออน
พันจาอากาศเอก ธนภพ จีระพงศ
พันจาอากาศเอก ธนา โสภณวสุ
พันจาอากาศเอก ธวัช พองพรหม
พันจาอากาศเอก ธวัชชัย กุลาชัย
พันจาอากาศเอก ธวัชชัย คูณทวี

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

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก ธวัชชัย สุทาวัน
พันจาอากาศเอก ธีรยุทธ ดีสวน
พันจาอากาศเอก ธีรยุทธ เนาวบุตร
พันจาอากาศเอก ธีระพงษ คําเปา
พันจาอากาศเอก ธีระพงษ สุพรม
พันจาอากาศเอก ธีระวัฒน เพชรทอง
พันจาอากาศเอก นพดล นอยศรี
พันจาอากาศเอก นพดล หอยศรีจันทร
พันจาอากาศเอก นพรัตน รอดกริช
พันจาอากาศเอก นพฤทธิ์ ทองยอย
พันจาอากาศเอก นรินทร แสงยา
พันจาอากาศเอก นรุตมชัย ขอยุน
พันจาอากาศเอก นโรดม กัดสูงเนิน
พันจาอากาศเอก นฤชัย คงซาย
พันจาอากาศเอก นวพล แกวอุบล
พันจาอากาศเอก นําพล พันธุวงศ
พันจาอากาศเอก นิติกร จอมทอง
พันจาอากาศเอก นิตินันท ชินสมพล
พันจาอากาศเอก นิติศักดิ์
ฉ่ําเมืองปกษ
พันจาอากาศเอก บัญชาพล มีฤกษ
พันจาอากาศเอก บุญญฤทธิ์ งามแสง
พันจาอากาศเอก บุญรัตน ตินตะโมระ
พันจาอากาศเอก ปกรณ วงศสิโรจนกุล
พันจาอากาศเอก ปฏิพัทธ ใหญยิ่ง
พันจาอากาศเอก ปณวัฒน อัมพวา

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๔๒ พันจาอากาศเอก ประพัตร
กระจางเสน
๑๔๓ พันจาอากาศเอก ประภาส มูซอ
๑๔๔ พันจาอากาศเอก ประยุทธ วิชัยวงศ
๑๔๕ พันจาอากาศเอก ประหยัด ปรังฤทธิ์
๑๔๖ พันจาอากาศเอก ปราโมทย ดอนชัย
๑๔๗ พันจาอากาศเอก ปราโมทย
สุนทรพฤกษ
๑๔๘ พันจาอากาศเอก ปริญญา สวางวัน
๑๔๙ พันจาอากาศเอก ปรีชา นวลละออง
๑๕๐ พันจาอากาศเอก ปญจพล สุวรรณาภา
๑๕๑ พันจาอากาศเอก ปญญวิทย รัศมี
๑๕๒ พันจาอากาศเอก ปญญาพล แกวยศ
๑๕๓ พันจาอากาศเอก ปาฏิหาริย คูเมือง
๑๕๔ พันจาอากาศเอก ปยกุล ศุโภทยาน
๑๕๕ พันจาอากาศเอก ปยะพงษ ใจยาว
๑๕๖ พันจาอากาศเอก ปยะศักดิ์ สิงหพันธุ
๑๕๗ พันจาอากาศเอก พงศณไชย หอมคุณ
๑๕๘ พันจาอากาศเอก พงษเกษม พิมาลย
๑๕๙ พันจาอากาศเอก พงษดนัย พุมสวาง
๑๖๐ พันจาอากาศเอก พงษศักดิ์
ศรีสุภผลโภชน
๑๖๑ พันจาอากาศเอก พรชัย จี้มูล
๑๖๒ พันจาอากาศเอก พรรษณพรรษ
โพลงละ
๑๖๓ พันจาอากาศเอก พรศักดิ์ กลัดกุม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖๔ พันจาอากาศเอก พลพลัฏฐ
ศุภวุฒิธนากุล
๑๖๕ พันจาอากาศเอก พสิษฐ บุญโยธา
๑๖๖ พันจาอากาศเอก พสุวัชร สดสี
๑๖๗ พันจาอากาศเอก พัฒนพงษ พรวนทา
๑๖๘ พันจาอากาศเอก พัฒนพงษ สุวอ
๑๖๙ พันจาอากาศเอก พัฒนา ชูศรีสุข
๑๗๐ พันจาอากาศเอก พิชญ กฤตยรักษ
๑๗๑ พันจาอากาศเอก พิพัฒน นามวิจิตร
๑๗๒ พันจาอากาศเอก พิษณุ รักแยม
๑๗๓ พันจาอากาศเอก พีรพรรณ พวงพร
๑๗๔ พันจาอากาศเอก พีรพัฒน เกงสาริกิจ
๑๗๕ พันจาอากาศเอก พีรวุฒิ เฉลิมชวลิต
๑๗๖ พันจาอากาศเอก พีระพงษ อินทรถาวร
๑๗๗ พันจาอากาศเอก ภคพล สุขจิตร
๑๗๘ พันจาอากาศเอก ภัทรพล แยมสวัสดิ์
๑๗๙ พันจาอากาศเอก ภัทรพล หริ่มฉ่ํา
๑๘๐ พันจาอากาศเอก ภาคภูมิ
บุญเพ็ญศิลป
๑๘๑ พันจาอากาศเอก ภาณุพงศ
มนธีอินทรศักดิ์
๑๘๒ พันจาอากาศเอก ภาณุพงศ ศาลางาม
๑๘๓ พันจาอากาศเอก ภาณุพงษ ชาติไทย
๑๘๔ พันจาอากาศเอก ภาณุวัฒน สุขขี
๑๘๕ พันจาอากาศเอก ภานุพันธ จันทรกลั่น
๑๘๖ พันจาอากาศเอก ภุชงค เพชรนิล

๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันจาอากาศเอก ภูมิณภัทร อาจหาญ
พันจาอากาศเอก ภูวดล สุขสวาง
พันจาอากาศเอก ภูวนาท เกษมสวัสดิ์
พันจาอากาศเอก มงคล ศรีโสภา
พันจาอากาศเอก มนูญศักดิ์ หนอแกว
พันจาอากาศเอก มหินธา จิตจําลอง
พันจาอากาศเอก มัฆวาน แมนจันทร
พันจาอากาศเอก มาโนช อินภิบาล
พันจาอากาศเอก ไมตรี เพียรเพ็ชร
พันจาอากาศเอก ยศพล โพธิ์ประดิษฐ
พันจาอากาศเอก ยุคนธร สังขสอน
พันจาอากาศเอก ยุรนันท บัวใหญ
พันจาอากาศเอก ยูฮัน หะยีมะสาและ
พันจาอากาศเอก โยธิน สุดวานิชย
พันจาอากาศเอก รณชัย ดวงทองพล
พันจาอากาศเอก รณชัย พิพัฒนเพ็ญ
พันจาอากาศเอก รัชพล สงครามศรี
พันจาอากาศเอก รัชพล ออนละมูล
พันจาอากาศเอก รัตนวัชร
ยุทธพงษพิชญะ
พันจาอากาศเอก ราชันย ตอพล
พันจาอากาศเอก เรืองยศ หมีคํา
พันจาอากาศเอก ฤทธิชัย ไววอง
พันจาอากาศเอก วชรพงษ ทองศรี
พันจาอากาศเอก วรฉัตร จําปาซอน
พันจาอากาศเอก วรนัฐ สุวรรณพฤกษ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก วรพล อินหนองฉาง
พันจาอากาศเอก วรวัฒน เจริญสุข
พันจาอากาศเอก วรากรณ โตน้ํา
พันจาอากาศเอก วสันต เกิดเจริญ
พันจาอากาศเอก วัชรพงษ จันทรสอง
พันจาอากาศเอก วัชรพล มบขุนทด
พันจาอากาศเอก วัชระ ใจคํา
พันจาอากาศเอก วัชรากรณ รวมสา
พันจาอากาศเอก วันชนะ รมเจริญ
พันจาอากาศเอก วานิช คลังทัพ
พันจาอากาศเอก วิชชา คลังกลาง
พันจาอากาศเอก วิชัย ราชชมพู
พันจาอากาศเอก วิฑูรย แทนแกว
พันจาอากาศเอก วิทยา ไชยรินทร
พันจาอากาศเอก วิทยา วัจนามัย
พันจาอากาศเอก วิทยา แหงสอาด
พันจาอากาศเอก วินัย ปนใจ
พันจาอากาศเอก วินัย พรมเสนา
พันจาอากาศเอก วินัย อับดุลเลาะห
พันจาอากาศเอก วิรัชชานนท
อิ่มเอมทรัพย
พันจาอากาศเอก วิรุณ แกวสกุณี
พันจาอากาศเอก วิรุฬห จันทาพูน
พันจาอากาศเอก วิวัฒน ลามอ
พันจาอากาศเอก วิศรุต แกวไทรนัน
พันจาอากาศเอก วิสูทธ บัวเย็น

๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันจาอากาศเอก วีรพล สอนใต
พันจาอากาศเอก วีรยุทธ คนบุญ
พันจาอากาศเอก วีรวัฒน ผองแผว
พันจาอากาศเอก วีรวัฒน แรมลี
พันจาอากาศเอก วีระ จันทาพูน
พันจาอากาศเอก วีระเดช ธนะวิชัย
พันจาอากาศเอก วีระภัทร ธนะวิชัย
พันจาอากาศเอก วีระยุทธ ลากุล
พันจาอากาศเอก วุฒิพงษ สอนชัยภูมิ
พันจาอากาศเอก ศรทนง คําดี
พันจาอากาศเอก ศรัณย แสงจันทร
พันจาอากาศเอก ศรายุทธ เจริญเนตร
พันจาอากาศเอก ศราวุฒิ เงินนาค
พันจาอากาศเอก ศรินชัย ศิริสัมพันธ
พันจาอากาศเอก ศักดิ์ชาย พิมพานนท
พันจาอากาศเอก ศักยศรณ จันทวัฒน
พันจาอากาศเอก ศิราช
พัฒนาเจริญกิจ
พันจาอากาศเอก ศิริชัย สามฉิมโฉม
พันจาอากาศเอก ศิวกร อุตมะกูล
พันจาอากาศเอก ศุภชัย กลาหาญ
พันจาอากาศเอก ศุภชัย แจมศรี
พันจาอากาศเอก ศุภชัย พันธุสุข
พันจาอากาศเอก ศุภโชค ใจเครง
พันจาอากาศเอก เศวต มาซา
พันจาอากาศเอก สงกรานต ขันเขียว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗

หนา ๑๒๙
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พันจาอากาศเอก สงัด แกวลอดหลา
พันจาอากาศเอก สดับ ถึงคําภู
พันจาอากาศเอก สมบัติ บัวระบัติ
พันจาอากาศเอก สมพงษ รังสีรัมย
พันจาอากาศเอก สมพร ทองทรัพย
พันจาอากาศเอก สมยศ สังขขาว
พันจาอากาศเอก สรายุทธ เอี่ยมสกุล
พันจาอากาศเอก สันติ สีนวลแสง
พันจาอากาศเอก สันติชัย เสาวภา
พันจาอากาศเอก สาธิต บุญกมุติ
พันจาอากาศเอก สาธิรัตน พรหมพันธ
พันจาอากาศเอก สาโรจน มวงเรือง
พันจาอากาศเอก สิทธิชัย ขุนวิเศษ
พันจาอากาศเอก สิทธิชัย สมัคร
พันจาอากาศเอก สิทธิพงษ รักษสังข
พันจาอากาศเอก สิทธิศักดิ์ อิ่มสําอางค
พันจาอากาศเอก สุชาติ ศิริเกตุ
พันจาอากาศเอก สุทธิพงษ พานบัว
พันจาอากาศเอก สุทธิพงษ มากัน
พันจาอากาศเอก สุทธิพล บัวไตร
พันจาอากาศเอก สุธี แกวทรงกรด
พันจาอากาศเอก สุภัทร พรมพิลา
พันจาอากาศเอก สุรเชษฐ เข็มเพ็ชร
พันจาอากาศเอก สุรศิษฏ สีโท
พันจาอากาศเอก สุรสิทธิ์ อินชิด
พันจาอากาศเอก สุวิจักขณ ทองไสย

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒๘๘ พันจาอากาศเอก เสรี ชาวโพธิ์พระ
๒๘๙ พันจาอากาศเอก แสงรุง โพธิ์เพชรเล็บ
๒๙๐ พันจาอากาศเอก แสนยากร
คําบรรเทิง
๒๙๑ พันจาอากาศเอก อดินันท โกมลเพ็ชร
๒๙๒ พันจาอากาศเอก อดิศักดิ์ พันธบุญมี
๒๙๓ พันจาอากาศเอก อดิศักดิ์ สาลีโคตร
๒๙๔ พันจาอากาศเอก อดุลย
หงษเวียงจันทร
๒๙๕ พันจาอากาศเอก อนุชา
ปอมสินทรัพย
๒๙๖ พันจาอากาศเอก อนุรักษ มอญขันธ
๒๙๗ พันจาอากาศเอก อนุวัฒ บุญเหาะ
๒๙๘ พันจาอากาศเอก อนุวัฒน เทอํารุง
๒๙๙ พันจาอากาศเอก อภิชน บุญมีโพธิ์
๓๐๐ พันจาอากาศเอก อภิชัย ฉายสุวรรณ
๓๐๑ พันจาอากาศเอก อภิโชคพงศ ตันแกว
๓๐๒ พันจาอากาศเอก อภิวัฒน ศรีผาวงศ
๓๐๓ พันจาอากาศเอก อภิสิทธิ์ ธระเสนา
๓๐๔ พันจาอากาศเอก อรรถชัย คําภักดี
๓๐๕ พันจาอากาศเอก อรรถพล ลาแพงดี
๓๐๖ พันจาอากาศเอก อรรถพล สดถาวร
๓๐๗ พันจาอากาศเอก อรรถพล สิทธิโชค
๓๐๘ พันจาอากาศเอก อรรถวิทย มากปลั่ง
๓๐๙ พันจาอากาศเอก อรรถวุฒิ ธนะกิจ
๓๑๐ พันจาอากาศเอก อรุณชาติ ไชยจักร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑๑ พันจาอากาศเอก อลงกรณ
คลายสมจิตร
๓๑๒ พันจาอากาศเอก อลงกรณ นาคทุงเตา
๓๑๓ พันจาอากาศเอก อลงกรณ มาเมือง
๓๑๔ พันจาอากาศเอก อลงกรณ วงศทะ
๓๑๕ พันจาอากาศเอก อัครเดช พันธุเทศ
๓๑๖ พันจาอากาศเอก อัครเดช ศุภางควิพุธ
๓๑๗ พันจาอากาศเอก อัครฤทธิ์ โกธัญญะ
๓๑๘ พันจาอากาศเอก อัฐพงษ แกวใสย
๓๑๙ พันจาอากาศเอก อัมรินทร แสงทอง
๓๒๐ พันจาอากาศเอก อัศวิน ฤทธิ์อราม
๓๒๑ พันจาอากาศเอก อาคาเนย
ธนโชคพงศธนัท
๓๒๒ พันจาอากาศเอก อาทิตย พูนบางยุง
๓๒๓ พันจาอากาศเอก อาภิณัฏฐวรกร
คงวารี
๓๒๔ พันจาอากาศเอก อิทธิ กฤษณะเศรนี
๓๒๕ พันจาอากาศเอก อิทธิพัทธ
วิสุทธิแพทย
๓๒๖ พันจาอากาศเอก อิสระ แกวทอง
๓๒๗ พันจาอากาศเอก อุกกฤษฏ จันทรา
๓๒๘ พันจาอากาศเอก อุดม สมตน
๓๒๙ พันจาอากาศเอก เอกชัย ยอดชาย
๓๓๐ พันจาอากาศเอก เอกชัย สืบสายทอง
๓๓๑ พันจาอากาศเอก เอกฤกษ ปนประดับ
๓๓๒ พันจาอากาศเอก เอกลักษณ แกวกล่ํา

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

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันจาอากาศเอก เอกอนันต มิ้มทอง
พันจาอากาศตรี กิตติ อินทวิสัย
พันจาอากาศตรี กิตติคม แผวสมบุญ
พันจาอากาศตรี กิตติชัย มีมุข
พันจาอากาศตรี กิตติภพ บุตรลพ
พันจาอากาศตรี กมลชัย เชื้องาม
พันจาอากาศตรี กัลป ศรีไกรสิทธิ์
พันจาอากาศตรี จักรกฤษณ จิตตชื้น
พันจาอากาศตรี จักรพงศ อุนธานี
พันจาอากาศตรี จิรายุทธ
เงินประเสริฐ
พันจาอากาศตรี เจตณรงค พลอยไป
พันจาอากาศตรี เฉลิมพล อินตะวงศ
พันจาอากาศตรี ชนัตถ รัตนตถิกุล
พันจาอากาศตรี ชนสิษฎ
สัมปชัญญสถิตย
พันจาอากาศตรี ชัยวัฒน สุขทอง
พันจาอากาศตรี ชราวุธ อุปรีที
พันจาอากาศตรี ชลพรรษ ดํารงสกุล
พันจาอากาศตรี ชาคริต นิยมลักษณ
พันจาอากาศตรี ฐาวัฒน ศิลปสุข
พันจาอากาศตรี ณัฐพล สอนจรูญ
พันจาอากาศตรี ณัฐพล ศรีไพสนธิ์
พันจาอากาศตรี ณัฐวุฒิ ติละบาล
พันจาอากาศตรี ณัฐวุฒิ สุวรรณโสภา
พันจาอากาศตรี ณัทกร ดาวศรี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๕๗ พันจาอากาศตรี เณติลักษณ
สุริวงคกลอม
๓๕๘ พันจาอากาศตรี ณพพร สุวิมลธรรม
๓๕๙ พันจาอากาศตรี ณภณัฏฐ
ละมอมอาภรณ
๓๖๐ พันจาอากาศตรี ณราวุฒิ ภูภักดี
๓๖๑ พันจาอากาศตรี ดนัย จุลกิจ
๓๖๒ พันจาอากาศตรี ดนุรุทธ โชคบัณฑิต
๓๖๓ พันจาอากาศตรี ดิฐพันธุ โรจนตัณฑ
๓๖๔ พันจาอากาศตรี เดชา พิกุลทอง
๓๖๕ พันจาอากาศตรี เดน จินดาอินทร
๓๖๖ พันจาอากาศตรี เดนภูมิ ทองนอย
๓๖๗ พันจาอากาศตรี ตรีเพชร คงหาญ
๓๖๘ พันจาอากาศตรี ตรีวิทย
พิริยะโภคานนท
๓๖๙ พันจาอากาศตรี ตฤณ เมืองโคตร
๓๗๐ พันจาอากาศตรี ตุนท นามตาป
บํารุงศักดิ์
๓๗๑ พันจาอากาศตรี ตุลยชาติ สวนเดช
๓๗๒ พันจาอากาศตรี ตุลาการ หงษภักดี
๓๗๓ พันจาอากาศตรี เตชิต พุทธหลา
๓๗๔ พันจาอากาศตรี ถิรายุทธ เทพประสิทธิ์
๓๗๕ พันจาอากาศตรี ทนงคเกียรติ
แสงฉวาง
๓๗๖ พันจาอากาศตรี ทนงศักดิ์ นอยวรรณะ
๓๗๗ พันจาอากาศตรี ทนงศักดิ์ สังขเสือ

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๓๗๘ พันจาอากาศตรี ทยากร แกวคํา
๓๗๙ พันจาอากาศตรี ทรงชัย
แกวกองทรัพย
๓๘๐ พันจาอากาศตรี ทรงพล พินิจวงษ
๓๘๑ พันจาอากาศตรี ทรงพล สุขคลาย
๓๘๒ พันจาอากาศตรี ทรงยศ คําสุข
๓๘๓ พันจาอากาศตรี ทรงยศ พรหมแกวตอ
๓๘๔ พันจาอากาศตรี ทรงวุฒิ อินประสิทธิ์
๓๘๕ พันจาอากาศตรี ทรงศักดิ์ แกวใส
๓๘๖ พันจาอากาศตรี ทวิช รูปสวย
๓๘๗ พันจาอากาศตรี ทวิภาค จันทรสุวรรณ
๓๘๘ พันจาอากาศตรี ทวีศักดิ์ นิลวรณ
๓๘๙ พันจาอากาศตรี ทวีศักดิ์ แนบเนียม
๓๙๐ พันจาอากาศตรี ทศพร ลิ่มนิลรัตนสกุล
๓๙๑ พันจาอากาศตรี ทศพล ดวงแข
๓๙๒ พันจาอากาศตรี ทศพล นิลรัตน
๓๙๓ พันจาอากาศตรี ทศพล มอยไข
๓๙๔ พันจาอากาศตรี ทศพล เอโถบุตร
๓๙๕ พันจาอากาศตรี ทองดี กาลสมบัติ
๓๙๖ พันจาอากาศตรี ทักษิณ เฟองดี
๓๙๗ พันจาอากาศตรี ทิฆัมพร ปานทอง
๓๙๘ พันจาอากาศตรี ทินวัฒน ไชยมาธิกุล
๓๙๙ พันจาอากาศตรี ทิวัตถ ทาโพธิ์
๔๐๐ พันจาอากาศตรี ทิวา ฉายสําเภา
๔๐๑ พันจาอากาศตรี ทิวากรณ เสนา
๔๐๒ พันจาอากาศตรี ธงไชย มิลินทากาศ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี ธงไชย หาวสาย
พันจาอากาศตรี ธนกร จึงปาณสินธุ
พันจาอากาศตรี ธนกร สุขดี
พันจาอากาศตรี ธนกฤต จันทรงาม
พันจาอากาศตรี ธนกฤต จันทรสนธิ
พันจาอากาศตรี ธนชัย ไกรสัย
พันจาอากาศตรี ธนดล กิตติโชติสกุล
พันจาอากาศตรี ธนเทพ ทิพยอักษร
พันจาอากาศตรี ธนธรณ ปาทา
พันจาอากาศตรี ธนบดี สํานวนกลาง
พันจาอากาศตรี ธนบดี แสนเกิด
พันจาอากาศตรี ธนพงศ บัวลา
พันจาอากาศตรี ธนพล บุญสิทธิฤทธิ์
พันจาอากาศตรี ธนพล มูลนาม
พันจาอากาศตรี ธนยศ แสงอินทร
พันจาอากาศตรี ธนรักษ เอมเอี่ยม
พันจาอากาศตรี ธนวัฒน เกษรสุริยวงศ
พันจาอากาศตรี ธนวัฒน จริงจิตร
พันจาอากาศตรี ธนวัฒน
จันทรขอนแกน
พันจาอากาศตรี ธนวัฒน จําปาจีน
พันจาอากาศตรี ธนวัฒน ตนศรี
พันจาอากาศตรี ธนวัฒน สืบทอง
พันจาอากาศตรี ธนสาร ชื่นโม
พันจาอากาศตรี ธนากร กันทะจีน
พันจาอากาศตรี ธนากร กาละสัย

๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันจาอากาศตรี ธนากร เกตุศีระ
พันจาอากาศตรี ธนากร ครองสวัสดิ์
พันจาอากาศตรี ธนากร แสงสมี
พันจาอากาศตรี ธนายุทธ จันทวะโร
พันจาอากาศตรี ธนาวัฒน กรุดอินทร
พันจาอากาศตรี ธนาวุธ กิ่งแกว
พันจาอากาศตรี ธนิภัทร วันมหาใจ
พันจาอากาศตรี ธเนศ ชักนํา
พันจาอากาศตรี ธรรมนูญ ขําโนนงิ้ว
พันจาอากาศตรี ธรรมนูญ นาคมวง
พันจาอากาศตรี ธรรมนูญ พงษฉาย
พันจาอากาศตรี ธรรมรงค แดงวิจิตร
พันจาอากาศตรี ธราภัทร สายหัสดี
พันจาอากาศตรี ธริษภูมิ พวงมาลัย
พันจาอากาศตรี ธวัชชัย คงคางพูล
พันจาอากาศตรี ธวัชชัย คงศรี
พันจาอากาศตรี ธวัชชัย เถื่อนหงษา
พันจาอากาศตรี ธวัชชัย โทถม
พันจาอากาศตรี ธวัชชัย มาลัยศรี
พันจาอากาศตรี ธันยา นิลมณี
พันจาอากาศตรี ธานินทร ทองสุข
พันจาอากาศตรี ธาวิน เครือสมุทร
พันจาอากาศตรี ธิปก ชัยสุวรรณ
พันจาอากาศตรี ธิรวุฒิ จันทะเสน
พันจาอากาศตรี ธิโรจน เศรษฐรัตน
พันจาอากาศตรี ธีรฉัตร พุมพฤกษ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี ธีรชัย เจียมพุก
พันจาอากาศตรี ธีรโชติ พุมพฤกษ
พันจาอากาศตรี ธีรทัช หอมทอง
พันจาอากาศตรี ธีรพงศ คําแหง
พันจาอากาศตรี ธีรพงศ มีแสวง
พันจาอากาศตรี ธีรพงศ ลบถม
พันจาอากาศตรี ธีรพงษ เข็มทอง
พันจาอากาศตรี ธีรพงษ สวนสําราญ
พันจาอากาศตรี ธีรพล เสืออินทร
พันจาอากาศตรี ธีรภัทร นุยเล็ก
พันจาอากาศตรี ธีรวัจน สิทธิรักษ
พันจาอากาศตรี ธีรวัฒน ดีเจย
พันจาอากาศตรี ธีรวัฒน ศรีไตรภพ
พันจาอากาศตรี ธีรวัฒน อินยิ้ม
พันจาอากาศตรี ธีรศักดิ์ ชลอกลาง
พันจาอากาศตรี ธีรสิทธิ์ โดยอาษา
พันจาอากาศตรี ธีระพงษ เจริญเขตต
พันจาอากาศตรี ธีระพงษ ทองใส
พันจาอากาศตรี ธีระยุทธ อินทะไชย
พันจาอากาศตรี ธีระวัฒน กงแกว
พันจาอากาศตรี ธีระวัฒน ปดทุม
พันจาอากาศตรี ธีระวุฒิ มิ่งไม
พันจาอากาศตรี ธีระศักดิ์ กลีบยี่สุน
พันจาอากาศตรี นครินทร กุลวงค
พันจาอากาศตรี นครินทร จันทรศรี
พันจาอากาศตรี นนทชัย ออนชอย

๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันจาอากาศตรี นพดล โฉมมิ
พันจาอากาศตรี นพพล ชีพเมืองแมน
พันจาอากาศตรี นพรัตน สินธุเดช
พันจาอากาศตรี นภพล เจริญรัมย
พันจาอากาศตรี นภพล โพธิ์ศรี
พันจาอากาศตรี นภพล สราญรมย
พันจาอากาศตรี นรเดช ทองสุข
พันจาอากาศตรี นรนิธิ พรมตระการ
พันจาอากาศตรี นราธิป
จารุสันติกาญจน
พันจาอากาศตรี นรินทร ธรรมวงศผล
พันจาอากาศตรี นเรศ พัวเวส
พันจาอากาศตรี นฤดล เหาะสูงเนิน
พันจาอากาศตรี นฤเทพ นุยแกว
พันจาอากาศตรี นฤปกรณ สมหวัง
พันจาอากาศตรี นฤพน เหมสุวรรณ
พันจาอากาศตรี นฤพล พรหมจันทร
พันจาอากาศตรี นวากรณ มุนตรีบุตร
พันจาอากาศตรี นัฎฐวุฒน เต็มนาฑี
พันจาอากาศตรี นัฐวุฒิ เดชา
พันจาอากาศตรี นัทธพงศ ชื่นบาน
พันจาอากาศตรี นัทธี จิตตคาม
พันจาอากาศตรี นันทวัฒน พุทธา
พันจาอากาศตรี นําชัย ลําพูนเล็ก
พันจาอากาศตรี นิติพล กุณฑลรัตน
พันจาอากาศตรี นิติพล รัตนสุวรรณ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕๐๕ พันจาอากาศตรี นิติพัฒน
โกมลนิธิพงศ
๕๐๖ พันจาอากาศตรี นิติพันธุ ตาวิโรจน
๕๐๗ พันจาอากาศตรี นิติภูมิ อาจสมบุญ
๕๐๘ พันจาอากาศตรี นิทัศน นานอก
๕๐๙ พันจาอากาศตรี นิธิโชติ ฤทธิชัย
๕๑๐ พันจาอากาศตรี นินนาท เอี่ยมอุดม
๕๑๑ พันจาอากาศตรี นิพนธ กลิ่นหอม
๕๑๒ พันจาอากาศตรี นิพัทธ มิ่งเมือง
๕๑๓ พันจาอากาศตรี นิรัตน องอาจ
๕๑๔ พันจาอากาศตรี นิรันดร ดีพูล
๕๑๕ พันจาอากาศตรี เนติพงษ ธีระวงค
๕๑๖ พันจาอากาศตรี บดินทร น้ําทิพย
๕๑๗ พันจาอากาศตรี บพิตร บุญโพธิ์
๕๑๘ พันจาอากาศตรี บรรณวัฒน กิจบํารุง
๕๑๙ พันจาอากาศตรี บัณฑิต ประกอบผล
๕๒๐ พันจาอากาศตรี บัลลังก ภาษีผล
๕๒๑ พันจาอากาศตรี บุญญวัฒน ไกรคง
๕๒๒ พันจาอากาศตรี บุญประเสริฐ
แสนประสิทธิ์
๕๒๓ พันจาอากาศตรี บุญฤทธิ์ มวงกล่ํา
๕๒๔ พันจาอากาศตรี บุญฤทธิ์ วงษสอน
๕๒๕ พันจาอากาศตรี บุญษารักษ สงวนสุข
๕๒๖ พันจาอากาศตรี บุณยพงศ สุพร
๕๒๗ พันจาอากาศตรี เบญจพล ขุนศรี
๕๒๘ พันจาอากาศตรี ปกรณ เพ็งคุย

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๕๒๙ พันจาอากาศตรี ปฏิธาน บุญพวง
๕๓๐ พันจาอากาศตรี ปฐมพงศ พวงเพชร
๕๓๑ พันจาอากาศตรี ปฐมพร
สุทธิธรรมานนท
๕๓๒ พันจาอากาศตรี ปรเมศวร
ชาตะสุวัจนานนท
๕๓๓ พันจาอากาศตรี ประจวบ บุญเลิศ
๕๓๔ พันจาอากาศตรี ประจักษ ชอบเจริญ
๕๓๕ พันจาอากาศตรี ประดิษฐ พลธรรม
๕๓๖ พันจาอากาศตรี ประพัฒน หนูสกุล
๕๓๗ พันจาอากาศตรี ประพันธ สายสิทธิ
๕๓๘ พันจาอากาศตรี ประวุฒิ ทันแจง
๕๓๙ พันจาอากาศตรี ประสพสุข ไชยรัตน
๕๔๐ พันจาอากาศตรี ประสิทธิ์ ขาวลาย
๕๔๑ พันจาอากาศตรี ประเสริฐ แปนจันทร
๕๔๒ พันจาอากาศตรี ปรัชญา จรัญญา
๕๔๓ พันจาอากาศตรี ปราชญา ปนมาฟู
๕๔๔ พันจาอากาศตรี ปฤษฎี ธูปะเตมีย
๕๔๕ พันจาอากาศตรี ปลัดชัย ตาแสนแกว
๕๔๖ พันจาอากาศตรี ปวรุตม เทพสมุทร
๕๔๗ พันจาอากาศตรี ปวเรศ ศรีบุตร
๕๔๘ พันจาอากาศตรี ปองพล แกวแชม
๕๔๙ พันจาอากาศตรี ปญญา จันทะแจม
๕๕๐ พันจาอากาศตรี ปญญา สุคันธชาติ
๕๕๑ พันจาอากาศตรี ปญญาพล
ขําสุวรรณ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕๕๒ พันจาอากาศตรี ปณณทัต
ปุญญดลเตชินาการ
๕๕๓ พันจาอากาศตรี ปณณวัฒน
คุณดิลกรังสี
๕๕๔ พันจาอากาศตรี ปยณัฐ อินเรือน
๕๕๕ พันจาอากาศตรี ปยบุตร หงสไกร
๕๕๖ พันจาอากาศตรี ปยภัทร ดวงชู
๕๕๗ พันจาอากาศตรี ปยะณัฐ สุนทรพฤกษ
๕๕๘ พันจาอากาศตรี ปยะพงษ รอดดารา
๕๕๙ พันจาอากาศตรี ปยะพงษ สิงหเพชร
๕๖๐ พันจาอากาศตรี ปยะรัฐ สุดประเสริฐ
๕๖๑ พันจาอากาศตรี ปุณณเชษฐ อยูปรางค
๕๖๒ พันจาอากาศตรี ปุรเชษฐ จันทเดช
๕๖๓ พันจาอากาศตรี ผดุงพงษ ทอนมาตร
๕๖๔ พันจาอากาศตรี พงศกร เพิกขุนทด
๕๖๕ พันจาอากาศตรี พงศกร
วงศจันทรอินทร
๕๖๖ พันจาอากาศตรี พงศกร
หาญภิญญาคง
๕๖๗ พันจาอากาศตรี พงศกรณ ภักดี
๕๖๘ พันจาอากาศตรี พงศธร
จันทรกระเทาะ
๕๖๙ พันจาอากาศตรี พงศธร บุญแกว
๕๗๐ พันจาอากาศตรี พงศธร สาตจีนพงษ
๕๗๑ พันจาอากาศตรี พงศพัฒน
ศรีจันพิทักษ

๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันจาอากาศตรี พงศพิทักษ พวงชน
พันจาอากาศตรี พงศเสถียร โพธิ์เจริญ
พันจาอากาศตรี พงษธนา อินทพรม
พันจาอากาศตรี พงษพัฒน
สัจจาริยาภรณ
พันจาอากาศตรี พงษพันธุ รัตนเพชร
พันจาอากาศตรี พงษพิพัฒน ดงทอง
พันจาอากาศตรี พงษศักดิ์ กันหามี
พันจาอากาศตรี พงษศักดิ์ โพธิวัติ
พันจาอากาศตรี พงษศิริ ชูสังกิจ
พันจาอากาศตรี พงษอนันต ไวยกรรณ
พันจาอากาศตรี พชร ไชยยา
พันจาอากาศตรี พชร ถนอมไทย
พันจาอากาศตรี พนม พุดซา
พันจาอากาศตรี พนาสิน นาคงาม
พันจาอากาศตรี พรเทพ เสริมสุข
พันจาอากาศตรี พรอมพล
ศักดิ์จิรพาพงษ
พันจาอากาศตรี พลรัตน คงอนันต
พันจาอากาศตรี พลวัฒณ เวียงฆอง
พันจาอากาศตรี พลวัฒน ทองคําสุก
พันจาอากาศตรี พลวัฒน บํารุงพืช
พันจาอากาศตรี พศุตม ปนทอง
พันจาอากาศตรี พสธร สิริพิชัยฤกษ
พันจาอากาศตรี พสิษฐ สถาพร
พันจาอากาศตรี พัชร พัดทอง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี พัชรพงษ คุมผล
พันจาอากาศตรี พัชรพล ธุระพันธ
พันจาอากาศตรี พัฒณ ประดับมุข
พันจาอากาศตรี พัฒนพงศ มหากลั่น
พันจาอากาศตรี พัฒนพงศ วงคศร
พันจาอากาศตรี พัฒนพงษ ใจมั่น
พันจาอากาศตรี พัฒนพล ชาคะริเวช
พันจาอากาศตรี พัฒนา แกวทวี
พันจาอากาศตรี พัฒนา ฉายหุน
พันจาอากาศตรี พัฒนา สระแกว
พันจาอากาศตรี พัฒนพงษ เชื้ออินทร
พันจาอากาศตรี พาณาสน เผาชู
พันจาอากาศตรี พิชชากร ทองพราว
พันจาอากาศตรี พิชุตม ฎีกาวงค
พันจาอากาศตรี พิชญ วิธานธรรม
พันจาอากาศตรี พิชยพงษ พิมพาพร
พันจาอากาศตรี พิชัย เปรมปรีดิ์
พันจาอากาศตรี พิเชฐ จันธิมา
พันจาอากาศตรี พิเชษฐ แกวผักแวน
พันจาอากาศตรี พิทักษ โคณาบาล
พันจาอากาศตรี พินัย อินตุม
พันจาอากาศตรี พิพัฒน กลิ่นเจริญ
พันจาอากาศตรี พิษณุ สุพัฒน
พันจาอากาศตรี พิเษก โคตรโสภา
พันจาอากาศตรี พีฒภัท ศรีบุญนาค
พันจาอากาศตรี พีรณัฐ ชอมะกอก

๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันจาอากาศตรี พีรณัฐ เหมือนวงค
พันจาอากาศตรี พีรพันธ นาจํารัส
พันจาอากาศตรี พีรยุทธ งามขึม
พันจาอากาศตรี พีรวัฒน นิลพลับ
พันจาอากาศตรี พีรวัส ศรีคํา
พันจาอากาศตรี พีระพล ตนแกว
พันจาอากาศตรี พุฒิพงศ พันธุหิรัญ
พันจาอากาศตรี พูลศิลป สิงหรณ
พันจาอากาศตรี พูลสวัสดิ์ ชัยหา
พันจาอากาศตรี ไพฑูรย มรรยาทออน
พันจาอากาศตรี ไพวรรณ ธารา
พันจาอากาศตรี ไพศาล ศรีรงค
พันจาอากาศตรี ไพศาล
อินทรประสิทธิ์
พันจาอากาศตรี ภคิน ธรรมโชคโภคิน
พันจาอากาศตรี ภรัณยู โพธิ์ชัย
พันจาอากาศตรี ภราดร ยิ้มยอง
พันจาอากาศตรี ภัทรพงษ ภูมิสูง
พันจาอากาศตรี ภัทรภูมิ คําถาวร
พันจาอากาศตรี ภาคภูมิ ณ นาน
พันจาอากาศตรี ภาณุพงศ กองตาพันธุ
พันจาอากาศตรี ภาณุพงศ ดีเสมอ
พันจาอากาศตรี ภาณุพงศ พูลศิลป
พันจาอากาศตรี ภาณุพงศ อวมสอาด
พันจาอากาศตรี ภาณุพันธ สุวรรณสิงห
พันจาอากาศตรี ภาณุวัฒน คําใหญ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๖๔๗ พันจาอากาศตรี ภาณุวัฒน มีนิล
๖๔๘ พันจาอากาศตรี ภาณุวัฒน
สมัคราษฎร
๖๔๙ พันจาอากาศตรี ภาณุวิช นาเชียงใต
๖๕๐ พันจาอากาศตรี ภานุพงศ เงินชูแกว
๖๕๑ พันจาอากาศตรี ภานุพงศ เสาวรส
๖๕๒ พันจาอากาศตรี ภานุวัฒน บาลี
๖๕๓ พันจาอากาศตรี ภานุวิชญ เจริญทรัพย
๖๕๔ พันจาอากาศตรี ภีมวัจน เกษมไชยกร
๖๕๕ พันจาอากาศตรี ภูธร วรรณสกุล
๖๕๖ พันจาอากาศตรี ภูเบศร เปลงปลั่ง
๖๕๗ พันจาอากาศตรี ภูมินทร คําดี
๖๕๘ พันจาอากาศตรี ภูมิพัชร เพ็งบุญ
๖๕๙ พันจาอากาศตรี ภูมิพัฒน โสภา
๖๖๐ พันจาอากาศตรี ภูยศ พิริยพล
๖๖๑ พันจาอากาศตรี ภูริต ศศิบวรยศ
๖๖๒ พันจาอากาศตรี ภูริพงศ ปยะพัฒน
๖๖๓ พันจาอากาศตรี ภูริพัฒน เองฉวน
๖๖๔ พันจาอากาศตรี ภูวดล อินทรอ่ํา
๖๖๕ พันจาอากาศตรี ภูวเดช สุขเสนี
๖๖๖ พันจาอากาศตรี ภูวนาถ นุชนุม
๖๖๗ พันจาอากาศตรี ภูษิต หินออน
๖๖๘ พันจาอากาศตรี มงคล แกวเวียง
๖๖๙ พันจาอากาศตรี มนตรี หุนกรีด
๖๗๐ พันจาอากาศตรี มนัส จิตอารี
๖๗๑ พันจาอากาศตรี มนัสชัย ระลึก

๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันจาอากาศตรี มลตรี จันทนคํา
พันจาอากาศตรี มานิต ชอนทอง
พันจาอากาศตรี มานุ แขโคกกรวด
พันจาอากาศตรี เมธาวี เสตะสุนทร
พันจาอากาศตรี ยงสุข พงษสุขพิณ
พันจาอากาศตรี ยศพร คงรอด
พันจาอากาศตรี ยุทธกร พรมสุข
พันจาอากาศตรี ยุทธชัย สังกะเพศ
พันจาอากาศตรี ยุทธนา ความหมั่น
พันจาอากาศตรี ยุทธภูมิ
เกิดลาภศิริโรจน
พันจาอากาศตรี ยุทธศาสตร
เดโชชัยวัฒน
พันจาอากาศตรี ยุทธคเชนทร
วสุนธราภิรมกุล
พันจาอากาศตรี โยธิน ฤทธิ์คุมพล
พันจาอากาศตรี รชต สายนภา
พันจาอากาศตรี รณชัย ศศิธร
พันจาอากาศตรี รณฤทธิ์ สองสี
พันจาอากาศตรี รนกฤต เชิดโฉม
พันจาอากาศตรี รวมทอง นนธิจันทร
พันจาอากาศตรี ระวี ละมอมอาภรณ
พันจาอากาศตรี รักษพล พุมพฤกษ
พันจาอากาศตรี รังสรรค เทพจันตา
พันจาอากาศตรี รัชตพล หอมสาลี
พันจาอากาศตรี รัชพล ไชยแสง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๖๙๕ พันจาอากาศตรี รัฐพล จัตุพล
๖๙๖ พันจาอากาศตรี รัฐวิทย เมืองแกน
๖๙๗ พันจาอากาศตรี รัฐศาสตร
จันทราษฎร
๖๙๘ พันจาอากาศตรี รัตนพล แสงประสิทธิ์
๖๙๙ พันจาอากาศตรี ราชศักดิ์ สงทะเล
๗๐๐ พันจาอากาศตรี ราเมศ พอสม
๗๐๑ พันจาอากาศตรี รุง เวียงคํา
๗๐๒ พันจาอากาศตรี เรืองวิทย ออละมาลี
๗๐๓ พันจาอากาศตรี ฤทธิชัย โกศลจิตร
๗๐๔ พันจาอากาศตรี ฤทธิพร กลัดมี
๗๐๕ พันจาอากาศตรี ลัทธวัฒน ทองแสน
๗๐๖ พันจาอากาศตรี ลิขิต จันทะดวง
๗๐๗ พันจาอากาศตรี เลอพงษ ราชหงษ
๗๐๘ พันจาอากาศตรี เลิศชัยน ตะยะหาร
๗๐๙ พันจาอากาศตรี วงศกร เทศกุลวิเศษ
๗๑๐ พันจาอากาศตรี วงศธร ผองผึ้ง
๗๑๑ พันจาอากาศตรี วงศพัทธ สังคต
๗๑๒ พันจาอากาศตรี วชิรวิทย
เรณู ณ อยุธยา
๗๑๓ พันจาอากาศตรี วชิรวิทย สวัสดิรักษ
๗๑๔ พันจาอากาศตรี วธิศรา ศรีตัณฑ
๗๑๕ พันจาอากาศตรี วรการ พักอาราม
๗๑๖ พันจาอากาศตรี วรโชติ ถาวงศ
๗๑๗ พันจาอากาศตรี วรพจน ฤทธิ์ดี
๗๑๘ พันจาอากาศตรี วรพจน สุทโธ

๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันจาอากาศตรี วรเมธ บุญทัน
พันจาอากาศตรี วรรณธัช ศิริจันทร
พันจาอากาศตรี วรรศพล เจียมอยู
พันจาอากาศตรี วรวัช จาดจร
พันจาอากาศตรี วรวิทย วิทยยานนท
พันจาอากาศตรี วรวีร วรสมบัติ
พันจาอากาศตรี วรวุฒิ บุตรพรม
พันจาอากาศตรี วรวุฒิ พาหา
พันจาอากาศตรี วรา เขียวเรือง
พันจาอากาศตรี วรากร นิราราช
พันจาอากาศตรี วรากร บุญสอง
พันจาอากาศตรี วรายุทธ สายฟา
พันจาอากาศตรี วรายุว สังขพิชัย
พันจาอากาศตรี วราวุธ กลิ่นผกา
พันจาอากาศตรี วรุฒิ เยี่ยมโกศรี
พันจาอากาศตรี วรุตม เกิดเรณู
พันจาอากาศตรี วรุตม วงเวียน
พันจาอากาศตรี วสันต งามวงศ
พันจาอากาศตรี วสันต จันทรสารี
พันจาอากาศตรี วสันต บุญเลิศ
พันจาอากาศตรี วัชพงษ คําโสภา
พันจาอากาศตรี วัชรพงศ อําพันพึ่ง
พันจาอากาศตรี วัชรพงษ วิเชียรล้ํา
พันจาอากาศตรี วัชรพงษ ศรีดี
พันจาอากาศตรี วัชรพล กอนชัยภูมิ
พันจาอากาศตรี วัชรพล ดิศยพงษ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี วัชรพล ปนไชย
พันจาอากาศตรี วัชรพัฐ ศรีพรหมมา
พันจาอากาศตรี วัชระ คงลอม
พันจาอากาศตรี วัชรากรณ ชมภูบุตร
พันจาอากาศตรี วัชรินทร ถอยกระโทก
พันจาอากาศตรี วัฒนเกียรติ สุยังกุล
พันจาอากาศตรี วันฉัตร ทองบู
พันจาอากาศตรี วันเฉลิม แกนไทย
พันจาอากาศตรี วันชัย มาเสมอ
พันจาอากาศตรี วันพิชิต จิตรกวาง
พันจาอากาศตรี วาชิต ดาทิพย
พันจาอากาศตรี วารุฒ เหลาจันทร
พันจาอากาศตรี วิกรานต อองระเบียบ
พันจาอากาศตรี วิจิตร มณีดานจาก
พันจาอากาศตรี วิชชุ อุบลนุช
พันจาอากาศตรี วิชาญ ผองแผว
พันจาอากาศตรี วิชิดชัย พัฒนาสูน
พันจาอากาศตรี วิทยา บุญวัง
พันจาอากาศตรี วิทยา ปาริน
พันจาอากาศตรี วิทยา ภูรัตน
พันจาอากาศตรี วิทวัส เทสมุทร
พันจาอากาศตรี วินัย ขุนวัด
พันจาอากาศตรี วิริยะ อมาตยกุล
พันจาอากาศตรี วิโรจ ยอดนิล
พันจาอากาศตรี วิศรุต พงษกลาวขํา
พันจาอากาศตรี วิศากร ศรบุญลา

๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันจาอากาศตรี วิศิตฎ ราตรีพรทิพย
พันจาอากาศตรี วิศิษฏ โคตรแกว
พันจาอากาศตรี วิษณุ รมยนุกูล
พันจาอากาศตรี วิษณุกร ยศศรีใจ
พันจาอากาศตรี วิษธร รัตนวิชัย
พันจาอากาศตรี วีรชัย นอยดา
พันจาอากาศตรี วีรเดช ไขแสงทอง
พันจาอากาศตรี วีรพล แจมจํารัส
พันจาอากาศตรี วีรยุทธ พลไร
พันจาอากาศตรี วีรวุฒิ วงษนารี
พันจาอากาศตรี วีระชาติ แพใจ
พันจาอากาศตรี วีระเดช โคธนี
พันจาอากาศตรี วีระพงษ วงศณรัตน
พันจาอากาศตรี วีระยุทธ บุตรน้ําเพ็ชร
พันจาอากาศตรี วีระศักดิ์ ไชยฉิม
พันจาอากาศตรี วุฒิชัย ทองประสงค
พันจาอากาศตรี วุฒิชัย ยืนยาว
พันจาอากาศตรี วุฒิพงศ แกวมณี
พันจาอากาศตรี วุฒิพงศ มีความสุข
พันจาอากาศตรี วุฒิภัทร เกรียงเกร็ด
พันจาอากาศตรี ศกรเทพ แสงศิริ
พันจาอากาศตรี ศตวรรษ รัตนโชติ
พันจาอากาศตรี ศตวรรษ สะอาดลวน
พันจาอากาศตรี ศรณย จําปามูล
พันจาอากาศตรี ศรเพชร มาตมูล
พันจาอากาศตรี ศรราม ชลาลัย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี ศรสันติ ปูจาด
พันจาอากาศตรี ศรัญยู เหลี่ยมเลิศ
พันจาอากาศตรี ศรัณย ภุมรินทร
พันจาอากาศตรี ศรัณย สําแดง
พันจาอากาศตรี ศรานนท ชวยชาติ
พันจาอากาศตรี ศรายุทธ ไชยวงศทอน
พันจาอากาศตรี ศรายุทธ แดงชาวนา
พันจาอากาศตรี ศรายุทธ บุญเรือง
พันจาอากาศตรี ศรายุทธ สุขสําราญ
พันจาอากาศตรี ศราวุฒิ จันทะมาศ
พันจาอากาศตรี ศราวุฒิ ศรีสรอย
พันจาอากาศตรี ศราวุธ แกวประชิต
พันจาอากาศตรี ศราวุธ คําวรรณ
พันจาอากาศตรี ศักดา สีสํารวม
พันจาอากาศตรี ศักดิ์ชัย สอใบ
พันจาอากาศตรี ศักดิ์ดา อัคศรี
พันจาอากาศตรี ศักดิ์ศิลป ซื่อตรง
พันจาอากาศตรี ศักดิ์สิทธิ์ ศรีใหม
พันจาอากาศตรี ศักรินทร แจมสน
พันจาอากาศตรี ศักรินทร รามจักร
พันจาอากาศตรี ศักรินทร แสนธิ
พันจาอากาศตรี ศิริชัยวัตร
ธนะปยะวงศ
๘๑๙ พันจาอากาศตรี ศิริพงศ
ตัญญะปญญาชน
๘๒๐ พันจาอากาศตรี ศิวาวุฒิ ขจรบุญ

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

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันจาอากาศตรี ศุกลภัทร เสรีชาติ
พันจาอากาศตรี ศุภกร สวนดอกไม
พันจาอากาศตรี ศุภกิจ ฤทธิเดช
พันจาอากาศตรี ศุภชัย เติมแกว
พันจาอากาศตรี ศุภชัย เทพบาท
พันจาอากาศตรี ศุภชัย แยมสูงเนิน
พันจาอากาศตรี ศุภชัย แสงมณี
พันจาอากาศตรี ศุภโชค เจริญมรรค
พันจาอากาศตรี ศุภณัฐ
ทัศนวิจิตรพันธ
พันจาอากาศตรี ศุภพิชญกร
เหลาสุพรรณรงค
พันจาอากาศตรี ศุภมงคล ไมนอย
พันจาอากาศตรี ศุภวัฒน ประมวล
พันจาอากาศตรี ศุภวัฒน รอดเนตร
พันจาอากาศตรี ศุภศิลป ใหญอยู
พันจาอากาศตรี ศุภษร ทองลึม
พันจาอากาศตรี ศุภสิทธิ์ ธรรมวะสา
พันจาอากาศตรี ศุภัทร ธีรวณิชนันท
พันจาอากาศตรี ศุภากร เกตุนาค
พันจาอากาศตรี เศรษฐพงศ เฉลยสุข
พันจาอากาศตรี เศรษฐพันธ
บุญบรรจบ
พันจาอากาศตรี สกลพร ทองยิ่ง
พันจาอากาศตรี สกลภัทร ทวีศรี
พันจาอากาศตรี สถาปนา คําสุนทร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี สถาพร แข็งขัน
พันจาอากาศตรี สถาพร ภูถาดลาย
พันจาอากาศตรี สถาพร อุนเมือง
พันจาอากาศตรี สถิตยพงษ ใจวงคเปง
พันจาอากาศตรี สมเกียรติ จุติพล
พันจาอากาศตรี สมเกียรติ
วัฒนทรงกิตติ
พันจาอากาศตรี สมประสงค พิงฉิมพลี
พันจาอากาศตรี สมพล รุงกลิ่น
พันจาอากาศตรี สมภพ พรมเจียม
พันจาอากาศตรี สมฤทธิ์ นกพึ่ง
พันจาอากาศตรี สมศักดิ์
กิตติศักดิ์นาวิน
พันจาอากาศตรี สยาม หัดระสา
พันจาอากาศตรี สรพงษ ปาลี
พันจาอากาศตรี สรยุทธ อุดมสาย
พันจาอากาศตรี สรรชัย ชุมทอง
พันจาอากาศตรี สรรชัย เลิศประเสริฐ
พันจาอากาศตรี สรวิศ แกวเคลือบ
พันจาอากาศตรี สรวิศ จันทรชาตรี
พันจาอากาศตรี สรวิศ เปรมวิไลศักดิ์
พันจาอากาศตรี สรศักดิ์ วิศิษฏบุตร
พันจาอากาศตรี สรายุทธ บุญหลา
พันจาอากาศตรี สรายุทธ สามะ
พันจาอากาศตรี สรายุทธ
สุนทรประทุม

๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันจาอากาศตรี สราวุธ กรุดอินทร
พันจาอากาศตรี สะหัสวัฒน ศรีโยธี
พันจาอากาศตรี สัจจา แขงขัน
พันจาอากาศตรี สันติ ชุมประมล
พันจาอากาศตรี สันติพงษ ฦาชา
พันจาอากาศตรี สันติภาพ บุญศักดิ์
พันจาอากาศตรี สันติราษฎร
อุดชาชน
พันจาอากาศตรี สันติสุข เซียงเจว
พันจาอากาศตรี สันติสุข มัจฉาทอง
พันจาอากาศตรี สัมฤทธิ์ นะที
พันจาอากาศตรี สากล แกวถังเมือง
พันจาอากาศตรี สาธิต จินดาหลวง
พันจาอากาศตรี สาธิต รักแดน
พันจาอากาศตรี สามารถ เชิดโกทา
พันจาอากาศตรี สาโรจน บํารุงภักดิ์
พันจาอากาศตรี สํารวย พรมเพ็ชร
พันจาอากาศตรี สิทธิกร สูงเนินเขต
พันจาอากาศตรี สิทธิชัย รชตะเกษม
พันจาอากาศตรี สิทธิชัย วงศวิศาล
พันจาอากาศตรี สิทธิพงษ ยารังษี
พันจาอากาศตรี สิทธิพร สาระมูล
พันจาอากาศตรี สิทธิพล ควนใต
พันจาอากาศตรี สิทธิศักดิ์
กาญจนอํานวยพร
พันจาอากาศตรี สิรภพ เทโวขัติ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี สิรภพ วิบูลยพันธุ
พันจาอากาศตรี สีหราช รามแกว
พันจาอากาศตรี สืบศักดิ์ ศิริทรัพย
พันจาอากาศตรี สืบสกุล วะตะภรณ
พันจาอากาศตรี สุกฤต พุทธชาติ
พันจาอากาศตรี สุกิตติ์ สุขสวย
พันจาอากาศตรี สุขณธี สุนทรา
พันจาอากาศตรี สุชัจจ จูมสูงเนิน
พันจาอากาศตรี สุชาติ โพธิ์พิจิตร
พันจาอากาศตรี สุทธิพงศ มีบุญ
พันจาอากาศตรี สุทธิพงษ บัวชูกลิ่น
พันจาอากาศตรี สุทธิพงษ พงษศรียา
พันจาอากาศตรี สุทธิพงษ รักสําราญ
พันจาอากาศตรี สุทัศน เมยขุนทด
พันจาอากาศตรี สุธี ทองเดช
พันจาอากาศตรี สุบิน มณีคํา
พันจาอากาศตรี สุบิน รักหวาน
พันจาอากาศตรี สุพศิน กองพิใจ
พันจาอากาศตรี สุพัชญ แชมชอย
พันจาอากาศตรี สุพัฒน สิมมา
พันจาอากาศตรี สุภวัฒน วันที
พันจาอากาศตรี สุภะเทพ อนุแสน
พันจาอากาศตรี สุเมธ จันทรประเทศ
พันจาอากาศตรี สุเมธ รักคุณ
พันจาอากาศตรี สุรกานต อองมะลิ
พันจาอากาศตรี สุรเชษฐ
เผือกประพันธ

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๙๑๗ พันจาอากาศตรี สุรเชษฐ แกวเกตุ
๙๑๘ พันจาอากาศตรี สุรศักดิ์
กฤษณสุวรรณ
๙๑๙ พันจาอากาศตรี สุรศักดิ์ เจยนอย
๙๒๐ พันจาอากาศตรี สุรศักดิ์ ดวงสงค
๙๒๑ พันจาอากาศตรี สุรศักดิ์ สุนทรภักดิ์
๙๒๒ พันจาอากาศตรี สุรสีห กองมานัง
๙๒๓ พันจาอากาศตรี สุรักษ รอดขํา
๙๒๔ พันจาอากาศตรี สุริยกานต
กาญจนะโกมล
๙๒๕ พันจาอากาศตรี สุริยกุล พลศรี
๙๒๖ พันจาอากาศตรี สุริยพงศ โรงสะอาด
๙๒๗ พันจาอากาศตรี สุริยาวิชญ ปยนุสรณ
๙๒๘ พันจาอากาศตรี สุวพิชญ เนตรปญญา
๙๒๙ พันจาอากาศตรี สุวรรณ ปานสี
๙๓๐ พันจาอากาศตรี สุวัฒน กดนอก
๙๓๑ พันจาอากาศตรี สุวิทย ไชยเดช
๙๓๒ พันจาอากาศตรี สุวิทย ละอองทอง
๙๓๓ พันจาอากาศตรี เสมา เอี่ยมโต
๙๓๔ พันจาอากาศตรี เสริมศักดิ์
ทองประเสริฐ
๙๓๕ พันจาอากาศตรี โสภณ แชมชอย
๙๓๖ พันจาอากาศตรี โสภณ
อิศรางกูร ณ อยุธยา
๙๓๗ พันจาอากาศตรี หฤษ อิ่มอก
๙๓๘ พันจาอากาศตรี หะฤทธิ์ จันทรสูงเนิน
๙๓๙ พันจาอากาศตรี หาญณรงค นวมปน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี อดิศร ดีออน
พันจาอากาศตรี อดิศร วรรณสุทธะ
พันจาอากาศตรี อติวิชญ วุฒินิธิธํารง
พันจาอากาศตรี อธิคุณ แสงเมือง
พันจาอากาศตรี อนันตชาติ กิ่งทอง
พันจาอากาศตรี อนันต หนาเหตุ
พันจาอากาศตรี อนันต อนุรักษ
พันจาอากาศตรี อนิรุทธ สังขพูล
พันจาอากาศตรี อนิรุธ นาคออน
พันจาอากาศตรี อนุชัย ฉกรรจศิลป
พันจาอากาศตรี อนุชา ตาสี
พันจาอากาศตรี อนุชิต จันดาเบา
พันจาอากาศตรี อนุชิต ไชยสงคราม
พันจาอากาศตรี อนุชิต ดีใจงาม
พันจาอากาศตรี อนุชิต มานะการ
พันจาอากาศตรี อนุภพ ปากอุตสาห
พันจาอากาศตรี อนุรักษ พรมเสน
พันจาอากาศตรี อนุวัฒน ปาสะและ
พันจาอากาศตรี อนุวัฒน พลอยนอย
พันจาอากาศตรี อนุวัฒน อุนบาง
พันจาอากาศตรี อนุวัตร คําตุย
พันจาอากาศตรี อนุสรณ ผายทอง
พันจาอากาศตรี อเนชา กองผุย
พันจาอากาศตรี อโนทัย ใจซื่อ
พันจาอากาศตรี อภิชัย ชื่นตา

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๙๖๕ พันจาอากาศตรี อภิชัย สกุลหอม
๙๖๖ พันจาอากาศตรี อภิชัย สุวรรณนัง
๙๖๗ พันจาอากาศตรี อภิชาติ
กัญจนธนะโชติ
๙๖๘ พันจาอากาศตรี อภิชาติ คําพา
๙๖๙ พันจาอากาศตรี อภิเชษฐ อินมณี
๙๗๐ พันจาอากาศตรี อภิเดช ทองเพิ่ม
๙๗๑ พันจาอากาศตรี อภิพันธ เพ็ชรอินทร
๙๗๒ พันจาอากาศตรี อภิสิทธิ์ คงทรัพย
๙๗๓ พันจาอากาศตรี อภิสิทธิ์ เจริญกิจ
๙๗๔ พันจาอากาศตรี อภิสิทธิ์ บุญสืบ
๙๗๕ พันจาอากาศตรี อภิสิทธิ์ ปานสอน
๙๗๖ พันจาอากาศตรี อภิสิทธิ์ สิงหตาลกง
๙๗๗ พันจาอากาศตรี อมรรัตน ทองนิตย
๙๗๘ พันจาอากาศตรี อมรินทร เกตุเพชร
๙๗๙ พันจาอากาศตรี อรชัย คําภาบุญ
๙๘๐ พันจาอากาศตรี อรรถพล คําดีผล
๙๘๑ พันจาอากาศตรี อรรถพล จิตรีเชาว
๙๘๒ พันจาอากาศตรี อรรถพล เจริญสงา
๙๘๓ พันจาอากาศตรี อรรถพล
ปตตะสงคราม
๙๘๔ พันจาอากาศตรี อรรถพล สนธิเจริญ
๙๘๕ พันจาอากาศตรี อรรถวาที เพ็ชรยิ้ม
๙๘๖ พันจาอากาศตรี อรรถวิทย ฉิ่งทอง
๙๘๗ พันจาอากาศตรี อลงกรณ อุลิต

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศตรี อวิรุทธ ปยะธิดา
พันจาอากาศตรี อัครเดช มั่งมี
พันจาอากาศตรี อัครพงศ สาแกว
พันจาอากาศตรี อัครพล จังพานิช
พันจาอากาศตรี อัครวิทย เขจรฤทธิ์
พันจาอากาศตรี อัครินทร สุขแจง
พันจาอากาศตรี อังกูร ปลั่งดี
พันจาอากาศตรี อัชรพงษ พิมพา
พันจาอากาศตรี อัชฮาร มะอูเซ็ง
พันจาอากาศตรี อัฐพล สีแยม
พันจาอากาศตรี อัมรินทร สิงหทอง
พันจาอากาศตรี อัษฎางค
จิตราภิรมย
พันจาอากาศตรี อาคม แนนไธสง
พันจาอากาศตรี อาทิตย
งามผิวเหลือง
พันจาอากาศตรี อาทิตย จําปานคร
พันจาอากาศตรี อาทิตย ดนูวัส
พันจาอากาศตรี อาทิตย
นาวาธนวัฑ
พันจาอากาศตรี อาทิตย บุญปถัมภ
พันจาอากาศตรี อาทิตย
พลทองสถิตย
พันจาอากาศตรี อาทิตย
เพชรน้ําขาว
พันจาอากาศตรี อาทิตย ศรีเหรา

๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พันจาอากาศตรี อาทิเทพ เรืองขํา
พันจาอากาศตรี อานนท เพ็ชรศิริ
พันจาอากาศตรี อาบีดีน คชาบาล
พันจาอากาศตรี อาลักษณ เจริญรัฐ
พันจาอากาศตรี อินทนนท นพรัตน
พันจาอากาศตรี อิศรา ไดรูป
พันจาอากาศตรี อิสระ ชิณวงศ
พันจาอากาศตรี อิสระ ชุมจินดา
พันจาอากาศตรี อิสระพงษ
แจมเที่ยงตรง
พันจาอากาศตรี อิสริย เจริญสุข
พันจาอากาศตรี อุกกฤษณ
สุวรรณกิจ
พันจาอากาศตรี เอกชัย มากกลิ่น
พันจาอากาศตรี เอกชัย
หวังประสพกลาง
พันจาอากาศตรี เอกณรงค นิวาท
พันจาอากาศตรี เอกภพ ใยยะธรรม
พันจาอากาศตรี เอกภพ สกุลแกว
พันจาอากาศตรี เอกภพ
หงษเวียงจันทร
พันจาอากาศตรี เอกลักษณ กันธนู
พันจาอากาศตรี เอกวัฒน เอิบอาบ
พันจาอากาศตรี ไอยรัตน คํารักษ
พันจาอากาศเอกหญิง กรรณิกา
หลิมวานิช

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐๓๐ พันจาอากาศเอกหญิง ขนิษฐา
สาระสนธิ
๑๐๓๑ พันจาอากาศเอกหญิง ขวัญเรือน
ออนมะลัง
๑๐๓๒ พันจาอากาศเอกหญิง ธนัชพร
เส็งศรี
๑๐๓๓ พันจาอากาศเอกหญิง นัชภัทร
กิจมงคล
๑๐๓๔ พันจาอากาศเอกหญิง บวรรัตน
บุตรดี
๑๐๓๕ พันจาอากาศเอกหญิง ประภาพรรณ
โพธิวรรณ
๑๐๓๖ พันจาอากาศเอกหญิง ปญจาภรณ
อนันตกานตกุล
๑๐๓๗ พันจาอากาศเอกหญิง เปมิกา
รักชอบดี
๑๐๓๘ พันจาอากาศเอกหญิง พรทิพยพา
ประทุมรัตน
๑๐๓๙ พันจาอากาศเอกหญิง พัชรา ปูหิน
๑๐๔๐ พันจาอากาศเอกหญิง พัสสิกา
เปาบุญปรุง
๑๐๔๑ พันจาอากาศเอกหญิง มนปริยา
จริงดี
๑๐๔๒ พันจาอากาศเอกหญิง มลฤดี
ลันนันท
๑๐๔๓ พันจาอากาศเอกหญิง ลาวัลย
มีลาภกิจ

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๐๔๔ พันจาอากาศเอกหญิง วชิราวดี
ฐานะรุงมั่นคง
๑๐๔๕ พันจาอากาศเอกหญิง วราภรณ
ธนะวิชัย
๑๐๔๖ พันจาอากาศเอกหญิง สุธาลินี
หลงชิน
๑๐๔๗ พันจาอากาศเอกหญิง สุพัตรา
คลายเงิน
๑๐๔๘ พันจาอากาศเอกหญิง สุภัณนิกา
สายรัมย
๑๐๔๙ พันจาอากาศเอกหญิง อมราภรณ
มณีศรี
๑๐๕๐ พันจาอากาศตรีหญิง กนกกร
อินทรมูล
๑๐๕๑ พันจาอากาศตรีหญิง กมลชนก
ชาวสวนงาม
๑๐๕๒ พันจาอากาศตรีหญิง กรณิศ กสิภูมิ
๑๐๕๓ พันจาอากาศตรีหญิง กรวรรณ
จันทนคราญ
๑๐๕๔ พันจาอากาศตรีหญิง กรัณฑรัตน
อุนบาน
๑๐๕๕ พันจาอากาศตรีหญิง กลิ่นสุคนธ
ยอดนิล
๑๐๕๖ พันจาอากาศตรีหญิง กัลยอนงค
ญาติพรอม
๑๐๕๗ พันจาอากาศตรีหญิง กานดา
วิเวกวัน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐๕๘ พันจาอากาศตรีหญิง ขนิษฐา
จันทรสงา
๑๐๕๙ พันจาอากาศตรีหญิง จันทรจีรา
ทองรอยยศ
๑๐๖๐ พันจาอากาศตรีหญิง จารุเนตร
จันทรจารุ
๑๐๖๑ พันจาอากาศตรีหญิง จารุวรรณ
บางแกว
๑๐๖๒ พันจาอากาศตรีหญิง จิณัฐรดา
จิตรจะโปะ
๑๐๖๓ พันจาอากาศตรีหญิง จินตนา โพธิกุล
๑๐๖๔ พันจาอากาศตรีหญิง จิรศุดา
ศรีพรหม
๑๐๖๕ พันจาอากาศตรีหญิง จุฑาทิพย
ฤกษชัยศรี
๑๐๖๖ พันจาอากาศตรีหญิง จุฑามาศ
รักเรียน
๑๐๖๗ พันจาอากาศตรีหญิง เจนจิรา
อินทรดอน
๑๐๖๘ พันจาอากาศตรีหญิง ชลลดา
ประทุมถม
๑๐๖๙ พันจาอากาศตรีหญิง ชลิตา ขําเพชร
๑๐๗๐ พันจาอากาศตรีหญิง ฎาณิพัฐ
ภัณรรพีย
๑๐๗๑ พันจาอากาศตรีหญิง ฐนพร พงษภู
๑๐๗๒ พันจาอากาศตรีหญิง ฐานิดา
คําเรืองบุญ

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๐๗๓ พันจาอากาศตรีหญิง ฐิติมา
เมืองจันทร
๑๐๗๔ พันจาอากาศตรีหญิง ณชพร ยิ่งสูง
๑๐๗๕ พันจาอากาศตรีหญิง ณัฐพร วงษา
๑๐๗๖ พันจาอากาศตรีหญิง ณิภานันท
พงษศิลป
๑๐๗๗ พันจาอากาศตรีหญิง ดนุภา
ศรีสวัสดิ์
๑๐๗๘ พันจาอากาศตรีหญิง ดวงกมล สิมลา
๑๐๗๙ พันจาอากาศตรีหญิง ดอกคูน
นาคํานวน
๑๐๘๐ พันจาอากาศตรีหญิง ดารัณ
หิรัญพฤกษ
๑๐๘๑ พันจาอากาศตรีหญิง ทัดดาว
พันธเดช
๑๐๘๒ พันจาอากาศตรีหญิง ทัศนีย
โพธิ์สรอย
๑๐๘๓ พันจาอากาศตรีหญิง ธนัญญา
มีเกิดมูล
๑๐๘๔ พันจาอากาศตรีหญิง ธัญมาส
ธรรมศิล
๑๐๘๕ พันจาอากาศตรีหญิง ธารทิพย
เอี๊ยะแหวด
๑๐๘๖ พันจาอากาศตรีหญิง นงพะงา
ขันธจิตร
๑๐๘๗ พันจาอากาศตรีหญิง นพวรรณ
โทธานี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐๘๘ พันจาอากาศตรีหญิง นภาพรรณ
เที่ยงสูงเนิน
๑๐๘๙ พันจาอากาศตรีหญิง นลทพร
จิระประภา
๑๐๙๐ พันจาอากาศตรีหญิง นัฐกานต
ดีแจม
๑๐๙๑ พันจาอากาศตรีหญิง นิภา อุชุภาพ
๑๐๙๒ พันจาอากาศตรีหญิง นิลุบล บุญศรี
๑๐๙๓ พันจาอากาศตรีหญิง บุญรักษา
สิงหพันธ
๑๐๙๔ พันจาอากาศตรีหญิง เบญจรัตน
สิงหเจริญ
๑๐๙๕ พันจาอากาศตรีหญิง ประภัสสร
เกียรติประมาณ
๑๐๙๖ พันจาอากาศตรีหญิง ประภาพรรณ
ออนจู
๑๐๙๗ พันจาอากาศตรีหญิง ประภาศรี
พิณดิษฐ
๑๐๙๘ พันจาอากาศตรีหญิง ปรียาพร
ศรีประเสริฐ
๑๐๙๙ พันจาอากาศตรีหญิง ปวีณา
เนียมกล่ํา
๑๑๐๐ พันจาอากาศตรีหญิง ปาจรีย
เพ็ชรเสือ
๑๑๐๑ พันจาอากาศตรีหญิง ปารดี สิงหกิ้ง
๑๑๐๒ พันจาอากาศตรีหญิง ปยดา
กลิ่นถือศีล

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๑๐๓ พันจาอากาศตรีหญิง เปรมยุดา
โลกายุทธ
๑๑๐๔ พันจาอากาศตรีหญิง พรรณเครือ
เปงมณี
๑๑๐๕ พันจาอากาศตรีหญิง พัทธมน
ออนคํา
๑๑๐๖ พันจาอากาศตรีหญิง พันธทิพยภา
วงควังจันทร
๑๑๐๗ พันจาอากาศตรีหญิง เพ็ญยุพา
ประกอบทอง
๑๑๐๘ พันจาอากาศตรีหญิง มินตา แสงสม
๑๑๐๙ พันจาอากาศตรีหญิง ยุคลธร
ศรีวิสุทธิ์
๑๑๑๐ พันจาอากาศตรีหญิง เยาวเรศ
กอนทอง
๑๑๑๑ พันจาอากาศตรีหญิง รวีวรรณ
ดวงถาวร
๑๑๑๒ พันจาอากาศตรีหญิง รุงรัตน
หมายเหนี่ยวกลาง
๑๑๑๓ พันจาอากาศตรีหญิง ลออรมย
บุนทรีรัตน
๑๑๑๔ พันจาอากาศตรีหญิง ลัดดาวัลย
ชอลําใย
๑๑๑๕ พันจาอากาศตรีหญิง วราภรณ
บุญเกื้อ
๑๑๑๖ พันจาอากาศตรีหญิง วิทยดา
นับวันดี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๑๗ พันจาอากาศตรีหญิง ศรารัตน
คงสมบูรณ
๑๑๑๘ พันจาอากาศตรีหญิง ศิริลักษณ
นาคแกว
๑๑๑๙ พันจาอากาศตรีหญิง สุธามารถ
สุวรรณ
๑๑๒๐ พันจาอากาศตรีหญิง สุพรรษา
วงษยะลา
๑๑๒๑ พันจาอากาศตรีหญิง สุวภัทร
ชางทอง

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๑๒๒ พันจาอากาศตรีหญิง อรพินท
เดชดาด
๑๑๒๓ พันจาอากาศตรีหญิง อัญชลี
พันธกอง
๑๑๒๔ พันจาอากาศตรีหญิง อาจารี
แทนทรัพย
๑๑๒๕ พันจาอากาศตรีหญิง อาฑิตยา
นันทภูมิ
๑๑๒๖ พันจาอากาศตรีหญิง อุษา แสงดี

