
 หนา   ๑ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา 

ประจําป  ๒๕๖๐ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเหรียญจักรมาลา  จํานวน  ๑๓,๙๙๖  ราย  

และเหรียญจักรพรรดิมาลา  จํานวน  ๔๔,๒๙๗  ราย  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  

วันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  รวมทั้งส้ิน  ๕๘,๒๙๓  ราย  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๗  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

ผูรับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๒ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

เหรียญจักรมาลา 

กระทรวงกลาโหม 

สํานักงานรัฐมนตร ี

 ๑ พันเอก  สมลักษณ  ศักดิ์สุวรรณ 

 ๒ นาวาอากาศเอก  สุวิทย  เพ่ิมทองอินทร 

 ๓ จาสิบเอก  ยรรยงค  บุญมา 

 ๔ พันโทหญิง  บุษราคัม  ซึ้งธรรมรส 

 ๕ จาสิบเอกหญิง  ขวัญลักษณ  จันทองเทศ 

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 ๑ พันเอก  ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร 

 ๒ พันเอก  ดนัยพันธุ  อัตตสาระ 

 ๓ พันเอก  ดุจเพ็ชร  สวางวรรณ 

 ๔ พันเอก  นวิตะ  ดิเรกวุฒิ 

 ๕ พันเอก  วัฒนชัย  อัจจิมารังษี 

 ๖ พันเอก  วันชนะ  สวัสดี 

 ๗ พันเอก  สุภัทร  ทับทิมจรูญ 

 ๘ พันเอก  สุวเทพ  ศิริสรณ 

 ๙ พันเอก  อนุชา  เจียมจรรยา 

 ๑๐ นาวาอากาศเอก  ปรัชญา  สาริกา 

 ๑๑ พันโท  กานตวีร  โชครัตนชัย 

 ๑๒ พันโท  จิรภัทร  นพวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๑๓ พันโท  ชัชชัย  แกวงาม 

 ๑๔ พันโท  ชุติเทพ  หิรัญรักษ 

 ๑๕ พันโท  ชุมศักดิ์  สมไรขิง 

 ๑๖ พันโท  ไชโย  หูเต็ม 

 ๑๗ พันโท  นภดล  รักกลัด 

 ๑๘ พันโท  นรเศรษฐ  ศรีธรรม 

 ๑๙ พันโท  ปฐมพนธ  ธีรธรรมพิทักษ 

 ๒๐ พันโท  ปองพล  โอภาเฉลิมพันธุ 

 ๒๑ พันโท  พรพิพัฒน  ปตพี 

 ๒๒ พันโท  พีรวัส  เสนีวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๒๓ พันโท  เลิศชาย  อุดมสุข 

 ๒๔ พันโท  วัชรพล  แผวพาลชน 

 ๒๕ พันโท  ศัลย  สุขโข 

 ๒๖ พันโท  ศุภศิลป  พินิจเวชการ 

 ๒๗ พันโท  สิทธิชัย  อัฐฐิศิลปเวท 

 ๒๘ พันโท  อาทิตย  วงคเมฆ 

 ๒๙ นาวาโท  คํารณภพ  เทียนศิริ 

 ๓๐ นาวาอากาศโท  กิตติศักดิ์  พิพัฒนพงศธร 

 ๓๑ นาวาอากาศโท  ธนพล  ราชฉวาง 

 ๓๒ พันตรี  กิตติภพ  มีศรี 

 ๓๓ พันตรี  ทัพพชัย  เชี่ยวชาญ 

 ๓๔ พันตรี  ปยะเจตน  มีเดช 

 ๓๕ พันตรี  สมพงค  เศรษฐรุจิ 

 ๓๖ พันตรี  สมารมย  ภูเรือหงษ 



 หนา   ๓ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๗ พันตรี  สุขธนา  พงษมา 

 ๓๘ นาวาอากาศตรี  สุชาติ  ใยเทศ 

 ๓๙ รอยเอก  ยุทธ  พรสิษฐ 

 ๔๐ รอยเอก  สายัญ  อินทรา 

 ๔๑ รอยโท  พิพัฒน  บุตรศิริ 

 ๔๒ รอยโท  ภาสกร  สังขรัตน 

 ๔๓ รอยโท  ภูมิรัตน  แมนผดุง 

 ๔๔ รอยตรี  สวรรค  พรมพันหาว 

 ๔๕ รอยตรี  เสาร  สิทธิสงคราม 

 ๔๖ เรือตรี  จักรพงษ  นิยะสม 

 ๔๗ เรืออากาศตรี  จิรเดช  จันทมิตรี 

 ๔๘ เรืออากาศตรี  ธราเดช  เขมะปญญา 

 ๔๙ จาสิบเอก  เฉลิม  เวียงสมุทร 

 ๕๐ จาสิบเอก  เฉลิมพล  สุขประเสริฐ 

 ๕๑ จาสิบเอก  ชพลวัชร  พงษธิกุลเตชะโชติ 

 ๕๒ จาสิบเอก  ชัยสงค  แกวปาน 

 ๕๓ จาสิบเอก  ชัยอภิชาติ  วุฒิโสภณ 

 ๕๔ จาสิบเอก  ชาคริต  จันทระ 

 ๕๕ จาสิบเอก  ธนยศ  ไวยโภคี 

 ๕๖ จาสิบเอก  นิกร  ถาวรกุล 

 ๕๗ จาสิบเอก  พันธทรง  อินตะลาศ 

 ๕๘ จาสิบเอก  พิศาล  ชูสาร 

 ๕๙ จาสิบเอก  ภานุพงศ  ดวงสุก 

 ๖๐ จาสิบเอก  วรชัย  ชัยพิพัฒน 

 ๖๑ จาสิบเอก  วัชระ  สุขกําเนิด 

 ๖๒ จาสิบเอก  ศุภกฤต  อินทรลักษณ 

 ๖๓ จาสิบเอก  สนธยา  สุขวิลัย 

 ๖๔ จาสิบเอก  สพิชิต  บํารุงเชื้อ   

 ๖๕ จาสิบเอก  สามารถ  ธัญญาดี 

 ๖๖ จาสิบเอก  สุริยา  ทรัพยมี 

 ๖๗ จาสิบเอก  สุวัฒน  วงษสิงห 

 ๖๘ จาสิบเอก  อาคม  จุลเสน 

 ๖๙ พันจาเอก  ชุมพล  มวงหวาน 

 ๗๐ พันจาเอก  เพียรศักดิ์  เอี่ยมดี 

 ๗๑ พันจาเอก  ภิญโญ  พูลเพ่ิม 

 ๗๒ พันจาเอก  ยงคชัย  งามวงศ 

 ๗๓ พันจาอากาศเอก  จรูญ  ไชยประเสริฐ 

 ๗๔ พันจาอากาศเอก  ชัชวาลย  จินรัตน 

 ๗๕ พันจาอากาศเอก  ระพี  วะชังเงิน 

 ๗๖ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ   

  หงษประเสริฐ 

 ๗๗ พันจาอากาศเอก  สราวุฒิ  แจมสวาง 

 ๗๘ จาสิบโท  ทนงศักดิ์  ทองลวน 

 ๗๙ พันจาอากาศโท  จรูณ  ทิศขน 

 ๘๐ พันจาตรี  รักพงศ  มะโนมูล 

 ๘๑ สิบเอก  ณัฐพล  หยกอุบล 

 ๘๒ สิบเอก  สุรพงษ  ธรรมมา 

 ๘๓ สิบเอก  อภิรัฐ  สังขสาคร 

 ๘๔ พันโทหญิง  กชพร  กลัดสําเนียง 

 ๘๕ พันโทหญิง  ณิชชา  รุงเรืองวงษ 

 ๘๖ พันโทหญิง  ดวงกมล  ศรีกําปง 

 ๘๗ พันโทหญิง  ปนเกด  มีเพียร 
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 ๘๘ พันโทหญิง  สุนิสา  สุวรรณสกนธ 

 ๘๙ พันโทหญิง  สุพัตรา  ไชยวรรณะ 

 ๙๐ พันโทหญิง  สุมิตรตรา  นรากลํ่า 

 ๙๑ พันโทหญิง  เสลา  พุทธิชน 

 ๙๒ พันโทหญิง  อุบลรัตน  แกวสุขโข 

 ๙๓ นาวาโทหญิง  อรชพร  คุมดิษฐ 

 ๙๔ นาวาอากาศโทหญิง  จันทรชนก   

  ศิริวัฒนกุล 

 ๙๕ นาวาอากาศโทหญิง  สมวรินทร  ใจงาม 

 ๙๖ พันตรีหญิง  ณิชาภา  กุหลาบเพ็ชร 

 ๙๗ พันตรีหญิง  พจนา  ชางผาสุข 

 ๙๘ พันตรีหญิง  สิริณี  จงอาสาชาติ 

 ๙๙ นาวาตรีหญิง  ปรางทอง  จันทรสุข 

 ๑๐๐ นาวาตรีหญิง  อรวรรณ  ศุขวัฒนะกุล 

 ๑๐๑ รอยเอกหญิง  พรบุญทิพย  รอดศิริ 

 ๑๐๒ รอยโทหญิง  จุฑารัตน  กรรฐโรจน 

 ๑๐๓ รอยโทหญิง  ฐิติรัตน  คําสิงหศรี 

 ๑๐๔ รอยโทหญิง  ภัทราวดี  ศุกระเศรณี 

 ๑๐๕ เรือโทหญิง  มยุรี  แข็งฤทธิ์ 

 ๑๐๖ รอยตรีหญิง  สุพรรณี  ระงับภัย 

 ๑๐๗ จาสิบเอกหญิง  นฤมล  อาจละสุทธิ์ 

 ๑๐๘ จาสิบเอกหญิง  นิชาภา  ยศไธสง 

 ๑๐๙ จาสิบเอกหญิง  สันทนา  กรีขจร 

 ๑๑๐ พันจาเอกหญิง  ทักษิณา  ดํารงพันธ 

 ๑๑๑ พันจาอากาศเอกหญิง  พชรภัทร   

  พรรณไวย 

 ๑๑๒ พันจาอากาศเอกหญิง  พิมพ   

  สุขสมพงษ 

กองบญัชาการกองทัพไทย 

 ๑ พลโท  สถาพร  พันธกลา   

 ๒ พลตรี  ชนะ  ลิมิตเลาหพันธุ   

 ๓ พลตรี  ธิติชัย  เทียนทอง 

 ๔ พันเอก  เกียรติศักดิ์  พรมตวง 

 ๕ พันเอก  คทาวุธ  ขจรกิตติยุทธ 

 ๖ พันเอก  จิรวัฒน  แมนศรีสม 

 ๗ พันเอก  ชาตรี  บัวรักษา 

 ๘ พันเอก  ชาติชาย  ผลวาทิต 

 ๙ พันเอก  ตนดนัย  นําเบญจพล 

 ๑๐ พันเอก  ธีรพล  อมราพิทักษ 

 ๑๑ พันเอก  ภาณุพงศ  โสภาภาค 

 ๑๒ พันเอก  ยุทธกร  สุภาสูรย 

 ๑๓ พันเอก  วรชาติ  ละมูลมี 

 ๑๔ พันเอก  วิสุทธิ์  เนียมพูลทอง 

 ๑๕ พันเอก  วีระชัย  พันธโคตร 

 ๑๖ พันเอก  วุฒิศักดิ์  วิริยราชวัลลภ 

 ๑๗ พันเอก  สมชัย  มาลินันท 

 ๑๘ พันเอก  สมยศ  ฉันทวรลักษณ 

 ๑๙ พันเอก  สุรภาพ  พรหมภัทรพร 

 ๒๐ พันเอก  อดิศร  จรัส 



 หนา   ๕ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๑ นาวาเอก  จตุพล  โฉมทองดี 

 ๒๒ นาวาเอก  จักราวุฒิ  แกวสี   

 ๒๓ นาวาเอก  ปาลวัฒน  ชัยประสาธน 

 ๒๔ นาวาอากาศเอก  กรเอก  ศรีสมบุญ 

 ๒๕ นาวาอากาศเอก  จิตเกษม  สุขประเสริฐ 

 ๒๖ นาวาอากาศเอก  ฉัตรชัย  เฉียบแหลม 

 ๒๗ นาวาอากาศเอก  ธนพล  ประจวบเหมาะ 

 ๒๘ นาวาอากาศเอก  ธนวิทย  ธีรชาติธํารง 

 ๒๙ นาวาอากาศเอก  ประสงค  หิรัญญการ 

 ๓๐ นาวาอากาศเอก  รัฐภูมิ  สิริหงส 

 ๓๑ นาวาอากาศเอก  วิเชียร  ไชยดํา 

 ๓๒ นาวาอากาศเอก  วิเชียร  โนรี 

 ๓๓ นาวาอากาศเอก  สมภพ  ศรีหิรัญ 

 ๓๔ นาวาอากาศเอก  เอกเทวัญ  มะโนวงศ 

 ๓๕ พันเอกหญิง  ทัศนีย  มวงจินดา 

 ๓๖ พันเอกหญิง  พัชรา  เชื้อเย็น 

 ๓๗ พันเอกหญิง  พัตรา  พงษพานิช 

 ๓๘ พันเอกหญิง  มัณฑนา  รอดจันทร 

 ๓๙ นาวาเอกหญิง  วิภาวรรณ  ลีละบุตร 

 ๔๐ พันโท  กนก  เนตรแพ 

 ๔๑ พันโท  กอบปติ  ถาวรพฤกษ 

 ๔๒ พันโท  กิติพนธ  ศักดิ์มณี 

 ๔๓ พันโท  จีรวัฒน  พูลทรัพย 

 ๔๔ พันโท  ชลธิศ  เหมะธุลิน 

 ๔๕ พันโท  ชัยวัฒน  กรัษนัยรวิวงค 

 ๔๖ พันโท  ชาญวิทย  ชนะกุล 

 ๔๗ พันโท  ณัฐพล  พิจิตรคดีพล 

 ๔๘ พันโท  ทศพล  จุลกรังคะ 

 ๔๙ พันโท  พยุหะ  นภารัตน 

 ๕๐ พันโท  พรสยาม  สุกไสว 

 ๕๑ พันโท  พิชัย  ปนสกุล 

 ๕๒ พันโท  พิศาล  อมรรัตนานุภาพ 

 ๕๓ พันโท  ภัทร  วรรณรัตน 

 ๕๔ พันโท  ภีมศักดิ์  บุญกระพือ 

 ๕๕ พันโท  รณชัย  รัตนภักดี 

 ๕๖ พันโท  วีระศักดิ์  เพ็ชรภา 

 ๕๗ พันโท  ศิวะ  กาญจนีย 

 ๕๘ พันโท  สนิท  หินไชยศรี 

 ๕๙ พันโท  สําราญ  อางแกว 

 ๖๐ พันโท  สิทธิศักดิ์  วรพรพิสิฐผล 

 ๖๑ พันโท  สิริวัฒน  ทัศนานุตริยกุล 

 ๖๒ พันโท  อนันต  คิดรุงเรือง 

 ๖๓ พันโท  อิศเรศ  แชมชอย 

 ๖๔ นาวาโท  ธานัท  แกวทรัพย 

 ๖๕ นาวาโท  โรจนะ  เทพสุธา 

 ๖๖ นาวาอากาศโท  เจษฎา  ศรีทองทราย 

 ๖๗ นาวาอากาศโท  ฉัตรชัย  แกววิรุฬ 

 ๖๘ นาวาอากาศโท  ธีระวัฒน  พันธุนักรบ 

 ๖๙ นาวาอากาศโท  บัณฑิต  ปญจงามพัฒนา 

 ๗๐ นาวาอากาศโท  ศาสตราวุธ  ไศลบาท 

 ๗๑ นาวาอากาศโท  สมชาติ  สุขนาม 

 ๗๒ นาวาอากาศโท  สมยศ  ล่ิมไพบูลย 



 หนา   ๖ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๗๓ พันโทหญิง  กนกนภา  สิงหป 

 ๗๔ พันโทหญิง  กัญญาวีณ  ปญจการ 

 ๗๕ พันโทหญิง  กัณฑาทิพย  ภุมรินทร 

 ๗๖ พันโทหญิง  ชอทิพย  วิทยาภรณ 

 ๗๗ พันโทหญิง  ตวงพร  ศรีชัย 

 ๗๘ พันโทหญิง  ธัญญภัทร  ศรีสุข 

 ๗๙ พันโทหญิง  นงนุช  มานะการ 

 ๘๐ พันโทหญิง  นภวรรณ  พนาสถิตย 

 ๘๑ พันโทหญิง  นันณิดา  สังขนิ่ม 

 ๘๒ พันโทหญิง  บุณณญาณ  เลืองนรเสตถ 

 ๘๓ พันโทหญิง  เบญจวรรณ  เทศะศิลป 

 ๘๔ พันโทหญิง  ปยะสิรี  หฤทัยถาวร 

 ๘๕ พันโทหญิง  พธู  จันทนชาติ 

 ๘๖ พันโทหญิง  พัชรินทร  สุนทรวรรณ 

 ๘๗ พันโทหญิง  ภัทรียา  มาลีรัตน 

 ๘๘ พันโทหญิง  มณฑินี  วัฒนาวงศ 

 ๘๙ พันโทหญิง  มัทนิน  เจริญชาศรี 

 ๙๐ พันโทหญิง  วรดา  ทิวาวงษ 

 ๙๑ พันโทหญิง  วรรธนา  ผิวงาม 

 ๙๒ พันโทหญิง  วันทนี  ธรรมรักษา 

 ๙๓ พันโทหญิง  ศุภวรรณ  เหรียญมณี 

 ๙๔ พันโทหญิง  สุรัสวดี  สัมปชชลิต 

 ๙๕ พันโทหญิง  สุวิมล  โรจนจินดา 

 ๙๖ พันโทหญิง  อรอนงค  รัตนาคม 

 ๙๗ นาวาโทหญิง  กนิษฐา  ทับแวว 

 ๙๘ นาวาโทหญิง  จันทรประภา   

  กรอบประดับ 

 ๙๙ นาวาโทหญิง  จาริมา  จันทรอุทัย 

 ๑๐๐ นาวาโทหญิง  จุฬาลักษณ  ภูทองออน 

 ๑๐๑ นาวาโทหญิง  ณัฐสุดา  กรดจํารูญ 

 ๑๐๒ นาวาโทหญิง  พิชญา  อุปวานิช 

 ๑๐๓ นาวาโทหญิง  ภัทราวดี  เสรีกุล   

 ๑๐๔ นาวาโทหญิง  สุพัตรา  รัตนพลแสน 

 ๑๐๕ นาวาอากาศโทหญิง  พัชมณ   

  ปญจงามพัฒนา 

 ๑๐๖ นาวาอากาศโทหญิง  สายยนต   

  ธรรมสอน 

 ๑๐๗ นาวาอากาศโทหญิง  สุวณี  กล่ินเจริญ 

 ๑๐๘ นาวาอากาศโทหญิง  อภิรดี  เฮงสิ 

 ๑๐๙ พันตรี  เกียรติสกุล  มะลิสุวรรณ 

 ๑๑๐ พันตรี  ชัยณรงค  ปุยะติ 

 ๑๑๑ พันตรี  ณัฐพล  นาคนิยม 

 ๑๑๒ พันตรี  ไตรรัตน  สังขงาม 

 ๑๑๓ พันตรี  ธีรพงษ  หมื่นไกร 

 ๑๑๔ พันตรี  นิธิศ  ทองอยู 

 ๑๑๕ พันตรี  ประพจน  ผุดผาด 

 ๑๑๖ พันตรี  รัตนชัย  ปยะพันธ 

 ๑๑๗ พันตรี  วราทิตย  บุญประสพ 

 ๑๑๘ พันตรี  สุขขี  พรมพินิจ 

 ๑๑๙ พันตรี  สุทัศน  แสนคํา 

 ๑๒๐ พันตรี  อัจฉริยะ  มีชัยพิทักษสกุล 

 ๑๒๑ นาวาอากาศตรี  เกรียงศักดิ์  ยังวิลัย 

 ๑๒๒ นาวาอากาศตรี  พรรษา  เคาชาติชาย 

 ๑๒๓ นาวาอากาศตรี  อนุสรณ  ธารีเทียน 



 หนา   ๗ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๒๔ พันตรีหญิง  นงลักษณ  อิ่มสําอางค 

 ๑๒๕ พันตรีหญิง  บูรณเฉลิม   

  ตันติวณิชชากร 

 ๑๒๖ พันตรีหญิง  ปยมาส  หมั่นเจริญลาภ 

 ๑๒๗ นาวาอากาศตรหีญงิ  วราภรณ  ผาพันธ 

 ๑๒๘ รอยเอก  กษิดิ์เดช  ดาสันทัด 

 ๑๒๙ รอยเอก  เกียรติสกุล  มะลิสุวรรณ 

 ๑๓๐ รอยเอก  จักรชัย  ย่ีทอง 

 ๑๓๑ รอยเอก  เฉลิมชัย  ศรีพุมไข 

 ๑๓๒ รอยเอก  ชายแดน  บุญลือ 

 ๑๓๓ รอยเอก  ธนชัย  สุดฟุง 

 ๑๓๔ รอยเอก  ธรรมวิทย  จันทรบุตร 

 ๑๓๕ รอยเอก  ธีรพงษ  หมื่นไกร 

 ๑๓๖ รอยเอก  ธีระพงษ  ยะวิญชาญ 

 ๑๓๗ รอยเอก  ปฏิญญา  ภูวธน 

 ๑๓๘ รอยเอก  ประเจต  บุรีนนท 

 ๑๓๙ รอยเอก  ภคภพ  พวงพุฒ 

 ๑๔๐ รอยเอก  วิชิต  แสวงเงิน 

 ๑๔๑ รอยเอก  ศิริชัย  จริงไธสง 

 ๑๔๒ รอยเอก  สมจิตร  จงจอหอ 

 ๑๔๓ รอยเอก  สุนันท  อินทวิเชียร 

 ๑๔๔ รอยเอก  สุรเดช  พ่ัวงาม 

 ๑๔๕ รอยเอก  สุรพงศ  สังขทรัพย 

 ๑๔๖ รอยเอก  สุริเยนทร  เกษมสุข 

 ๑๔๗ รอยเอก  เสรี  แชมขุนทด 

 ๑๔๘ รอยเอก  อดิศักดิ์  คลองอาษา 

 ๑๔๙ รอยเอก  อนุพงศ  สุขสมจิต 

 ๑๕๐ เรือเอก  จารุกิตติ์  วงษไล 

 ๑๕๑ เรืออากาศเอก  ณัฐวัฒน  นวลใย 

 ๑๕๒ เรืออากาศเอก  ภูษิต  บุณยทรรพ 

 ๑๕๓ รอยเอกหญิง  เกศราภรณ  ปุญญา 

 ๑๕๔ รอยเอกหญิง  อานุช  เทพสนิท 

 ๑๕๕ เรืออากาศเอกหญิง  จุฬาลักษณ   

  คนหมั่น 

 ๑๕๖ เรือเอกหญิง  สุณัฐวรรณ  พันธสืบ 

 ๑๕๗ รอยโท  กนก  รักบุญประเสริฐ 

 ๑๕๘ รอยโท  กฤษณพัฒน  ใจอุน 

 ๑๕๙ รอยโท  จักรชัย  ย่ีทอง 

 ๑๖๐ รอยโท  ณัฐชัยวุฒิ  สุระยศ 

 ๑๖๑ รอยโท  ณัฐวัฒน  มะลิเลิศ 

 ๑๖๒ รอยโท  ธวัชชัย  รัตนจันทา 

 ๑๖๓ รอยโท  ประดิษฐ  แถวจันทึก 

 ๑๖๔ รอยโท  ปณณวิชญ  วงศเรือน 

 ๑๖๕ รอยโท  ยุทธพงษ  อิ่มจาด 

 ๑๖๖ รอยโท  รัชฎาบดินทร  ชาญวิทยาณัฏฐ 

 ๑๖๗ รอยโท  วรวุฒิ  งานสําเร็จ 

 ๑๖๘ รอยโท  สาโรช  แกวศิริ 

 ๑๖๙ รอยโท  สําเริง  กัลยา 

 ๑๗๐ รอยโท  สุทธิไชย  หงษทอง 

 ๑๗๑ รอยโท  โสภณ  จงสุขประดิษฐ 

 ๑๗๒ รอยโท  อมรินทร  มีอินตา 

 ๑๗๓ รอยโท  อุเทน  เพ่ิมทวีทรัพย 



 หนา   ๘ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๗๔ เรือโท  วีระพันธ  จันทเวช   

 ๑๗๕ เรืออากาศโท  มีสุข  สุขลาภ 

 ๑๗๖ เรืออากาศโท  ยุทธภูมิ  มั่นพลับ 

 ๑๗๗ รอยโทหญิง  กนกพร  ผาสุข 

 ๑๗๘ รอยโทหญิง  ธัญธิตา  กาญจนฤนาท 

 ๑๗๙ รอยตรี  ทวีเกียรติ์  สาระกูล 

 ๑๘๐ รอยตรี  ทศพล  เพ็งสา 

 ๑๘๑ รอยตรี  ธงชัย  ภาคีสิน 

 ๑๘๒ รอยตรี  ธานินทร  มั่นที่สุด 

 ๑๘๓ รอยตรี  บํารุงศักดิ์  พุทธจักร 

 ๑๘๔ รอยตรี  พิศิษฐ  แมนเหลืองออน 

 ๑๘๕ รอยตรี  ภธรเดช  แกวยรรยง 

 ๑๘๖ รอยตรี  ภานุ  วิญูพันธ 

 ๑๘๗ รอยตรี  วิฑูรย  แดงพวง 

 ๑๘๘ รอยตรี  สมเกียรติ  อินจอหอ 

 ๑๘๙ รอยตรี  สมจิตร  กลอมกมล 

 ๑๙๐ รอยตรี  สมชาย  ใจสาร 

 ๑๙๑ รอยตรี  สรายุทธ  ดวงซาทม 

 ๑๙๒ รอยตรี  สิทธิพงศ  สถิตไชยนนท 

 ๑๙๓ รอยตรี  สุรฉัตร  ปานบุญหอม 

 ๑๙๔ รอยตรี  สุรชัย  นิลดานกลาง 

 ๑๙๕ รอยตรี  สุรศักดิ์  กลัญชัย 

 ๑๙๖ รอยตรี  อัตถกานต  วิชาเรือง 

 ๑๙๗ เรือตรี  มนูญ  ภูนพคุณ 

 ๑๙๘ เรือตรี  สุพรรณหงส  สีหะวงษ   

 ๑๙๙ เรือตรี  อุเทน  บรรยง 

 ๒๐๐ เรืออากาศตรี  ฐณนน  โตสม 

 ๒๐๑ เรืออากาศตรี  ลือศักดิ์  ทับทิมทอง 

 ๒๐๒ เรืออากาศตรี  วินัย  อาฆะโรจน 

 ๒๐๓ เรืออากาศตรี  อังคาร  กลับกมล 

 ๒๐๔ รอยตรีหญิง  ชนากานต  ทรัพยบัวทอง 

 ๒๐๕ รอยตรีหญิง  ปรียา  สําเนียงเสนาะ 

 ๒๐๖ รอยตรีหญิง  ศิริณัฐ  พิกุลนอย 

 ๒๐๗ รอยตรีหญิง  สมนึก  นัยเนตร 

 ๒๐๘ จาสิบเอก  กนกศักดิ์  ศิลปศร 

 ๒๐๙ จาสิบเอก  กนนท  บุญเลิศ 

 ๒๑๐ จาสิบเอก  กมลศักดิ์  วงศอนันต 

 ๒๑๑ จาสิบเอก  กอเกียรติ  บัวเล็ก 

 ๒๑๒ จาสิบเอก  กิตติกร  ซอนกล่ิน 

 ๒๑๓ จาสิบเอก  กิตติ์ธเนศ  ดิษฐธนานันต 

 ๒๑๔ จาสิบเอก  กิตติศักดิ์  วงศปุรเชษฐ 

 ๒๑๕ จาสิบเอก  กิตติศักดิ์  สารโชติ 

 ๒๑๖ จาสิบเอก  กิตติศักดิ์  อินตะยศ 

 ๒๑๗ จาสิบเอก  เกรียงไกร  กล่ันเจริญ 

 ๒๑๘ จาสิบเอก  เกรียงไกร  ตุษยะเดช 

 ๒๑๙ จาสิบเอก  เกียรติศักดิ์  ธรรมมามนต 

 ๒๒๐ จาสิบเอก  เกียรติศักดิ์  สุขจิตต 

 ๒๒๑ จาสิบเอก  เกียรติสิน  รัตนกลาง 

 ๒๒๒ จาสิบเอก  โกเมธ  อรุณศรี 

 ๒๒๓ จาสิบเอก  โกวิท  หอยปาน 

 ๒๒๔ จาสิบเอก  ไกรวุฒิ  มงคลประเสริฐ 

 ๒๒๕ จาสิบเอก  ขวัญชัย  แสงทอง 



 หนา   ๙ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๒๖ จาสิบเอก  คม  มิ่งขุนทศ 

 ๒๒๗ จาสิบเอก  คมสันต  อุปการะ 

 ๒๒๘ จาสิบเอก  ครองศักดิ์  รอบรู 

 ๒๒๙ จาสิบเอก  คัมภีร  จันทรประภา 

 ๒๓๐ จาสิบเอก  จตุคุณ  พงษสกุล 

 ๒๓๑ จาสิบเอก  จตุพงศ  ทิมรอด 

 ๒๓๒ จาสิบเอก  จตุพร  ทองจาง 

 ๒๓๓ จาสิบเอก  จตุพล  สุภาพันธ 

 ๒๓๔ จาสิบเอก  จักรกฤช  บุญอินทร 

 ๒๓๕ จาสิบเอก  จักรกฤษณ  แกวเจริญ 

 ๒๓๖ จาสิบเอก  จักรพงษ  อานไธสง 

 ๒๓๗ จาสิบเอก  จักรเพ็ชร  คนตรง 

 ๒๓๘ จาสิบเอก  จําลอง  กล่ินอุบล 

 ๒๓๙ จาสิบเอก  จิรพนธ  ชวงกระจาง 

 ๒๔๐ จาสิบเอก  จิระพงศ  พวกสันเทียะ 

 ๒๔๑ จาสิบเอก  ฉลอง  ดวงตะวงษ 

 ๒๔๒ จาสิบเอก  ฉัตรชัย  นักระนาด 

 ๒๔๓ จาสิบเอก  ฉัตรชัย  ศรีษา 

 ๒๔๔ จาสิบเอก  เฉลิม  แกวพิลา 

 ๒๔๕ จาสิบเอก  เฉลิมเกียรติ  สุขวัฒนทรัพย 

 ๒๔๖ จาสิบเอก  เฉลิมชน  ปดสําราญ 

 ๒๔๗ จาสิบเอก  เฉลิมศักดิ์  ทองมาก 

 ๒๔๘ จาสิบเอก  ชยันต  ศรีวิลัย 

 ๒๔๙ จาสิบเอก  ชโลธร  กิจอนันต 

 ๒๕๐ จาสิบเอก  ชัชวาล  ทองสิงห   

 ๒๕๑ จาสิบเอก  ชัยยุทธ  มั่นแน 

 ๒๕๒ จาสิบเอก  ชัยรัตน  ชินวร 

 ๒๕๓ จาสิบเอก  ชัยวัฒน  วัชรกมล 

 ๒๕๔ จาสิบเอก  ชาญชัย  รมธรรมรักษ 

 ๒๕๕ จาสิบเอก  ชาญชัย  ศรีบัวทอง 

 ๒๕๖ จาสิบเอก  ชาญยุทธ  นาคอินทร 

 ๒๕๗ จาสิบเอก  ชาตรี  พยุงชัยรัตน 

 ๒๕๘ จาสิบเอก  ชาตรี  มีสุข 

 ๒๕๙ จาสิบเอก  ชาติชาย  แกวประกิจ 

 ๒๖๐ จาสิบเอก  ชิษณุพงศ  ประมูลศิลป 

 ๒๖๑ จาสิบเอก  เชษฐา  ทรัพยเจริญดีแท 

 ๒๖๒ จาสิบเอก  เชิดชาย  สายโรจน 

 ๒๖๓ จาสิบเอก  ญาณสิทธิ์  มาลัย 

 ๒๖๔ จาสิบเอก  ณรงค  แกวพวงใหม 

 ๒๖๕ จาสิบเอก  ณรงค  สุขใจ 

 ๒๖๖ จาสิบเอก  ณรงคฤทธิ์  พุกบุญมี 

 ๒๖๗ จาสิบเอก  ณัฐกาญจน  ออนบํารุง 

 ๒๖๘ จาสิบเอก  ณัฐพงษ  ศิริพฤกษ 

 ๒๖๙ จาสิบเอก  ณุสรณ  บุญรอด 

 ๒๗๐ จาสิบเอก  ดําริ  พุกเจริญ 

 ๒๗๑ จาสิบเอก  ดุลยวิทย  นิลใบ 

 ๒๗๒ จาสิบเอก  ดุสิทธิ์  อินทวงษ 

 ๒๗๓ จาสิบเอก  ตฤณ  โมขศักดิ์ 

 ๒๗๔ จาสิบเอก  ไตรภพ  ชังเจริญ 

 ๒๗๕ จาสิบเอก  ถนอมจิต  กุลยะณีย 

 ๒๗๖ จาสิบเอก  ถิรคุณ  ชัยศิริมาศ 

 ๒๗๗ จาสิบเอก  ทแกลว  จรดล 



 หนา   ๑๐ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๗๘ จาสิบเอก  ทนงค  ธนะขวาง 

 ๒๗๙ จาสิบเอก  ทวี  ปูนมาก 

 ๒๘๐ จาสิบเอก  ทวีเดช  โอณาวัฒน 

 ๒๘๑ จาสิบเอก  ทวีศักดิ์  ไชยมหาบุตร 

 ๒๘๒ จาสิบเอก  ทศพร  แกวพวง 

 ๒๘๓ จาสิบเอก  ทศพล  โพธิ์ทอง 

 ๒๘๔ จาสิบเอก  ทัพไทย  เหมบุตร 

 ๒๘๕ จาสิบเอก  ทิตยติพงษ  ศรีเงินงาม 

 ๒๘๖ จาสิบเอก  ทินกรณ  นิยม 

 ๒๘๗ จาสิบเอก  ทิวา  คําอุน 

 ๒๘๘ จาสิบเอก  ทีระศักดิ์  เงินทรัพย 

 ๒๘๙ จาสิบเอก  เทอดศักดิ์  สาระบุตร 

 ๒๙๐ จาสิบเอก  เทิดเกียรติ  อยูนาน 

 ๒๙๑ จาสิบเอก  ธนกิจ  สามศรี 

 ๒๙๒ จาสิบเอก  ธนบดี  เวหา 

 ๒๙๓ จาสิบเอก  ธนวัฒน  หงษทอง 

 ๒๙๔ จาสิบเอก  ธนศักดิ์  กล่ินขจร 

 ๒๙๕ จาสิบเอก  ธนากร  รักษาสุวรรณ 

 ๒๙๖ จาสิบเอก  ธนาคาร  พัฒนกําพล 

 ๒๙๗ จาสิบเอก  ธนายุทธ  สุขจันทร 

 ๒๙๘ จาสิบเอก  ธนิสร  โสพันธ 

 ๒๙๙ จาสิบเอก  ธรรมนูญ  คุณะสันธิ 

 ๓๐๐ จาสิบเอก  ธรรมนูญ  มาทมาร 

 ๓๐๑ จาสิบเอก  ธรรมรัตน  ไทรพันธ 

 ๓๐๒ จาสิบเอก  ธรรศพงศ  อัครภัทรธรรม 

 ๓๐๓ จาสิบเอก  ธวัช  บุตรหงษ 

 ๓๐๔ จาสิบเอก  ธวัช  ลําคํา 

 ๓๐๕ จาสิบเอก  ธวัชชัย  จันทรแกมแกว 

 ๓๐๖ จาสิบเอก  ธวัชชัย  นิยม 

 ๓๐๗ จาสิบเอก  ธวัชชัย  มะลิซอน 

 ๓๐๘ จาสิบเอก  ธวัชชัย  วิจิตร 

 ๓๐๙ จาสิบเอก  ธัญญฤทธิ์  อําพรรัมย 

 ๓๑๐ จาสิบเอก  ธานี  ปุณยเกษมโรจน 

 ๓๑๑ จาสิบเอก  ธํารงค  คงพูล 

 ๓๑๒ จาสิบเอก  ธีรปภัสช  อาจสาริการ 

 ๓๑๓ จาสิบเอก  ธีรพันธุ  จันทรคํา 

 ๓๑๔ จาสิบเอก  ธีรวัฒน  เสมสมบูรณ 

 ๓๑๕ จาสิบเอก  ธีระพงษ  จันทรสิงห 

 ๓๑๖ จาสิบเอก  ธีระวัฒน  จุฑาเทพ 

 ๓๑๗ จาสิบเอก  ธีระวัฒน  ประพฤติธรรม 

 ๓๑๘ จาสิบเอก  ธีระวัฒน  สายขุน 

 ๓๑๙ จาสิบเอก  ธีระวิทย  ธรรมดา 

 ๓๒๐ จาสิบเอก  ธีรัชพงศพร  ย่ีสุนแสง 

 ๓๒๑ จาสิบเอก  นคร  วัชรินทรปรีชา 

 ๓๒๒ จาสิบเอก  นพดล  แนวตานาค 

 ๓๒๓ จาสิบเอก  นพดล  สําอางคทรง 

 ๓๒๔ จาสิบเอก  นพพร  แดงสวาง 

 ๓๒๕ จาสิบเอก  นพรัตน  แตงหนู 

 ๓๒๖ จาสิบเอก  นพรัตน  ศรีวะรมย 

 ๓๒๗ จาสิบเอก  นพฤทธิ์  ปะวะโค 

 ๓๒๘ จาสิบเอก  นรสิงห  ศรีวิโรจน 

 ๓๒๙ จาสิบเอก  นราธิป  วังอุดม 



 หนา   ๑๑ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๓๐ จาสิบเอก  นเรศ  งูทิพย 

 ๓๓๑ จาสิบเอก  นันทพงศ  กาบดี 

 ๓๓๒ จาสิบเอก  นันทพล  ดีเส็ง 

 ๓๓๓ จาสิบเอก  นิพล  ไชยเพชร 

 ๓๓๔ จาสิบเอก  นิพล  เวียงกมล 

 ๓๓๕ จาสิบเอก  นิพัฒน  บุญประดิษฐ 

 ๓๓๖ จาสิบเอก  นิยม  นามติราช 

 ๓๓๗ จาสิบเอก  นิรันดร  สุขเกษม 

 ๓๓๘ จาสิบเอก  บรรจบ  พิมสุคะ 

 ๓๓๙ จาสิบเอก  บรรเชษฐ  มะลิสุวรรณ 

 ๓๔๐ จาสิบเอก  บรรฑิต  ปานแดง 

 ๓๔๑ จาสิบเอก  บรรณสาร  คนขยัน 

 ๓๔๒ จาสิบเอก  บุญญฤทธิ์  จันทรขจร 

 ๓๔๓ จาสิบเอก  บุญทาน  ชารีพร 

 ๓๔๔ จาสิบเอก  บุญสง  พวงพันธ 

 ๓๔๕ จาสิบเอก  ปพนธีร  จันภิรักษ 

 ๓๔๖ จาสิบเอก  ประชา  ขันแข็ง 

 ๓๔๗ จาสิบเอก  ประสิทธิ์  ปนบุง 

 ๓๔๘ จาสิบเอก  ประสิทธิ์  สกุนนี 

 ๓๔๙ จาสิบเอก  ประหยัด  จารุสาร 

 ๓๕๐ จาสิบเอก  ประหยัด  รัตนวัฒนาพร 

 ๓๕๑ จาสิบเอก  ปรีชา  เรืองวิจิตร 

 ๓๕๒ จาสิบเอก  ปรีชา  สุปตติ 

 ๓๕๓ จาสิบเอก  ปรีเปรม  ดาสุข 

 ๓๕๔ จาสิบเอก  ปรียพงศ  ศรีมุกดา 

 ๓๕๕ จาสิบเอก  ปุณณรัตน  ถวาย 

 ๓๕๖ จาสิบเอก  พงศปกรณ  แกวจีน 

 ๓๕๗ จาสิบเอก  พงศภวัน  เย่ือใย 

 ๓๕๘ จาสิบเอก  พงษศักดิ์  สรางใจ 

 ๓๕๙ จาสิบเอก  พชร  เขมนาทนนท 

 ๓๖๐ จาสิบเอก  พรณรงค  เชือกรัมย 

 ๓๖๑ จาสิบเอก  พัชรวัฒน  เพ็ชรอาภรณ 

 ๓๖๒ จาสิบเอก  พัฒนพงษ  วงศประสิทธิ ์

 ๓๖๓ จาสิบเอก  พัศกร  ดมอุนดี 

 ๓๖๔ จาสิบเอก  พิชุตม  ทองจีน 

 ๓๖๕ จาสิบเอก  พิชิต  ปนตาถา 

 ๓๖๖ จาสิบเอก  พิเชฐ  สายงาม 

 ๓๖๗ จาสิบเอก  พิเชษฎ  เต็มยอด 

 ๓๖๘ จาสิบเอก  พิเชษฐ  กรกฏทอง 

 ๓๖๙ จาสิบเอก  พิทยา  กานพุดซา 

 ๓๗๐ จาสิบเอก  พิทยา  หมื่นประศักดิ์ 

 ๓๗๑ จาสิบเอก  พินิจ  สุขนาดี 

 ๓๗๒ จาสิบเอก  พีรศักดิ์  นุตะเรืองรุจน 

 ๓๗๓ จาสิบเอก  พีระ  รัตนประสาท 

 ๓๗๔ จาสิบเอก  พุฒิสรรค  ภิบาลวงษ 

 ๓๗๕ จาสิบเอก  ไพฑูรย  บุญมา 

 ๓๗๖ จาสิบเอก  ไพฑูรย  สุทธิพิพัฒน 

 ๓๗๗ จาสิบเอก  ไพบูลย  มาลาภิรมย 

 ๓๗๘ จาสิบเอก  ไพรลพ  ศิริวงษ 

 ๓๗๙ จาสิบเอก  ไพโรจน  กาบัว 

 ๓๘๐ จาสิบเอก  ภัทรพล  เดชฉาย 

 ๓๘๑ จาสิบเอก  ภัทรพล  น้ําดอกไม 



 หนา   ๑๒ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๘๒ จาสิบเอก  ภานุภณ  รัตนชัยฤกษ 

 ๓๘๓ จาสิบเอก  ภาสกร  กองขันธ 

 ๓๘๔ จาสิบเอก  ภุชงค  พริ้มพราย 

 ๓๘๕ จาสิบเอก  ภูเดช  พรมมาบุญ 

 ๓๘๖ จาสิบเอก  ภูมิธนสิฐ  ตุยวงศ 

 ๓๘๗ จาสิบเอก  มณี  บรรจงศิริ 

 ๓๘๘ จาสิบเอก  มนตรี  ใจยะสุ 

 ๓๘๙ จาสิบเอก  มนัส  แกวคํามา 

 ๓๙๐ จาสิบเอก  มัธยม  ศรีสารัตน 

 ๓๙๑ จาสิบเอก  มานิต  อุทุมมา 

 ๓๙๒ จาสิบเอก  มารุต  เณรยอด 

 ๓๙๓ จาสิบเอก  เมษา  หาญสนาม 

 ๓๙๔ จาสิบเอก  ยศนนท  ไชยสิงห 

 ๓๙๕ จาสิบเอก  ยอดดวง  เสลา 

 ๓๙๖ จาสิบเอก  ยุทธภูมิ  โสดา 

 ๓๙๗ จาสิบเอก  รณฤทธิ์  แจมกระจาง 

 ๓๙๘ จาสิบเอก  ราชัน  เทาสิงห 

 ๓๙๙ จาสิบเอก  ราเชนทร  แดงนา 

 ๔๐๐ จาสิบเอก  ฤทธิรงค  ลือชา 

 ๔๐๑ จาสิบเอก  ลาภ  มั่นปาน 

 ๔๐๒ จาสิบเอก  เลิศปรีชา  รอดสุทธิ 

 ๔๐๓ จาสิบเอก  โลหะ  โลหากาศ 

 ๔๐๔ จาสิบเอก  วรธน  พชรศรี 

 ๔๐๕ จาสิบเอก  วรวิทย  บุปผา 

 ๔๐๖ จาสิบเอก  วรัญู  เสริมหิรัญ 

 ๔๐๗ จาสิบเอก  วรา  ชนะพาล 

 ๔๐๘ จาสิบเอก  วราพล  เหมพัฒน 

 ๔๐๙ จาสิบเอก  วรินทร  แดนทอง 

 ๔๑๐ จาสิบเอก  วัชระ  ทองทิ 

 ๔๑๑ จาสิบเอก  วัชระพงษ  ไชยปรุง 

 ๔๑๒ จาสิบเอก  วัฒนะ  เฟองสินธุ 

 ๔๑๓ จาสิบเอก  วันเฉลิม  อินทโชติ 

 ๔๑๔ จาสิบเอก  วันนา  แกวอินทร 

 ๔๑๕ จาสิบเอก  วัลพล  ตวนสิงหกิจ 

 ๔๑๖ จาสิบเอก  วารุจน  วงศาขันธ 

 ๔๑๗ จาสิบเอก  วิชัย  การุญ 

 ๔๑๘ จาสิบเอก  วิชัย  นิรกิจ 

 ๔๑๙ จาสิบเอก  วิทธวัฒน  สรางนานอก 

 ๔๒๐ จาสิบเอก  วิทยา  ทองนพเกา 

 ๔๒๑ จาสิบเอก  วิทยา  ย่ิงบํารุง 

 ๔๒๒ จาสิบเอก  วิทยา  ย่ิงยืน 

 ๔๒๓ จาสิบเอก  วิทวัส  ก่ําเสริฐ 

 ๔๒๔ จาสิบเอก  วินัย  มะลิวัลย 

 ๔๒๕ จาสิบเอก  วินัย  ศักดิ์กุลบดี 

 ๔๒๖ จาสิบเอก  วิบูลย  โพธิ์ศรี 

 ๔๒๗ จาสิบเอก  วิบูลยศักดิ์  แสนศรี 

 ๔๒๘ จาสิบเอก  วิรศักดิ์  เนินสุทธิ 

 ๔๒๙ จาสิบเอก  วิวัฒน  มูลทองชุน 

 ๔๓๐ จาสิบเอก  วิษณุ  พันธุวัฒนา 

 ๔๓๑ จาสิบเอก  วิษณุ  เรียงทองหลาง 

 ๔๓๒ จาสิบเอก  วิสุทธิ์  มาลัย 

 ๔๓๓ จาสิบเอก  วีกิจ  ดําริหอนันต 
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 ๔๓๔ จาสิบเอก  วีระ  อองกุลนะ 

 ๔๓๕ จาสิบเอก  วีระพงศ  วงคพิทักษ 

 ๔๓๖ จาสิบเอก  วีระพล  เทียมกลาง 

 ๔๓๗ จาสิบเอก  วีระพัฒน  สีดา 

 ๔๓๘ จาสิบเอก  วีระยุทธ  เกิดมนต 

 ๔๓๙ จาสิบเอก  วุฒิชัย  คุณแสง   

 ๔๔๐ จาสิบเอก  วุฒิชัย  บูแกว 

 ๔๔๑ จาสิบเอก  ศักรินทร  นวลละออง 

 ๔๔๒ จาสิบเอก  ศิริพงษ  ใจฮวบ 

 ๔๔๓ จาสิบเอก  ศิริศักดิ์  พวงมีชัย 

 ๔๔๔ จาสิบเอก  ศิริศิลป  โสมา 

 ๔๔๕ จาสิบเอก  ศิลปชัย  จ่ันแจม 

 ๔๔๖ จาสิบเอก  ศุภกิจ  นาคกูล 

 ๔๔๗ จาสิบเอก  ศุภชัย  ดวงนิล 

 ๔๔๘ จาสิบเอก  ศุภชัย  พิริยะตระกูล 

 ๔๔๙ จาสิบเอก  ศุภฤกษ  นาคสวน 

 ๔๕๐ จาสิบเอก  สกล  ดีศรี 

 ๔๕๑ จาสิบเอก  สงวน  บุญเกิด 

 ๔๕๒ จาสิบเอก  สนธิ  แกวพวงใหม 

 ๔๕๓ จาสิบเอก  สม  แกวสวาง 

 ๔๕๔ จาสิบเอก  สมชาย  กระชัง 

 ๔๕๕ จาสิบเอก  สมชาย  เงินหลอ 

 ๔๕๖ จาสิบเอก  สมชาย  สมัครการ 

 ๔๕๗ จาสิบเอก  สมชาย  สุคนธเขต 

 ๔๕๘ จาสิบเอก  สมชาย  อินทรบํารุง 

 ๔๕๙ จาสิบเอก  สมบัติ  พืชนะ 

 ๔๖๐ จาสิบเอก  สมภพ  วิเชียรวรรณ 

 ๔๖๑ จาสิบเอก  สมภพ  ใสเรียน 

 ๔๖๒ จาสิบเอก  สมศักดิ์  โทนอก 

 ๔๖๓ จาสิบเอก  สยาม  เฟองประภัสสร 

 ๔๖๔ จาสิบเอก  สรรประสิทธิ์  ทับศรีแกว 

 ๔๖๕ จาสิบเอก  สราวุธ  มากขํา 

 ๔๖๖ จาสิบเอก  สราวุธ  สาวันดี 

 ๔๖๗ จาสิบเอก  สฤษดิ์  ศิริปญญา 

 ๔๖๘ จาสิบเอก  สัณฑวัฒน  ดีประดิษฐ 

 ๔๖๙ จาสิบเอก  สันติ  ไกรพล 

 ๔๗๐ จาสิบเอก  สันติชัย  กรเกษม 

 ๔๗๑ จาสิบเอก  สาคร  ธรรมคํา 

 ๔๗๒ จาสิบเอก  สายันต  หนองบัว 

 ๔๗๓ จาสิบเอก  สิทธิกร  งามวัน 

 ๔๗๔ จาสิบเอก  สิทธิชัย  ดิษบรรจง 

 ๔๗๕ จาสิบเอก  สิทธิชัย  ภาคแพทย 

 ๔๗๖ จาสิบเอก  สิทธิเดช  กมลพัฒนะ 

 ๔๗๗ จาสิบเอก  สิทธิพร  เรืองบุญสุข 

 ๔๗๘ จาสิบเอก  สิทธิศักดิ์  เทศกาล 

 ๔๗๙ จาสิบเอก  สืบสิทธิ์  สืบวงศคลาย 

 ๔๘๐ จาสิบเอก  สุชาติ  อรุณศักดิ์ 

 ๔๘๑ จาสิบเอก  สุทธิรักษ  เอี่ยมสุข 

 ๔๘๒ จาสิบเอก  สุธิเวทย  มาแกว 

 ๔๘๓ จาสิบเอก  สุนันท  พรานฟาน 

 ๔๘๔ จาสิบเอก  สุบิน  ลําแกว 

 ๔๘๕ จาสิบเอก  สุพจน  จันทรมาลา 
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 ๔๘๖ จาสิบเอก  สุภฤกษ  วงศเครือสอน 

 ๔๘๗ จาสิบเอก  สุรชัย  ไกรหาญ 

 ๔๘๘ จาสิบเอก  สุรชัย  แสงพิทักษ 

 ๔๘๙ จาสิบเอก  สุรพล  พิศเพ็ง 

 ๔๙๐ จาสิบเอก  สุรพิชญ  สารมะโน 

 ๔๙๑ จาสิบเอก  สุระ  พ่ึงพบ 

 ๔๙๒ จาสิบเอก  สุระศักดิ์ศรี  พลราชม 

 ๔๙๓ จาสิบเอก  สุวรรณดี  อยูยงค 

 ๔๙๔ จาสิบเอก  สุเวียง  ปสนา 

 ๔๙๕ จาสิบเอก  เสฏฐศิษฎ  เทียนประทีป 

 ๔๙๖ จาสิบเอก  เสฏฐาวุฒิ  จําเริญ 

 ๔๙๗ จาสิบเอก  เสนห  เนินกราง 

 ๔๙๘ จาสิบเอก  เสรัฐ  แกวโมกข 

 ๔๙๙ จาสิบเอก  เสริมวิทย  ชิดทวงษ 

 ๕๐๐ จาสิบเอก  แหลม  เจริญเรือง 

 ๕๐๑ จาสิบเอก  อดิศร  จุฬา 

 ๕๐๒ จาสิบเอก  อดิศร  บุณยทรรพ 

 ๕๐๓ จาสิบเอก  อดิศักดิ์  ละแมนชัย 

 ๕๐๔ จาสิบเอก  อดุลย  ภูสงา 

 ๕๐๕ จาสิบเอก  อทิติ  เสวกวิหารี 

 ๕๐๖ จาสิบเอก  อนุกูล  วันทองทักษ 

 ๕๐๗ จาสิบเอก  อนุกูล  หอมสุวรรณ 

 ๕๐๘ จาสิบเอก  อนุชา  วงศตลาดขวัญ 

 ๕๐๙ จาสิบเอก  อนุศักดิ์  สวนหนองปลิง 

 ๕๑๐ จาสิบเอก  อภิชาติ  แนนไธย 

 ๕๑๑ จาสิบเอก  อภิรักษ  ทิบัวพรรณ 

 ๕๑๒ จาสิบเอก  อรรถสิทธิ์  อยูภิญโญ 

 ๕๑๓ จาสิบเอก  อริยธัช  พุมเกตุ 

 ๕๑๔ จาสิบเอก  อวยชัย  ใจออน 

 ๕๑๕ จาสิบเอก  อัครราช  บุรกรณ 

 ๕๑๖ จาสิบเอก  อัฐกร  สาระศิริ 

 ๕๑๗ จาสิบเอก  อัฐพร  แสงชูชีพ 

 ๕๑๘ จาสิบเอก  อับดุล  คาน 

 ๕๑๙ จาสิบเอก  อาราม  ขุนหนังสือ 

 ๕๒๐ จาสิบเอก  อํานาจ  ทองศรีสมบูรณ 

 ๕๒๑ จาสิบเอก  อุดมศักดิ์  เจตนเสน 

 ๕๒๒ จาสิบเอก  อุเทน  เมืองแสง 

 ๕๒๓ จาสิบเอก  เอกชัย  พ่ึงศรี 

 ๕๒๔ จาสิบเอก  เอกลักษณ  ใจกลา 

 ๕๒๕ จาสิบเอก  เอกลักษณ  ลักษณะจินดา 

 ๕๒๖ จาสิบเอก  เอกลักษณ  เอมพงษ 

 ๕๒๗ พันจาเอก  เขมชาติ  จันทรสะอาด 

 ๕๒๘ พันจาเอก  คเชนทร  ชัยภักดิ์ 

 ๕๒๙ พันจาเอก  คุณากร  ประเสริฐศรี 

 ๕๓๐ พันจาเอก  จักรพล  ไชยบุดดี 

 ๕๓๑ พันจาเอก  ชัยยศ  งามญาติ 

 ๕๓๒ พันจาเอก  ณรงค  เรืองศรี 

 ๕๓๓ พันจาเอก  ทวิช  ดินปรางค 

 ๕๓๔ พันจาเอก  ทัศนัย  พัฒนมงคล 

 ๕๓๕ พันจาเอก  ธีรยุทธ  เปาพานิช 

 ๕๓๖ พันจาเอก  นัทภูมิ  เทอดเกียรติศักดิ์ 

 ๕๓๗ พันจาเอก  นิพนธ  สวรรคพรมราช 



 หนา   ๑๕ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๕๓๘ พันจาเอก  ประยุทธ  บุรี 

 ๕๓๙ พันจาเอก  ปรัชญา  แสงตามี 

 ๕๔๐ พันจาเอก  ปรีดา  จันทรเทียน 

 ๕๔๑ พันจาเอก  พงษศักดิ์  เนาวพิมาย 

 ๕๔๒ พันจาเอก  พีรพัฒน  ศิริพันธุ 

 ๕๔๓ พันจาเอก  ภูริสัณห  ลักขษร 

 ๕๔๔ พันจาเอก  ยศพนธ  ทองปญญา 

 ๕๔๕ พันจาเอก  รณกฤต  ทองเจริญ 

 ๕๔๖ พันจาเอก  วรเชษฐ  เหลืองอรามพานิช 

 ๕๔๗ พันจาเอก  วรวุฒิ  บานเย็น 

 ๕๔๘ พันจาเอก  วรุต  พลจันทร 

 ๕๔๙ พันจาเอก  วัฒนา  ขวัญมงคล 

 ๕๕๐ พันจาเอก  วิภัทร  อยูดี 

 ๕๕๑ พันจาเอก  วุฒิภัทร  ปนทอง 

 ๕๕๒ พันจาเอก  ศักดิ์ดา  จําปาทอง 

 ๕๕๓ พันจาเอก  ศิริวิทย  มณีปกรณ 

 ๕๕๔ พันจาเอก  สงวน  ไชยเพชร 

 ๕๕๕ พันจาเอก  สมชาย  วรรณโชติ 

 ๕๕๖ พันจาเอก  สรศักดิ์  ขวัญอยูเย็น 

 ๕๕๗ พันจาเอก  สําเภา  หนูรอด 

 ๕๕๘ พันจาเอก  สิรภพ  ศรีทองแท 

 ๕๕๙ พันจาเอก  สุทัศน  กาพยกลอน 

 ๕๖๐ พันจาเอก  สุรพล  ดิษฐเพชร 

 ๕๖๑ พันจาเอก  แสนทวี  สลางสิงห 

 ๕๖๒ พันจาเอก  เหรียญชัย  พลเหิม 

 ๕๖๓ พันจาเอก  โอภาส  วิจิตรแสง 

 ๕๖๔ พันจาเอก  อติกันต  อัสสลาม 

 ๕๖๕ พันจาอากาศเอก  กัมปนาท  ชัยวิเศษ 

 ๕๖๖ พันจาอากาศเอก  กิตติภพ  ภูทับทิม 

 ๕๖๗ พันจาอากาศเอก  กิติ  เภตรา 

 ๕๖๘ พันจาอากาศเอก  กิติวร  มณฑลพิทักษ 

 ๕๖๙ พันจาอากาศเอก  เกษมศักดิ์   

  ดวงชะอุม 

 ๕๗๐ พันจาอากาศเอก  คณน  เจริญยัง 

 ๕๗๑ พันจาอากาศเอก  จตุรงค  งามวาจา 

 ๕๗๒ พันจาอากาศเอก  จักรพันธ  เทศดนตรี 

 ๕๗๓ พันจาอากาศเอก  จิติวัฒน  ไพรศรี 

 ๕๗๔ พันจาอากาศเอก  จีระกาญจน   

  ผานะวงศ 

 ๕๗๕ พันจาอากาศเอก  เจณุพัฒน  วัดเผือก 

 ๕๗๖ พันจาอากาศเอก  เฉลียว  วนเทียน 

 ๕๗๗ พันจาอากาศเอก  ชญานนท  สิทธิราช 

 ๕๗๘ พันจาอากาศเอก  ชโนทิส   

  วองปรีชากุล 

 ๕๗๙ พันจาอากาศเอก  ชัยณรงค  ดีแกว 

 ๕๘๐ พันจาอากาศเอก  ชัยยงค  ถานะลุน 

 ๕๘๑ พันจาอากาศเอก  ชัยวัฒน  สําเภาทอง 

 ๕๘๒ พันจาอากาศเอก  ณภัทร  สุสิงห 

 ๕๘๓ พันจาอากาศเอก  ธนากร  โพธิ์จันทึก 

 ๕๘๔ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  มีสุข 

 ๕๘๕ พันจาอากาศเอก  นคร  หอมกระจุย 

 ๕๘๖ พันจาอากาศเอก  นันทภพ  แววเสียง 



 หนา   ๑๖ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๕๘๗ พันจาอากาศเอก  บุษกร  บัวเที่ยง 

 ๕๘๘ พันจาอากาศเอก  เบญจพล   

  ไทยเทียมสิงห 

 ๕๘๙ พันจาอากาศเอก  ปฏิพัฒน  พจนา 

 ๕๙๐ พันจาอากาศเอก  ประวิทย  สวางศรี 

 ๕๙๑ พันจาอากาศเอก  พิษณุ  บุญเนตร 

 ๕๙๒ พันจาอากาศเอก  พิสิษฐ  ชอขอด 

 ๕๙๓ พันจาอากาศเอก  ไพบูลย  จันทรานนท 

 ๕๙๔ พันจาอากาศเอก  มงคลชัย  สินสงวน 

 ๕๙๕ พันจาอากาศเอก  ยุทธศาสตร   

  ครองยุติ 

 ๕๙๖ พันจาอากาศเอก  รัฐนันท   

  อํามาตยโยธิน 

 ๕๙๗ พันจาอากาศเอก  วรสุวัฒน  ดอกเคน 

 ๕๙๘ พันจาอากาศเอก  วันชัย  โชติพนัส 

 ๕๙๙ พันจาอากาศเอก  วุฒิภัทร  อรุณภู 

 ๖๐๐ พันจาอากาศเอก  ศรีประไพ  ไดผล 

 ๖๐๑ พันจาอากาศเอก  สถาพร  แสงจันทร 

 ๖๐๒ พันจาอากาศเอก  สัจจา  ทองลอย 

 ๖๐๓ พันจาอากาศเอก  สันติภาพ  ทวงที 

 ๖๐๔ พันจาอากาศเอก  สิทธิพงษ  กัลปดี 

 ๖๐๕ พันจาอากาศเอก  สิทธิพล  อุนผาลา 

 ๖๐๖ พันจาอากาศเอก  สุรพล  สอนจันทึก 

 ๖๐๗ พันจาอากาศเอก  อธิพงษ  ทุมมานนท 

 ๖๐๘ พันจาอากาศเอก  อนันตพล  สุขขุม 

 ๖๐๙ พันจาอากาศเอก  อนุรัตน  แสงบุญ 

 ๖๑๐ พันจาอากาศเอก  อนุสรณ  ชางไม 

 ๖๑๑ พันจาอากาศเอก  อมรศักดิ์   

  จงจิตรกลาง 

 ๖๑๒ พันจาอากาศเอก  อิทธิพล  สุดกังวาน 

 ๖๑๓ พันจาอากาศเอก  อิสระ  หมั่นตลุง 

 ๖๑๔ พันจาอากาศเอก  เอกพงศ  สุระพันธ 

 ๖๑๕ จาสิบเอกหญิง  กรกช  ทองเรือนดี 

 ๖๑๖ จาสิบเอกหญิง  กรองแกว  จําเริญไกร 

 ๖๑๗ จาสิบเอกหญิง  กุสุมา  ทองจุย 

 ๖๑๘ จาสิบเอกหญิง  กุหลาบ  ศรีชมภู 

 ๖๑๙ จาสิบเอกหญิง  จิตติมา  สุทธิวรรณ 

 ๖๒๐ จาสิบเอกหญิง  ฉัตรเฉลา   

  เล่ือยกระโทก   

 ๖๒๑ จาสิบเอกหญิง  ชมนภัส   

  พิพัฒนพงศธร 

 ๖๒๒ จาสิบเอกหญิง  ชื่นจิตร  บุญพิทักษ 

 ๖๒๓ จาสิบเอกหญิง  ฐิตินันท  เปรมกาศ 

 ๖๒๔ จาสิบเอกหญิง  ณัฐวดี  กุลวงษ 

 ๖๒๕ จาสิบเอกหญิง  ธนาวดี  กลมเกลา 

 ๖๒๖ จาสิบเอกหญิง  นภาพร  คงทน 

 ๖๒๗ จาสิบเอกหญิง  นูรีดา  มะมิง 

 ๖๒๘ จาสิบเอกหญิง  ประนอม  แกวมะ 

 ๖๒๙ จาสิบเอกหญิง  เพ่ิมสิน  แสงพิทยา 

 ๖๓๐ จาสิบเอกหญิง  เยาวลักษณ   

  อาชีวปาริสุทธิ 

 ๖๓๑ จาสิบเอกหญิง  ลาวรรณ  กันพนภัย 



 หนา   ๑๗ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๖๓๒ จาสิบเอกหญิง  วรรณี   

  เทพอาสาพิทักษ 

 ๖๓๓ จาสิบเอกหญิง  ศรินรัตน   

  เจริญรัตนพงษ 

 ๖๓๔ จาสิบเอกหญิง  ศรีนะภา  แกวมุย 

 ๖๓๕ จาสิบเอกหญิง  ศศิวิมล  หวยหงษทอง 

 ๖๓๖ จาสิบเอกหญิง  ศิวนาถ  หาญปราบ 

 ๖๓๗ จาสิบเอกหญิง  สายสุนีย  จันทรแยม 

 ๖๓๘ จาสิบเอกหญิง  สุกัญญา  พริ้มพราย 

 ๖๓๙ จาสิบเอกหญิง  สุนิสา  กําลังหาญ 

 ๖๔๐ จาสิบเอกหญิง  อรุณรัตน  ปนนะรา 

 ๖๔๑ พันจาเอกหญิง  พัชรมนต  หมวดรุง 

 ๖๔๒ พันจาเอกหญิง  มาลี  เล็บครุฑ 

 ๖๔๓ พันจาเอกหญิง  สมทรง  นพชํานาญ 

 ๖๔๔ พันจาเอกหญิง  อุมาพร  มณีหลอสวัสดิ์ 

 ๖๔๕ พันจาอากาศเอกหญิง  จิระนันท   

  คําภูแสน 

 ๖๔๖ พันจาอากาศเอกหญิง  น้ําเงิน  ไทยแท 

 ๖๔๗ พันจาอากาศเอกหญิง  บุรมณ   

  จันทรเพ็ง 

 ๖๔๘ จาสิบโท  กฤษดากรณ  ธนสีลังกูร 

 ๖๔๙ จาสิบโท  คําแฝลง  บุญเทียม 

 ๖๕๐ จาสิบโท  พรณรงค  เชือกรัมย 

 ๖๕๑ จาสิบโท  สมพงษ  พ่ึงมา 

 ๖๕๒ จาสิบโท  สรรสิทธิ์  ชูสาย 

 ๖๕๓ จาสิบโท  สุขไพศาล  อนทอง 

 ๖๕๔ จาสิบโท  สุภรักษ  อุทรังษ 

 ๖๕๕ จาสิบโท  สุรศักดิ์  มหาชยานนท 

 ๖๕๖ จาสิบโท  แสงจันทร  วงษจันทร 

 ๖๕๗ พันจาโท  ทวีชัย  คลายแตง 

 ๖๕๘ จาสิบตรี  พงษพันธ  สวัสดี 

 ๖๕๙ จาสิบตรี  เวทิศ  เรืองสังข 

 ๖๖๐ พันจาตรี  ชานชัยนาท  ละหารเพชร 

 ๖๖๑ พันจาตรี  ประทีป  แสงสาคร 

 ๖๖๒ พันจาตรี  รณชัย  ตันวุฒิ 

 ๖๖๓ จาสิบตรีหญิง  มัณฑนา  บงคบุตร 

 ๖๖๔ สิบเอก  แฉลม  สอนสาสตร   

 ๖๖๕ สิบเอก  ธนารัชต  คงคา 

 ๖๖๖ สิบเอก  โลมฤทธิ์  ควันทอง 

 ๖๖๗ สิบเอก  สมบูรณ  แสงทา 

 ๖๖๘ สิบเอก  อภิชัย  ภูมิสุทธาผล 

 ๖๖๙ สิบเอก  อํานาจ  กาดีวงศ 

 ๖๗๐ จาเอก  กิตติศักดิ์  ชอบสูงเนิน 

 ๖๗๑ จาเอก  จงรักษ  จิตภักดี   

 ๖๗๒ จาเอก  สุรชาติ  แยมเพชร 

 ๖๗๓ สิบโท  ชาญชัย  เอี่ยมพวง 

 ๖๗๔ สิบโท  สานิตย  ดากระบุศย 

 ๖๗๕ สิบโท  อดิศักดิ์  ทํามา 

 ๖๗๖ สิบตรี  ชัยยุทธ  กล่ินจันทร 

 ๖๗๗ สิบตรี  ทนงศักดิ์  แสงวิเศษ 

 ๖๗๘ สิบตรี  ภาสกร  ชมชื่น 

 ๖๗๙ สิบตรี  วิวัฒน  อินทิม 

 ๖๘๐ สิบตรี  สุนทร  มากงลาด 

 ๖๘๑ สิบตรี  อรรคพล  สุขเจริญ 



 หนา   ๑๘ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

กองทัพบก 

 ๑ พันเอก  กองกิตติ  ดวงนิมิตร 

 ๒ พันเอก  กิตติพงษ  เนื่องชมภู 

 ๓ พันเอก  เกรียงศักดิ์  กานดา 

 ๔ พันเอก  เจนตศักดิ์  ไชยเกิด 

 ๕ พันเอก  ชนินทร  โพธิ์พูนศักดิ์ 

 ๖ พันเอก  ชัชวินทร  สรอยทอง 

 ๗ พันเอก  ชัยณรงค  สุภาพันธ 

 ๘ พันเอก  ชัยธัช  ย้ิมทิม 

 ๙ พันเอก  ชัยพร  สุวรรณโสภณศิริ 

 ๑๐ พันเอก  ชาคริต  สุทธารมณ 

 ๑๑ พันเอก  ชาญณรงค  สมัครการ 

 ๑๒ พันเอก  เชฏฐ  กิจวัฒนา 

 ๑๓ พันเอก  ฐานันตรีย  เปาวรัตน 

 ๑๔ พันเอก  ฐิตวัชร  เสถียรทิพย 

 ๑๕ พันเอก  ทัดเทพ  บุญนวม 

 ๑๖ พันเอก  ทิศากร  ยูวะเวส 

 ๑๗ พันเอก  ธรณัส  บํารุงกิจ 

 ๑๘ พันเอก  นพอนันต  โภคินภควัฒน 

 ๑๙ พันเอก  นําพล  ไพบูลยฐิติพรชัย 

 ๒๐ พันเอก  ปฏิกรณ  เอี่ยมละออ 

 ๒๑ พันเอก  ปฏิภาณ  ศรีวรรณรัตน 

 ๒๒ พันเอก  ปฐวี  ศรีสุข 

 ๒๓ พันเอก  ประเสริฐ  สุนันทชัยกุล 

 ๒๔ พันเอก  ปรัชญา  อารีกุล 

 ๒๕ พันเอก  พงศฤทธิ์  ภวังคะนันท 

 ๒๖ พันเอก  พงษณภพ  ฉ่ําศิริ 

 ๒๗ พันเอก  พณวรรธน  โรจนวิภาต 

 ๒๘ พันเอก  พยัคฆพล  คุมแสง 

 ๒๙ พันเอก  พิสิษฐ  ผาสุข 

 ๓๐ พันเอก  พีรยศ  กิตติโสภณ 

 ๓๑ พันเอก  ภวัต  มูลเสนา 

 ๓๒ พันเอก  ภาส  วงศสารภี 

 ๓๓ พันเอก  มนตรี  พูลทวี 

 ๓๔ พันเอก  ยุทธศักดิ์  กองชาง 

 ๓๕ พันเอก  ฤทธิกร  การะเวก 

 ๓๖ พันเอก  วรรณวิทย  รงคเรือง 

 ๓๗ พันเอก  วิฑูรย  จิระวัฒนะภัณฑ 

 ๓๘ พันเอก  วิทวัส  โพธิสุข 

 ๓๙ พันเอก  วินัย  ลําโครัตน 

 ๔๐ พันเอก  ศุภโชค  นิจสุนกิจ 

 ๔๑ พันเอก  สนธยา  แกวกูล 

 ๔๒ พันเอก  สมจิตร  เทียมจรรยา 

 ๔๓ พันเอก  สมพร  ปุจฉากาญจน 

 ๔๔ พันเอก  สมหมาย  เฉยเจริญ 

 ๔๕ พันเอก  สันติพงษ  มั่นคงดี 

 ๔๖ พันเอก  สาธิต  อูวิจิตร 

 ๔๗ พันเอก  สาโรช  ธรรมปรีชา 

 ๔๘ พันเอก  สาโรช  บุญญาพิชิตเดโช 

 ๔๙ พันเอก  สาวิน  รุจาคม 

 ๕๐ พันเอก  สิฐิจักษ  รมโพธิ์ชี 



 หนา   ๑๙ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๕๑ พันเอก  สุชญาณ  ศรีตระกูล 

 ๕๒ พันเอก  สุทธิศักดิ์  พรรคเจริญ 

 ๕๓ พันเอก  สุริยะ  ทองเพชร 

 ๕๔ พันเอก  เสกสรรค  โพทิพยวงศ 

 ๕๕ พันเอก  อณุศิษย  พรมมาตย 

 ๕๖ พันเอก  อนันตชัย  อยูแสง 

 ๕๗ พันเอก  อรรถสิทธิ  บุญวัฒน 

 ๕๘ พันเอก  อัครเดช  ศิริชัย 

 ๕๙ พันเอก  อัครสิทธิ์  ปะกิระตา 

 ๖๐ พันเอก  อํานาจ  ไกรสงคราม 

 ๖๑ พันเอก  อุเทน  เอี่ยมสอาด 

 ๖๒ พันโท  กมล  ขจรบุญ 

 ๖๓ พันโท  กมลภัส  อุดมพันธุ 

 ๖๔ พันโท  กฤตพันธ  เชิงชาญฤทธา 

 ๖๕ พันโท  กษิภัท  เอี่ยมโหมด 

 ๖๖ พันโท  กิจจา  จําปาศรี 

 ๖๗ พันโท  กิจจา  ปญญาพร 

 ๖๘ พันโท  กิตติพงษ  กําธรเจริญ 

 ๖๙ พันโท  กิตติภณ  อนันตสุรกาจ 

 ๗๐ พันโท  กิติภัทร  พันธพาณิชย 

 ๗๑ พันโท  กิติศักดิ์  แสนประเสริฐ 

 ๗๒ พันโท  เกริกไกร  เอมพันธุ 

 ๗๓ พันโท  เกียรติศักดิ์  จารุวัตร 

 ๗๔ พันโท  โกศล  การินทรรัตน 

 ๗๕ พันโท  ไกรพินิช  วาเล็กบุตร 

 ๗๖ พันโท  ไกศิน  สาสุนีย 

 ๗๗ พันโท  ขวัญชัย  พงษอราม 

 ๗๘ พันโท  ขวัญชัย  มโนรัตนา 

 ๗๙ พันโท  จตุพร  ธานีพัฒน 

 ๘๐ พันโท  จักรพันธ  พุฒสุวรรณ 

 ๘๑ พันโท  จัตุรพร  ปฐมจินดา 

 ๘๒ พันโท  จารุวัฒน  ญาติ 

 ๘๓ พันโท  จารุวัฒน  แหงหน 

 ๘๔ พันโท  จิตกานต  อรรคธรรม 

 ๘๕ พันโท  จิรัฎฐ  แทนงิ้ว 

 ๘๖ พันโท  จุฑากาญจน  รวยอาจิณ 

 ๘๗ พันโท  เจษฎา  ศรีเพ็ชร 

 ๘๘ พันโท  เฉลิมพล  เทโหปการ 

 ๘๙ พันโท  เฉลิมพล  ศรีทะ 

 ๙๐ พันโท  ชลาพันธุ  ศรีอาภรณ 

 ๙๑ พันโท  ชวอรรถ  วงษมณี 

 ๙๒ พันโท  ชัยกฤต  ชรารัตน 

 ๙๓ พันโท  ชายแดน  เกาะแกว 

 ๙๔ พันโท  ชาล  ศิริวรรณยา 

 ๙๕ พันโท  ชํานาญนิติ์  รุงพราย 

 ๙๖ พันโท  ชิติสรรค  รุงเรือง 

 ๙๗ พันโท  ชูชีพ  สียางนอก 

 ๙๘ พันโท  เชิดศักดิ์  พรหมลังค 

 ๙๙ พันโท  ฐปนัตว  จันทราภาส 

 ๑๐๐ พันโท  ฐิติวัฒน  ชางประดับ 

 ๑๐๑ พันโท  ณปพร  สวยกลาง 

 ๑๐๒ พันโท  ณพล  วิหารธรรมเม 



 หนา   ๒๐ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๐๓ พันโท  ณรงคศักดิ์  เจษฎาภัทรกุล 

 ๑๐๔ พันโท  ณัฐพงศ  บัวจันทร 

 ๑๐๕ พันโท  ณัฐพล  สถาวโรดม 

 ๑๐๖ พันโท  ณัฐวุฒิ  เอี่ยมสูงเนิน 

 ๑๐๗ พันโท  เดชวิจิตร  สุวรรณภักดี 

 ๑๐๘ พันโท  ถาวร  กาญจนปรีชากร 

 ๑๐๙ พันโท  ทนงศักดิ์  ดิษฐขํา 

 ๑๑๐ พันโท  ทวีศักดิ์  อมรสถิตย 

 ๑๑๑ พันโท  เทพนิมิต  สุดคิด 

 ๑๑๒ พันโท  เทพฤทธิ์  รัฐฤทธิ์ธํารง 

 ๑๑๓ พันโท  เทอดพงศ  กลันทะกะสุวรรณ 

 ๑๑๔ พันโท  ธง  พงษหาญยุทธ 

 ๑๑๕ พันโท  ธงชัย  ศรีทองคํา 

 ๑๑๖ พันโท  ธนาธิป  วิปุลานุสาสน 

 ๑๑๗ พันโท  ธนู  กรานบุญ 

 ๑๑๘ พันโท  ธันวิทย  ยมจินดา 

 ๑๑๙ พันโท  ธานินทร  พิรุณเนตร 

 ๑๒๐ พันโท  ธีธัช  สุขโข 

 ๑๒๑ พันโท  ธีรชล  มหาวรรณ 

 ๑๒๒ พันโท  ธีรเดช  มีกล่ินหอม 

 ๑๒๓ พันโท  นครินทร  เย่ียมรัมย 

 ๑๒๔ พันโท  นนท  จุลานนท 

 ๑๒๕ พันโท  นภดล  ทวีไทย 

 ๑๒๖ พันโท  นรเศรษฐ  กิตตินรเศรษฐ 

 ๑๒๗ พันโท  นิติ  เมธีศิริวัฒน 

 ๑๒๘ พันโท  นิธิพัทธ  ศรีนนท 

 ๑๒๙ พันโท  นิพนธ  กิมใชยง 

 ๑๓๐ พันโท  นิรัฐกานต  ขันตะ 

 ๑๓๑ พันโท  นุรักษ  ราชรักษ 

 ๑๓๒ พันโท  เนตรรัตนะ  จุลเนตร 

 ๑๓๓ พันโท  เนาวพงษ  พงษเจริญชัย 

 ๑๓๔ พันโท  ไนยรัฐ  ประสงคสุข 

 ๑๓๕ พันโท  บัญชาชิต  แสนสุนนท 

 ๑๓๖ พันโท  บุญวัฒน  จันทรมานนท 

 ๑๓๗ พันโท  ปณิธิ  แดงชู 

 ๑๓๘ พันโท  ประทีป  สุพรรณโรจน 

 ๑๓๙ พันโท  ประสงค  โอวาทฬารพร 

 ๑๔๐ พันโท  ประสาร  ศิริพันธ 

 ๑๔๑ พันโท  ประเสริฐ  ตาละลักษมณ 

 ๑๔๒ พันโท  ปรัชญา  คุมฉายา 

 ๑๔๓ พันโท  ปริญญา  จิยะจันทน 

 ๑๔๔ พันโท  ปานเทพ  ขันธสะอาด 

 ๑๔๕ พันโท  ปยวิทย  ชนะชัย 

 ๑๔๖ พันโท  ปยศักดิ์  สายธนู 

 ๑๔๗ พันโท  ปยะ  รุจกิจยานนท 

 ๑๔๘ พันโท  ผดุงเกียรติ  เชาวนกระแสสินธุ 

 ๑๔๙ พันโท  เผาศิริ  พงศเหลาขํา 

 ๑๕๐ พันโท  ไผ  บุญศิริ 

 ๑๕๑ พันโท  พงศธร  วงศสายัณห 

 ๑๕๒ พันโท  พงศพันธุ  อิ่มเจริญ 

 ๑๕๓ พันโท  พนา  กลํ่าคํา 

 ๑๕๔ พันโท  พศวีร  ขวัญชวย 



 หนา   ๒๑ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๕๕ พันโท  พัฒนพล  พรเกิด 

 ๑๕๖ พันโท  พัสกร  เกษสมบูรณ 

 ๑๕๗ พันโท  พิทักษชัย  กิ่งเกษ 

 ๑๕๘ พันโท  พีรพัฒน  ราชพิบูลย 

 ๑๕๙ พันโท  พีระพงศ  กล่ินอินทร 

 ๑๖๐ พันโท  พูนทวี  พรพานิช 

 ๑๖๑ พันโท  ไพรรัตน  ดาษดา 

 ๑๖๒ พันโท  ภัทรพล  แววสอน 

 ๑๖๓ พันโท  ภาณุวัฒน  สุคชเดช 

 ๑๖๔ พันโท  ภาณุวัฒน  เหมือนจอย 

 ๑๖๕ พันโท  ภานุพันธ  อินทรพรหม 

 ๑๖๖ พันโท  ภีศเดช  รักการดี 

 ๑๖๗ พันโท  ภูมินทร  บุญเพ็ง 

 ๑๖๘ พันโท  มงคลชัย  มะเฟอง 

 ๑๖๙ พันโท  มนตรวี  อินทรศิริ 

 ๑๗๐ พันโท  เมธา  อึ้งอภินันท 

 ๑๗๑ พันโท  ไมตรี  พัฒนะวาณิชนันท 

 ๑๗๒ พันโท  ยศ  ทองหลอ 

 ๑๗๓ พันโท  ยศพล  ใยอยู 

 ๑๗๔ พันโท  ยุทธชัย  ปนสถาพร 

 ๑๗๕ พันโท  ยุทธพล  ศรีหานนท 

 ๑๗๖ พันโท  รพีพงศ  คําวิลัย 

 ๑๗๗ พันโท  รพีพงศ  ทองฟุก 

 ๑๗๘ พันโท  รวิศ  สุวรรณแสง 

 ๑๗๙ พันโท  รัฐศิริ  ศรีสวาสดิ์ 

 ๑๘๐ พันโท  ราชพล  ทองอารีย 

 ๑๘๑ พันโท  รุง  บุญวรรณ 

 ๑๘๒ พันโท  เลอปรัชญ  มังกรกนกพงศ 

 ๑๘๓ พันโท  วชิระ  ศิริรณรงค 

 ๑๘๔ พันโท  วนา  แสงสระศรี 

 ๑๘๕ พันโท  วรชิน  เยาวรัตน 

 ๑๘๖ พันโท  วัฒนชัย  รอสมิง 

 ๑๘๗ พันโท  วันชัย  ศรีสังวาลย 

 ๑๘๘ พันโท  วันปรีดี  ตันเสนีย 

 ๑๘๙ พันโท  วันปย  แกวเกษ 

 ๑๙๐ พันโท  วินัย  ดํารงศักดิ์ 

 ๑๙๑ พันโท  วีรเดช  วรรณศิลป 

 ๑๙๒ พันโท  ศักดิ์พินิจ  เฉลยสรรพ 

 ๑๙๓ พันโท  ศิรพล  ปตุทิพย 

 ๑๙๔ พันโท  ศุภชัย  ขจัดภัย 

 ๑๙๕ พันโท  สกลชัย  สกลพัฒนานนท 

 ๑๙๖ พันโท  สกุลเชษฐ  แกวมาคูณ 

 ๑๙๗ พันโท  สถาพร  พางาม 

 ๑๙๘ พันโท  สนธยา  สุริยะไชย 

 ๑๙๙ พันโท  สมบัติ  กานดา 

 ๒๐๐ พันโท  สมบัติ  บุญจันทร 

 ๒๐๑ พันโท  สมภพ  เจริญพร 

 ๒๐๒ พันโท  สมรรถชัย  สิริสัมพันธ 

 ๒๐๓ พันโท  สมหมาย  พรรษา 

 ๒๐๔ พันโท  สรายุทธ  เหล็งเอี่ยม 

 ๒๐๕ พันโท  สฤษดิ์  ลาวัณยวิสุทธิ์ 

 ๒๐๖ พันโท  สารเดช  เขื่องศิริกุล 



 หนา   ๒๒ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๐๗ พันโท  สิทธาพันธ  มั่นชูพงศ 

 ๒๐๘ พันโท  สิทธิ  มณีรัตน 

 ๒๐๙ พันโท  สิริชัย  เอื้อบุณยะนันท 

 ๒๑๐ พันโท  สิริโรจน  ปยะโชติ 

 ๒๑๑ พันโท  สุขี  แกวยก 

 ๒๑๒ พันโท  สุดพัฒนากร  สิทธิพิสัย 

 ๒๑๓ พันโท  สุทธิเดช  ศีลบุตร 

 ๒๑๔ พันโท  สุพจน  โพยนอก 

 ๒๑๕ พันโท  สุพจน  สวาคฆพรรณ 

 ๒๑๖ พันโท  สุพรรณ  รอยพุทธ 

 ๒๑๗ พันโท  สุรพงษ  เดชดํารงปรีชา 

 ๒๑๘ พันโท  สุรศักดิ์  พ่ึงแยม 

 ๒๑๙ พันโท  สุรัตน  ลูกเสือ 

 ๒๒๐ พันโท  สุริวัชร  อัครพรเดชาพงษ 

 ๒๒๑ พันโท  องอาจ  พฤทธิภาส 

 ๒๒๒ พันโท  อณิวัชร  นิ่มศิริ 

 ๒๒๓ พันโท  อดิศักดิ์  โชวิเชียร 

 ๒๒๔ พันโท  อนันดร  วงศธีระสุต 

 ๒๒๕ พันโท  อนุชา  ศรีชาติ 

 ๒๒๖ พันโท  อนุวัตร  เก็บรักษา 

 ๒๒๗ พันโท  อภิรักษ  แสงกระสินธ 

 ๒๒๘ พันโท  อมร  พงษสุพรรณ 

 ๒๒๙ พันตรี  อรรถพล  หวานฉ่ํา 

 ๒๓๐ พันโท  อริยวรรษ  มาลาหอม 

 ๒๓๑ พันโท  อัครรัฐ  ธนสรวิศย 

 ๒๓๒ พันโท  อาทมาต  เนติ 

 ๒๓๓ พันโท  อาทิตย  ดอกชา 

 ๒๓๔ พันโท  อานันท  อรุณวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๒๓๕ พันโท  อํานาจ  เมฆชมภู 

 ๒๓๖ พันโท  อํานาจ  วชิรศักดิ์โสภานะ 

 ๒๓๗ พันโท  อิศรา  ถูนาแกว 

 ๒๓๘ พันโท  อิสระ  สมพร 

 ๒๓๙ พันโท  อุรวิศ  มนัสประเสริฐ 

 ๒๔๐ พันโท  เอกพงษ  กฤตยาเกียรติชุติ 

 ๒๔๑ พันโท  เอกลักษณ  อินทรโฆษิต 

 ๒๔๒ พันโท  ไอศูรย  สิรินิตย 

 ๒๔๓ พันตรี  กชพงศ  ภูมิศิริไพบูลย 

 ๒๔๔ พันตรี  กชภูมิ  พลคาสกุล 

 ๒๔๕ พันตรี  กนิษฐ  ถาคํา 

 ๒๔๖ พันตรี  กมลศาสตร  คําตานุวงศ 

 ๒๔๗ พันตรี  กรกช  ทองทรัพย 

 ๒๔๘ พันตรี  กรกช  อยูยืด 

 ๒๔๙ พันตรี  กรกต  ผองศรี 

 ๒๕๐ พันตรี  กรกษม  ประสงคดี 

 ๒๕๑ พันตรี  กรินทร  อุตสาหะ 

 ๒๕๒ พันตรี  กฤติน  แสงสวาง 

 ๒๕๓ พันตรี  กฤษณะ  พุมพูน 

 ๒๕๔ พันตรี  กฤษณะ  ภูริวัฒนโยธิน 

 ๒๕๕ พันตรี  กานตศักดิ์  บูรณปรีชา 

 ๒๕๖ พันตรี  การุณ  แจงถิ่นปา 

 ๒๕๗ พันตรี  กิตติภูมิ  สุริโยดร 

 ๒๕๘ พันตรี  กิติศักดิ์  มงคลชาติ 



 หนา   ๒๓ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๕๙ พันตรี  เกรียงไกร  เพ็ชรสีนวล 

 ๒๖๐ พันตรี  เกรียงไกร  เอี่ยมคง 

 ๒๖๑ พันตรี  คมเจษฎา  วงศประณุท 

 ๒๖๒ พันตรี  คมสันต  ศรีรี 

 ๒๖๓ พันตรี  คีริศวร  เพ็ชรสดศิลป 

 ๒๖๔ พันตรี  โฆสิต  แกวดวง 

 ๒๖๕ พันตรี  จรุง  เรืองรักษ 

 ๒๖๖ พันตรี  จักรกฤษณ  แกวพิลูน 

 ๒๖๗ พันตรี  จักรกฤษณ  ชวยพันธุ 

 ๒๖๘ พันตรี  จักรพงษ  สอดสี 

 ๒๖๙ พันตรี  จักรพรรดิ  มวนเงิน 

 ๒๗๐ พันตรี  จํานงค  ชาญพินิจ 

 ๒๗๑ พันตรี  จิรจํานงค  โกษาวัง 

 ๒๗๒ พันตรี  จิรชัย  ชูชวย 

 ๒๗๓ พันตรี  จิรเดช  เล็กไมนอย 

 ๒๗๔ พันตรี  จิรภัทร  คงคุณานันท 

 ๒๗๕ พันตรี  จิรเมธ  กองแกว 

 ๒๗๖ พันตรี  เจษฎา  เนตรธุวกุล 

 ๒๗๗ พันตรี  ฉกาจ  อาทิตย 

 ๒๗๘ พันตรี  เฉลิมศักดิ์  พุฒตาล 

 ๒๗๙ พันตรี  ชนมเจริญ  บุนนาค 

 ๒๘๐ พันตรี  ชนศักดิ์  หทัยอารียรักษ 

 ๒๘๑ พันตรี  ชนินทร  เอี่ยมวิบูลย 

 ๒๘๒ พันตรี  ชลิทธิ์  ไชยเดชกําจร 

 ๒๘๓ พันตรี  ชวณิชย  ชนินทรอารักษ 

 ๒๘๔ พันตรี  ชวนิต  กะฐิน 

 ๒๘๕ พันตรี  ชัชวาล  กลาวิกรณ 

 ๒๘๖ พันตรี  ชัชวาล  ไชยยศ 

 ๒๘๗ พันตรี  ชัชวาลย  วราพันธุ 

 ๒๘๘ พันตรี  ชัยชาญ  ชินเจริญธรรม 

 ๒๘๙ พันตรี  ชัยพฤกษ  ทองนะ 

 ๒๙๐ พันตรี  ชัยรัตน  ชัชรัตน 

 ๒๙๑ พันตรี  ชัยวัฒน  จันลี 

 ๒๙๒ พันตรี  ชัยสิทธิ์  บํารุงสานต 

 ๒๙๓ พันตรี  ชัยสิทธิ์  ปาลวัฒน 

 ๒๙๔ พันตรี  ชาญวิทย  โพธิ์งามวงศ 

 ๒๙๕ พันตรี  ชิตพล  จิระรัตนพิศาล 

 ๒๙๖ พันตรี  ชิน  สายสอาด 

 ๒๙๗ พันตรี  โชคชัย  ทองจันทา 

 ๒๙๘ พันตรี  ญาณินภ  ปล้ืมอารมย 

 ๒๙๙ พันตรี  ณคุณ  วรชิราภรณ 

 ๓๐๐ พันตรี  ณรงวิทย  ทาววังใน 

 ๓๐๑ พันตรี  ณัชวิทย  แขงเพ็ญแข 

 ๓๐๒ พันตรี  ณัฏฐภาคิน  โกมลอภิศักดิ์ 

 ๓๐๓ พันตรี  ณัฐพงษ  มณีนาค 

 ๓๐๔ พันตรี  ณัฐพล  ทัพวัฒน 

 ๓๐๕ พันตรี  ณัฐพล  อนันตธนวัฒน 

 ๓๐๖ พันตรี  ณัฐภูมิ  ฉัตรภูมิ 

 ๓๐๗ พันตรี  เณ็ตร  เบ็ญจะปก 

 ๓๐๘ พันตรี  เดชชนะ  อินทะจักร 

 ๓๐๙ พันตรี  ตอพงษ  ชํานาญอาสา 

 ๓๑๐ พันตรี  ตุลานนท  ยะปญญา 



 หนา   ๒๔ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๑๑ พันตรี  ทชากร  สุวรรณชื่น 

 ๓๑๒ พันตรี  ทรงเทพ  เทียนทอง 

 ๓๑๓ พันตรี  ทรงยศ  ทองศรี 

 ๓๑๔ พันตรี  ทวี  ดอนวิจิตร 

 ๓๑๕ พันตรี  ทวีทรัพย  พุทธิวนิช 

 ๓๑๖ พันตรี  ทวีศักดิ์  สาคร 

 ๓๑๗ พันตรี  ทินกร  ปะละนัชสุข 

 ๓๑๘ พันตรี  ธนชัย  ธนพิทักษ 

 ๓๑๙ พันตรี  ธนรัชต  มณีวงศ 

 ๓๒๐ พันตรี  ธนวัฒน  นาคอิ่ม 

 ๓๒๑ พันตรี  ธนัชพันธ  เอกสิทธิเกิดกุล 

 ๓๒๒ พันตรี  ธนา  พรหมจันทร 

 ๓๒๓ พันตรี  ธนา  เวชนุเคราะห 

 ๓๒๔ พันตรี  ธนา  สุรโชติ 

 ๓๒๕ พันตรี  ธเนศ  พงศวิพัฒน 

 ๓๒๖ พันตรี  ธารนรินทร  บํารุงภักดี 

 ๓๒๗ พันตรี  ธีรภัทร  ใจประสาท 

 ๓๒๘ พันตรี  ธีรรัฐ  เกียรติอภิวสุ 

 ๓๒๙ พันตรี  ธีรศักดิ์  ตั้งวงษเลิศ 

 ๓๓๐ พันตรี  ธีระพงษ  จิระโภคิน 

 ๓๓๑ พันตรี  นนธวัช  ฉ่ําแฉลม 

 ๓๓๒ พันตรี  นัตพงษ  แพไชยพันธ 

 ๓๓๓ พันตรี  นาวิน  กุลไทย 

 ๓๓๔ พันตรี  นิกร  เชาวลิต 

 ๓๓๕ พันตรี  นิวัช  สังขดี 

 ๓๓๖ พันตรี  ปฐมพล  วงพิเดช 

 ๓๓๗ พันตรี  ปรเมษฐ  เวียงวงษ 

 ๓๓๘ พันตรี  ประยุทธ  ปนกุมภีร 

 ๓๓๙ พันตรี  ประวิทย  บํารุงรักษ 

 ๓๔๐ พันตรี  ปรีชา  วงศสาขา 

 ๓๔๑ พันตรี  ปรีดมน  ผองใส 

 ๓๔๒ พันตรี  ปวิณ  คชเสนี 

 ๓๔๓ พันตรี  ปองรัฐ  แยมงามเรียบ 

 ๓๔๔ พันตรี  ปยะ  แสงไพโรจน 

 ๓๔๕ พันตรี  พงศกรณ  อบมา 

 ๓๔๖ พันตรี  พลธร  วรธํารง 

 ๓๔๗ พันตรี  พลากร  ผูกไมตรี 

 ๓๔๘ พันตรี  พัฒนรัตน  วันวัฒนกิจ 

 ๓๔๙ พันตรี  พิฆราช  สุริยะ 

 ๓๕๐ พันตรี  พีรพัฒน  พันสาง 

 ๓๕๑ พันตรี  พีรพัฒน  วัฒนาพิริยะ 

 ๓๕๒ พันตรี  พุฒิพงศ  ฤทธิเพชรอัมพร 

 ๓๕๓ พันตรี  ภาณุวัชร  ปทมวงศ 

 ๓๕๔ พันตรี  ภิฌานันท  วงศชาวจันท 

 ๓๕๕ พันตรี  ภุชงค  ลีติรัตนนัยน 

 ๓๕๖ พันตรี  ภูมิสิน  สอนสุภาพ 

 ๓๕๗ พันตรี  ภูริพันธ  จิรางกูร 

 ๓๕๘ พันตรี  มนัส  บุญยงค 

 ๓๕๙ พันตรี  มนูญ  ทิพยสิทธิ์ 

 ๓๖๐ พันตรี  มานนท  โชติพินิจ 

 ๓๖๑ พันตรี  มารุต  ฉัตรปราโมทย 

 ๓๖๒ พันตรี  มีชัย  นิตุธร 



 หนา   ๒๕ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๖๓ พันตรี  เมธี  คําเต็ม 

 ๓๖๔ พันตรี  ยุทธภูมิ  สาตรเงิน 

 ๓๖๕ พันตรี  ยุทธศิลป  อุทโธ 

 ๓๖๖ พันตรี  รชต  ขันตรี 

 ๓๖๗ พันตรี  รณรงค  เส็งมี 

 ๓๖๘ พันตรี  รบอรัญ  ดีอวม 

 ๓๖๙ พันตรี  รัชพล  ชินพัณณ 

 ๓๗๐ พันตรี  รุงโรจน  แกวผาสุก 

 ๓๗๑ พันตรี  วรกฤช  มีรักษา 

 ๓๗๒ พันตรี  วัฒน  มิตรธรรมศิริ 

 ๓๗๓ พันตรี  วิฑูรย  บัวน้ําออม 

 ๓๗๔ พันตรี  วิทยา  เววา 

 ๓๗๕ พันตรี  วิทูรย  สุระสา 

 ๓๗๖ พันตรี  วิโรจน  สุขเกตุ 

 ๓๗๗ พันตรี  วิวัฒน  คมศิลป 

 ๓๗๘ พันตรี  วีรศรุตธ  ประดิษฐสุวรรณ 

 ๓๗๙ พันตรี  วีระศักดิ์  สุวรรณกาศ 

 ๓๘๐ พันตรี  วุฒิชัย  พลชํานาญ 

 ๓๘๑ พันตรี  เวนิช  ทิพยอุดม 

 ๓๘๒ พันตรี  สนินทร  เสือเทศ 

 ๓๘๓ พันตรี  สมชัย  ลาภทรงสุข 

 ๓๘๔ พันตรี  สมพงษ  ตึกสูงเนิน 

 ๓๘๕ พันตรี  สมภพ  ใจบุญ 

 ๓๘๖ พันตรี  สมัด  สุภารัตน 

 ๓๘๗ พันตรี  สรสิน  โพธิทอง 

 ๓๘๘ พันตรี  สราวุธ  ทึมหาญ 

 ๓๘๙ พันตรี  สันติ  ศรนารายณ 

 ๓๙๐ พันตรี  สายคําเที่ยง  เนาวราช 

 ๓๙๑ พันตรี  สําราญ  รื่นอุรา 

 ๓๙๒ พันตรี  สิทธิกร  เรืองจิต 

 ๓๙๓ พันตรี  สิทธิชัย  ใจเชื้อ 

 ๓๙๔ พันตรี  สิทธิชัย  แสดพรม 

 ๓๙๕ พันตรี  สุชาติ  มีชูแสง 

 ๓๙๖ พันตรี  สุทธิเดช  บัวบุญ 

 ๓๙๗ พันตรี  สุทิน  ทองอินทร 

 ๓๙๘ พันตรี  สุเทพ  ทาเวียง 

 ๓๙๙ พันตรี  สุนทร  เกิดสุข 

 ๔๐๐ พันตรี  สุนทร  เจริญผล 

 ๔๐๑ พันตรี  สุพัฒน  ผิวดํา 

 ๔๐๒ พันตรี  สุรชาติ  อาจหาญ 

 ๔๐๓ พันตรี  สุระชัย  ถวิลไพร 

 ๔๐๔ พันตรี  สุรินทร  หนูพวงรอย 

 ๔๐๕ พันตรี  สุริยะ  กิ่งแกว 

 ๔๐๖ พันตรี  โสภณ  ยาทิพย 

 ๔๐๗ พันตรี  อดิศักดิ์  เพ็ชรไทย 

 ๔๐๘ พันตรี  อภินันท  กองแกว 

 ๔๐๙ พันตรี  อรรฆพล  รัตนเสนีย 

 ๔๑๐ พันตรี  อาทิตย  หงษโสภา 

 ๔๑๑ พันตรี  อิสระพงศ  บุญมา 

 ๔๑๒ พันตรี  เอกรินทร  จงเสรีเจริญ 

 ๔๑๓ พันตรี  เอกสิทธิ  นงนุช 

 ๔๑๔ รอยเอก  กัมปนาท  เพ็งคลาย 



 หนา   ๒๖ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๑๕ รอยเอก  กําธร  วัฒนกันทรากร 

 ๔๑๖ รอยเอก  เกรียงไกร  คงสบาย 

 ๔๑๗ รอยเอก  โกสินทร  ชัยบุตร 

 ๔๑๘ รอยเอก  คมชัย  ไกรฤกษ 

 ๔๑๙ รอยเอก  จักรพงษ  วงคใหญ 

 ๔๒๐ รอยเอก  จิตติ  ขําสุวรรณ 

 ๔๒๑ รอยเอก  ชัชชัย  กลางสันเทียะ 

 ๔๒๒ รอยเอก  เชาวฤทธิ์  บุญชื่น 

 ๔๒๓ รอยเอก  โชติ  วงษจันทร 

 ๔๒๔ รอยเอก  โชติวุฒิ  เสนีวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๔๒๕ รอยเอก  ณณัฐขจร  ฉิมกลาง 

 ๔๒๖ รอยเอก  ณัฏฐ  ชัยทัตฉัตรพงศ 

 ๔๒๗ รอยเอก  ดนัย  เสมอภพ 

 ๔๒๘ รอยเอก  ดิเรก  แพงพนม 

 ๔๒๙ รอยเอก  ดุสิต  เทียมแสน 

 ๔๓๐ รอยเอก  ตอพงษ  จันตะเภา 

 ๔๓๑ รอยเอก  ถาวร  คลังทอง 

 ๔๓๒ รอยเอก  ทรงพันธ  ออนสัมพันธ 

 ๔๓๓ รอยเอก  ทรงภล  เหลือปญญา 

 ๔๓๔ รอยเอก  ทวี  ธีสุระ 

 ๔๓๕ รอยเอก  ทิพดล  ตาคํา 

 ๔๓๖ รอยเอก  เทวิน  ฉิมแยม 

 ๔๓๗ รอยเอก  ธนพัต  โตสมตน 

 ๔๓๘ รอยเอก  ธนาวุฒิ  สุรเกียรติ 

 ๔๓๙ รอยเอก  ธันวา  บุญเกตุ 

 ๔๔๐ รอยเอก  ธีรชาติ  ปราบสมรชัย 

 ๔๔๑ รอยเอก  นพดล  พรหมสิงห 

 ๔๔๒ รอยเอก  นิติกร  วิเลศ 

 ๔๔๓ รอยเอก  นิพจน  เกตุขุนทด 

 ๔๔๔ รอยเอก  ประทวน  พรมวรรณ 

 ๔๔๕ รอยเอก  ประพันธ  ปาทะกัง 

 ๔๔๖ รอยเอก  ปราโมทย  รุงเรือง 

 ๔๔๗ รอยเอก  ปรีชา  พุมพฤกษ 

 ๔๔๘ รอยเอก  พงศทิพย  สุทธิพงศ 

 ๔๔๙ รอยเอก  พลเชฎฐ  ศิวิลัยซ 

 ๔๕๐ รอยเอก  พสธร  ถานี 

 ๔๕๑ รอยเอก  พะเยาว  แปนนรินทร 

 ๔๕๒ รอยเอก  พิชิต  แกวสอนดี 

 ๔๕๓ รอยเอก  พิสิษฐ  สังขสุข 

 ๔๕๔ รอยเอก  ไพฑูรย  จันทรนิเวศน 

 ๔๕๕ รอยเอก  ไพโรจน  เครือแสง 

 ๔๕๖ รอยเอก  ภาสพันธ  อวยพร 

 ๔๕๗ รอยเอก  ภูมินรินทร  สุขเสพ 

 ๔๕๘ รอยเอก  ภูวนาถ  กํามะหย่ี 

 ๔๕๙ รอยเอก  มงคลชัย  จันฟุน 

 ๔๖๐ รอยเอก  ย่ิงยง  อุดมหรรษากุล 

 ๔๖๑ รอยเอก  ยุทธนา  รุงศรี 

 ๔๖๒ รอยเอก  รัตนโชติ  บูลยประมุข 

 ๔๖๓ รอยเอก  รุงอรุณ  คําปน 

 ๔๖๔ รอยเอก  วัชระ  จําเนียรแพทย 

 ๔๖๕ รอยเอก  วัสษา  นีระภัย 

 ๔๖๖ รอยเอก  วิเชียร  เจริญสุข 



 หนา   ๒๗ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๖๗ รอยเอก  วิทยา  จิตรประสงค 

 ๔๖๘ รอยเอก  สมรส  ศรีภูงา 

 ๔๖๙ รอยเอก  สมิทธิ์  รวมทอง 

 ๔๗๐ รอยเอก  สรวิศ  ธนาศตายุส 

 ๔๗๑ รอยเอก  สานิตย  ไชยพิพัฒน 

 ๔๗๒ รอยเอก  สํารอง  ชื่นตา 

 ๔๗๓ รอยเอก  สิทธิชัย  ไชยเสนา 

 ๔๗๔ รอยเอก  สิทธิชัย  อินทรบํารุง 

 ๔๗๕ รอยเอก  สุนทร  สุขเจริญ 

 ๔๗๖ รอยเอก  สุพชัย  วงษคุย 

 ๔๗๗ รอยเอก  สุรพันธ  โพธิ์ทอง 

 ๔๗๘ รอยเอก  สุรศักดิ์  บูรณพล 

 ๔๗๙ รอยเอก  สุริยา  คงโพธิ์นอย 

 ๔๘๐ รอยเอก  แสวงเกียรติ  พรหมวรรณ 

 ๔๘๑ รอยเอก  อภิสิทธิ์  ฤทธิศักดิ์ 

 ๔๘๒ รอยโท  กรกฎ  เกลียวสัมพันธใจ 

 ๔๘๓ รอยโท  กวินท  กําเนิดเพ็ชร 

 ๔๘๔ รอยโท  กิตติ  กันนิดา 

 ๔๘๕ รอยโท  เกษมศักดิ์  ศิริสวัสดิ์ 

 ๔๘๖ รอยโท  คมเพชร  ยุติธรรม 

 ๔๘๗ รอยโท  ครรชิต  กาวารี 

 ๔๘๘ รอยโท  คาวี  ศิริวัน 

 ๔๘๙ รอยโท  จตุพล  ตั้งวงษ 

 ๔๙๐ รอยโท  จรัล  แสนสุข 

 ๔๙๑ รอยโท  จรินทร  เนียมราช 

 ๔๙๒ รอยโท  จักริน  ทารการ 

 ๔๙๓ รอยโท  จํารอง  คนอยู 

 ๔๙๔ รอยโท  จําเริญ  พรมจันทร 

 ๔๙๕ รอยโท  จิรกิตต  เงินมาก 

 ๔๙๖ รอยโท  จีรยุทธ  ภูประเสริฐ 

 ๔๙๗ รอยโท  เจษฎา  เทพอวยพร 

 ๔๙๘ รอยโท  ชยานันท  เสาตรง 

 ๔๙๙ รอยโท  ชัยนันท  จุยสวัสดิ์ 

 ๕๐๐ รอยโท  ชาญณรงค  พูลเกษร 

 ๕๐๑ รอยโท  ชาตรี  สําเภารอด 

 ๕๐๒ รอยโท  ชุติพนธ  มงคลเคหา 

 ๕๐๓ รอยโท  ชุติวัตร  ทึกงาม 

 ๕๐๔ รอยโท  เชาวลิต  อินทรัพย 

 ๕๐๕ รอยโท  ณรงค  รัตนเวช 

 ๕๐๖ รอยโท  ณรงคชัย  ศรีฉายา 

 ๕๐๗ รอยโท  ดํารงเกียรติ  ทวีทรัพยสกุล 

 ๕๐๘ รอยโท  ทวี  แกวมั่น 

 ๕๐๙ รอยโท  ธนสาร  สานุสันต 

 ๕๑๐ รอยโท  ธวัชชัย  เดชเดโช 

 ๕๑๑ รอยโท  ธัญวรรธน  อุนศรี 

 ๕๑๒ รอยโท  นนทวัฒน  พิศจารย 

 ๕๑๓ รอยโท  นฤพล  เศวตกุญชร 

 ๕๑๔ รอยโท  นัด  กรุยกระโทก 

 ๕๑๕ รอยโท  นันทกร  คําแผนชัย 

 ๕๑๖ รอยโท  นิพล  ทะมูกา 

 ๕๑๗ รอยโท  นิมัส  มีทวม 

 ๕๑๘ รอยโท  นิรุติ  หยองเจริญ 



 หนา   ๒๘ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๕๑๙ รอยโท  นุกูล  นุกูลวรรณ 

 ๕๒๐ รอยโท  บวรกานต  บุญธรรม 

 ๕๒๑ รอยโท  บํารุง  คําเล็ก 

 ๕๒๒ รอยโท  บุญสม  สีบุญทา 

 ๕๒๓ รอยโท  ปกรณเกียรติ  วรรธนกุลสิริ 

 ๕๒๔ รอยโท  ประทีป  จันเศียร 

 ๕๒๕ รอยโท  ประภาส  ทองคํา 

 ๕๒๖ รอยโท  ประสงค  ปทมยาภา 

 ๕๒๗ รอยโท  ประสิทธิ์  ยุระเทศ 

 ๕๒๘ รอยโท  ปริญญา  สินสุวรรณ 

 ๕๒๙ รอยโท  ปรีชา  ยานวงษ 

 ๕๓๐ รอยโท  ปญญา  โบแกว 

 ๕๓๑ รอยโท  ปญญา  อุดมลาภ 

 ๕๓๒ รอยโท  ปติ  สุธาพรต 

 ๕๓๓ รอยโท  ผไท  ประไพรัตน 

 ๕๓๔ รอยโท  พงศพัศ  ครียาบ 

 ๕๓๕ รอยโท  พงษศักดิ์  กระจา 

 ๕๓๖ รอยโท  พงษศักดิ์  สุภารักษ 

 ๕๓๗ รอยโท  พจนฤทธิ์  สมประสงค 

 ๕๓๘ รอยโท  พรชัย  อินปน 

 ๕๓๙ รอยโท  พรมเทพ  แสงพุทธวงศ 

 ๕๔๐ รอยโท  พรศิวคนธ  สุวรรณมณี 

 ๕๔๑ รอยโท  พรสวรรค  แปนเมือง 

 ๕๔๒ รอยโท  พระนม  เยาวภา 

 ๕๔๓ รอยโท  พิทักษ  วิวัฒนกิจไพศาล 

 ๕๔๔ รอยโท  พีรยศ  ยุพา 

 ๕๔๕ รอยโท  เพชร  ดาราวรรณ 

 ๕๔๖ รอยโท  ไพศาล  หินนท 

 ๕๔๗ รอยโท  ภัทร  สาคะรัง 

 ๕๔๘ รอยโท  ภัทวุธ  ศรีหมอกเมฆ 

 ๕๔๙ รอยโท  ภิรมย  สิงหคง 

 ๕๕๐ รอยโท  ภูธนพันธ  โรจนเอกชัย 

 ๕๕๑ รอยโท  ภูวนาถ  ศรีเจริญ 

 ๕๕๒ รอยโท  โภชน  โวหารดี 

 ๕๕๓ รอยโท  มงคล  หลวงติ๊บ 

 ๕๕๔ รอยโท  มนตชัย  ลิขิตวัฒนานนท 

 ๕๕๕ รอยโท  มนตรี  เลหกล 

 ๕๕๖ รอยโท  มานะ  จันทิมี 

 ๕๕๗ รอยโท  มูฮํามัด  ตาเละ 

 ๕๕๘ รอยโท  ยุคล  ไชยธรรม 

 ๕๕๙ รอยโท  โยธิน  ทวานชัยสงค 

 ๕๖๐ รอยโท  รณยุทธ  เกณลาด 

 ๕๖๑ รอยโท  รักชาติ  ภูริวัฒนกุล 

 ๕๖๒ รอยโท  ฤทธิเดช  วงษสวาง 

 ๕๖๓ รอยโท  วชิร  อึ้งจงเจตน 

 ๕๖๔ รอยโท  วิชัย  ลูกกลม 

 ๕๖๕ รอยโท  วิเชียร  บุญแยม 

 ๕๖๖ รอยโท  วิทย  เกียรติลุนสงฆ 

 ๕๖๗ รอยโท  วิทยพงศ  นวลจันทร 

 ๕๖๘ รอยโท  วิทยา  ประสานสอน 

 ๕๖๙ รอยโท  วิรัตน  ถิ่นวงคมอม 

 ๕๗๐ รอยโท  วิรัตน  ฟุงเจริญกุล 



 หนา   ๒๙ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๕๗๑ รอยโท  วิวัฒน  นามวงศ 

 ๕๗๒ รอยโท  วีระศักดิ์  จันทรแกวเดช 

 ๕๗๓ รอยโท  วุฒิชาติ  ชินโคตร 

 ๕๗๔ รอยโท  ศรเทพ  เรือนทอง 

 ๕๗๕ รอยโท  ศรัณยภัทร  เขงพิมล 

 ๕๗๖ รอยโท  ศรีอุดร  สกุลทอง 

 ๕๗๗ รอยโท  สนาน  ภูระหงษ 

 ๕๗๘ รอยโท  สมเกียรติ  แกวจําปาสี 

 ๕๗๙ รอยโท  สมเกียรติ  ดูนนา 

 ๕๘๐ รอยโท  สมเกียรติ  บุญเมือง 

 ๕๘๑ รอยโท  สมชาญ  บุพลับ 

 ๕๘๒ รอยโท  สมพงษ  ปทมสนธิ 

 ๕๘๓ รอยโท  สมยศ  ธูปขุนทด 

 ๕๘๔ รอยโท  สมุทร  แผลงสูงเนิน 

 ๕๘๕ รอยโท  สรวิชญ  หิรัญรัตน 

 ๕๘๖ รอยโท  สัญญา  กอนทอง 

 ๕๘๗ รอยโท  สัณชัย  ผาสิน 

 ๕๘๘ รอยโท  สันติ  พรรณขาม 

 ๕๘๙ รอยโท  สามารถ  เถินมงคล 

 ๕๙๐ รอยโท  สาเรศ  ปนเพชร 

 ๕๙๑ รอยโท  สําเริง  ตาชม 

 ๕๙๒ รอยโท  สินชม  คํามุงคุณ 

 ๕๙๓ รอยโท  สิรวุฒิ  เหลาจันอัน 

 ๕๙๔ รอยโท  สืบพงศ  สังขเอี่ยม 

 ๕๙๕ รอยโท  สืปปนนท  นามประดิษฐ 

 ๕๙๖ รอยโท  สุธน  กัณฑะสุวรรณ 

 ๕๙๗ รอยโท  สุนันทษา  ทนุพันธ 

 ๕๙๘ รอยโท  สุพิศ  พัฒนพงศ 

 ๕๙๙ รอยโท  สุภชัย  สอนสุภา 

 ๖๐๐ รอยโท  สุรชร  พูลพิพัฒน 

 ๖๐๑ รอยโท  สุรพงษ  สุฤทธิ์ 

 ๖๐๒ รอยโท  สุรศักดิ์  พรรณวิมาน 

 ๖๐๓ รอยโท  สุรสิทธิ์  แปโค 

 ๖๐๔ รอยโท  สุวิช  กุลละวณิชย 

 ๖๐๕ รอยโท  สุเวช  ศรีสังวาลย 

 ๖๐๖ รอยโท  เสาวนิจ  หนูดํา 

 ๖๐๗ รอยโท  หนุม  เสร็จกิจ 

 ๖๐๘ รอยโท  หิรัญ  บุญชื่น 

 ๖๐๙ รอยโท  อณุชล  พิณสุกรี 

 ๖๑๐ รอยโท  อดิศักดิ์  สนธิหอม 

 ๖๑๑ รอยโท  อนันต  การะเกษ 

 ๖๑๒ รอยโท  อนันต  รัตนพันธ 

 ๖๑๓ รอยโท  อนุชา  จรจรัญ 

 ๖๑๔ รอยโท  อนุพงษ  เกศราแกว 

 ๖๑๕ รอยโท  อนุวัฒน  มุนทานี 

 ๖๑๖ รอยโท  อนุสิทธิ์  เซ็นเชาวนิช 

 ๖๑๗ รอยโท  อมรเดช  แสงหวา 

 ๖๑๘ รอยโท  อําพน  สุทัศน 

 ๖๑๙ รอยโท  อุเทน  จอนเกิด 

 ๖๒๐ รอยโท  อุเทน  จันทะเสน 

 ๖๒๑ รอยตรี  กมล  ศาลากิจ 

 ๖๒๒ รอยตรี  กรุงสยาม  เชื้อชาติ 



 หนา   ๓๐ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๖๒๓ รอยตรี  กฤตทัต  มีภาค 

 ๖๒๔ รอยตรี  กฤตวิทย  อุปจักร 

 ๖๒๕ รอยตรี  กฤษดา  ขาวประดิษฐ 

 ๖๒๖ รอยตรี  กันชีพ  เย็นวังตะโก 

 ๖๒๗ รอยตรี  กันตพัฒน  กันทะวงค 

 ๖๒๘ รอยตรี  กําพล  มรรคคงคา 

 ๖๒๙ รอยตรี  กิตติ  ทองจันทร 

 ๖๓๐ รอยตรี  กิตติ  เทพสีดา 

 ๖๓๑ รอยตรี  กิตติพงษ  ศิลานอย 

 ๖๓๒ รอยตรี  เกรียงไกร  สินธุชัย 

 ๖๓๓ รอยตรี  เกรียงศักดิ์  เรือนปญจะ 

 ๖๓๔ รอยตรี  เกียรติภูมิ  เผือกพวง 

 ๖๓๕ รอยตรี  เกียรติศักดิ์  บํารุงชู 

 ๖๓๖ รอยตรี  โกสิงห  ลบแยม 

 ๖๓๗ รอยตรี  ขจรศักดิ์  หงษทอง 

 ๖๓๘ รอยตรี  คมศักดิ์  เลิศรัศมีสุวรรณ 

 ๖๓๙ รอยตรี  ครบกฤษ  กุนทิพย 

 ๖๔๐ รอยตรี  จรูญ  นิลวดี 

 ๖๔๑ รอยตรี  จักรกฤช  พิบูล 

 ๖๔๒ รอยตรี  จักรกฤช  รักษี 

 ๖๔๓ รอยโท  จีรวัช  บัวนวล 

 ๖๔๔ รอยตรี  เจษฎา  ทิมฤกษ 

 ๖๔๕ รอยตรี  เฉลิมพล  กลางไธสง 

 ๖๔๖ รอยตรี  โฉนด  เมืองตัน 

 ๖๔๗ รอยตรี  ชยพล  สีดากรกิติกุล 

 ๖๔๘ รอยตรี  ชัยณรงค  ฤทธิ์เดช 

 ๖๔๙ รอยตรี  ชัยณรงค  ล้ินจ่ีขาว 

 ๖๕๐ รอยตรี  ชัยพงษ  สิงหัตถะ 

 ๖๕๑ รอยตรี  ชัยวัฒน  นาคเอี่ยม 

 ๖๕๒ รอยตรี  เชิดศักดิ์  ประสานพันธ 

 ๖๕๓ รอยตรี  ไชยยงค  งามจิตร 

 ๖๕๔ รอยตรี  ณัฐชา  สาสังข 

 ๖๕๕ รอยตรี  ณัฐพงศ  สันติวงศเจริญ 

 ๖๕๖ รอยตรี  ณัฐพล  ปญญาวงค 

 ๖๕๗ รอยตรี  ณัฐพล  เรืองศรี 

 ๖๕๘ รอยตรี  ถวิล  ชิ้นเพชร 

 ๖๕๙ รอยตรี  ทวี  เวฬุวนารักษ 

 ๖๖๐ รอยตรี  ธนพล  วรางกูร 

 ๖๖๑ รอยตรี  ธนาคร  กองศรีกุลดิลก 

 ๖๖๒ รอยตรี  ธวัชชัย  ชื่นวชิรศิริ 

 ๖๖๓ รอยตรี  ธานัท  ธนะภาสพล 

 ๖๖๔ รอยตรี  ธานัน  เจริญพานิช 

 ๖๖๕ รอยตรี  ธารา  นิลปกษ 

 ๖๖๖ รอยตรี  ธีรศักดิ์  สิงหบุตร 

 ๖๖๗ รอยตรี  นพดล  คําภู 

 ๖๖๘ รอยตรี  นพดล  ดอกคํา 

 ๖๖๙ รอยตรี  นพดล  วงศนิล 

 ๖๗๐ รอยตรี  นพพร  ปนรัตน 

 ๖๗๑ รอยตรี  นเรศ  แดงมิน 

 ๖๗๒ รอยตรี  นาวี  คลายประชา 

 ๖๗๓ รอยตรี  นิคม  จันทรเถร 

 ๖๗๔ รอยตรี  บรรจง  ซุนกลาง 
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 ๖๗๕ รอยตรี  บุญเกิด  อธิพงศไพศาล 

 ๖๗๖ รอยตรี  ปฏิภาณ  แกวมาก 

 ๖๗๗ รอยตรี  ประจักษ  อิ่มคํา 

 ๖๗๘ รอยตรี  ประทีป  อิ่มสบาย 

 ๖๗๙ รอยตรี  ประพันธ  กันทะวัฒ 

 ๖๘๐ รอยตรี  ประสาน  สนั่นนารี 

 ๖๘๑ รอยตรี  ปราโมชย  เพ็ชรสุข 

 ๖๘๒ รอยตรี  ปริญญา  ขจีจิตร 

 ๖๘๓ รอยตรี  พงษปณต  ผายนินทา 

 ๖๘๔ รอยตรี  พงษพิพัฒ  กันฉลาด 

 ๖๘๕ รอยตรี  พชร  เรืองพิมาย 

 ๖๘๖ รอยตรี  พรพรหม  สายทินกร 

 ๖๘๗ รอยตรี  พัชรพล  ปานแกว 

 ๖๘๘ รอยตรี  พันธศักดิ์  แสงสรอย 

 ๖๘๙ รอยตรี  พิพัฒนพงษ  รัตนเจริญ 

 ๖๙๐ รอยตรี  พีระพงษ  วงษเวียงจันทร 

 ๖๙๑ รอยโท  ไพบูรย  จําเนียร 

 ๖๙๒ รอยตรี  ไพรพิชิต  เดชปอง 

 ๖๙๓ รอยตรี  ไพรินทร  สัตยซื่อ 

 ๖๙๔ รอยตรี  ไพเราะ  อดทน 

 ๖๙๕ รอยตรี  ไพศาล  นพรัตน 

 ๖๙๖ รอยตรี  ภัคภูมิ  หมื่นไสยาท 

 ๖๙๗ รอยตรี  ภัสรฐพนต  ทรัพยกมล 

 ๖๙๘ รอยตรี  ภาณุพงศ  สีแดง 

 ๖๙๙ รอยตรี  ภูเบศ  กุลธนบูรณกิจ 

 ๗๐๐ รอยตรี  ภูมิ  ภูมี 

 ๗๐๑ รอยตรี  ภูริชญ  จินาเฟย 

 ๗๐๒ รอยตรี  มงคล  ยอดสงา 

 ๗๐๓ รอยตรี  มณฑล  เปาเปยมทรัพย 

 ๗๐๔ รอยตรี  มนตประสิทธิ์  ใหญผา 

 ๗๐๕ รอยตรี  มานพ  เขื่อนแกว 

 ๗๐๖ รอยตรี  มานิตย  สอนหาญ 

 ๗๐๗ รอยตรี  ไมตรี  บุญเหล่ือม 

 ๗๐๘ รอยตรี  ยศพล  พรามวิชัย 

 ๗๐๙ รอยตรี  ยศศักดิ์  แกวบังเกิด 

 ๗๑๐ รอยตรี  ยอดรัก  เตื่อยมา 

 ๗๑๑ รอยตรี  ยุทธนา  พิทักษไกรสร 

 ๗๑๒ รอยตรี  ยุทธศักดิ์  ใยทอง 

 ๗๑๓ รอยตรี  เย่ียมยง  ราชยา 

 ๗๑๔ รอยตรี  รณชิต  มีกล่ินหอม 

 ๗๑๕ รอยตรี  รักศิลป  สาลัย 

 ๗๑๖ รอยตรี  รักสิทธิ์  ภูระหงษ 

 ๗๑๗ รอยตรี  รัชชานนท  คงสริ 

 ๗๑๘ รอยตรี  ลพชัย  บัวผัน 

 ๗๑๙ รอยตรี  ลอน  โคสิตา 

 ๗๒๐ รอยตรี  วรเชษฐ  สระบัว 

 ๗๒๑ รอยตรี  วรรณชัย  จูงกลาง 

 ๗๒๒ รอยตรี  วัชรทัต  ทองสวาง 

 ๗๒๓ รอยตรี  วิจารณ  ธัญญเจริญ 

 ๗๒๔ รอยตรี  วิชิต  จินดานิล 

 ๗๒๕ รอยตรี  วิทยา  ปญญามา 

 ๗๒๖ รอยตรี  วิทยา  แสงประสิทธิ์ 
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 ๗๒๗ รอยตรี  วิทยากร  ธนะคําดี 

 ๗๒๘ รอยตรี  วิรัช  เรืองจันทร 

 ๗๒๙ รอยตรี  วิโรจน  ใหญอยู 

 ๗๓๐ รอยตรี  วิสิษฏ  เอียดจุรี 

 ๗๓๑ รอยตรี  วีระพงษ  ไกรวีระเดชาชัย 

 ๗๓๒ รอยตรี  วุฒิไกร  ดนุพลกอกุล 

 ๗๓๓ รอยตรี  ศราวุธ  ประยูรศักดิ์สกุล 

 ๗๓๔ รอยตรี  ศราวุธ  ปาละสานต 

 ๗๓๕ รอยตรี  ศศิกิจจ  เณรตากอง 

 ๗๓๖ รอยตรี  ศักดิ์สิทธิ์  ศรีเบญจโรจน 

 ๗๓๗ รอยตรี  ศุภวิชญ  กันมา 

 ๗๓๘ รอยตรี  สงบ  ตุนหนิ้ว 

 ๗๓๙ รอยตรี  สถิต  อนุสี 

 ๗๔๐ รอยตรี  สมเกียรติ  ออนละมัย 

 ๗๔๑ รอยตรี  สมนึก  ศรีสวัสดิ์ 

 ๗๔๒ รอยตรี  สมพงษ  จินดา 

 ๗๔๓ รอยตรี  สมพาร  ปญญา 

 ๗๔๔ รอยตรี  สมโภช  เรืองพิมาย 

 ๗๔๕ รอยตรี  สมศักดิ์  พงษจีน 

 ๗๔๖ รอยตรี  สมหมาย  ธารีไชย 

 ๗๔๗ รอยตรี  สมัย  ชื่นจิตร 

 ๗๔๘ รอยตรี  สมาน  นามวงศ 

 ๗๔๙ รอยตรี  สราวุธ  เมาอุดม 

 ๗๕๐ รอยตรี  สวงค  จงไกรจักร 

 ๗๕๑ รอยตรี  สัญญา  ซื่อตรง 

 ๗๕๒ รอยตรี  สาธิต  แสวงหา 

 ๗๕๓ รอยตรี  สําเนียง  เคนประคอง 

 ๗๕๔ รอยตรี  สิริชัย  ทองดีเพ็ง 

 ๗๕๕ รอยตรี  สุนทร  ปะกิระนา 

 ๗๕๖ รอยตรี  สุภฤกษ  คชอาจ 

 ๗๕๗ รอยตรี  สุรพงศ  จิตตอารี 

 ๗๕๘ รอยตรี  สุรศักดิ์  ศรีโพธิ์ชาง 

 ๗๕๙ รอยตรี  สุวรรณ  ไชยสมภาร 

 ๗๖๐ รอยตรี  สุวิทย  พันธเดช 

 ๗๖๑ รอยตรี  เสกสรร  โกษีโรจน 

 ๗๖๒ รอยตรี  เสกสัน  โพธิ์บุญมา 

 ๗๖๓ รอยตรี  อดิเรก  พิมพขันธ 

 ๗๖๔ รอยตรี  อดิศร  ทองทับทิม 

 ๗๖๕ รอยตรี  อดุลย  แจมทิม 

 ๗๖๖ รอยตรี  อนันต  แสนนามวงษ 

 ๗๖๗ รอยตรี  อนุรัตน  แกวผลึก 

 ๗๖๘ รอยตรี  อนุวัฒน  สิงหเรือง 

 ๗๖๙ รอยตรี  อภิชาติ  อภิชาติโยธิน 

 ๗๗๐ รอยตรี  อภิรัฐ  ทิพกรณ 

 ๗๗๑ รอยตรี  อัครินทร  แปนแหลม 

 ๗๗๒ รอยตรี  อาทิตย  เทพวงษา 

 ๗๗๓ รอยตรี  อํานาจ  ทองอวม 

 ๗๗๔ รอยตรี  อิฏฐารมณ  วงคสะทํา 

 ๗๗๕ รอยตรี  อิศร  อินคําลือ 

 ๗๗๖ รอยตรี  อุบลเดชประชารักษ   

  คําทะเนตร 

 ๗๗๗ รอยตรี  อุปถัมภ  พรมลารักษ 
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 ๗๗๘ รอยตรี  เอกชัย  นัยสุนทร 

 ๗๗๙ รอยตรี  เอกรินทร  ผลวิจิตร 

 ๗๘๐ จาสิบเอก  กชภูมิ  บุญเรืองรอด 

 ๗๘๑ จาสิบเอก  กตตน  นาคทรัพย 

 ๗๘๒ จาสิบเอก  กมล  ดูสด 

 ๗๘๓ จาสิบเอก  กมล  เรืองฤทธิ์ 

 ๗๘๔ จาสิบเอก  กมลชัย  บุญญะดิษฐ 

 ๗๘๕ จาสิบเอก  กรธนกฤษณ  ผดุงโชค 

 ๗๘๖ จาสิบเอก  กรภัทร  กอนเพชร 

 ๗๘๗ จาสิบเอก  กระจาง  ทองหลอ 

 ๗๘๘ จาสิบเอก  กรัณฑรัชต  สุพรรณเภษัช 

 ๗๘๙ จาสิบเอก  กรานต  คํารุง 

 ๗๙๐ จาสิบเอก  กรีฑา  มากตาย 

 ๗๙๑ จาสิบเอก  กรีฑา  ศุภลักษณ 

 ๗๙๒ จาสิบเอก  กรุงไทย  ดวงเนตร 

 ๗๙๓ จาสิบเอก  กฤต  เฉลยศิลป 

 ๗๙๔ จาสิบเอก  กฤตติรัฐ  ปุนนอย 

 ๗๙๕ จาสิบเอก  กฤตพล  พยนตรักษ 

 ๗๙๖ จาสิบเอก  กฤตภาส  ดอนพล 

 ๗๙๗ จาสิบเอก  กฤตวัฒน  แกวบัญญัติ 

 ๗๙๘ จาสิบเอก  กฤติเดช  พิทักษิณ 

 ๗๙๙ จาสิบเอก  กฤศณนัยม  กองแกว 

 ๘๐๐ จาสิบเอก  กฤษกร  อุดรมิตร 

 ๘๐๑ จาสิบเอก  กฤษฎา  กล้ิงฝอย 

 ๘๐๒ จาสิบเอก  กฤษฎา  ดวงขุนทด 

 ๘๐๓ จาสิบเอก  กฤษฎา  แตงสวัสดิ์ 

 ๘๐๔ จาสิบเอก  กฤษฎา  ทาดี 

 ๘๐๕ จาสิบเอก  กฤษฎา  นาคพันธุ 

 ๘๐๖ จาสิบเอก  กฤษฎา  พลายลมูล 

 ๘๐๗ จาสิบเอก  กฤษฎา  เพียรถาวรณ 

 ๘๐๘ จาสิบเอก  กฤษฎา  ไวยวุฒิ 

 ๘๐๙ จาสิบเอก  กฤษฎา  สิงหครุธ 

 ๘๑๐ จาสิบเอก  กฤษฎา  สุดประเสริฐ 

 ๘๑๑ จาสิบเอก  กฤษฎา  หนูกระจาง 

 ๘๑๒ จาสิบเอก  กฤษณ  สุขสถาน 

 ๘๑๓ จาสิบเอก  กฤษณชัย  จ่ันเคลือบ 

 ๘๑๔ จาสิบเอก  กฤษณชัย  ขันตี 

 ๘๑๕ จาสิบเอก  กฤษณชัย  ปฎฐปาตี 

 ๘๑๖ จาสิบเอก  กฤษณพน  สิงขรณ 

 ๘๑๗ จาสิบเอก  กฤษณพรรณ  สงวนใจ 

 ๘๑๘ จาสิบเอก  กฤษณะ  นัทธี 

 ๘๑๙ จาสิบเอก  กฤษณะ  ภวภูตานนท 

 ๘๒๐ จาสิบเอก  กฤษณะ  เย็นสบาย 

 ๘๒๑ จาสิบเอก  กฤษดา  แกวบุญมา 

 ๘๒๒ จาสิบเอก  กฤษดา  เดชแสงศรี 

 ๘๒๓ จาสิบเอก  กฤษดา  รัตนกันทา 

 ๘๒๔ จาสิบเอก  กฤษดา  สุวรรณ 

 ๘๒๕ จาสิบเอก  กฤษดากรณ  อุดมแกว 

 ๘๒๖ จาสิบเอก  กลยุทธ  วิเชียรรัตน 

 ๘๒๗ จาสิบเอก  กลยุทธ  แสงไทย 

 ๘๒๘ จาสิบเอก  กลา  ฟกแฟง 

 ๘๒๙ จาสิบเอก  กษิดิ์พัฒฑิ  ประจิตร 
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 ๘๓๐ จาสิบเอก  กษิดิศ  อารีราษฎร 

 ๘๓๑ จาสิบเอก  กองเกียรติ  อนุมาตร 

 ๘๓๒ จาสิบเอก  กอนศักดิ์  มูลชารี 

 ๘๓๓ จาสิบเอก  กอบชัย  นิ่มประทุม 

 ๘๓๔ จาสิบเอก  กัณฐชิษณุ  ทุมทอง 

 ๘๓๕ จาสิบเอก  กัณฐัศว  พรรณมรรคา 

 ๘๓๖ จาสิบเอก  กัมปนาถ  พุทธิมา 

 ๘๓๗ จาสิบเอก  กัมปนาท  พรรัตน 

 ๘๓๘ จาสิบเอก  กัมปนาท  พันธะศรี 

 ๘๓๙ จาสิบเอก  กัมปนาท  สุขพันธ 

 ๘๔๐ จาสิบเอก  กัมปนาท  เอี่ยมขํา 

 ๘๔๑ จาสิบเอก  กัมพล  โคตรศรีวงษ 

 ๘๔๒ จาสิบเอก  กัมพล  ใจสงัด 

 ๘๔๓ รอยตรี  กาจนศักดิ์  เพียรเปนนิตย 

 ๘๔๔ จาสิบเอก  กาญจนะ  อังคพนมไพร 

 ๘๔๕ จาสิบเอก  การัณย  ตันประวัติ 

 ๘๔๖ จาสิบเอก  กําธร  วงษสงวน 

 ๘๔๗ จาสิบเอก  กําพล  แกวประดับ 

 ๘๔๘ จาสิบเอก  กําลังรบ  คามรักษ 

 ๘๔๙ จาสิบเอก  กิ่งศักดิ์  พูลเฉลิม 

 ๘๕๐ จาสิบเอก  กิจจา  กีรติธรรมธร 

 ๘๕๑ จาสิบเอก  กิจชัย  เผือกนาง 

 ๘๕๒ จาสิบเอก  กิตติ  ไกรมะณี 

 ๘๕๓ จาสิบเอก  กิตติ  ชูดวง 

 ๘๕๔ จาสิบเอก  กิตติ  ศิวิลัย 

 ๘๕๕ จาสิบเอก  กิตติกร  ชังจอหอ 

 ๘๕๖ จาสิบเอก  กิตติกร  ยวนใจ 

 ๘๕๗ จาสิบเอก  กิตติชนม  คงมี 

 ๘๕๘ จาสิบเอก  กิตติชัย  บูรณัติ 

 ๘๕๙ จาสิบเอก  กิตติธร  กําดวง 

 ๘๖๐ จาสิบเอก  กิตติพงษ  สารจันทร 

 ๘๖๑ จาสิบเอก  กิตติพงษ  แสนพิช 

 ๘๖๒ จาสิบเอก  กิตติพร  โตใหญ 

 ๘๖๓ จาสิบเอก  กิตติพันธ  กัลยาณวัตร 

 ๘๖๔ จาสิบเอก  กิตติพันธ  ชุมประดิษฐ 

 ๘๖๕ จาสิบเอก  กิตติภณ  ศรีสวาง 

 ๘๖๖ จาสิบเอก  กิตติภพ  บุญเทศ 

 ๘๖๗ จาสิบเอก  กิตติศักดิ์  นักเคน 

 ๘๖๘ จาสิบเอก  กิตติศักดิ์  ศรีสวัสดิ์ 

 ๘๖๙ จาสิบเอก  กิตติศักดิ์  สมคะเน 

 ๘๗๐ จาสิบเอก  กิติพงค  จันทราคา 

 ๘๗๑ จาสิบเอก  กุญชรราชย  คงทวี 

 ๘๗๒ จาสิบเอก  กุลทรัพย  ทวนกิ่ง 

 ๘๗๓ จาสิบเอก  กุลวิทย  สุริวรรณ 

 ๘๗๔ จาสิบเอก  กุลวิวัฒน  ชางคิด 

 ๘๗๕ จาสิบเอก  กูเกียรติ  เหลืองแดง 

 ๘๗๖ จาสิบเอก  เกง  ทองแท 

 ๘๗๗ จาสิบเอก  เกตมงคล  ศรีวลมย 

 ๘๗๘ จาสิบเอก  เกรียงไกร  กล่ินกล่ัน 

 ๘๗๙ จาสิบเอก  เกรียงไกร  กองเขียว 

 ๘๘๐ จาสิบเอก  เกรียงไกร  ขอสวัสดิ์ 

 ๘๘๑ จาสิบเอก  เกรียงไกร  วุฒสังข 
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เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๘๘๒ จาสิบเอก  เกรียงไกร  สุขขี 

 ๘๘๓ จาสิบเอก  เกรียงไกร  สุพรรณ 

 ๘๘๔ จาสิบเอก  เกรียงไกร  โสคันธิกอุบล 

 ๘๘๕ จาสิบเอก  เกรียงไกร  อินทรจันทร 

 ๘๘๖ จาสิบเอก  เกรียงศักดิ์  กอนทรัพย 

 ๘๘๗ จาสิบเอก  เกรียงศักดิ์  แกวชุมภู 

 ๘๘๘ จาสิบเอก  เกรียงศักดิ์  จีนากูล 

 ๘๘๙ จาสิบเอก  เกรียงศักดิ์  ไชยยอง 

 ๘๙๐ จาสิบเอก  เกรียงศักดิ์  พิมพดี 

 ๘๙๑ จาสิบเอก  เกรียงศักดิ์  เพชรนางรอง 

 ๘๙๒ จาสิบเอก  เกลา  อินแพง 

 ๘๙๓ จาสิบเอก  เกษม  ตุติ 

 ๘๙๔ จาสิบเอก  เกษม  เทพสิทธิ์ 

 ๘๙๕ จาสิบเอก  เกษม  บัวคําทุม 

 ๘๙๖ จาสิบเอก  เกษม  ฝอยฝน 

 ๘๙๗ จาสิบเอก  เกษม  ศรีโท 

 ๘๙๘ จาสิบเอก  เกษมศรี  นาฉลอง 

 ๘๙๙ จาสิบเอก  เกษมศักดิ์  สุขไชยศรี 

 ๙๐๐ จาสิบเอก  เกียรติชัย  ภิญโญ 

 ๙๐๑ จาสิบเอก  เกียรติศักดิ์  เกตุทอง 

 ๙๐๒ จาสิบเอก  เกียรติศักดิ์  โพธิ์หอม 

 ๙๐๓ จาสิบเอก  เกียรติศักดิ์  สวาทะสุข 

 ๙๐๔ จาสิบเอก  เกียรติศักดิ์  สาโรจน 

 ๙๐๕ จาสิบเอก  แกน  บุตรเกตุ 

 ๙๐๖ จาสิบเอก  โกวิทย  โพธิ์งาม 

 ๙๐๗ จาสิบเอก  โกศิลป  วรรณุลัย 

 ๙๐๘ จาสิบเอก  โกสิทธิ์  วงษใหญ 

 ๙๐๙ จาสิบเอก  ไกรฤกษ  มูลสระดู 

 ๙๑๐ จาสิบเอก  ไกรเลิศ  แกวแสน 

 ๙๑๑ จาสิบเอก  ขจร  อยูย่ิง 

 ๙๑๒ จาสิบเอก  ขจรเกียรติ  ฟุงมี 

 ๙๑๓ จาสิบเอก  ขจิต  อินไรขิง 

 ๙๑๔ จาสิบเอก  ขวัญชัย  กํามะหย่ี 

 ๙๑๕ จาสิบเอก  ขวัญชัย  บุญหอ 

 ๙๑๖ จาสิบเอก  ขวัญชัย  ประทีป 

 ๙๑๗ จาสิบเอก  ขวัญชัย  โอโน 

 ๙๑๘ จาสิบเอก  ขวัญดี  วัฒนศรี 

 ๙๑๙ จาสิบเอก  ของทิพย  รัตนมงคล 

 ๙๒๐ จาสิบเอก  ขันติ  รอยลา 

 ๙๒๑ จาสิบเอก  เขมรัฐ  รักษาสัตย 

 ๙๒๒ จาสิบเอก  คณพศ  ทศกรณ 

 ๙๒๓ จาสิบเอก  คณพศ  หมั่นตะคุ 

 ๙๒๔ จาสิบเอก  คณวัฒน  เพียรธัญญกรรม 

 ๙๒๕ จาสิบเอก  คณาธิป  โพธิ์สืบ 

 ๙๒๖ จาสิบเอก  คณินทร  ทิมสุวรรณ 

 ๙๒๗ จาสิบเอก  คณินนิฏฐ  ณรงควันทน 

 ๙๒๘ จาสิบเอก  คธาวุธ  แสงเกิด 

 ๙๒๙ จาสิบเอก  คมกริช  เมยประโคน 

 ๙๓๐ จาสิบเอก  คมกริช  ศิลาเลิศ 

 ๙๓๑ จาสิบเอก  คมปญจณาสญ   

  หาเรือนสาสน 

 ๙๓๒ จาสิบเอก  คมสัน  ปญจรงคะ 



 หนา   ๓๖ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๙๓๓ จาสิบเอก  คมสัน  สาระติ 

 ๙๓๔ จาสิบเอก  คมสันต  ชมภูวงษ 

 ๙๓๕ จาสิบเอก  คมสันต  ประดิษฐสุวรรณ 

 ๙๓๖ จาสิบเอก  คมสันต  สายวงคปน 

 ๙๓๗ จาสิบเอก  ครรชิต  ไชยสุระ 

 ๙๓๘ จาสิบเอก  ครรชิต  เนียมชมภู 

 ๙๓๙ จาสิบเอก  ครรชิต  พงษทอง 

 ๙๔๐ จาสิบเอก  ครรชิต  ศรีสาร 

 ๙๔๑ จาสิบเอก  คัมภีร  ทองดีแท 

 ๙๔๒ จาสิบเอก  คําพันธ  กันหาเลห 

 ๙๔๓ จาสิบเอก  คํารณ  อิ่มคํา 

 ๙๔๔ จาสิบเอก  คําสิงห  ใจเย็น 

 ๙๔๕ จาสิบเอก  คูณสินธุ  อาจหาญ 

 ๙๔๖ จาสิบเอก  เครือณรงค  กองณรงค 

 ๙๔๗ จาสิบเอก  เงิน  หมื่นไชย 

 ๙๔๘ จาสิบเอก  จงรักษ  อายุยืน 

 ๙๔๙ จาสิบเอก  จเด็จ  พิมพสงวน 

 ๙๕๐ จาสิบเอก  จเด็ด  สายดํา 

 ๙๕๑ จาสิบเอก  จตุพงศ  มาแกว 

 ๙๕๒ จาสิบเอก  จตุพร  การภักดี 

 ๙๕๓ จาสิบเอก  จตุรงค  ฤทธิ์ชวยรอด 

 ๙๕๔ จาสิบเอก  จรงค  เหลืองงาม 

 ๙๕๕ จาสิบเอก  จรงคฤทธิ์  โนรี 

 ๙๕๖ จาสิบเอก  จรรยา  พลชวย 

 ๙๕๗ จาสิบเอก  จรวย  อมรวงศ 

 ๙๕๘ จาสิบเอก  จรัญ  หมีนิ่ม 

 ๙๕๙ จาสิบเอก  จรัน  คชลัย 

 ๙๖๐ จาสิบเอก  จรัส  สมสี 

 ๙๖๑ จาสิบเอก  จริญญา  ชุมมุง 

 ๙๖๒ จาสิบเอก  จรินทร  กันภัย 

 ๙๖๓ จาสิบเอก  จรินทร  จินดานุช 

 ๙๖๔ จาสิบเอก  จรินทร  หาญธัญกรรม 

 ๙๖๕ จาสิบเอก  จรุงเดช  สอนส่ัง 

 ๙๖๖ จาสิบเอก  จรูญ  ชมเวียง 

 ๙๖๗ จาสิบเอก  จรูญ  อันทชัย 

 ๙๖๘ จาสิบเอก  จรูญศักดิ์  ขุนทอง 

 ๙๖๙ จาสิบเอก  จรูญศักดิ์  ผดุงตาล 

 ๙๗๐ จาสิบเอก  จเร  คําวัง 

 ๙๗๑ จาสิบเอก  จเร  ศรีสุวรรณ 

 ๙๗๒ จาสิบเอก  จะเด็จ  หัดนา 

 ๙๗๓ จาสิบเอก  จักกริน  สิทธินามสุวรรณ 

 ๙๗๔ จาสิบเอก  จักรกริช  แยมเสมอ 

 ๙๗๕ จาสิบเอก  จักรกริช  เสนารินทรางกุล 

 ๙๗๖ จาสิบเอก  จักรกฤษ  ขันธิพล 

 ๙๗๗ จาสิบเอก  จักรกฤษ  นิลกําแหง 

 ๙๗๘ จาสิบเอก  จักรกฤษณ  ชั้นกลาง 

 ๙๗๙ จาสิบเอก  จักรกฤษณ  บุญตา 

 ๙๘๐ จาสิบเอก  จักรกฤษณ  พันมา 

 ๙๘๑ จาสิบเอก  จักรกฤษณ  สาลีผล 

 ๙๘๒ จาสิบเอก  จักรพงศ  มาทวม 

 ๙๘๓ จาสิบเอก  จักรพงษ  กระจางโพธิ์ 

 ๙๘๔ จาสิบเอก  จักรพงษ  คําจุลลา 
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 ๙๘๕ จาสิบเอก  จักราวุธ  โตศรี 

 ๙๘๖ จาสิบเอก  จักรี  แสนคํา 

 ๙๘๗ จาสิบเอก  จักรี  อินทรพิลา 

 ๙๘๘ จาสิบเอก  จังกร  บุญจันทร 

 ๙๘๙ จาสิบเอก  จันทา  คํามา 

 ๙๙๐ จาสิบเอก  จารึก  พันนะการ 

 ๙๙๑ จาสิบเอก  จารึก  เอี่ยมทอง 

 ๙๙๒ จาสิบเอก  จารุวัตร  ทองแยม 

 ๙๙๓ จาสิบเอก  จําเนียร  ขําใบ 

 ๙๙๔ จาสิบเอก  จําเนียร  นัยยุติ 

 ๙๙๕ จาสิบเอก  จําเนียร  เนตรพิน 

 ๙๙๖ จาสิบเอก  จํารัส  พานทอง 

 ๙๙๗ จาสิบเอก  จํารัส  อินมาสม 

 ๙๙๘ จาสิบเอก  จําลอง  สุนทร 

 ๙๙๙ จาสิบเอก  จิตตกร  ดําชวย 

 ๑๐๐๐ จาสิบเอก  จิตติ  ผดาวัลย 

 ๑๐๐๑ จาสิบเอก  จิตรสุภาพ  เขียวจีน 

 ๑๐๐๒ จาสิบเอก  จิภัทธกฤษณ  บัวเมือง 

 ๑๐๐๓ จาสิบเอก  จิรพันธ  โมมาลา 

 ๑๐๐๔ จาสิบเอก  จิรภาส  สันเสนาะ 

 ๑๐๐๕ จาสิบเอก  จิรศักดิ์  ปญญามัง 

 ๑๐๐๖ จาสิบเอก  จิรสิน  รักชอบดี 

 ๑๐๐๗ จาสิบเอก  จิระ  สรอยดอกจิก 

 ๑๐๐๘ จาสิบเอก  จิระเดช  พรศิริ 

 ๑๐๐๙ จาสิบเอก  จิระวัฒน  พัฒนมณี 

 ๑๐๑๐ จาสิบเอก  จิระศักดิ์  เรืองสุข 

 ๑๐๑๑ จาสิบเอก  จิรานุวัฒน  พูลเพ่ิม 

 ๑๐๑๒ จาสิบเอก  จิรายุ  คงทน 

 ๑๐๑๓ จาสิบเอก  จิรายุ  ทิมเกล้ียง 

 ๑๐๑๔ จาสิบเอก  จิรายุ  เริงเกษตร 

 ๑๐๑๕ จาสิบเอก  จีรเดช  วิชาคุณ 

 ๑๐๑๖ จาสิบเอก  จีรวัฒน  บุญหาญ 

 ๑๐๑๗ จาสิบเอก  จีรศักดิ์  คงคลาย 

 ๑๐๑๘ จาสิบเอก  จีระพันธ  บุญเต็ม 

 ๑๐๑๙ จาสิบเอก  จีระศักดิ์  ฝอยทอง 

 ๑๐๒๐ จาสิบเอก  จีระศักดิ์  พรมบุตร 

 ๑๐๒๑ จาสิบเอก  จีระศักดิ์  อุดมฉวี 

 ๑๐๒๒ จาสิบเอก  จีรัชญ  กังวล 

 ๑๐๒๓ จาสิบเอก  จุมพล  หวังไรกลาง 

 ๑๐๒๔ จาสิบเอก  เจด็จ  มณีวงษ 

 ๑๐๒๕ จาสิบเอก  เจตน  จินดามาศ 

 ๑๐๒๖ จาสิบเอก  เจนชัย  เนตยกุล 

 ๑๐๒๗ จาสิบเอก  เจนณรงค  สุขสม 

 ๑๐๒๘ จาสิบเอก  เจนวิส  ชูความดี 

 ๑๐๒๙ จาสิบเอก  เจริญ  กงวงษา 

 ๑๐๓๐ จาสิบเอก  เจริญชัย  สุขหมื่นไวย 

 ๑๐๓๑ จาสิบเอก  เจษฎา  ขันอาษา 

 ๑๐๓๒ จาสิบเอก  เจษฎา  ปนทองดี 

 ๑๐๓๓ จาสิบเอก  เจษฎา  ผิวออน 

 ๑๐๓๔ จาสิบเอก  เจษฎา  วาลสูงเนิน 

 ๑๐๓๕ จาสิบเอก  เจษฎาร  เทียมดาว 

 ๑๐๓๖ จาสิบเอก  ฉกาจ  กระดังงา 



 หนา   ๓๘ (เลมที่  ๑๕) 
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 ๑๐๓๗ จาสิบเอก  ฉลอง  รักฉ่ําพงษ 

 ๑๐๓๘ จาสิบเอก  ฉลองชัย  สารภา 

 ๑๐๓๙ จาสิบเอก  ฉลาด  จันทรสิงห 

 ๑๐๔๐ จาสิบเอก  ฉัตรกรณ  มาสอน 

 ๑๐๔๑ จาสิบเอก  ฉัตรชัย  จันทรที 

 ๑๐๔๒ จาสิบเอก  ฉัตรชัย  ตัวมูล 

 ๑๐๔๓ จาสิบเอก  ฉัตรชัย  ทองรักษ 

 ๑๐๔๔ จาสิบเอก  ฉัตรชัย  บรรลือทรัพย 

 ๑๐๔๕ จาสิบเอก  ฉัตรชัย  เวชชะ 

 ๑๐๔๖ จาสิบเอก  ฉัตรชัย  ศิริสมบัติ 

 ๑๐๔๗ จาสิบเอก  ฉัตรชัย  สมสุขเจริญ 

 ๑๐๔๘ จาสิบเอก  ฉัตรชัย  หมดทุกข 

 ๑๐๔๙ จาสิบเอก  ฉันทพัทธ  อิสารพายุห 

 ๑๐๕๐ จาสิบเอก  เฉลิมเกียรติ์  จันทนเสวี 

 ๑๐๕๑ จาสิบเอก  เฉลิมเกียรติ  กองเงิน 

 ๑๐๕๒ จาสิบเอก  เฉลิมฉัตร  บุญหนุน 

 ๑๐๕๓ จาสิบเอก  เฉลิมชนม  เคนวิเศษ 

 ๑๐๕๔ จาสิบเอก  เฉลิมชัย  เจริญผอง 

 ๑๐๕๕ จาสิบเอก  เฉลิมชัย  ซื่อตรง 

 ๑๐๕๖ จาสิบเอก  เฉลิมชาติ  พงษบานไร 

 ๑๐๕๗ จาสิบเอก  เฉลิมพงศ  นรสิงห 

 ๑๐๕๘ จาสิบเอก  เฉลิมพล  ครุสาตะ 

 ๑๐๕๙ จาสิบเอก  เฉลิมพล  จันทะสิม 

 ๑๐๖๐ จาสิบเอก  เฉลิมพล  นนฤชา 

 ๑๐๖๑ จาสิบเอก  เฉลิมพล  พรหมทอง 

 ๑๐๖๒ จาสิบเอก  เฉลิมพล  มามีเกตุ 

 ๑๐๖๓ จาสิบเอก  เฉลิมพันธ  บุญอินทร 

 ๑๐๖๔ จาสิบเอก  ชนกันต  ญาณประสิทธิ์ 

 ๑๐๖๕ จาสิบเอก  ชนสรณ  กันลัยพันธุ 

 ๑๐๖๖ จาสิบเอก  ชนะ  ทองเสม 

 ๑๐๖๗ จาสิบเอก  ชนะชัย  ดิษฐประดับ 

 ๑๐๖๘ จาสิบเอก  ชนะชัย  ฮวบขํา 

 ๑๐๖๙ จาสิบเอก  ชนะพันธ  ศาลางาม 

 ๑๐๗๐ จาสิบเอก  ชนะภัย  โพธิ์ทอง 

 ๑๐๗๑ จาสิบเอก  ชนินทรศร  โชติทอง 

 ๑๐๗๒ จาสิบเอก  ชยันต  หยุยพันธุ 

 ๑๐๗๓ จาสิบเอก  ชโยดม  พิมพพา 

 ๑๐๗๔ จาสิบเอก  ชรัณ  คําพิมพ 

 ๑๐๗๕ จาสิบเอก  ชรินทร  ธนะขวาง 

 ๑๐๗๖ จาสิบเอก  ชลอ  หอมจันทร 

 ๑๐๗๗ จาสิบเอก  ชวน  เดชหนู 

 ๑๐๗๘ จาสิบเอก  ชวลิต  งามฉวี 

 ๑๐๗๙ จาสิบเอก  ชวลิต  รักแกว 

 ๑๐๘๐ จาสิบเอก  ชวลิต  เวียรศิลป 

 ๑๐๘๑ จาสิบเอก  ชวลิต  ออแสงสุวรรณ 

 ๑๐๘๒ จาสิบเอก  ชเวงศักดิ์  ไกรกิจราษฎร 

 ๑๐๘๓ จาสิบเอก  ชะรินทร  ทองเรือง 

 ๑๐๘๔ จาสิบเอก  ชัชชาย  นาคสิงห 

 ๑๐๘๕ จาสิบเอก  ชัชวาล  พรหมงาม 

 ๑๐๘๖ จาสิบเอก  ชัชวาล  มงคลเลิศ 

 ๑๐๘๗ จาสิบเอก  ชัชวาล  วงษไรญาติ 

 ๑๐๘๘ จาสิบเอก  ชัชวาลย  กองมูล 



 หนา   ๓๙ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๐๘๙ จาสิบเอก  ชัชวาลย  ชินพะวอ 

 ๑๐๙๐ จาสิบเอก  ชัชวาลย  ภูริผล 

 ๑๐๙๑ จาสิบเอก  ชัชวาลย  รอดทับ 

 ๑๐๙๒ จาสิบเอก  ชัชวาลย  สวางวงค 

 ๑๐๙๓ จาสิบเอก  ชัยชนะ  วงศแกวประจักษ 

 ๑๐๙๔ จาสิบเอก  ชัยชาญ  องคศิลป 

 ๑๐๙๕ จาสิบเอก  ชัยณรงค  คลํ้าพงษ 

 ๑๐๙๖ จาสิบเอก  ชัยณรงค  งอกสี 

 ๑๐๙๗ จาสิบเอก  ชัยณรงค  บุญรอดกลับ 

 ๑๐๙๘ จาสิบเอก  ชัยณรงค  สีดี 

 ๑๐๙๙ จาสิบเอก  ชัยทอง  จันทรแสง 

 ๑๑๐๐ จาสิบเอก  ชัยเทวา  ชางปลูก 

 ๑๑๐๑ จาสิบเอก  ชัยภัทร  ภูเล่ียมคํา 

 ๑๑๐๒ จาสิบเอก  ชัยมงคล  จาระสัน 

 ๑๑๐๓ จาสิบเอก  ชัยมงคล  บุญสมาน 

 ๑๑๐๔ จาสิบเอก  ชัยยง  เพ็ชรจํานงค 

 ๑๑๐๕ จาสิบเอก  ชัยยุทธ  เชื้อมั่ง 

 ๑๑๐๖ จาสิบเอก  ชัยรัตน  เวสกุล 

 ๑๑๐๗ จาสิบเอก  ชัยรัตน  แสนสะอาด 

 ๑๑๐๘ จาสิบเอก  ชัยฤทธิ์  เพ่ิมพูล 

 ๑๑๐๙ จาสิบเอก  ชัยวัฒน  ธิเปง 

 ๑๑๑๐ จาสิบเอก  ชัยวัฒน  นาเอก 

 ๑๑๑๑ จาสิบเอก  ชัยวัฒน  บุญยินดี 

 ๑๑๑๒ จาสิบเอก  ชัยวัฒน  พากลอ 

 ๑๑๑๓ จาสิบเอก  ชัยวัฒน  มั่นใจ 

 ๑๑๑๔ จาสิบเอก  ชัยวัฒน  ศรีงามดี 

 ๑๑๑๕ จาสิบเอก  ชัยวัฒน  สนมะเริง 

 ๑๑๑๖ จาสิบเอก  ชัยสิทธิ์  จําจิตต 

 ๑๑๑๗ จาสิบเอก  ชาญ  ประทุมวัน 

 ๑๑๑๘ จาสิบเอก  ชาญฉลาด  ศุภสุข 

 ๑๑๑๙ จาสิบเอก  ชาญชัย  กาญจนสมศักดิ์ 

 ๑๑๒๐ จาสิบเอก  ชาญชัย  ไทรรอดรุง 

 ๑๑๒๑ จาสิบเอก  ชาญชัย  ภูระหงษ 

 ๑๑๒๒ จาสิบเอก  ชาญชัย  ศรีนวล 

 ๑๑๒๓ จาสิบเอก  ชาญชัย  ศรีประเสริฐ 

 ๑๑๒๔ จาสิบเอก  ชาญชัย  อินทรบุญ 

 ๑๑๒๕ จาสิบเอก  ชาญณรงค  มาตชะลา 

 ๑๑๒๖ จาสิบเอก  ชาญณุพงษ  คงทอง 

 ๑๑๒๗ จาสิบเอก  ชาญเดช  กล่ินกาหลง 

 ๑๑๒๘ จาสิบเอก  ชาญฤทธิ์  ศรีมาลา 

 ๑๑๒๙ จาสิบเอก  ชาตรี  จันทรศิริ 

 ๑๑๓๐ จาสิบเอก  ชาตรี  เนตรโสภา 

 ๑๑๓๑ จาสิบเอก  ชาตรี  ภูสอน 

 ๑๑๓๒ จาสิบเอก  ชาตรี  วิชาธรรม 

 ๑๑๓๓ จาสิบเอก  ชาติ  จํานงคศาสตร 

 ๑๑๓๔ จาสิบเอก  ชาติชาย  พวงตระกูล 

 ๑๑๓๕ จาสิบเอก  ชาติชาย  สุมาลุย 

 ๑๑๓๖ จาสิบเอก  ชาติชาย  หลักคํา 

 ๑๑๓๗ จาสิบเอก  ชาติเพชร  สองทอง 

 ๑๑๓๘ จาสิบเอก  ชานนท  ชาวไร 

 ๑๑๓๙ จาสิบเอก  ชานันท  แกนจันทร 

 ๑๑๔๐ จาสิบเอก  ชายนอย  ศรีเทพ 



 หนา   ๔๐ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๑๔๑ จาสิบเอก  ชาลี  ศรีพุทธา 

 ๑๑๔๒ จาสิบเอก  ชํานาญ  ชุมสีดา 

 ๑๑๔๓ จาสิบเอก  ชํานาญ  หมั่นบุญ 

 ๑๑๔๔ จาสิบเอก  ชํานาญ  อาจกลา 

 ๑๑๔๕ จาสิบเอก  ชิงชัย  มีบุญ 

 ๑๑๔๖ จาสิบเอก  ชินกร  ออนคําเหลือง 

 ๑๑๔๗ จาสิบเอก  ชินพงศ  แกวดอก 

 ๑๑๔๘ จาสิบเอก  ชินวัตร  จันทรขจร 

 ๑๑๔๙ จาสิบเอก  ชิราวุธ  ดําพร 

 ๑๑๕๐ จาสิบเอก  ชุติเดช  มาเจริญ 

 ๑๑๕๑ จาสิบเอก  ชูเกียรติ  ลาภผลพูนทวี 

 ๑๑๕๒ จาสิบเอก  ชูชาติ  พวงผกา 

 ๑๑๕๓ จาสิบเอก  ชูชาติ  อินไรขิง 

 ๑๑๕๔ จาสิบเอก  ชูเชิด  อุดม 

 ๑๑๕๕ จาสิบเอก  ชูพงษ  ศรีรักษา 

 ๑๑๕๖ จาสิบเอก  ชูวงศ  อินทรคง 

 ๑๑๕๗ จาสิบเอก  ชูศักดิ์  จําปาทอง 

 ๑๑๕๘ จาสิบเอก  เชษฐา  เที่ยงดี 

 ๑๑๕๙ จาสิบเอก  เชษฐา  เนตรสวาง 

 ๑๑๖๐ จาสิบเอก  เชษฐา  วัฒนจงกล 

 ๑๑๖๑ จาสิบเอก  เชาว  สังขทอง 

 ๑๑๖๒ จาสิบเอก  เชิดเกียรติ  วิทยานันท 

 ๑๑๖๓ จาสิบเอก  เชิดชัย  ใจซื่อ 

 ๑๑๖๔ จาสิบเอก  เชิดทูล  อนุรุท 

 ๑๑๖๕ จาสิบเอก  เชื่อม  กอแกว 

 ๑๑๖๖ จาสิบเอก  โชคชรินทร  สิทธิชัย 

 ๑๑๖๗ จาสิบเอก  โชคชัย  ปะกายะ 

 ๑๑๖๘ จาสิบเอก  ไชยธรรม  เจริญสุข 

 ๑๑๖๙ จาสิบเอก  ไชยธาน  สรอยทอง 

 ๑๑๗๐ จาสิบเอก  ไชยยันต  สุขธยารักษ 

 ๑๑๗๑ จาสิบเอก  ไชยยุทธ  ดําพลงาม 

 ๑๑๗๒ จาสิบเอก  ไชยรัตน  เวียงแก 

 ๑๑๗๓ จาสิบเอก  ไชยวัฒน  ถูกจิตต 

 ๑๑๗๔ จาสิบเอก  ญาณวรรธน  คิดถูก 

 ๑๑๗๕ จาสิบเอก  ญาณเศรษฐ  อารียธนโชค 

 ๑๑๗๖ จาสิบเอก  ฐาคณิษฐ  สุวรรณฉวี 

 ๑๑๗๗ จาสิบเอก  ฐานวัฒน  คํายวง 

 ๑๑๗๘ จาสิบเอก  ฐาปกรณ  กันพรอม 

 ๑๑๗๙ จาสิบเอก  ฐิติพงศ  เฮ็งนิรันดร 

 ๑๑๘๐ จาสิบเอก  ฐิติพันธุ  อินทรสุขศรี 

 ๑๑๘๑ จาสิบเอก  ณชัย  ใจโส 

 ๑๑๘๒ จาสิบเอก  ณฐกฤต  พงษา 

 ๑๑๘๓ จาสิบเอก  ณทักษ  พรมเวียง 

 ๑๑๘๔ จาสิบเอก  ณทัธ  แกวเล็ก 

 ๑๑๘๕ จาสิบเอก  ณประคุณ  ดวงแกว 

 ๑๑๘๖ จาสิบเอก  ณปถย  กุดหอม 

 ๑๑๘๗ จาสิบเอก  ณพพล  สวัสดี 

 ๑๑๘๘ จาสิบเอก  ณพัส  โฉมพิชญะ 

 ๑๑๘๙ จาสิบเอก  ณภัทร  กฤชอาคม 

 ๑๑๙๐ จาสิบเอก  ณรงค  เกตุศรี 

 ๑๑๙๑ จาสิบเอก  ณรงค  ฉิมบานไร 

 ๑๑๙๒ จาสิบเอก  ณรงค  ชื่นตา 



 หนา   ๔๑ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๑๙๓ จาสิบเอก  ณรงค  เดชภักดี 

 ๑๑๙๔ จาสิบเอก  ณรงค  ใตจันทรกอง 

 ๑๑๙๕ จาสิบเอก  ณรงค  ปนตาเครือ 

 ๑๑๙๖ จาสิบเอก  ณรงค  พินิจมโนธรรม 

 ๑๑๙๗ จาสิบเอก  ณรงค  พิมพประโคน 

 ๑๑๙๘ จาสิบเอก  ณรงค  แพทยเกาะ 

 ๑๑๙๙ จาสิบเอก  ณรงค  มวงจันทึก 

 ๑๒๐๐ จาสิบเอก  ณรงค  วิโรจนศิริ 

 ๑๒๐๑ จาสิบเอก  ณรงค  สงหนู 

 ๑๒๐๒ จาสิบเอก  ณรงค  เสวก 

 ๑๒๐๓ จาสิบเอก  ณรงคชัย  ชื่นพิชัย 

 ๑๒๐๔ จาสิบเอก  ณรงคฤทธิ์  ทิพยคํา 

 ๑๒๐๕ จาสิบเอก  ณรงคฤทธิ์  ศรีจําปา 

 ๑๒๐๖ จาสิบเอก  ณรงคศักดิ์  คําหอม 

 ๑๒๐๗ จาสิบเอก  ณรงคศักดิ์  ภิรมรส 

 ๑๒๐๘ จาสิบเอก  ณรงคศักดิ์  ยวงทอง 

 ๑๒๐๙ จาสิบเอก  ณรงคศักดิ์  สีหนาท 

 ๑๒๑๐ จาสิบเอก  ณรงคศักดิ์  สุมณฑา 

 ๑๒๑๑ จาสิบเอก  ณเรศ  บัวเขียว 

 ๑๒๑๒ จาสิบเอก  ณัชรพงศ  ศรีศักดา 

 ๑๒๑๓ จาสิบเอก  ณัฏฐกิตติ์  สวนอุทัย 

 ๑๒๑๔ จาสิบเอก  ณัฏฐนันท  จินดาวงษ 

 ๑๒๑๕ จาสิบเอก  ณัฏฐพงค  เจริญศรี 

 ๑๒๑๖ จาสิบเอก  ณัฏฐวัฒน  ทรัพยกิ่ง 

 ๑๒๑๗ จาสิบเอก  ณัฐกฤษฏ์ิ  หนูรักษ 

 ๑๒๑๘ จาสิบเอก  ณัฐชัย  กิจพวงสุวรรณ 

 ๑๒๑๙ จาสิบเอก  ณัฐชัย  ไททอง 

 ๑๒๒๐ จาสิบเอก  ณัฐพงศ  สรอยจู 

 ๑๒๒๑ จาสิบเอก  ณัฐพงศ  สินธุยศ   

  ณ  กรุงธนบุรี 

 ๑๒๒๒ จาสิบเอก  ณัฐพงษ  ธรรมะ 

 ๑๒๒๓ จาสิบเอก  ณัฐพงษ  รินแกว 

 ๑๒๒๔ จาสิบเอก  ณัฐพรหม  พรมดี 

 ๑๒๒๕ จาสิบเอก  ณัฐพล  เหมือนโพธิ์ทอง 

 ๑๒๒๖ จาสิบเอก  ณัฐพัทร  ไพฑูรย 

 ๑๒๒๗ จาสิบเอก  ณัฐพากย  แกวประสิทธิ์ 

 ๑๒๒๘ จาสิบเอก  ณัฐวัชต  ปญญอภิลักษณ 

 ๑๒๒๙ จาสิบเอก  ณัฐวัสส  สรอยสุวรรณ 

 ๑๒๓๐ จาสิบเอก  ณัฐวุฒิ  ยางทัด 

 ๑๒๓๑ จาสิบเอก  ณัฐวุฒิ  อายุเจริญดี 

 ๑๒๓๒ จาสิบเอก  ณัฐสิทธิ์  ตนะทิพย 

 ๑๒๓๓ จาสิบเอก  ณัติพงศ  ประนิล 

 ๑๒๓๔ จาสิบเอก  ดนัย  ตองสู 

 ๑๒๓๕ จาสิบเอก  ดนุชา  วงศเดชานันท 

 ๑๒๓๖ จาสิบเอก  ดนุสรณ  เตชนันท 

 ๑๒๓๗ จาสิบเอก  ดวงชนะ  แกวพิลา 

 ๑๒๓๘ จาสิบเอก  ดอกรัก  คําโคตรสุน 

 ๑๒๓๙ จาสิบเอก  ดามพ  ทองพุก 

 ๑๒๔๐ จาสิบเอก  ดาวรุง  คงเจริญ 

 ๑๒๔๑ จาสิบเอก  ดาวเรือง  กาวีละ 

 ๑๒๔๒ จาสิบเอก  ดําเนิน  หนอคําหลา 

 ๑๒๔๓ จาสิบเอก  ดํารง  นามวงศที 



 หนา   ๔๒ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๒๔๔ จาสิบเอก  ดํารงค  คงชุมชื่น 

 ๑๒๔๕ จาสิบเอก  ดํารงค  บุญลอม 

 ๑๒๔๖ จาสิบเอก  ดําริ  ดํารงตระกูล 

 ๑๒๔๗ จาสิบเอก  ดิฐกานต  บุญกวาง 

 ๑๒๔๘ จาสิบเอก  ดิเรก  คําแพร 

 ๑๒๔๙ จาสิบเอก  เดชนรินทร  เมืองติ๊บ 

 ๑๒๕๐ จาสิบเอก  เดชฤทธิ์  ศรีโท 

 ๑๒๕๑ จาสิบเอก  เดชา  ตวนสวัสดิ์ 

 ๑๒๕๒ จาสิบเอก  เดชิชา  ดีดวงพันธ 

 ๑๒๕๓ จาสิบเอก  เดโช  มณีสุโข 

 ๑๒๕๔ จาสิบเอก  เดน  เกิดสมบัติ 

 ๑๒๕๕ จาสิบเอก  เดน  ปชชา 

 ๑๒๕๖ จาสิบเอก  เดนชัย  เรียนเวช 

 ๑๒๕๗ จาสิบเอก  เดนพงษ  วงษธรรม 

 ๑๒๕๘ จาสิบเอก  เดนสยาม  ดาวจันอัด 

 ๑๒๕๙ จาสิบเอก  ตนตระการ  เกิดขาว 

 ๑๒๖๐ จาสิบเอก  ตระกูล  จันทรเศียร 

 ๑๒๖๑ จาสิบเอก  ตรีทเศศ  เรืองเดช 

 ๑๒๖๒ จาสิบเอก  ตอศักดิ์  พันธุพานิช 

 ๑๒๖๓ จาสิบเอก  ตามพงษ  เสงี่ยมอยู 

 ๑๒๖๔ จาสิบเอก  ติราษฏร  วรรณูปถัมภ 

 ๑๒๖๕ จาสิบเอก  เติม  มั่นประสงค 

 ๑๒๖๖ จาสิบเอก  โตณณาการ  บริภัณฑ 

 ๑๒๖๗ จาสิบเอก  ถนัด  ประสารสอย 

 ๑๒๖๘ จาสิบเอก  ถวิล  พูลพิพัฒน 

 ๑๒๖๙ จาสิบเอก  ถวิล  มณฑา 

 ๑๒๗๐ จาสิบเอก  ถวิล  สําราญดี 

 ๑๒๗๑ จาสิบเอก  ถาวร  เลานวดวัน 

 ๑๒๗๒ จาสิบเอก  ถาวร  หาสารี 

 ๑๒๗๓ จาสิบเอก  ถิระธรรม  โคตรสมบัติ 

 ๑๒๗๔ จาสิบเอก  ทนงศักดิ์  ขํามา 

 ๑๒๗๕ จาสิบเอก  ทนงศักดิ์  คลายสุบรรณ 

 ๑๒๗๖ จาสิบเอก  ทนงศักดิ์  ฉิมแยม 

 ๑๒๗๗ จาสิบเอก  ทนงศักดิ์  พุมพวง 

 ๑๒๗๘ จาสิบเอก  ทนงศักดิ์  สนสาย 

 ๑๒๗๙ จาสิบเอก  ทรงกรด  มังคละแสน 

 ๑๒๘๐ จาสิบเอก  ทรงชัย  อาราม 

 ๑๒๘๑ จาสิบเอก  ทรงพล  ดวงภู 

 ๑๒๘๒ จาสิบเอก  ทรงพล  ปนวงศ 

 ๑๒๘๓ จาสิบเอก  ทรงพล  สารเงิน 

 ๑๒๘๔ จาสิบเอก  ทรงภพ  บุญโกย 

 ๑๒๘๕ จาสิบเอก  ทรงยุทธ  ปนทอง 

 ๑๒๘๖ จาสิบเอก  ทรงวุฒิ  สมอาษา 

 ๑๒๘๗ จาสิบเอก  ทรงวุฒิ  เฮงดี 

 ๑๒๘๘ จาสิบเอก  ทรรศน  แตมไชยสงค 

 ๑๒๘๙ จาสิบเอก  ทวี  ผาคํา 

 ๑๒๙๐ จาสิบเอก  ทวี  ผิวพรรณ 

 ๑๒๙๑ จาสิบเอก  ทวี  รัตนะศรี 

 ๑๒๙๒ จาสิบเอก  ทวี  อุปชัย 

 ๑๒๙๓ จาสิบเอก  ทวีชัย  สุภานัส 

 ๑๒๙๔ จาสิบเอก  ทวีรัตน  งามเกรียงไกร 

 ๑๒๙๕ จาสิบเอก  ทวีวัฒน  ขวัญเมือง 



 หนา   ๔๓ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๒๙๖ จาสิบเอก  ทวีวัฒน  อางนิลพันธ 

 ๑๒๙๗ จาสิบเอก  ทวีศักดิ์  แกวดี 

 ๑๒๙๘ จาสิบเอก  ทวีศักดิ์  แกวมวง 

 ๑๒๙๙ จาสิบเอก  ทวีศักดิ์  เชยรัมย 

 ๑๓๐๐ จาสิบเอก  ทวีศักดิ์  บัวประเสริฐ 

 ๑๓๐๑ จาสิบเอก  ทวีศักดิ์  ปกษีเลิศ 

 ๑๓๐๒ จาสิบเอก  ทวีศักดิ์  ปนโอ 

 ๑๓๐๓ จาสิบเอก  ทวีศักดิ์  สองศรี 

 ๑๓๐๔ จาสิบเอก  ทศพร  มาทํามา 

 ๑๓๐๕ จาสิบเอก  ทศพร  หิรัญวรรณ 

 ๑๓๐๖ จาสิบเอก  ทศพรรณ  ตาคํา 

 ๑๓๐๗ จาสิบเอก  ทศพล  ภูมิชวง 

 ๑๓๐๘ จาสิบเอก  ทองคูณ  สารบรรณ 

 ๑๓๐๙ จาสิบเอก  ทองเจือ  น้ําจันทร 

 ๑๓๑๐ จาสิบเอก  ทองมวน  ทาสะอาด 

 ๑๓๑๑ จาสิบเอก  ทองใหม  วาสิงหหล 

 ๑๓๑๒ จาสิบเอก  ทักษดนัย  อินทรสิทธิ์ 

 ๑๓๑๓ จาสิบเอก  ทักษิณ  ประจุทรัพย 

 ๑๓๑๔ จาสิบเอก  ทัตศนัย  พูชิน 

 ๑๓๑๕ จาสิบเอก  ทิฆัมพร  สมทรัพย 

 ๑๓๑๖ จาสิบเอก  ทิพยพิมาน  ภูมะลี 

 ๑๓๑๗ จาสิบเอก  ทิวากร  คําปนติ๊บ 

 ๑๓๑๘ จาสิบเอก  ทีระพงษ  นาชัยเลิศ 

 ๑๓๑๙ จาสิบเอก  เทพชัย  เขียวขจรเขต 

 ๑๓๒๐ จาสิบเอก  เทพพิทักษ  เขาชาง 

 ๑๓๒๑ จาสิบเอก  เทวัญ  เทศสิงห 

 ๑๓๒๒ จาสิบเอก  เทวินทร  ขัติศรี 

 ๑๓๒๓ จาสิบเอก  เทวินทร  พาดขุนทด 

 ๑๓๒๔ จาสิบเอก  เทิดศักดิ์  ดวงปนสิงห 

 ๑๓๒๕ จาสิบเอก  เทิดศักดิ์  เทียนปน 

 ๑๓๒๖ จาสิบเอก  เทิดศักดิ์  สุขกากิจ 

 ๑๓๒๗ จาสิบเอก  ธงชัย  บุญภิญโญ 

 ๑๓๒๘ จาสิบเอก  ธงชัย  บุญสงแท 

 ๑๓๒๙ จาสิบเอก  ธงชัย  เหมรัตน 

 ๑๓๓๐ จาสิบเอก  ธนกร  กาญจณมนตรี 

 ๑๓๓๑ จาสิบเอก  ธนกฤต  เขียวสวาท 

 ๑๓๓๒ จาสิบเอก  ธนกฤต  จีนออน 

 ๑๓๓๓ จาสิบเอก  ธนกฤต  ปารัตน 

 ๑๓๓๔ จาสิบเอก  ธนกฤต  โปตระนันทน 

 ๑๓๓๕ จาสิบเอก  ธนกฤต  วัฒนกุล 

 ๑๓๓๖ จาสิบเอก  ธนชนม  สุขชาติ 

 ๑๓๓๗ จาสิบเอก  ธนชัยปกรณ   

  พัฒนเจริญธรณ 

 ๑๓๓๘ จาสิบเอก  ธนชาติ  เกตุแกว 

 ๑๓๓๙ จาสิบเอก  ธนดล  วงษศิริกุลดํารง 

 ๑๓๔๐ จาสิบเอก  ธนภัตร  อรามหนุน 

 ๑๓๔๑ จาสิบเอก  ธนภัทร  โสดากุล 

 ๑๓๔๒ จาสิบเอก  ธนรัตน  ยศรุงเรือง 

 ๑๓๔๓ จาสิบเอก  ธนวัฒน  ไขแสงจันทร 

 ๑๓๔๔ จาสิบเอก  ธนวัฒน  ไชยพิมพ 

 ๑๓๔๕ จาสิบเอก  ธนวัฒน  บาลี 

 ๑๓๔๖ จาสิบเอก  ธนวัตร  ชาติชนะ 



 หนา   ๔๔ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๓๔๗ จาสิบเอก  ธนศักดิ์  จันทรเพ็งสุริยา 

 ๑๓๔๘ จาสิบเอก  ธนะ  เวคินวุฒิ 

 ๑๓๔๙ จาสิบเอก  ธนัตร  คันธวงค 

 ๑๓๕๐ จาสิบเอก  ธนันชัย  บัวชุม 

 ๑๓๕๑ จาสิบเอก  ธนายุทธ  ครุธแกว 

 ๑๓๕๒ จาสิบเอก  ธนารักษ  ฤทธิ์วิชัย 

 ๑๓๕๓ จาสิบเอก  ธนาวุธ  บุตรสาร 

 ๑๓๕๔ จาสิบเอก  ธนิต  หวังรวมกลาง 

 ๑๓๕๕ จาสิบเอก  ธเนศ  ชาวชน 

 ๑๓๕๖ จาสิบเอก  ธเนศ  เอี่ยมสอาด 

 ๑๓๕๗ จาสิบเอก  ธรณิศ  ขัดนาค 

 ๑๓๕๘ จาสิบเอก  ธรรม  นุชประคอง 

 ๑๓๕๙ จาสิบเอก  ธรรมนูญ  ย่ิงยง 

 ๑๓๖๐ จาสิบเอก  ธรรมรงค  สิตวงษ 

 ๑๓๖๑ จาสิบเอก  ธรรมรัตน  บุญเกิด 

 ๑๓๖๒ จาสิบเอก  ธรรมรัตน  ฟกปน 

 ๑๓๖๓ จาสิบเอก  ธรรมศักดิ์  จํานงคผล 

 ๑๓๖๔ จาสิบเอก  ธรา  ยงยุทธ 

 ๑๓๖๕ จาสิบเอก  ธราดล  ทองเกล้ียง 

 ๑๓๖๖ จาสิบเอก  ธราเทพ  โพธิ์เงิน 

 ๑๓๖๗ จาสิบเอก  ธวัช  บรรดิ 

 ๑๓๖๘ จาสิบเอก  ธวัช  รัตนบุรุษ 

 ๑๓๖๙ จาสิบเอก  ธวัช  อรรถนุสรณ 

 ๑๓๗๐ จาสิบเอก  ธวัชชัย  กาวีละ 

 ๑๓๗๑ จาสิบเอก  ธวัชชัย  แกวประสิทธิ์ 

 ๑๓๗๒ จาสิบเอก  ธวัชชัย  ตุรงคเรือง 

 ๑๓๗๓ จาสิบเอก  ธวัชชัย  ปะวะขัง 

 ๑๓๗๔ จาสิบเอก  ธวัชชัย  พุทธเสนา 

 ๑๓๗๕ จาสิบเอก  ธวัชชัย  พุมรชัฏ 

 ๑๓๗๖ จาสิบเอก  ธวัชชัย  ใยทองคํา 

 ๑๓๗๗ จาสิบเอก  ธวัชชัย  ศรีสุนทร 

 ๑๓๗๘ จาสิบเอก  ธวัชชัย  สายสุริย 

 ๑๓๗๙ จาสิบเอก  ธวัชชัย  สิงหเดช 

 ๑๓๘๐ จาสิบเอก  ธวัชชัย  หาธรรม 

 ๑๓๘๑ จาสิบเอก  ธวัฒ  เกิดเจริญ 

 ๑๓๘๒ จาสิบเอก  ธวัฒ  คําพลึก 

 ๑๓๘๓ จาสิบเอก  ธัชชัย  อินนวม 

 ๑๓๘๔ จาสิบเอก  ธัชพงศ  พิมพฉัตร 

 ๑๓๘๕ จาสิบเอก  ธัญญวัตร  สุขประเสริฐ 

 ๑๓๘๖ จาสิบเอก  ธัญญะ  กุลกมลมั่น 

 ๑๓๘๗ จาสิบเอก  ธัญพิสิษฐ  อินหมอม 

 ๑๓๘๘ จาสิบเอก  ธานินทร  ศักดิ์ศรี 

 ๑๓๘๙ จาสิบเอก  ธานินทร  ศิลอยู 

 ๑๓๙๐ จาสิบเอก  ธานินทร  แสนใจบาล 

 ๑๓๙๑ จาสิบเอก  ธานี  ประสาทกิจ 

 ๑๓๙๒ จาสิบเอก  ธํารงค  ดีมี 

 ๑๓๙๓ จาสิบเอก  ธิฏิ  เมฆสุวรรณ 

 ๑๓๙๔ จาสิบเอก  ธิติพัทธ  พศินธนะวีร 

 ๑๓๙๕ จาสิบเอก  ธีรโชติ  ทองทวี 

 ๑๓๙๖ จาสิบเอก  ธีรเดช  นามสม 

 ๑๓๙๗ จาสิบเอก  ธีรเดช  ผาติกุล 

 ๑๓๙๘ จาสิบเอก  ธีรเทพ  ศรีชัย 



 หนา   ๔๕ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๓๙๙ จาสิบเอก  ธีรพงศ  บุตรดี 

 ๑๔๐๐ จาสิบเอก  ธีรพงษ  โพธิเวส 

 ๑๔๐๑ จาสิบเอก  ธีรพงษ  แสนประสิทธิ์ 

 ๑๔๐๒ จาสิบเอก  ธีรพนธ  ทับทิม 

 ๑๔๐๓ จาสิบเอก  ธีรพล  จันทบูรณ 

 ๑๔๐๔ จาสิบเอก  ธีรพล  สายสุด 

 ๑๔๐๕ จาสิบเอก  ธีรพล  อนาคตะวัฒนา 

 ๑๔๐๖ จาสิบเอก  ธีรพล  อาจปกษา 

 ๑๔๐๗ จาสิบเอก  ธีรพัฒน  มาบริบูรณ 

 ๑๔๐๘ จาสิบเอก  ธีรภัทร  กัณกูล 

 ๑๔๐๙ จาสิบเอก  ธีรยุทธ  จูเจริญ 

 ๑๔๑๐ จาสิบเอก  ธีรยุทธ  เทียมประเสริฐ 

 ๑๔๑๑ จาสิบเอก  ธีรวิทย  แทนศร 

 ๑๔๑๒ จาสิบเอก  ธีระชัย  จัดแกว 

 ๑๔๑๓ จาสิบเอก  ธีระชัย  พุฒทอง 

 ๑๔๑๔ จาสิบเอก  ธีระพงษ  นอยสุภาพ 

 ๑๔๑๕ จาสิบเอก  ธีระพล  พิศจํารูญ 

 ๑๔๑๖ จาสิบเอก  ธีระยุต  สุขโข 

 ๑๔๑๗ จาสิบเอก  ธีระยุทธ  ประกอบทรัพย 

 ๑๔๑๘ จาสิบเอก  ธีระศักดิ์  ปรังประโคน 

 ๑๔๑๙ จาสิบเอก  ธีระศักดิ์  ระงับทุกข 

 ๑๔๒๐ จาสิบเอก  นคร  เสียงใหญ 

 ๑๔๒๑ จาสิบเอก  นที  ภังคานนท 

 ๑๔๒๒ จาสิบเอก  นที  หะรินเดช 

 ๑๔๒๓ จาสิบเอก  นพกุล  โพธิรักษ 

 ๑๔๒๔ จาสิบเอก  นพณัฐ  ทางธรรม 

 ๑๔๒๕ จาสิบเอก  นพดล  คงเหม็ง 

 ๑๔๒๖ จาสิบเอก  นพดล  โคตรสมบัติ 

 ๑๔๒๗ จาสิบเอก  นพดล  จูณีนารถ 

 ๑๔๒๘ จาสิบเอก  นพดล  เดชฟุง 

 ๑๔๒๙ จาสิบเอก  นพดล  ผองศรี 

 ๑๔๓๐ จาสิบเอก  นพดล  มหาวัตร 

 ๑๔๓๑ จาสิบเอก  นพดล  มาเพ็ง 

 ๑๔๓๒ จาสิบเอก  นพดล  มีชูนึก 

 ๑๔๓๓ จาสิบเอก  นพดล  ใยมาก 

 ๑๔๓๔ จาสิบเอก  นพดล  เรืองศรี 

 ๑๔๓๕ จาสิบเอก  นพดล  ศรีบุญเรือง 

 ๑๔๓๖ จาสิบเอก  นพดล  สมจิตร 

 ๑๔๓๗ จาสิบเอก  นพดล  สุทธิวิรัช 

 ๑๔๓๘ จาสิบเอก  นพดล  หรั่งศิริ 

 ๑๔๓๙ จาสิบเอก  นพพร  ตุมนก 

 ๑๔๔๐ จาสิบเอก  นพพร  เตาจันทร 

 ๑๔๔๑ จาสิบเอก  นพพร  ศรีคชไกร 

 ๑๔๔๒ จาสิบเอก  นพพล  ทองยอย 

 ๑๔๔๓ จาสิบเอก  นพรัตน  กุลเผือก 

 ๑๔๔๔ จาสิบเอก  นพรัตน  พรประเสริฐศักดิ์ 

 ๑๔๔๕ จาสิบเอก  นพรัตน  รัตนรักษ 

 ๑๔๔๖ จาสิบเอก  นพรัตน  สมพิทักษ 

 ๑๔๔๗ จาสิบเอก  นพรัตน  อินถา 

 ๑๔๔๘ จาสิบเอก  นพวรรธน  อัครเสรีวรกิจ 

 ๑๔๔๙ จาสิบเอก  นพศรัณย  ย้ิมพราย 

 ๑๔๕๐ จาสิบเอก  นพศักดิ์  สังขกรณ 



 หนา   ๔๖ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๔๕๑ จาสิบเอก  นพสิทธิ์  บัวพรวิสิทธิ์ 

 ๑๔๕๒ จาสิบเอก  นพอนันต  ภูติกิจเจริญ 

 ๑๔๕๓ จาสิบเอก  นภดล  ตุลาธร 

 ๑๔๕๔ จาสิบเอก  นรภัทร  พรมจันทร 

 ๑๔๕๕ จาสิบเอก  นรินทร  จีนหลักรอย 

 ๑๔๕๖ จาสิบเอก  นรินทรชาติ  กลํ่าบรรจง 

 ๑๔๕๗ จาสิบเอก  นรินทรพงษ  มั่นคง 

 ๑๔๕๘ จาสิบเอก  นริศ  เจิมนาค 

 ๑๔๕๙ จาสิบเอก  นริศ  ศรีนาค 

 ๑๔๖๐ จาสิบเอก  นริศร  พิบูลรัตนสังข 

 ๑๔๖๑ จาสิบเอก  นเรศ  ย้ิมทุง 

 ๑๔๖๒ จาสิบเอก  นักรบ  พรมดี 

 ๑๔๖๓ จาสิบเอก  นัฐธี  ประสงคธรรม 

 ๑๔๖๔ จาสิบเอก  นัฐพงษ  ทันแสน 

 ๑๔๖๕ จาสิบเอก  นัฐพงษ  มวลตะคุ 

 ๑๔๖๖ จาสิบเอก  นัททพงษ  ชัยพิบูลย 

 ๑๔๖๗ จาสิบเอก  นันทโชติ  เกิดปน 

 ๑๔๖๘ จาสิบเอก  นันทพงศ  กองแกว 

 ๑๔๖๙ จาสิบเอก  นันทพล  ศรีสงคราม 

 ๑๔๗๐ จาสิบเอก  นันทมนัส  จูจุยเอี่ยม 

 ๑๔๗๑ จาสิบเอก  นาทสกร  แกวจันลา 

 ๑๔๗๒ จาสิบเอก  นาวิน  แกวสุวรรณ 

 ๑๔๗๓ จาสิบเอก  นาวิน  ทัศนา 

 ๑๔๗๔ จาสิบเอก  นาเวศ  เส้ียนไทยสงค 

 ๑๔๗๕ จาสิบเอก  นิกร  จันดาโคตร 

 ๑๔๗๖ จาสิบเอก  นิกร  จิตรแกว 

 ๑๔๗๗ จาสิบเอก  นิกร  รักษาชนม 

 ๑๔๗๘ จาสิบเอก  นิกรกิจ  สังฆมณี 

 ๑๔๗๙ จาสิบเอก  นิคม  แข็งขัน 

 ๑๔๘๐ จาสิบเอก  นิคม  ใจดี 

 ๑๔๘๑ จาสิบเอก  นิจรุจ  จิตติมณี 

 ๑๔๘๒ จาสิบเอก  นิธิฤทธิ์  สังขทวีสิน 

 ๑๔๘๓ จาสิบเอก  นิธิศรัณญ  สุริวงศ 

 ๑๔๘๔ จาสิบเอก  นิพล  ปกกัดตัง 

 ๑๔๘๕ จาสิบเอก  นิพลพรรณ  อรัญเสน 

 ๑๔๘๖ จาสิบเอก  นิยม  ฑิฒฝน 

 ๑๔๘๗ จาสิบเอก  นิรัตน  บรรดาศักดิ์ 

 ๑๔๘๘ จาสิบเอก  นิรันดร  ประไพพงษ 

 ๑๔๘๙ จาสิบเอก  นิรันดร  ลอมมหาดไทย 

 ๑๔๙๐ จาสิบเอก  นิรันดร  สุกกลํ่า 

 ๑๔๙๑ จาสิบเอก  นิรันดร  บัวเพชร 

 ๑๔๙๒ จาสิบเอก  นิรุต  ดานแกว 

 ๑๔๙๓ จาสิบเอก  นิรุต  นิสัยดี 

 ๑๔๙๔ จาสิบเอก  นิรุตต  ทองสุก 

 ๑๔๙๕ จาสิบเอก  นิรุตติ  บุญวิรัตน 

 ๑๔๙๖ จาสิบเอก  นิรุตนิ์  ภาโนมัย 

 ๑๔๙๗ จาสิบเอก  นิรุติ  เนตรแสงใส 

 ๑๔๙๘ จาสิบเอก  นิวัฒน  ปนพิพัฒน 

 ๑๔๙๙ จาสิบเอก  นิวัฒน  ศุภชีวะ 

 ๑๕๐๐ จาสิบเอก  นิวัตน  อํานวยทรัพย 

 ๑๕๐๑ จาสิบเอก  นิวัตร  หาสุข 

 ๑๕๐๒ จาสิบเอก  นุกูล  ครองยุติ 



 หนา   ๔๗ (เลมที่  ๑๕) 
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 ๑๕๐๓ จาสิบเอก  เนติธร  ทีตะละ 

 ๑๕๐๔ จาสิบเอก  บดินทร  โคตรแกว 

 ๑๕๐๕ จาสิบเอก  บรรจง  หมีนวล 

 ๑๕๐๖ จาสิบเอก  บรรจง  อินทรแปน 

 ๑๕๐๗ จาสิบเอก  บรรจบ  ดวงสีเสน 

 ๑๕๐๘ จาสิบเอก  บรรเจิด  รักชาติ 

 ๑๕๐๙ จาสิบเอก  บรรเจิด  ศรีสังขงาม 

 ๑๕๑๐ จาสิบเอก  บรรฑูรย  พุมพวง 

 ๑๕๑๑ จาสิบเอก  บรรดล  บุญค่ํา 

 ๑๕๑๒ จาสิบเอก  บรรพต  ทองคํา 

 ๑๕๑๓ จาสิบเอก  บรรพต  ทองประสงค 

 ๑๕๑๔ จาสิบเอก  บรรพต  ปทุมดํารงค 

 ๑๕๑๕ จาสิบเอก  บรรพต  พัดไสว 

 ๑๕๑๖ จาสิบเอก  บรรพต  วรรณวงษ 

 ๑๕๑๗ จาสิบเอก  บริพัตร  อุดมสิทธิไกร 

 ๑๕๑๘ จาสิบเอก  บริสุทธิ์  บุญเลา 

 ๑๕๑๙ จาสิบเอก  บัญชา  กําจาย 

 ๑๕๒๐ จาสิบเอก  บัณฑิต  ถิ่นสุข 

 ๑๕๒๑ จาสิบเอก  บัณฑิต  บัวไข 

 ๑๕๒๒ จาสิบเอก  บัณฑิต  สมัครสมาน 

 ๑๕๒๓ จาสิบเอก  บัวผัน  กันยาประสิทธิ์ 

 ๑๕๒๔ จาสิบเอก  บัวสอน  สาริยะ 

 ๑๕๒๕ จาสิบเอก  บุญเกื้อ  ทําเรือน 

 ๑๕๒๖ จาสิบเอก  บุญชม  อิ่นอาย 

 ๑๕๒๗ จาสิบเอก  บุญชวย  อนทองทิม 

 ๑๕๒๘ จาสิบเอก  บุญชู  ทองพูล 

 ๑๕๒๙ จาสิบเอก  บุญชู  พันสุเภาดี 

 ๑๕๓๐ จาสิบเอก  บุญญรัตน  รัตนกาญจน 

 ๑๕๓๑ จาสิบเอก  บุญญฤทธิ์  จันทรเพชร 

 ๑๕๓๒ จาสิบเอก  บุญถม  เวียงจันทร 

 ๑๕๓๓ จาสิบเอก  บุญธรรม  ทองมาก 

 ๑๕๓๔ จาสิบเอก  บุญธรรม  มะลิงาม 

 ๑๕๓๕ จาสิบเอก  บุญเธียร  อุทุมพร 

 ๑๕๓๖ จาสิบเอก  บุญนํา  ภูมิโคกรักษ 

 ๑๕๓๗ จาสิบเอก  บุญประเสริฐ  เกิดมาก 

 ๑๕๓๘ จาสิบเอก  บุญพรอม  ราชหงษ 

 ๑๕๓๙ จาสิบเอก  บุญเพลิน  ยงสูงเนิน 

 ๑๕๔๐ จาสิบเอก  บุญมี  ณ  สกุล 

 ๑๕๔๑ จาสิบเอก  บุญมี  อามาตยสมบัติ 

 ๑๕๔๒ จาสิบเอก  บุญยฤทธิ์  อันทอง 

 ๑๕๔๓ จาสิบเอก  บุญยวัจน  มะปะโท 

 ๑๕๔๔ จาสิบเอก  บุญย่ิง  จาหนองหวา 

 ๑๕๔๕ จาสิบเอก  บุญย่ิง  เตาทอง 

 ๑๕๔๖ จาสิบเอก  บุญรัตน  มีเมตตา 

 ๑๕๔๗ จาสิบเอก  บุญเรือง  มังฆัง 

 ๑๕๔๘ จาสิบเอก  บุญฤทธิ์  โบแกว 

 ๑๕๔๙ จาสิบเอก  บุญฤทธิ์  ละอองเดช 

 ๑๕๕๐ จาสิบเอก  บุญเลิศ  ชมโพธิ์ 

 ๑๕๕๑ จาสิบเอก  บุญสง  คําทรัพย 

 ๑๕๕๒ จาสิบเอก  บุญสง  อาทะวงศ 

 ๑๕๕๓ จาสิบเอก  บุญสูง  กุมภาว 

 ๑๕๕๔ จาสิบเอก  บุญเสริม  จันทรสนธิ 
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 ๑๕๕๕ จาสิบเอก  บุญเสริม  แฟงรอด 

 ๑๕๕๖ จาสิบเอก  บุญเหนือ  เหลาพรม 

 ๑๕๕๗ จาสิบเอก  บุญเหลือ  บัวบานแยม 

 ๑๕๕๘ จาสิบเอก  บุรินทร  โพชนิกร 

 ๑๕๕๙ จาสิบเอก  บุรีรัมย  มณี 

 ๑๕๖๐ จาสิบเอก  บุเรศ  บัวสมบูรณ 

 ๑๕๖๑ จาสิบเอก  บูรณะพงษ  ศิลปดอนบม 

 ๑๕๖๒ จาสิบเอก  บูรพา  หงษโต 

 ๑๕๖๓ จาสิบเอก  บูรฮัล  มะเกะ 

 ๑๕๖๔ จาสิบเอก  ปกรณ  ไขไพวัน 

 ๑๕๖๕ จาสิบเอก  ปกรณยุทธ  รุงศิริ 

 ๑๕๖๖ จาสิบเอก  ปฎิภาณ  ผลถาวร 

 ๑๕๖๗ จาสิบเอก  ปฏิการ  ฉัตรศรี 

 ๑๕๖๘ จาสิบเอก  ปฏิพัทธ  เฉลิมบุญ 

 ๑๕๖๙ จาสิบเอก  ปฏิภาณ  บวรชาติ 

 ๑๕๗๐ จาสิบเอก  ปฐมพงษ  ชื่นอยู 

 ๑๕๗๑ จาสิบเอก  ปฐมพงษ  บรรเทิง 

 ๑๕๗๒ จาสิบเอก  ปฐมพัฒน  วิมลจันทร 

 ๑๕๗๓ จาสิบเอก  ปภากร  ศรีณรงค 

 ๑๕๗๔ จาสิบเอก  ประกอบ  คําบุญ 

 ๑๕๗๕ จาสิบเอก  ประกอบ  สุดหลา 

 ๑๕๗๖ จาสิบเอก  ประกอบ  หมายมี 

 ๑๕๗๗ จาสิบเอก  ประการ  เริงชัยภูมิ 

 ๑๕๗๘ จาสิบเอก  ประกาศ  สาทรกิจ 

 ๑๕๗๙ จาสิบเอก  ประกิจ  ทับหุน 

 ๑๕๘๐ จาสิบเอก  ประกิจ  แยมเกษร 

 ๑๕๘๑ จาสิบเอก  ประคอง  เชี่ยวชาญ 

 ๑๕๘๒ จาสิบเอก  ประโคม  ออนสุวรรณ 

 ๑๕๘๓ จาสิบเอก  ประจักษ  ชาญตะบะ 

 ๑๕๘๔ จาสิบเอก  ประจักษ  ทับจันอัด 

 ๑๕๘๕ จาสิบเอก  ประจัญ  แกนสวาท 

 ๑๕๘๖ จาสิบเอก  ประจํา  นึกเจริญ 

 ๑๕๘๗ จาสิบเอก  ประชวน  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๕๘๘ จาสิบเอก  ประชา  ฉิมมาลี 

 ๑๕๘๙ จาสิบเอก  ประณิธาน  กล่ินบุบผา 

 ๑๕๙๐ จาสิบเอก  ประดิษฐ  ไชยชาติ 

 ๑๕๙๑ จาสิบเอก  ประถม  อนุกา 

 ๑๕๙๒ จาสิบเอก  ประทาน  จักรปง 

 ๑๕๙๓ จาสิบเอก  ประทีป  ทองมาก 

 ๑๕๙๔ จาสิบเอก  ประทีป  ประหยัดทรัพย 

 ๑๕๙๕ จาสิบเอก  ประทีป  วิทยาอํานวยยศ 

 ๑๕๙๖ จาสิบเอก  ประทีป  วิมล 

 ๑๕๙๗ จาสิบเอก  ประทีป  สกุลพงษ 

 ๑๕๙๘ จาสิบเอก  ประเทือง  นุนสป 

 ๑๕๙๙ จาสิบเอก  ประเทือง  บุญกลา 

 ๑๖๐๐ จาสิบเอก  ประธาน  อภิวัฒนศิริกุล 

 ๑๖๐๑ จาสิบเอก  ประพฤติ  วิริยะพันธุ 

 ๑๖๐๒ จาสิบเอก  ประพันธ  บุญสนอง 

 ๑๖๐๓ จาสิบเอก  ประพันธ  อยูดี 

 ๑๖๐๔ จาสิบเอก  ประพันธพงษ  อยูโพธิ ์

 ๑๖๐๕ จาสิบเอก  ประพิศ  ไมงาม 

 ๑๖๐๖ จาสิบเอก  ประภาษ  แกวชะอุม 
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 ๑๖๐๗ จาสิบเอก  ประภาส  พลสิทธิ์ 

 ๑๖๐๘ จาสิบเอก  ประภาส  มวงอากาศ 

 ๑๖๐๙ จาสิบเอก  ประภาส  มานะคง 

 ๑๖๑๐ จาสิบเอก  ประภาส  ศูนยดํา 

 ๑๖๑๑ จาสิบเอก  ประมล  คําหุน 

 ๑๖๑๒ จาสิบเอก  ประโมทย  หอมวงศ 

 ๑๖๑๓ จาสิบเอก  ประยงค  งามสําโรง 

 ๑๖๑๔ จาสิบเอก  ประยงค  บุตรดี 

 ๑๖๑๕ จาสิบเอก  ประยุทธเสนีย  พิกุลเงิน 

 ๑๖๑๖ จาสิบเอก  ประยูร  คําทอง 

 ๑๖๑๗ จาสิบเอก  ประยูร  อุนดี 

 ๑๖๑๘ จาสิบเอก  ประลองยุทธ  สุรินยา 

 ๑๖๑๙ จาสิบเอก  ประวรรธน  ทศนักข 

 ๑๖๒๐ จาสิบเอก  ประวิชย  เนตรคมคาย 

 ๑๖๒๑ จาสิบเอก  ประวิท  ยอดวงคษา 

 ๑๖๒๒ จาสิบเอก  ประวิทย  จางวางเหลือง 

 ๑๖๒๓ จาสิบเอก  ประวิทย  พรหมจันทร 

 ๑๖๒๔ จาสิบเอก  ประวิทย  สวัสดิ์วงศไชย 

 ๑๖๒๕ จาสิบเอก  ประวุฒิ  แยมเงิน 

 ๑๖๒๖ จาสิบเอก  ประสพชัย  บุญธรรม 

 ๑๖๒๗ จาสิบเอก  ประสาร  จันทรสําราญ 

 ๑๖๒๘ จาสิบเอก  ประสาร  ศรีเหรา 

 ๑๖๒๙ จาสิบเอก  ประสิทธิ์  เทียมภักดี 

 ๑๖๓๐ จาสิบเอก  ประสิทธิ์  บุตรทุม 

 ๑๖๓๑ จาสิบเอก  ประสิทธิ์  พรมพิลา 

 ๑๖๓๒ จาสิบเอก  ประสิทธิ์  เพ็งประภา 

 ๑๖๓๓ จาสิบเอก  ประสิทธิ์  โพธิ์ทอง 

 ๑๖๓๔ จาสิบเอก  ประสิทธิ์  ภาษี 

 ๑๖๓๕ จาสิบเอก  ประสิทธิ์  มีเงินทอง 

 ๑๖๓๖ จาสิบเอก  ประสิทธิ์  เมืองนิล 

 ๑๖๓๗ จาสิบเอก  ประสิทธิ์  ศรีคํา 

 ๑๖๓๘ จาสิบเอก  ประสิทธิ์  สมุทรนอย 

 ๑๖๓๙ จาสิบเอก  ประสิทธิชัย  รังไชย 

 ๑๖๔๐ จาสิบเอก  ประเสริฐ  จิตจักร 

 ๑๖๔๑ จาสิบเอก  ประเสริฐ  เจริญหลาย 

 ๑๖๔๒ จาสิบเอก  ประเสริฐ  เดชดนู 

 ๑๖๔๓ จาสิบเอก  ประเสริฐ  แตงเอี่ยม 

 ๑๖๔๔ จาสิบเอก  ประเสริฐ  บุญกอแกว 

 ๑๖๔๕ จาสิบเอก  ประเสริฐ  รุนพงษ 

 ๑๖๔๖ จาสิบเอก  ประเสริฐ  ศรีแจง 

 ๑๖๔๗ จาสิบเอก  ประเสริฐ  สงวนรัมย 

 ๑๖๔๘ จาสิบเอก  ประหยัด  ดวงจอมดี 

 ๑๖๔๙ จาสิบเอก  ปรัชญา  ชาญอนงคสุข 

 ๑๖๕๐ จาสิบเอก  ปรัตถกร  โพนขันธ 

 ๑๖๕๑ จาสิบเอก  ปราโมทย  บุญชู 

 ๑๖๕๒ จาสิบเอก  ปราโมทย  พินิจการ 

 ๑๖๕๓ จาสิบเอก  ปราโมทย  ฤทธิ์ชวยรอด 

 ๑๖๕๔ จาสิบเอก  ปริญญาพล  วิเศษย่ิง 

 ๑๖๕๕ จาสิบเอก  ปริพรรท  วิเศษศิริ 

 ๑๖๕๖ จาสิบเอก  ปริวรรต  จิตหนักแนน 

 ๑๖๕๗ จาสิบเอก  ปรีชา  แดนมะตาม 

 ๑๖๕๘ จาสิบเอก  ปรีชา  ทองเสง 



 หนา   ๕๐ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๖๕๙ จาสิบเอก  ปรีชา  นาคเจือทอง 

 ๑๖๖๐ จาสิบเอก  ปรีชา  นาวิลัย 

 ๑๖๖๑ จาสิบเอก  ปรีชา  โพธิ์ชา 

 ๑๖๖๒ จาสิบเอก  ปรีชา  วิรุณพันธ 

 ๑๖๖๓ จาสิบเอก  ปรีชา  สายทอง 

 ๑๖๖๔ จาสิบเอก  ปรีชา  องอาจ 

 ๑๖๖๕ จาสิบเอก  ปรีชา  อุตยานะ 

 ๑๖๖๖ จาสิบเอก  ปรีชา  เอกะ 

 ๑๖๖๗ จาสิบเอก  ปรียุทธ  กล่ันดี 

 ๑๖๖๘ จาสิบเอก  ปอม  ใจรื่น 

 ๑๖๖๙ จาสิบเอก  ปญญา  ครื้นจิต 

 ๑๖๗๐ จาสิบเอก  ปญญา  ใจหาญ 

 ๑๖๗๑ จาสิบเอก  ปญญา  มงคุณ 

 ๑๖๗๒ จาสิบเอก  ปญญา  สุขใจ 

 ๑๖๗๓ จาสิบเอก  ปญญาเอก  คงทันดี 

 ๑๖๗๔ จาสิบเอก  ปาณสิน  ผลเรืองวิไลแสง 

 ๑๖๗๕ จาสิบเอก  ปามมี่  เนืองนุย 

 ๑๖๗๖ จาสิบเอก  ปติภัทร  พันทา 

 ๑๖๗๗ จาสิบเอก  ปติรัตณ  ปูรณะวิบูรณ 

 ๑๖๗๘ จาสิบเอก  ปยพล  วรผล 

 ๑๖๗๙ จาสิบเอก  ปยวัฒน  บุญชัย 

 ๑๖๘๐ จาสิบเอก  ปยวิทย  ยศภูมี 

 ๑๖๘๑ จาสิบเอก  ปยศักดิ์  ทองสีนวล 

 ๑๖๘๒ จาสิบเอก  ปยะ  มีแสง 

 ๑๖๘๓ จาสิบเอก  ปุรวิชญ  โพธิ์ทองคํา 

 ๑๖๘๔ จาสิบเอก  เปรมชนะ  คุมใหญโต 

 ๑๖๘๕ จาสิบเอก  เปรมธน   

  สกุลประเสริฐพัน 

 ๑๖๘๖ จาสิบเอก  ผดุงศักดิ์  สุวรรณนิตย 

 ๑๖๘๗ จาสิบเอก  ไผ  หลาบุดดา 

 ๑๖๘๘ จาสิบเอก  พงพันธ  แสนสุภา 

 ๑๖๘๙ จาสิบเอก  พงศกร  ชางเก็บ 

 ๑๖๙๐ จาสิบเอก  พงศกร  ทวีสุก 

 ๑๖๙๑ จาสิบเอก  พงศกร  ปะตังเวสา 

 ๑๖๙๒ จาสิบเอก  พงศธร  ทรัพยโฉม 

 ๑๖๙๓ จาสิบเอก  พงศธร  พอจิต 

 ๑๖๙๔ จาสิบเอก  พงศนรินทร  ชาทอง 

 ๑๖๙๕ จาสิบเอก  พงศพันธุ  วัฒนธงชัย 

 ๑๖๙๖ จาสิบเอก  พงศภีระ  สิทธิสูงเนิน 

 ๑๖๙๗ จาสิบเอก  พงศภีระ  อินวิเชียร 

 ๑๖๙๘ จาสิบเอก  พงศวิชญ  โพธิประสาท 

 ๑๖๙๙ จาสิบเอก  พงศศิริ  เชื้อรุงโรจน 

 ๑๗๐๐ จาสิบเอก  พงศศิลป  รุงอาญา 

 ๑๗๐๑ จาสิบเอก  พงศสานต  ภิรมยพงศ 

 ๑๗๐๒ จาสิบเอก  พงษพันธ  แงมสุราช 

 ๑๗๐๓ จาสิบเอก  พงษพันธ  เพชรมุข 

 ๑๗๐๔ จาสิบเอก  พงษพันธ  หวานออน 

 ๑๗๐๕ จาสิบเอก  พงษพันธุ  แสงทอง 

 ๑๗๐๖ จาสิบเอก  พงษโภชน  เทศนา 

 ๑๗๐๗ จาสิบเอก  หมอมหลวงพงษศักดิ์   

  เกษมสันต 

 ๑๗๐๘ จาสิบเอก  พงษศักดิ์  บดีศรีสกุล 



 หนา   ๕๑ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๗๐๙ จาสิบเอก  พงษศักดิ์  พันธุศรี 

 ๑๗๑๐ จาสิบเอก  พงษศักดิ์  โยธารักษ 

 ๑๗๑๑ จาสิบเอก  พงษศักดิ์  เฮ็งฮะสุน 

 ๑๗๑๒ จาสิบเอก  พงษศิริ  เสนดอน 

 ๑๗๑๓ จาสิบเอก  พจน  ทันที 

 ๑๗๑๔ จาสิบเอก  พชรรัตน  รัตนพฤกษ 

 ๑๗๑๕ จาสิบเอก  พนม  หยวกพิมพ 

 ๑๗๑๖ จาสิบเอก  พนมเทพ  โกพลรัตน 

 ๑๗๑๗ จาสิบเอก  พนัส  ถาวราคม 

 ๑๗๑๘ จาสิบเอก  พยุง  หนูขาว 

 ๑๗๑๙ จาสิบเอก  พยุงศักดิ์  ทองบุรี 

 ๑๗๒๐ จาสิบเอก  พยุงศักดิ์  วะรังศรี 

 ๑๗๒๑ จาสิบเอก  พร  ตันติพนาทิพย 

 ๑๗๒๒ จาสิบเอก  พรชัย  บุญเสนันท 

 ๑๗๒๓ จาสิบเอก  พรชัย  พลอยกระจาง 

 ๑๗๒๔ จาสิบเอก  พรชัย  มั่งสูงเนิน 

 ๑๗๒๕ จาสิบเอก  พรชัย  สวนดี 

 ๑๗๒๖ จาสิบเอก  พรเทพ  กัลยาณะศักดิ์ 

 ๑๗๒๗ จาสิบเอก  พรเทพ  บุญปลูก 

 ๑๗๒๘ จาสิบเอก  พรเทพ  พ่ึงแสง 

 ๑๗๒๙ จาสิบเอก  พรนิมิตร  เตาทอง 

 ๑๗๓๐ จาสิบเอก  พรปญญา  สรอยศรีหา 

 ๑๗๓๑ จาสิบเอก  พรพจน  แสงดิษฐ 

 ๑๗๓๒ จาสิบเอก  พรพล  พุมพินิจ 

 ๑๗๓๓ จาสิบเอก  พรวิษณุ  ปนสอาด 

 ๑๗๓๔ จาสิบเอก  พรศักดิ์  หนุนชาติ 

 ๑๗๓๕ จาสิบเอก  พรอมพงษ  คํานอย 

 ๑๗๓๖ จาสิบเอก  พรอมศักดิ์  เนาวสุวรรณ 

 ๑๗๓๗ จาสิบเอก  พล  คงณรงค 

 ๑๗๓๘ จาสิบเอก  พลกฤษณ  ปยะกาญจน 

 ๑๗๓๙ จาสิบเอก  พลกฤษณ  ภูสวรรค 

 ๑๗๔๐ จาสิบเอก  พลทรัพย  ตะสุ 

 ๑๗๔๑ จาสิบเอก  พลพิพัฒน  วารีรัตน 

 ๑๗๔๒ จาสิบเอก  พลภัทร  พิพัฒน 

 ๑๗๔๓ จาสิบเอก  พลยุทธ  ทรัพยนวม 

 ๑๗๔๔ จาสิบเอก  พลศิลป  พันธพิทักษ 

 ๑๗๔๕ จาสิบเอก  พอพล  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๗๔๖ จาสิบเอก  พัชรพงษ  สุวรรณรงค 

 ๑๗๔๗ จาสิบเอก  พัชรพล  สังขทอง 

 ๑๗๔๘ จาสิบเอก  พัฒนชัย  คุณารุงสิริ 

 ๑๗๔๙ จาสิบเอก  พัฒนพงษ  กรมเกตุ 

 ๑๗๕๐ จาสิบเอก  พัฒนวงศ  พระบํารุง 

 ๑๗๕๑ จาสิบเอก  พัฒนา  เดชาฤทธิ์ 

 ๑๗๕๒ จาสิบเอก  พัทธพล  ชัยสงคราม 

 ๑๗๕๓ จาสิบเอก  พัทยา  นาปรัง 

 ๑๗๕๔ จาสิบเอก  พัน  เสนนอก 

 ๑๗๕๕ จาสิบเอก  พัลลภ  ตั้งกิตติพัลลภ 

 ๑๗๕๖ จาสิบเอก  พัลลภ  บุญคํา 

 ๑๗๕๗ จาสิบเอก  พานทอง  ทอนแสง 

 ๑๗๕๘ จาสิบเอก  พายัพ  คงนิล 

 ๑๗๕๙ จาสิบเอก  พาวิน  จาดศรี 

 ๑๗๖๐ จาสิบเอก  พิชยา  ชุณหวัตร 
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เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๗๖๑ จาสิบเอก  พิชิต  กมลจิตร 

 ๑๗๖๒ จาสิบเอก  พิชิต  พิมแพง 

 ๑๗๖๓ จาสิบเอก  พิเชฐ  ถาวรกูล 

 ๑๗๖๔ จาสิบเอก  พิเชษ  สุขสุมิตร 

 ๑๗๖๕ จาสิบเอก  พิเชษฐ  จันทยา 

 ๑๗๖๖ จาสิบเอก  พิเชษฐ  ผลโอฐ 

 ๑๗๖๗ จาสิบเอก  พิทวัส  มารอด 

 ๑๗๖๘ จาสิบเอก  พิทักษ  ปตตะละคะ 

 ๑๗๖๙ จาสิบเอก  พิทักษ  มิสุนา 

 ๑๗๗๐ จาสิบเอก  พิทักษ  รูปคม 

 ๑๗๗๑ จาสิบเอก  พิทักษ  วงศโสภา 

 ๑๗๗๒ จาสิบเอก  พิทักษ  สวางประเสริฐ 

 ๑๗๗๓ จาสิบเอก  พิทักษ  สุนทรวีราทักษ 

 ๑๗๗๔ จาสิบเอก  พิทักษชัย  ค้ําคูณ 

 ๑๗๗๕ จาสิบเอก  พินัย  ลือชัย 

 ๑๗๗๖ จาสิบเอก  พินิจ  ชวลิต 

 ๑๗๗๗ จาสิบเอก  พินิจ  ดีพา 

 ๑๗๗๘ จาสิบเอก  พินิจ  สําราญสุข 

 ๑๗๗๙ จาสิบเอก  พินิจชัย  สุดใจ 

 ๑๗๘๐ จาสิบเอก  พินิจศักดิ์  สุโพธิ์ 

 ๑๗๘๑ จาสิบเอก  พิบูลย  ศรีประวัติ 

 ๑๗๘๒ จาสิบเอก  พิพัฒน  ชัชวาลกิจกุล 

 ๑๗๘๓ จาสิบเอก  พิพัฒน  ชาติชนะ 

 ๑๗๘๔ จาสิบเอก  พิพัฒน  ธีระโรจเศรษฐ 

 ๑๗๘๕ จาสิบเอก  พิพัฒน  รีวงษ 

 ๑๗๘๖ จาสิบเอก  พิพัฒนทนัน  ติ๊บเต็ม 

 ๑๗๘๗ จาสิบเอก  พิพัตร  บุญรุงเรือง 

 ๑๗๘๘ จาสิบเอก  พิภพ  ดวงอินทร 

 ๑๗๘๙ จาสิบเอก  พิมพา  พิมพวงค 

 ๑๗๙๐ จาสิบเอก  พิยุทธ  ชูแกลว 

 ๑๗๙๑ จาสิบเอก  พิรพัฒน  บุญชู 

 ๑๗๙๒ จาสิบเอก  พิรพัฒน  แวนสระนอย 

 ๑๗๙๓ จาสิบเอก  พิศณุ  ทองแพง 

 ๑๗๙๔ จาสิบเอก  พิศาล  เกียรติพรเศรษฐ 

 ๑๗๙๕ จาสิบเอก  พิศาล  คีรีถิรกุล 

 ๑๗๙๖ จาสิบเอก  พิศิลป  จารัตน 

 ๑๗๙๗ จาสิบเอก  พิศิษฐ  วินุราช 

 ๑๗๙๘ จาสิบเอก  พิศิษฐ  ทีปุง 

 ๑๗๙๙ จาสิบเอก  พิศิษฐ  สรอยเพชร 

 ๑๘๐๐ จาสิบเอก  พิษณุ  จีบสุวรรณ 

 ๑๘๐๑ จาสิบเอก  พิษณุ  ธนะพัฒน 

 ๑๘๐๒ จาสิบเอก  พิษณุ  ผูกจิตร 

 ๑๘๐๓ จาสิบเอก  พิษณุ  เสนาไทย 

 ๑๘๐๔ จาสิบเอก  พิษณุ  อุมา 

 ๑๘๐๕ จาสิบเอก  พิสิทธิ์  ยอดไหม 

 ๑๘๐๖ จาสิบเอก  พิสิทธิ์  เสนามนตรี 

 ๑๘๐๗ จาสิบเอก  พิสิษฐ  นาคทอง 

 ๑๘๐๘ จาสิบเอก  พิสิษฐ  พรรณสมัย 

 ๑๘๐๙ จาสิบเอก  พิสุทธิ์  ดีพาชู 

 ๑๘๑๐ จาสิบเอก  พิสุทธิ์  เทศจีบ 

 ๑๘๑๑ จาสิบเอก  พีรชาติ  อะทะไชย 

 ๑๘๑๒ จาสิบเอก  พีรเดช  บุญทรัพย 



 หนา   ๕๓ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๘๑๓ จาสิบเอก  พีรเดช  รอดเทศน 

 ๑๘๑๔ จาสิบเอก  พีรพร  อนุเสถียร 

 ๑๘๑๕ จาสิบเอก  พีรพัฒน  ทะนิตะ 

 ๑๘๑๖ จาสิบเอก  พีรพัฒน  ลําดวน 

 ๑๘๑๗ จาสิบเอก  พีรพัฒนพงศ  จันทรเสน 

 ๑๘๑๘ จาสิบเอก  พีรวัส  โสดาราม 

 ๑๘๑๙ จาสิบเอก  พีรวุฒิ  กงแกว 

 ๑๘๒๐ จาสิบเอก  พีระพงศ  รักษาศรี 

 ๑๘๒๑ จาสิบเอก  พีระพงษ  จันทรกระหรัด 

 ๑๘๒๒ จาสิบเอก  พีระพล  อุปละวงศ 

 ๑๘๒๓ จาสิบเอก  พูนศักดิ์  แสนคาร 

 ๑๘๒๔ จาสิบเอก  พูลผล  ไกรสุทธา 

 ๑๘๒๕ จาสิบเอก  เพชร  กองกะมุด 

 ๑๘๒๖ จาสิบเอก  เพทาย  จําเจริญ 

 ๑๘๒๗ จาสิบเอก  เพทาย  บัวบาน 

 ๑๘๒๘ จาสิบเอก  เพลียว  ตาเมือง 

 ๑๘๒๙ จาสิบเอก  เพียร  เลิศนา 

 ๑๘๓๐ จาสิบเอก  ไพฑูรย  สนณรงค 

 ๑๘๓๑ จาสิบเอก  ไพทูรย  บุญยอด 

 ๑๘๓๒ จาสิบเอก  ไพทูล  จายยัง 

 ๑๘๓๓ จาสิบเอก  ไพทูล  ฉิมเสือ 

 ๑๘๓๔ จาสิบเอก  ไพบูลย  ทองเกษม 

 ๑๘๓๕ จาสิบเอก  ไพบูลย  วรรณสินธุ 

 ๑๘๓๖ จาสิบเอก  ไพรทูล  พรมแสน 

 ๑๘๓๗ จาสิบเอก  ไพรรัตน  วงคคําลือ 

 ๑๘๓๘ จาสิบเอก  ไพรวัลย  บุทู 

 ๑๘๓๙ จาสิบเอก  ไพรัช  เกตุแกว 

 ๑๘๔๐ จาสิบเอก  ไพรัช  ใจกุม 

 ๑๘๔๑ จาสิบเอก  ไพรัช  บุญจันทร 

 ๑๘๔๒ จาสิบเอก  ไพรัช  พิมพประดับ 

 ๑๘๔๓ จาสิบเอก  ไพริน  รอเซ็น 

 ๑๘๔๔ จาสิบเอก  ไพโรจน  เขมนกิจ 

 ๑๘๔๕ จาสิบเอก  ไพโรจน  ชางแกว 

 ๑๘๔๖ จาสิบเอก  ไพโรจน  ธรรมจุล 

 ๑๘๔๗ จาสิบเอก  ไพโรจน  มีรัตน 

 ๑๘๔๘ จาสิบเอก  ไพโรจน  แสนใจยา 

 ๑๘๔๙ จาสิบเอก  ไพศาล  จาหราย 

 ๑๘๕๐ จาสิบเอก  ไพศาล  เชาวดี 

 ๑๘๕๑ จาสิบเอก  ไพศาล  บุญปลอด 

 ๑๘๕๒ จาสิบเอก  ไพศาล  พลตาล 

 ๑๘๕๓ จาสิบเอก  ไพศาล  วงศชุติมา 

 ๑๘๕๔ จาสิบเอก  ไพศาล  หรั่งปรางค 

 ๑๘๕๕ จาสิบเอก  ไพสาร  แกวขาว 

 ๑๘๕๖ จาสิบเอก  ภักดี  ภูขันซาย 

 ๑๘๕๗ จาสิบเอก  ภักดี  มีฟก 

 ๑๘๕๘ จาสิบเอก  ภักดี  สะอาดเอี่ยม 

 ๑๘๕๙ จาสิบเอก  ภัทรชัย  ชื่นใจดี 

 ๑๘๖๐ จาสิบเอก  ภัทรพล  พรหมปราณี 

 ๑๘๖๑ จาสิบเอก  ภาคภูมิ  จินดาเจ่ีย 

 ๑๘๖๒ จาสิบเอก  ภาคภูมิ  ตริตรอง 

 ๑๘๖๓ จาสิบเอก  ภาคภูมิ  นรภาร 

 ๑๘๖๔ จาสิบเอก  ภาคิน  อภิวรชัย 



 หนา   ๕๔ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๘๖๕ จาสิบเอก  ภาณุ  ขําละเอียด 

 ๑๘๖๖ จาสิบเอก  ภาณุ  ชูจีน 

 ๑๘๖๗ จาสิบเอก  ภาณุวัฒน  เวชกิจ 

 ๑๘๖๘ จาสิบเอก  ภาณุวัฒน  อินทราวุธ 

 ๑๘๖๙ จาสิบเอก  ภานุมาศ  นาคหลอ 

 ๑๘๗๐ จาสิบเอก  ภานุวัฒน  ดาวเรือง 

 ๑๘๗๑ จาสิบเอก  ภิญโญ  นักการ 

 ๑๘๗๒ จาสิบเอก  ภิทักษ  นันจรัส 

 ๑๘๗๓ จาสิบเอก  ภิรมณ  กอนทอง 

 ๑๘๗๔ จาสิบเอก  ภิรมย  ภูรอด 

 ๑๘๗๕ จาสิบเอก  ภูคิด  เหลาเมือง 

 ๑๘๗๖ จาสิบเอก  ภูดิษ  ธนะภูมิชัย 

 ๑๘๗๗ จาสิบเอก  ภูไทย  สังขะวรรณ 

 ๑๘๗๘ จาสิบเอก  ภูบาล  ธัญญาบาล 

 ๑๘๗๙ จาสิบเอก  ภูเบศ  ขาวปล้ืม 

 ๑๘๘๐ จาสิบเอก  ภูมมณัติ  พลปฐม 

 ๑๘๘๑ จาสิบเอก  ภูมิสิษฐ  กุลภัทรวัฒน 

 ๑๘๘๒ จาสิบเอก  ภูริช  โพธิ์สันเทียะ 

 ๑๘๘๓ จาสิบเอก  ภูว  จุลมณีโชติ 

 ๑๘๘๔ จาสิบเอก  ภูวนาท  สิงหากัน 

 ๑๘๘๕ จาสิบเอก  มงกุฎ  บุญทูล 

 ๑๘๘๖ จาสิบเอก  มงคล  กิตติธรรม 

 ๑๘๘๗ จาสิบเอก  มงคล  เฑียรทอง 

 ๑๘๘๘ จาสิบเอก  มงคล  นาคนทรง 

 ๑๘๘๙ จาสิบเอก  มงคล  นามคุณ 

 ๑๘๙๐ จาสิบเอก  มงคล  บุตรดา 

 ๑๘๙๑ จาสิบเอก  มงคล  พลพิทักษ 

 ๑๘๙๒ จาสิบเอก  มงคล  ศรราษฎร 

 ๑๘๙๓ จาสิบเอก  มงคล  ศรีวังไพร 

 ๑๘๙๔ จาสิบเอก  มงคล  ศิริไพบูลย 

 ๑๘๙๕ จาสิบเอก  มงคล  อุดหนุน 

 ๑๘๙๖ จาสิบเอก  มงคลชัย  โลหณุต 

 ๑๘๙๗ จาสิบเอก  มนตชัย  โชติรัตน 

 ๑๘๙๘ จาสิบเอก  มนตชัย  สุขญาติ 

 ๑๘๙๙ จาสิบเอก  มนตรา  ศรีนาราง 

 ๑๙๐๐ จาสิบเอก  มนตรา  สมประสงค 

 ๑๙๐๑ จาสิบเอก  มนตรี  กันคง 

 ๑๙๐๒ จาสิบเอก  มนตรี  กิมประสิทธิ์ 

 ๑๙๐๓ จาสิบเอก  มนตรี  คดีรักษ 

 ๑๙๐๔ จาสิบเอก  มนตรี  บุญสง 

 ๑๙๐๕ จาสิบเอก  มนตรี  พรโสม 

 ๑๙๐๖ จาสิบเอก  มนตรี  ไพรินทร 

 ๑๙๐๗ จาสิบเอก  มนตรี  เรือนงาม 

 ๑๙๐๘ จาสิบเอก  มนตรี  สุกใส 

 ๑๙๐๙ จาสิบเอก  มนตรี  แสงพุม 

 ๑๙๑๐ จาสิบเอก  มนัสพันธน  สุวรรณไตร 

 ๑๙๑๑ จาสิบเอก  มนูญ  เนินกลาง 

 ๑๙๑๒ จาสิบเอก  มนูญ  พุมประสพ 

 ๑๙๑๓ จาสิบเอก  มรุจน  โสเกาขา 

 ๑๙๑๔ จาสิบเอก  มลเทียน  กุดยาง 

 ๑๙๑๕ จาสิบเอก  มานพ  ดวงแกว 

 ๑๙๑๖ จาสิบเอก  มานพ  ติระกาล 



 หนา   ๕๕ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๙๑๗ จาสิบเอก  มานพ  นิ่มนงค 

 ๑๙๑๘ จาสิบเอก  มานพ  อิ่มทรัพย 

 ๑๙๑๙ จาสิบเอก  มานะ  บุญมี 

 ๑๙๒๐ จาสิบเอก  มานะ  ใบบัว 

 ๑๙๒๑ จาสิบเอก  มานิตย  ดวงจิตร 

 ๑๙๒๒ จาสิบเอก  มาโนช  จันทรแพทยรักษ 

 ๑๙๒๓ จาสิบเอก  มาโนช  ถนอมทรัพย 

 ๑๙๒๔ จาสิบเอก  มาโนช  ปนเครือ 

 ๑๙๒๕ จาสิบเอก  มาโนช  พุมดี 

 ๑๙๒๖ จาสิบเอก  มารุต  พิณตะคุ 

 ๑๙๒๗ จาสิบเอก  มารุต  สุวรรณสิงห 

 ๑๙๒๘ จาสิบเอก  มิตร  ทองดี 

 ๑๙๒๙ จาสิบเอก  มิตรชัย  ชิดทอง 

 ๑๙๓๐ จาสิบเอก  มีชัย  มหามิตร 

 ๑๙๓๑ จาสิบเอก  มีฤทธิ์  ทุมกิ่ง 

 ๑๙๓๒ จาสิบเอก  มุกดา  กัลยา 

 ๑๙๓๓ จาสิบเอก  เมตตสิน  เจริญสุข 

 ๑๙๓๔ จาสิบเอก  เมธาพัฒน  ศิริธนวิศานต 

 ๑๙๓๕ จาสิบเอก  เมธาวี  วันแยม 

 ๑๙๓๖ จาสิบเอก  เมธี  ศรีขาว 

 ๑๙๓๗ จาสิบเอก  เมธี  สุขสิงห 

 ๑๙๓๘ จาสิบเอก  ยงยุทธ  ทิพยรัตน 

 ๑๙๓๙ จาสิบเอก  ยงยุทธ  เนียมเปย 

 ๑๙๔๐ จาสิบเอก  ยงศักดิ์  รอดไพบูลย 

 ๑๙๔๑ จาสิบเอก  ยรรยงค  ศรีสอาด 

 ๑๙๔๒ จาสิบเอก  ยศพนธ  แสงเงิน 

 ๑๙๔๓ จาสิบเอก  ยศพัทธ  พงศปลอดภัย 

 ๑๙๔๔ จาสิบเอก  ยศวีร  กันฟก 

 ๑๙๔๕ จาสิบเอก  ยอดชาย  นิ่มหนู 

 ๑๙๔๖ จาสิบเอก  ยอดรัก  ปลอดโปรง 

 ๑๙๔๗ จาสิบเอก  ยะรา  กล่ินเคลา 

 ๑๙๔๘ จาสิบเอก  ย่ิงศักดิ์  จาดปอม 

 ๑๙๔๙ จาสิบเอก  ยิน  ทองมาก 

 ๑๙๕๐ จาสิบเอก  ยืนยง  สุริโย 

 ๑๙๕๑ จาสิบเอก  ยุทธชัย  กุลบุญญา 

 ๑๙๕๒ จาสิบเอก  ยุทธนา  กิจวิจารณ 

 ๑๙๕๓ จาสิบเอก  ยุทธนา  กิจสมโภชน 

 ๑๙๕๔ จาสิบเอก  ยุทธนา  จันทรจําปา 

 ๑๙๕๕ จาสิบเอก  ยุทธนา  ประทุมมาศ 

 ๑๙๕๖ จาสิบเอก  ยุทธนา  พรรณสมัย 

 ๑๙๕๗ จาสิบเอก  ยุทธนา  มณีแกว 

 ๑๙๕๘ จาสิบเอก  ยุทธนา  ยศลาภใหญ 

 ๑๙๕๙ จาสิบเอก  ยุทธนา  ยอแซฟ 

 ๑๙๖๐ จาสิบเอก  ยุทธนา  วิหาระธรรมเม 

 ๑๙๖๑ จาสิบเอก  ยุทธนา  ศิลารักษ 

 ๑๙๖๒ จาสิบเอก  ยุทธนา  สรอยนาค 

 ๑๙๖๓ จาสิบเอก  ยุทธนา  หงษสงา 

 ๑๙๖๔ จาสิบเอก  ยุทธนา  โหโก 

 ๑๙๖๕ จาสิบเอก  ยุทธนา  อรจุล 

 ๑๙๖๖ จาสิบเอก  ยุทธพงษ  พุฒหมื่น 

 ๑๙๖๗ จาสิบเอก  ยุทธพงษ  เพ็งสาย 

 ๑๙๖๘ จาสิบเอก  ยุทธพงษ  สาวิยะ 
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 ๑๙๖๙ จาสิบเอก  ยุทธพงษ  สีมา 

 ๑๙๗๐ จาสิบเอก  ยุทธพล  สุคนธชาติ 

 ๑๙๗๑ จาสิบเอก  ยุทธศักดิ์  สาลาด 

 ๑๙๗๒ จาสิบเอก  ยุทธศิลป  แววนกยูง 

 ๑๙๗๓ จาสิบเอก  เยิง  ล้ินเนี่ยว 

 ๑๙๗๔ จาสิบเอก  โยฆิน  แกวเรือง 

 ๑๙๗๕ จาสิบเอก  โยธิน  กอนชัยภูมิ 

 ๑๙๗๖ จาสิบเอก  โยธิน  ไชยพิมพ 

 ๑๙๗๗ จาสิบเอก  โยธิน  ตอนทอง 

 ๑๙๗๘ จาสิบเอก  โยธิน  ศรีสิทธิ์ 

 ๑๙๗๙ จาสิบเอก  รณกร  สุวรรณกูฏ 

 ๑๙๘๐ จาสิบเอก  รพินทร  ชางขวัญยืน 

 ๑๙๘๑ จาสิบเอก  รสิฐ  สุทธิวงศ 

 ๑๙๘๒ จาสิบเอก  ระภีพงษ  โคตรใหญ 

 ๑๙๘๓ จาสิบเอก  รังสรรค  คําโพธิ์ 

 ๑๙๘๔ จาสิบเอก  รังสรรค  โพธินัย 

 ๑๙๘๕ จาสิบเอก  รังสรรค  วงษดิษฐ 

 ๑๙๘๖ จาสิบเอก  รังสิทธิ์  งามสาย 

 ๑๙๘๗ จาสิบเอก  รัชชานนท  ชางปด 

 ๑๙๘๘ จาสิบเอก  รัชต  บุญชื่น 

 ๑๙๘๙ จาสิบเอก  รัชพล  สีหมอก 

 ๑๙๙๐ จาสิบเอก  รัฐชัย  เหลาศรี 

 ๑๙๙๑ จาสิบเอก  รัฐพล  ขุนชนะพันธุ 

 ๑๙๙๒ จาสิบเอก  รัฐวุฒิ  ฟกหอม 

 ๑๙๙๓ จาสิบเอก  รัตนศักดิ์  ชุณหสุวรรณ 

 ๑๙๙๔ จาสิบเอก  รัตนศักดิ์  หอมจรรยา 

 ๑๙๙๕ จาสิบเอก  รัตนศักดิ์  อนพวง 

 ๑๙๙๖ จาสิบเอก  รับเสด็จ  บุญมาวัฒน 

 ๑๙๙๗ จาสิบเอก  ราชัน  มากมา 

 ๑๙๙๘ จาสิบเอก  ราเชนทร  ตรีชวย 

 ๑๙๙๙ จาสิบเอก  ราเชนร  มวงศรี 

 ๒๐๐๐ จาสิบเอก  รุง  เรือนทอง 

 ๒๐๐๑ จาสิบเอก  รุง  โสระฎา 

 ๒๐๐๒ จาสิบเอก  รุงแจง  กล่ินคํา 

 ๒๐๐๓ จาสิบเอก  รุงเรือง  สุขเจริญ 

 ๒๐๐๔ จาสิบเอก  รุงโรจน  แตงสวัสดิ์ 

 ๒๐๐๕ จาสิบเอก  รุงโรจน  เลิศฐิตินันท 

 ๒๐๐๖ จาสิบเอก  รุงอรุณ  บุญประเสริฐ 

 ๒๐๐๗ จาสิบเอก  รุงอรุณ  รวมกลาง 

 ๒๐๐๘ จาสิบเอก  รุงอรุณ  หาญสุวรรณ 

 ๒๐๐๙ จาสิบเอก  รูสมาดี  ระยะหลง 

 ๒๐๑๐ จาสิบเอก  เรวัฒ  มณีวงษ 

 ๒๐๑๑ จาสิบเอก  เรวัตร  นอยทาชาง 

 ๒๐๑๒ จาสิบเอก  เริงชัย  อาจทุมมา 

 ๒๐๑๓ จาสิบเอก  เริงศักดิ์  ฤทธิ์เดช 

 ๒๐๑๔ จาสิบเอก  เรืองยศ  พิชัยกุล 

 ๒๐๑๕ จาสิบเอก  เรืองฤทธิ์  บุญยืน 

 ๒๐๑๖ จาสิบเอก  โรจน  โรจโนภาส 

 ๒๐๑๗ จาสิบเอก  ฤทธิ์  ขาวขํา 

 ๒๐๑๘ จาสิบเอก  ฤทธิรงค  แดงนอย 

 ๒๐๑๙ จาสิบเอก  ฤทธิรงค  โตสงา 

 ๒๐๒๐ จาสิบเอก  ฤทธิรงค  หนอสีดา 
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 ๒๐๒๑ จาสิบเอก  ละพิน  ยงสูงเนิน 

 ๒๐๒๒ จาสิบเอก  ละเว็ง  ปนทอง 

 ๒๐๒๓ จาสิบเอก  ลักษณ  สังขกรณ 

 ๒๐๒๔ จาสิบเอก  ลําพูล  ยศปญญา 

 ๒๐๒๕ จาสิบเอก  เลิศยุทธ  เจริญหลา 

 ๒๐๒๖ จาสิบเอก  เลิศวรรธน  อาจองธรรม 

 ๒๐๒๗ จาสิบเอก  เลิศศักดิ์  สินธุศิริ 

 ๒๐๒๘ จาสิบเอก  วงศสุวรรณ  กั้วมาลา 

 ๒๐๒๙ จาสิบเอก  วชิระ  ภาณุทัตร 

 ๒๐๓๐ จาสิบเอก  วชิระ  ราชคม 

 ๒๐๓๑ จาสิบเอก  วชิราวุธ  ลอยทอง 

 ๒๐๓๒ จาสิบเอก  วรเชฐ  จัมปามาลา 

 ๒๐๓๓ จาสิบเอก  วรณัช  อินทรชู 

 ๒๐๓๔ จาสิบเอก  วรพจน  พงษทอง 

 ๒๐๓๕ จาสิบเอก  วรพนธ  หมื่นอาจย้ิม 

 ๒๐๓๖ จาสิบเอก  วรพัทธ  ทับหุน 

 ๒๐๓๗ จาสิบเอก  วรรณ  ทองนาค 

 ๒๐๓๘ จาสิบเอก  วรรณลพ  ดํานงค 

 ๒๐๓๙ จาสิบเอก  วรวิทย  คงประเสริฐ 

 ๒๐๔๐ จาสิบเอก  วรวิทย  จันทรพวง 

 ๒๐๔๑ จาสิบเอก  วรวิทย  ตรงวานิชนาม 

 ๒๐๔๒ จาสิบเอก  วรวิทย  แสงราม 

 ๒๐๔๓ จาสิบเอก  วรวุฒิ  กลองแกว 

 ๒๐๔๔ จาสิบเอก  วรวุฒิ  บุญจันทรตะ 

 ๒๐๔๕ จาสิบเอก  วรวุฒิ  ประยูรหงษ 

 ๒๐๔๖ จาสิบเอก  วรวุฒิ  วุฒิศักดิ์ 

 ๒๐๔๗ จาสิบเอก  วรสันต  ศรีเมืองโข 

 ๒๐๔๘ จาสิบเอก  วรสิทธิ์  จันทรเหนือ 

 ๒๐๔๙ จาสิบเอก  วรัญู  แยมย้ิม 

 ๒๐๕๐ จาสิบเอก  วรัฏฐิกาล  ชมกุล 

 ๒๐๕๑ จาสิบเอก  วรา  นิลวานิช 

 ๒๐๕๒ จาสิบเอก  วรายุท  พงษภมร 

 ๒๐๕๓ จาสิบเอก  วราวุฒิ  เศษมาตร 

 ๒๐๕๔ จาสิบเอก  วรินทร  อนันตรัตนมณี 

 ๒๐๕๕ จาสิบเอก  วริษฐ  แผนเงิน 

 ๒๐๕๖ จาสิบเอก  วศานนท  จิตรีศัพท 

 ๒๐๕๗ จาสิบเอก  วศิน  ดาศรี 

 ๒๐๕๘ จาสิบเอก  วศิน  เรืองศรี 

 ๒๐๕๙ จาสิบเอก  วสันต  เทศเภา 

 ๒๐๖๐ จาสิบเอก  วสันต  บุญย้ิม 

 ๒๐๖๑ จาสิบเอก  วสันต  มัชฌันติกะ 

 ๒๐๖๒ จาสิบเอก  วัชชิระ  ปนคุย 

 ๒๐๖๓ จาสิบเอก  วัชร  ต.วัฒนผล 

 ๒๐๖๔ จาสิบเอก  วัชร  สุวรรณพันธ 

 ๒๐๖๕ จาสิบเอก  วัชรศักดิ์  เตียสกุล 

 ๒๐๖๖ จาสิบเอก  วัชรศักดิ์  บัวชู 

 ๒๐๖๗ จาสิบเอก  วัชระ  ถอยกระโทก 

 ๒๐๖๘ จาสิบเอก  วัชระ  ธนาจิตภิรมย 

 ๒๐๖๙ จาสิบเอก  วัชระ  ประเสริฐ 

 ๒๐๗๐ จาสิบเอก  วัชระพงษ  ศิริแวน 

 ๒๐๗๑ จาสิบเอก  วัชราวุธ  แสงเดือน 

 ๒๐๗๒ จาสิบเอก  วัฒชิระ  นักรอง 



 หนา   ๕๘ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๐๗๓ จาสิบเอก  วัฒนพันธ  จันทรจรูญ 

 ๒๐๗๔ จาสิบเอก  วัฒนา  โขนสกุล 

 ๒๐๗๕ จาสิบเอก  วัฒนา  บุญยศ 

 ๒๐๗๖ จาสิบเอก  วัฒนา  ศรีหฤทัย 

 ๒๐๗๗ จาสิบเอก  วัฒนา  แสงดิษฐ 

 ๒๐๗๘ จาสิบเอก  วัณชัย  นามพุทธา 

 ๒๐๗๙ จาสิบเอก  วันชนะ  พรมจันทร 

 ๒๐๘๐ จาสิบเอก  วันชนะ  วังคํา 

 ๒๐๘๑ จาสิบเอก  วันชัย  พุฒพันธ 

 ๒๐๘๒ จาสิบเอก  วันชัย  หงษทอง 

 ๒๐๘๓ จาสิบเอก  วันชาติ  เหมปน 

 ๒๐๘๔ จาสิบเอก  วัยกูล  ชะรุมรัมย 

 ๒๐๘๕ จาสิบเอก  วัลลภ  วงศประเสริฐ 

 ๒๐๘๖ จาสิบเอก  วัลลภ  วงศษา 

 ๒๐๘๗ จาสิบเอก  วัลลภ  สัตยธิพันธ 

 ๒๐๘๘ จาสิบเอก  วารี  กระโจมทอง 

 ๒๐๘๙ จาสิบเอก  วิจิตร  ชวยเจิม 

 ๒๐๙๐ จาสิบเอก  วิจิตรกร  เถนวอง 

 ๒๐๙๑ จาสิบเอก  วิชัย  ดีเลิศ 

 ๒๐๙๒ จาสิบเอก  วิชัย  เทินสระเกษ 

 ๒๐๙๓ จาสิบเอก  วิชัย  ศรีสงา 

 ๒๐๙๔ จาสิบเอก  วิชาชาญ  เจริญสุข 

 ๒๐๙๕ จาสิบเอก  วิชาญ  กุลดิษฐ 

 ๒๐๙๖ จาสิบเอก  วิชาญ  โกติยะ 

 ๒๐๙๗ จาสิบเอก  วิชาญ  นาคมีศรี 

 ๒๐๙๘ จาสิบเอก  วิชาญ  ศรศิลป 

 ๒๐๙๙ จาสิบเอก  วิชาญ  ศรีวิเศษ 

 ๒๑๐๐ จาสิบเอก  วิชาญ  หนูแกว 

 ๒๑๐๑ จาสิบเอก  วิชานนท  ศรีหาโท 

 ๒๑๐๒ จาสิบเอก  วิชิต  เทพบรรหาร 

 ๒๑๐๓ จาสิบเอก  วิเชฐ  มาขํา 

 ๒๑๐๔ จาสิบเอก  วิเชษ  โพธิ์เจริญ 

 ๒๑๐๕ จาสิบเอก  วิเชียร  ตันจันกูล 

 ๒๑๐๖ จาสิบเอก  วิเชียร  ทองดี 

 ๒๑๐๗ จาสิบเอก  วิเชียร  นบนอบ 

 ๒๑๐๘ จาสิบเอก  วิเชียร  ปดชาเขียว 

 ๒๑๐๙ จาสิบเอก  วิเชียร  ลาขัติ 

 ๒๑๑๐ จาสิบเอก  วิเชียร  เวบสูงเนิน 

 ๒๑๑๑ จาสิบเอก  วิเชียร  สุระสิทธิ์ 

 ๒๑๑๒ จาสิบเอก  วิฑูรย  เจตนจํานงคสกุล 

 ๒๑๑๓ จาสิบเอก  วิฑูรย  ตระกูลปอง 

 ๒๑๑๔ จาสิบเอก  วิฑูรย  บํารุงจิตต 

 ๒๑๑๕ จาสิบเอก  วิฑูรย  เปยมสกุล 

 ๒๑๑๖ จาสิบเอก  วิฑูรย  ศรีขํามี 

 ๒๑๑๗ จาสิบเอก  วิทย  สักลอ 

 ๒๑๑๘ จาสิบเอก  วิทยา  กําปนทอง 

 ๒๑๑๙ จาสิบเอก  วิทยา  แกชวดดง 

 ๒๑๒๐ จาสิบเอก  วิทยา  เทพพิทักษ 

 ๒๑๒๑ จาสิบเอก  วิทยา  นภาสกุล 

 ๒๑๒๒ จาสิบเอก  วิทยา  สุขสุวานนท 

 ๒๑๒๓ จาสิบเอก  วิทยา  เสนจันตะ 

 ๒๑๒๔ จาสิบเอก  วิทยา  อบรมดี 



 หนา   ๕๙ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๑๒๕ จาสิบเอก  วิทวัส  ฉัตรเงิน 

 ๒๑๒๖ จาสิบเอก  วิทวัส  บุญวัฒนวิชัย 

 ๒๑๒๗ จาสิบเอก  วิทูรย  บัวโฮม 

 ๒๑๒๘ จาสิบเอก  วินัย  พรหมรักษ 

 ๒๑๒๙ จาสิบเอก  วินัย  พูนทรัพย 

 ๒๑๓๐ จาสิบเอก  วินัย  ฮวบเจริญ 

 ๒๑๓๑ จาสิบเอก  วินิจ  ตั้งพิทักษไพศาล 

 ๒๑๓๒ จาสิบเอก  วิภาค  เพ็งเลา 

 ๒๑๓๓ จาสิบเอก  วิมล  คําสมศรี 

 ๒๑๓๔ จาสิบเอก  วิระพล  นามชะนะ 

 ๒๑๓๕ จาสิบเอก  วิรัช  ไขแสงศรี 

 ๒๑๓๖ จาสิบเอก  วิรัช  คําเมือง 

 ๒๑๓๗ จาสิบเอก  วิรัช  ดีเลข 

 ๒๑๓๘ จาสิบเอก  วิรัช  พลัดเสนา 

 ๒๑๓๙ จาสิบเอก  วิรัญ  โคกนอย 

 ๒๑๔๐ จาสิบเอก  วิรัตน  เกิดนุม 

 ๒๑๔๑ จาสิบเอก  วิรัตน  ดําแดง 

 ๒๑๔๒ จาสิบเอก  วิรัตน  ลําพูน 

 ๒๑๔๓ จาสิบเอก  วิรัตน  หนวยจี 

 ๒๑๔๔ จาสิบเอก  วิรัลพัชร  กําเนิดบุญ 

 ๒๑๔๕ จาสิบเอก  วิรุตย  บัวลา 

 ๒๑๔๖ จาสิบเอก  วิรุฬ  มวงเกิด 

 ๒๑๔๗ จาสิบเอก  วิรุฬหพันธุ  ตวนชะเอม 

 ๒๑๔๘ จาสิบเอก  วิโรจน  เกิดทรัพย 

 ๒๑๔๙ จาสิบเอก  วิโรจน  โคตรสมบัติ 

 ๒๑๕๐ จาสิบเอก  วิโรจน  ไมรอด 

 ๒๑๕๑ จาสิบเอก  วิโรจน  วรธาดาพรพงศ 

 ๒๑๕๒ จาสิบเอก  วิโรจน  วัชรพันธ 

 ๒๑๕๓ จาสิบเอก  วิโรจน  โสระฐี 

 ๒๑๕๔ จาสิบเอก  วิโรจน  อําภูธร 

 ๒๑๕๕ จาสิบเอก  วิโรจน  อุปสุข 

 ๒๑๕๖ จาสิบเอก  วิโรจฟ  เอี่ยมบรรจงต 

 ๒๑๕๗ จาสิบเอก  วิวัฒน  พ่ึงใจ 

 ๒๑๕๘ จาสิบเอก  วิวัฒน  วิโรจนศิรศักดิ์ 

 ๒๑๕๙ จาสิบเอก  วิวัฒน  อินตะนอน 

 ๒๑๖๐ จาสิบเอก  วิศณุพงษ  วงษประกอบ 

 ๒๑๖๑ จาสิบเอก  วิศวะ  เพ็ชรรัตน 

 ๒๑๖๒ จาสิบเอก  วิศิษฏ  สาคําจันทร 

 ๒๑๖๓ จาสิบเอก  วิษณุ  จีนฉา 

 ๒๑๖๔ จาสิบเอก  วิษณุ  นวลลอย 

 ๒๑๖๕ จาสิบเอก  วิษณุ  นิลยาภรณ 

 ๒๑๖๖ จาสิบเอก  วิสุทธิชัย  แกนเพ่ิม 

 ๒๑๖๗ จาสิบเอก  วิสูตร  แจงใจบุญ 

 ๒๑๖๘ จาสิบเอก  วิสูตร  หนุนภักดี 

 ๒๑๖๙ จาสิบเอก  วีณัฐ  รักษชน 

 ๒๑๗๐ จาสิบเอก  วีรพงษ  แสนทวีสุข 

 ๒๑๗๑ จาสิบเอก  วีรพร  ภิมภา 

 ๒๑๗๒ จาสิบเอก  วีรพล  ทวนลม 

 ๒๑๗๓ จาสิบเอก  วีรภัทร  จันมณี 

 ๒๑๗๔ จาสิบเอก  วีรภัทร  แสงจันทร 

 ๒๑๗๕ จาสิบเอก  วีรยุทธ  หอมกระจาง 

 ๒๑๗๖ จาสิบเอก  วีรวัฒน  พลศรี 



 หนา   ๖๐ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๑๗๗ จาสิบเอก  วีรวัฒน  สุริยวงศ 

 ๒๑๗๘ จาสิบเอก  วีรศักดิ์  แพทยเกาะ 

 ๒๑๗๙ จาสิบเอก  วีระ  พุทธรัตน 

 ๒๑๘๐ จาสิบเอก  วีระ  สติแน 

 ๒๑๘๑ จาสิบเอก  วีระชัย  ขันโท 

 ๒๑๘๒ จาสิบเอก  วีระชัย  งามหิรัญ 

 ๒๑๘๓ จาสิบเอก  วีระโชติ  ภูริภัสสรกุล 

 ๒๑๘๔ จาสิบเอก  วีระพงษ  นิลสุวรรณ 

 ๒๑๘๕ จาสิบเอก  วีระพงษ  สีดา 

 ๒๑๘๖ จาสิบเอก  วีระพรรณ  โฉมแดง 

 ๒๑๘๗ จาสิบเอก  วีระพล  รองไชย 

 ๒๑๘๘ จาสิบเอก  วีระเพ็ญ  คํามานพ 

 ๒๑๘๙ จาสิบเอก  วีระยุทธ  เจริญศักดิ์ 

 ๒๑๙๐ จาสิบเอก  วีระวัฒน  สุดประเสริฐ 

 ๒๑๙๑ จาสิบเอก  วีระศักดิ์  จงเจริญ 

 ๒๑๙๒ จาสิบเอก  วีระศักดิ์  พาสรอย 

 ๒๑๙๓ จาสิบเอก  วีระศักดิ์  ลอดเคน 

 ๒๑๙๔ จาสิบเอก  วีระศักดิ์  สิมกิ่ง 

 ๒๑๙๕ จาสิบเอก  วีระศักดิ์  เสือคง 

 ๒๑๙๖ จาสิบเอก  วุฒิกร  ศรีสุกใส 

 ๒๑๙๗ จาสิบเอก  วุฒิกร  หอมทรัพย 

 ๒๑๙๘ จาสิบเอก  วุฒิชัย  กันยาประสิทธิ์ 

 ๒๑๙๙ จาสิบเอก  วุฒิชัย  แกววิเศษ 

 ๒๒๐๐ จาสิบเอก  วุฒิชัย  พัดดง 

 ๒๒๐๑ จาสิบเอก  วุฒิชัย  สัพโส 

 ๒๒๐๒ จาสิบเอก  วุฒิพงษ  ตานกลางดอน 

 ๒๒๐๓ จาสิบเอก  วุฒิพงษ  พวกสันเทียะ 

 ๒๒๐๔ จาสิบเอก  วุฒิวัฒน  กลางประพันธ 

 ๒๒๐๕ จาสิบเอก  วุฒิเวทย  วรามิตร 

 ๒๒๐๖ จาสิบเอก  วุทธิชัย  พาสระนอย 

 ๒๒๐๗ จาสิบเอก  วุทธิพัฒน  สินโพธิ์ 

 ๒๒๐๘ จาสิบเอก  ไวคิด  ศรีพรหม 

 ๒๒๐๙ จาสิบเอก  ไวทอง  นามสร 

 ๒๒๑๐ จาสิบเอก  ไวพจน  ทองดี 

 ๒๒๑๑ จาสิบเอก  ศรราม  แสงอรุณ 

 ๒๒๑๒ จาสิบเอก  ศรศักดิ์  พิศเพ็ง 

 ๒๒๑๓ จาสิบเอก  ศรศักดิ์  มาพิทักษ 

 ๒๒๑๔ จาสิบเอก  ศรายุทธ  ยุทธยงค 

 ๒๒๑๕ จาสิบเอก  ศรายุทธ  เขียวกันยะ 

 ๒๒๑๖ จาสิบเอก  ศรายุทธ  ทาสันเทียะ 

 ๒๒๑๗ จาสิบเอก  ศราวุฒิ  เพียวงษ 

 ๒๒๑๘ จาสิบเอก  ศราวุฒิ  ยอดลี 

 ๒๒๑๙ จาสิบเอก  ศราวุธ  คงถาวร 

 ๒๒๒๐ จาสิบเอก  ศราวุธ  เจริญพานิช 

 ๒๒๒๑ จาสิบเอก  ศราวุธ  ใจไวย 

 ๒๒๒๒ จาสิบเอก  ศราวุธ  ใจไวย 

 ๒๒๒๓ จาสิบเอก  ศราวุธ  วิบูลยเพ็ง 

 ๒๒๒๔ จาสิบเอก  ศรีไพร  เสมเถื่อน 

 ๒๒๒๕ จาสิบเอก  ศรีวิชัย  แกวประดับ 

 ๒๒๒๖ จาสิบเอก  ศรีสมุทร  พรหมดี 

 ๒๒๒๗ จาสิบเอก  ศักดา  จันทรสิริรักษ 

 ๒๒๒๘ จาสิบเอก  ศักดา  ดวงคําสมเพ็ชร 



 หนา   ๖๑ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๒๒๙ จาสิบเอก  ศักดา  รัตนประทุม 

 ๒๒๓๐ จาสิบเอก  ศักดา  สุวรรณประภา 

 ๒๒๓๑ จาสิบเอก  ศักดา  หรือโอภาส 

 ๒๒๓๒ จาสิบเอก  ศักดา  หลิมศิริวงศ 

 ๒๒๓๓ จาสิบเอก  ศักดิ์ขจร  จาชัยภูมิ 

 ๒๒๓๔ จาสิบเอก  ศักดิ์ชัย  เข็มณรงค 

 ๒๒๓๕ จาสิบเอก  ศักดิ์ชัย  ประสิทธิ์ 

 ๒๒๓๖ จาสิบเอก  ศักดิ์ชัย  พรรณมรรคา 

 ๒๒๓๗ จาสิบเอก  ศักดิ์ชัย  เพชรไพทูรย 

 ๒๒๓๘ จาสิบเอก  ศักดิ์ชัย  ไพจิตร 

 ๒๒๓๙ จาสิบเอก  ศักดิ์ดา  ไพพร 

 ๒๒๔๐ จาสิบเอก  ศักดิ์ดา  รามมะมะ 

 ๒๒๔๑ จาสิบเอก  ศักดิ์เวศน  ตาทิตย 

 ๒๒๔๒ จาสิบเอก  ศักดิ์สถิตย  สุปตติ 

 ๒๒๔๓ จาสิบเอก  ศักดิ์สิทธิ์  พวงจันทร 

 ๒๒๔๔ จาสิบเอก  ศักดิ์สิทธิ์  แสงดิษฐ 

 ๒๒๔๕ จาสิบเอก  ศักยพิรุฬห  จันทรทร 

 ๒๒๔๖ จาสิบเอก  ศัตราวุฒิ  ตนคํา 

 ๒๒๔๗ จาสิบเอก  ศิร  ประดับกุล 

 ๒๒๔๘ จาสิบเอก  ศิรชัช  สวัสดี 

 ๒๒๔๙ จาสิบเอก  ศิรายุส  อํานวย 

 ๒๒๕๐ จาสิบเอก  ศิริ  ลับภู 

 ๒๒๕๑ จาสิบเอก  ศิริชัย  วิบูลยจันทร 

 ๒๒๕๒ จาสิบเอก  ศิริชัย  อยูเจริญ 

 ๒๒๕๓ จาสิบเอก  ศิริโชค  ฮาสูงเนิน 

 ๒๒๕๔ จาสิบเอก  ศิริพงศ  บัวเพ็ง 

 ๒๒๕๕ จาสิบเอก  ศิริพัฒน  เทศนา 

 ๒๒๕๖ จาสิบเอก  ศิริรุง  ฐิตสาโร 

 ๒๒๕๗ จาสิบเอก  ศิริวัฒน  ฝายโคกสูง 

 ๒๒๕๘ จาสิบเอก  ศิริศักดิ์  เลไธสงค 

 ๒๒๕๙ จาสิบเอก  ศิวมิตร  ศรศิลป 

 ๒๒๖๐ จาสิบเอก  ศิวเรศ  กลางประพันธ 

 ๒๒๖๑ จาสิบเอก  ศิวเลิศ  คํานวนดาว 

 ๒๒๖๒ จาสิบเอก  ศุกลศักดิ์  โลหากาศ 

 ๒๒๖๓ จาสิบเอก  ศุทร  เสือหาญ 

 ๒๒๖๔ จาสิบเอก  ศุภกิจ  หวั่นทอก 

 ๒๒๖๕ จาสิบเอก  ศุภโชค  บํารุงชีพ 

 ๒๒๖๖ จาสิบเอก  ศุภโชติ  งอกสี 

 ๒๒๖๗ จาสิบเอก  ศุภเดช  ภิรมยไกรภักดิ์ 

 ๒๒๖๘ จาสิบเอก  ศุภธา  ปุนบุดดา 

 ๒๒๖๙ จาสิบเอก  ศุภพีระ  ชาญยุทธ 

 ๒๒๗๐ จาสิบเอก  ศุภวัช  สุริยะภักดิ์ 

 ๒๒๗๑ จาสิบเอก  ศุภวัฒน  เต็มรัตน 

 ๒๒๗๒ จาสิบเอก  ศุภศิษฐ  สอนประสิทธิ์ 

 ๒๒๗๓ จาสิบเอก  ศุวิศิษฏฑ   

  ประดิษฐทองคํา 

 ๒๒๗๔ จาสิบเอก  เศกศักดิ์  แผวสัตรู 

 ๒๒๗๕ จาสิบเอก  เศกสิทธิ์  บัวคอม 

 ๒๒๗๖ จาสิบเอก  เศรษฐา  สมตน 

 ๒๒๗๗ จาสิบเอก  ษิครินทร  กล่ินพงษา 

 ๒๒๗๘ จาสิบเอก  สกล  แกวอุไร 

 ๒๒๗๙ จาสิบเอก  สงกรานต  หลวงฤทธิ์ 
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 ๒๒๘๐ จาสิบเอก  สงกรานต  อุตรชน 

 ๒๒๘๑ จาสิบเอก  สงกรานต  โอปณณา 

 ๒๒๘๒ จาสิบเอก  สงคราม  ถาบุตร 

 ๒๒๘๓ จาสิบเอก  สงฆกาน  ปนยอดย่ิง 

 ๒๒๘๔ จาสิบเอก  สงัด  แกวสุฟอง 

 ๒๒๘๕ จาสิบเอก  สงา  จอยโถ 

 ๒๒๘๖ จาสิบเอก  สดใส  คิอินธิ 

 ๒๒๘๗ จาสิบเอก  สถาปตย  ยูปานนท 

 ๒๒๘๘ จาสิบเอก  สถาพร  กําดี 

 ๒๒๘๙ จาสิบเอก  สถาพร  บุญเจริญ 

 ๒๒๙๐ จาสิบเอก  สถาพร  พัฒนพรหม 

 ๒๒๙๑ จาสิบเอก  สถาพร  เมืองราช 

 ๒๒๙๒ จาสิบเอก  สถิต  ดาสุวรรณ 

 ๒๒๙๓ จาสิบเอก  สถิตภพงศ  ทองบุ 

 ๒๒๙๔ จาสิบเอก  สนชัย  อยูประโคน 

 ๒๒๙๕ จาสิบเอก  สนธยา  ชัชวาลย 

 ๒๒๙๖ จาสิบเอก  สนธยา  ศรีสังข 

 ๒๒๙๗ จาสิบเอก  สนอง  นนกระโทก 

 ๒๒๙๘ จาสิบเอก  สนอง  สมประสงค 

 ๒๒๙๙ จาสิบเอก  สนองศักดิ์  พันชัย 

 ๒๓๐๐ จาสิบเอก  สนั่น  มหาโคตร 

 ๒๓๐๑ จาสิบเอก  สนิท  พรหมสวัสดิ์ 

 ๒๓๐๒ จาสิบเอก  สนิท  ฤทธิแสง 

 ๒๓๐๓ จาสิบเอก  สมเกียรติ  ผองแผว 

 ๒๓๐๔ จาสิบเอก  สมเกียรติ  โพธิ์ทอน 

 ๒๓๐๕ จาสิบเอก  สมเกียรติ   

  รุงรัตนพิศาลชัย 

 ๒๓๐๖ จาสิบเอก  สมเกียรติ  ลากุลเพีย 

 ๒๓๐๗ จาสิบเอก  สมเกียรติ  ศรีนอย 

 ๒๓๐๘ จาสิบเอก  สมเกียรติ  สายมงคล 

 ๒๓๐๙ จาสิบเอก  สมเกียรติ  เสียงเจริญ 

 ๒๓๑๐ จาสิบเอก  สมควร  ขําวงษ 

 ๒๓๑๑ จาสิบเอก  สมคิด  แซงบุญเรือง 

 ๒๓๑๒ จาสิบเอก  สมคิด  บั้งทอง 

 ๒๓๑๓ จาสิบเอก  สมคิด  หมีคณะ 

 ๒๓๑๔ จาสิบเอก  สมจิตร  จบสองชั้น 

 ๒๓๑๕ จาสิบเอก  สมใจ  เถาวทิพย 

 ๒๓๑๖ จาสิบเอก  สมใจ  ไทยอุบล 

 ๒๓๑๗ จาสิบเอก  สมชัย  คําสมาน 

 ๒๓๑๘ จาสิบเอก  สมชาติ  เปลือกแค 

 ๒๓๑๙ จาสิบเอก  สมชาติ  มัธยม 

 ๒๓๒๐ จาสิบเอก  สมชาย  แกนสงสัย 

 ๒๓๒๑ จาสิบเอก  สมชาย  คงสมบูรณ 

 ๒๓๒๒ จาสิบเอก  สมชาย  เจริญสุขรุงเรือง 

 ๒๓๒๓ จาสิบเอก  สมชาย  ผากด 

 ๒๓๒๔ จาสิบเอก  สมชาย  พิมพสิงห 

 ๒๓๒๕ จาสิบเอก  สมชาย  วชิรวรรณาภาส 

 ๒๓๒๖ จาสิบเอก  สมชาย  สิงหโต 

 ๒๓๒๗ จาสิบเอก  สมชาย  อ่ําอําไพ 

 ๒๓๒๘ จาสิบเอก  สมเชา  มูณีวรรณ 

 ๒๓๒๙ จาสิบเอก  สมโชค  จวงเจิม 

 ๒๓๓๐ จาสิบเอก  สมโชค  บวรสุวรรณ 

 ๒๓๓๑ จาสิบเอก  สมโชค  รัตนบุรี 

 ๒๓๓๒ จาสิบเอก  สมเด็จ  ดวงวิเศษ 
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 ๒๓๓๓ จาสิบเอก  สมเดช  ชางทองดี 

 ๒๓๓๔ จาสิบเอก  สมทบ  นอยปุก 

 ๒๓๓๕ จาสิบเอก  สมนึก  ดีเปา 

 ๒๓๓๖ จาสิบเอก  สมนึก  ทวีทอง 

 ๒๓๓๗ จาสิบเอก  สมนึก  ทองเนื้อนิ่ม 

 ๒๓๓๘ จาสิบเอก  สมนึก  รัตนะโสภา 

 ๒๓๓๙ จาสิบเอก  สมบัติ  เชาวชะตา 

 ๒๓๔๐ จาสิบเอก  สมบัติ  เชื้อทอง 

 ๒๓๔๑ จาสิบเอก  สมบัติ  ทองลาด 

 ๒๓๔๒ จาสิบเอก  สมบัติ  เทพมณี 

 ๒๓๔๓ จาสิบเอก  สมบัติ  มณีสอดแสง 

 ๒๓๔๔ จาสิบเอก  สมบัติ  ศรีสงคราม 

 ๒๓๔๕ จาสิบเอก  สมบัติ  แสนชาง 

 ๒๓๔๖ จาสิบเอก  สมบุญ  พงษแสนรักษ 

 ๒๓๔๗ จาสิบเอก  สมปอง  ดวงสันเทียะ 

 ๒๓๔๘ จาสิบเอก  สมปอง  บุตรน้ําดี 

 ๒๓๔๙ จาสิบเอก  สมพงค  คงสมบัติ 

 ๒๓๕๐ จาสิบเอก  สมพงศ  พงษพันธ 

 ๒๓๕๑ จาสิบเอก  สมพงษ  บุญภา 

 ๒๓๕๒ จาสิบเอก  สมพงษ  ประวัติกลาง 

 ๒๓๕๓ จาสิบเอก  สมพงษ  ภิญโญจิตร 

 ๒๓๕๔ จาสิบเอก  สมพงษ  ยางแดง 

 ๒๓๕๕ จาสิบเอก  สมพงษ  วันศรีรัตน 

 ๒๓๕๖ จาสิบเอก  สมพงษ  สีเขียว 

 ๒๓๕๗ จาสิบเอก  สมพร  ตรีแดงนอย 

 ๒๓๕๘ จาสิบเอก  สมพร  เนียมเล็ก 

 ๒๓๕๙ จาสิบเอก  สมพร  ศรีชาดา 

 ๒๓๖๐ จาสิบเอก  สมพร  ศิริบุตร 

 ๒๓๖๑ จาสิบเอก  สมพร  โสตรัมย 

 ๒๓๖๒ จาสิบเอก  สมเพียร  บุญสังข 

 ๒๓๖๓ จาสิบเอก  สมเพียร  สวนเสมอ 

 ๒๓๖๔ จาสิบเอก  สมภพ  กําลังเอก 

 ๒๓๖๕ จาสิบเอก  สมภพ  รอดยานน้ํา 

 ๒๓๖๖ จาสิบเอก  สมภรณ  นาคราชา 

 ๒๓๖๗ จาสิบเอก  สมโภช  นกนอย 

 ๒๓๖๘ จาสิบเอก  สมโภชน  มีพันธ 

 ๒๓๖๙ จาสิบเอก  สมยศ  กระนีจิตต 

 ๒๓๗๐ จาสิบเอก  สมรัตน  แจทอง 

 ๒๓๗๑ จาสิบเอก  สมศรี  บุญใบ 

 ๒๓๗๒ จาสิบเอก  สมศรี  เมาะราษี 

 ๒๓๗๓ จาสิบเอก  สมศักดิ์  เขมนกิจ 

 ๒๓๗๔ จาสิบเอก  สมศักดิ์  คํานวน 

 ๒๓๗๕ จาสิบเอก  สมศักดิ์  ดีดวงพันธ 

 ๒๓๗๖ จาสิบเอก  สมศักดิ์  ปยะโสภา 

 ๒๓๗๗ จาสิบเอก  สมศักดิ์  พูลเหลือ 

 ๒๓๗๘ จาสิบเอก  สมศักดิ์  เพ็ชรแสงนิล 

 ๒๓๗๙ จาสิบเอก  สมศักดิ์  มากลน 

 ๒๓๘๐ จาสิบเอก  สมศักดิ์  ยาวิชัย 

 ๒๓๘๑ จาสิบเอก  สมศักดิ์  วงคแสน 

 ๒๓๘๒ จาสิบเอก  สมศักดิ์  ศรีขวัญ 

 ๒๓๘๓ จาสิบเอก  สมศักดิ์  ศรีธัญรัตน 

 ๒๓๘๔ จาสิบเอก  สมศักดิ์  สิมทะราช 
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 ๒๓๘๕ จาสิบเอก  สมสถิตย  สงวนศักดิ์ 

 ๒๓๘๖ จาสิบเอก  สมสิทธิ์  เกื้อเสง 

 ๒๓๘๗ จาสิบเอก  สมหมาย  โตปติ 

 ๒๓๘๘ จาสิบเอก  สมหมาย  พ่ึงธรรม 

 ๒๓๘๙ จาสิบเอก  สมหวัง  อานุภาพ 

 ๒๓๙๐ จาสิบเอก  สมาน  งามพิมาย 

 ๒๓๙๑ จาสิบเอก  สมาน  สมสี 

 ๒๓๙๒ จาสิบเอก  สมาน  สุภะภินิ 

 ๒๓๙๓ จาสิบเอก  สมาน  สุภารัตน 

 ๒๓๙๔ จาสิบเอก  สยาม  จิตรหาญ 

 ๒๓๙๕ จาสิบเอก  สยาม  ใจสะอาด 

 ๒๓๙๖ จาสิบเอก  สยาม  สุไลมาน 

 ๒๓๙๗ จาสิบเอก  สยาม  อิ่มพรอม 

 ๒๓๙๘ จาสิบเอก  สรไกร  โบไธสง 

 ๒๓๙๙ จาสิบเอก  สรไกร  อินทพันธุ 

 ๒๔๐๐ จาสิบเอก  สรณสิริ  เทพสง 

 ๒๔๐๑ จาสิบเอก  สรรคธรณ  รอดระรัง 

 ๒๔๐๒ จาสิบเอก  สรศักดิ์  ภารา 

 ๒๔๐๓ จาสิบเอก  สรายุทธ  สลักคํา 

 ๒๔๐๔ จาสิบเอก  สราวุฒิ  ฝอยฝน 

 ๒๔๐๕ จาสิบเอก  สราวุธ  กลัดคราม 

 ๒๔๐๖ จาสิบเอก  สราวุธ  กาวงค 

 ๒๔๐๗ จาสิบเอก  สราวุธ  เทศสีหา 

 ๒๔๐๘ จาสิบเอก  สราวุธ  ภูประดิษฐ 

 ๒๔๐๙ จาสิบเอก  สราวุธ  รัตนยะนนท 

 ๒๔๑๐ จาสิบเอก  สราวุธ  ศรีดวม 

 ๒๔๑๑ จาสิบเอก  สราวุธ  สกลรัตน 

 ๒๔๑๒ จาสิบเอก  สวัสดิ์  เกษม 

 ๒๔๑๓ จาสิบเอก  สวัสดิ์  ศรีลาอํา 

 ๒๔๑๔ จาสิบเอก  สอน  วงคนาชาติ 

 ๒๔๑๕ จาสิบเอก  สักดา  วิยะเศษ 

 ๒๔๑๖ จาสิบเอก  สังวาลย  สุนทรชัย 

 ๒๔๑๗ จาสิบเอก  สังเวียน  สุวรรณกูฎ 

 ๒๔๑๘ จาสิบเอก  สัญญลักษณ  ชวยบุดดา 

 ๒๔๑๙ จาสิบเอก  สัญญา  นรสาร 

 ๒๔๒๐ จาสิบเอก  สัญญา  นาคกระแสร 

 ๒๔๒๑ จาสิบเอก  สัญญา  โพธิ์ศรี 

 ๒๔๒๒ จาสิบเอก  สัญญา  ยอจันทร 

 ๒๔๒๓ จาสิบเอก  สัญญา  วงษพันธุ 

 ๒๔๒๔ จาสิบเอก  สัญญา  แสงจันทร 

 ๒๔๒๕ จาสิบเอก  สัณห  คลายแจง 

 ๒๔๒๖ จาสิบเอก  สันติ  ขําเจริญ 

 ๒๔๒๗ จาสิบเอก  สันติ  ดวงมูล 

 ๒๔๒๘ จาสิบเอก  สันติ  ทัพโคกสูง 

 ๒๔๒๙ จาสิบเอก  สันติ  ทานอก 

 ๒๔๓๐ จาสิบเอก  สันติ  สมบูรณ 

 ๒๔๓๑ จาสิบเอก  สันติ  สวัสดี 

 ๒๔๓๒ จาสิบเอก  สันติ  หองริ้ว 

 ๒๔๓๓ จาสิบเอก  สันติพงษ  วิชัยรัตน 

 ๒๔๓๔ จาสิบเอก  สันติภาพ  แกนทาว 

 ๒๔๓๕ จาสิบเอก  สันติภาพ  บรรฑิต 

 ๒๔๓๖ จาสิบเอก  สันติรัก  บํารุงสุข 
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 ๒๔๓๗ จาสิบเอก  สันติสุข  สิงหพิลา 

 ๒๔๓๘ จาสิบเอก  สันทัฒน  อยูยืน 

 ๒๔๓๙ จาสิบเอก  สันทัศน  โพธิ์ใส 

 ๒๔๔๐ จาสิบเอก  สัมพันธ  บุญมาเลิศ 

 ๒๔๔๑ จาสิบเอก  สัมฤทธิ์  รุงแสงศรี 

 ๒๔๔๒ จาสิบเอก  สัมฤทธิ์  อุฬูทิศ 

 ๒๔๔๓ จาสิบเอก  สากล  บัวไตร 

 ๒๔๔๔ จาสิบเอก  สาคร  เจริญย่ิง 

 ๒๔๔๕ จาสิบเอก  สาคร  โพธิวัฒน 

 ๒๔๔๖ จาสิบเอก  สาธิต  มวงอิ่ม 

 ๒๔๔๗ จาสิบเอก  สามพราน  ดัชถุยาวัตร 

 ๒๔๔๘ จาสิบเอก  สามารถ  ปอมแกว 

 ๒๔๔๙ จาสิบเอก  สามารถ  สอนทรง 

 ๒๔๕๐ จาสิบเอก  สามิต  กะโนนสี 

 ๒๔๕๑ จาสิบเอก  สายชล  มิตรสุวรรณ 

 ๒๔๕๒ จาสิบเอก  สายชล  สถิตยบุตร 

 ๒๔๕๓ จาสิบเอก  สายทอง  สีพาติ่ง 

 ๒๔๕๔ จาสิบเอก  สายยนต  แยมบาล 

 ๒๔๕๕ จาสิบเอก  สายยัณห  พูนุช 

 ๒๔๕๖ จาสิบเอก  สายัณ  โคมุด 

 ๒๔๕๗ จาสิบเอก  สายัณห  พรมจันตา 

 ๒๔๕๘ จาสิบเอก  สายัณห  สุพรรณ 

 ๒๔๕๙ จาสิบเอก  สายัน  จันทรสมัคร 

 ๒๔๖๐ จาสิบเอก  สายัน  สระบัว 

 ๒๔๖๑ จาสิบเอก  สายันต  แตงเทศ 

 ๒๔๖๒ จาสิบเอก  สาโรจน  ย้ิมยอง 

 ๒๔๖๓ จาสิบเอก  สาวิต  โพธิ์แกว 

 ๒๔๖๔ จาสิบเอก  สําเนียง  จันทวงศ 

 ๒๔๖๕ จาสิบเอก  สํารวย  กล่ันสุข 

 ๒๔๖๖ จาสิบเอก  สํารวย  กอบุญ 

 ๒๔๖๗ จาสิบเอก  สําราญ  แกนหลา 

 ๒๔๖๘ จาสิบเอก  สําราญ  ทองลาว 

 ๒๔๖๙ จาสิบเอก  สําราญ  ฤทธิ์ประเสริฐ 

 ๒๔๗๐ จาสิบเอก  สําฤทธิ์  เมฆแจง 

 ๒๔๗๑ จาสิบเอก  สิทธิกร  จันทรตรี 

 ๒๔๗๒ จาสิบเอก  สิทธิกร  นอยกอ 

 ๒๔๗๓ จาสิบเอก  สิทธิชัย  เขียวศิริ 

 ๒๔๗๔ จาสิบเอก  สิทธิชัย  วองวุฒิ 

 ๒๔๗๕ จาสิบเอก  สิทธิชัย  หมั่นมา 

 ๒๔๗๖ จาสิบเอก  สิทธิ์ชานน  นามสุข 

 ๒๔๗๗ จาสิบเอก  สิทธิพงษ  สวางวงศ 

 ๒๔๗๘ จาสิบเอก  สิทธิพงษ  สาระกูล 

 ๒๔๗๙ จาสิบเอก  สิทธิพร  ทองเกล้ียง 

 ๒๔๘๐ จาสิบเอก  สิทธิพร  บอเกิด 

 ๒๔๘๑ จาสิบเอก  สิทธิพร  ใหมยะ 

 ๒๔๘๒ จาสิบเอก  สิทธิพันธ  สายยางหลอ 

 ๒๔๘๓ จาสิบเอก  สิทธิศักดิ์  ชื่นตา 

 ๒๔๘๔ จาสิบเอก  สิทธิศักดิ์  แตงกูล 

 ๒๔๘๕ จาสิบเอก  สิทธิศักดิ์  ภิญโญ 

 ๒๔๘๖ จาสิบเอก  สิทธิศักดิ์  สอนเถื่อน 

 ๒๔๘๗ จาสิบเอก  สิทธิศักดิ์  สังเกตุ 

 ๒๔๘๘ จาสิบเอก  สิทธิศักดิ์  เสนาะคํา 



 หนา   ๖๖ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๔๘๙ จาสิบเอก  สินชัย  มีสิทธิ์ 

 ๒๔๙๐ จาสิบเอก  สินธุทร  ไลเลิศ 

 ๒๔๙๑ จาสิบเอก  สิรณัฏฐ  บางปา 

 ๒๔๙๒ จาสิบเอก  สิรภพ  กิ่งกาน 

 ๒๔๙๓ จาสิบเอก  สิรภพ  จุยภู 

 ๒๔๙๔ จาสิบเอก  สิรวิชญ  วรรณวิจิตร 

 ๒๔๙๕ จาสิบเอก  สิริพงษ  ปายแสง 

 ๒๔๙๖ จาสิบเอก  สิวกร  ณ  นคร 

 ๒๔๙๗ จาสิบเอก  สืบสกุล  สรรพสุข 

 ๒๔๙๘ จาสิบเอก  สุกิจ  เวฬุวนาทร 

 ๒๔๙๙ จาสิบเอก  สุขเกษม  เขมาภิรักษ 

 ๒๕๐๐ จาสิบเอก  สุขวิทย  พงษประเทศ 

 ๒๕๐๑ จาสิบเอก  สุขสรรณ  เกตุอุไร 

 ๒๕๐๒ จาสิบเอก  สุขสันต  ยังดี 

 ๒๕๐๓ จาสิบเอก  สุขสันติ์  สุวรรณสงคราม 

 ๒๕๐๔ จาสิบเอก  สุขสา  ปดคํา 

 ๒๕๐๕ จาสิบเอก  สุขุม  เพ่ิมยินดี 

 ๒๕๐๖ จาสิบเอก  สุควัตร  บูฮวดใช 

 ๒๕๐๗ จาสิบเอก  สุจินต  พลแกว 

 ๒๕๐๘ จาสิบเอก  สุชัย  ศรีสุทธิ 

 ๒๕๐๙ จาสิบเอก  สุชาติ  กํามะหย่ี 

 ๒๕๑๐ จาสิบเอก  สุชาติ  จําปาโชติ 

 ๒๕๑๑ จาสิบเอก  สุชาติ  มณีโชติ 

 ๒๕๑๒ จาสิบเอก  สุชาติ  เวือนประโคน 

 ๒๕๑๓ จาสิบเอก  สุชาติ  หนูเล็ก 

 ๒๕๑๔ จาสิบเอก  สุชาติ  หาญณรงค 

 ๒๕๑๕ จาสิบเอก  สุชาติวุฒิ  กองมณี 

 ๒๕๑๖ จาสิบเอก  สุทธา  ฉิมเหล็ก 

 ๒๕๑๗ จาสิบเอก  สุทธิกรณ  สมบูรณ 

 ๒๕๑๘ จาสิบเอก  สุทธิพงษ  ใจบุญ 

 ๒๕๑๙ จาสิบเอก  สุทธิพงษ  นําคิด 

 ๒๕๒๐ จาสิบเอก  สุทธิพร  แยมลมาย 

 ๒๕๒๑ จาสิบเอก  สุทัศน  ขัตติยวงศ 

 ๒๕๒๒ จาสิบเอก  สุทัศน  เจาเจ็ด 

 ๒๕๒๓ จาสิบเอก  สุทัศน  ชัยจันทา 

 ๒๕๒๔ จาสิบเอก  สุทัศน  ดอกกระทุม 

 ๒๕๒๕ จาสิบเอก  สุทัศน  ทบลา 

 ๒๕๒๖ จาสิบเอก  สุทัศน  ธงศรี 

 ๒๕๒๗ จาสิบเอก  สุทัศน  นพจํารูญศรี 

 ๒๕๒๘ จาสิบเอก  สุทัศน  รัสตนา 

 ๒๕๒๙ จาสิบเอก  สุทิน  อํานักขันธ 

 ๒๕๓๐ จาสิบเอก  สุทิน  อ่ําเพียร 

 ๒๕๓๑ จาสิบเอก  สุเทพ  ชวยชูเชิด 

 ๒๕๓๒ จาสิบเอก  สุธา  รัตนจันทร 

 ๒๕๓๓ จาสิบเอก  สุธิศักดิ์  กาญจนเพชร 

 ๒๕๓๔ จาสิบเอก  สุธิศักดิ์  ชาญศิริ 

 ๒๕๓๕ จาสิบเอก  สุธี  เพชรแกวมณี 

 ๒๕๓๖ จาสิบเอก  สุธี  สุขพอดี 

 ๒๕๓๗ จาสิบเอก  สุธี  หอมเลิศ 

 ๒๕๓๘ จาสิบเอก  สุธีรัตน  สอนงายดี 

 ๒๕๓๙ จาสิบเอก  สุนทร  จําปา 

 ๒๕๔๐ จาสิบเอก  สุนทร  แจงอวม 



 หนา   ๖๗ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๕๔๑ จาสิบเอก  สุนทร  สังสนา 

 ๒๕๔๒ จาสิบเอก  สุนทร  เสือกลับ 

 ๒๕๔๓ จาสิบเอก  สุนันท  ปยะนันท 

 ๒๕๔๔ จาสิบเอก  สุนันท  พราหมโณ 

 ๒๕๔๕ จาสิบเอก  สุนันท  มนกลาง 

 ๒๕๔๖ จาสิบเอก  สุนันท  ศรีระษา 

 ๒๕๔๗ จาสิบเอก  สุเนตร  กวาดสําโรง 

 ๒๕๔๘ จาสิบเอก  สุเนตร  แบบนา 

 ๒๕๔๙ จาสิบเอก  สุบรร  ไชยศิลป 

 ๒๕๕๐ จาสิบเอก  สุบัน  ใจมั่น 

 ๒๕๕๑ จาสิบเอก  สุบิน  แกวเทศ 

 ๒๕๕๒ จาสิบเอก  สุบิน  คําชัยวงศ 

 ๒๕๕๓ จาสิบเอก  สุปรีชา  มาเลิศ 

 ๒๕๕๔ จาสิบเอก  สุปญญา  มาตกําจร 

 ๒๕๕๕ จาสิบเอก  สุพจน  กิจชวย 

 ๒๕๕๖ จาสิบเอก  สุพจน  พุฒิพงศจรัส 

 ๒๕๕๗ จาสิบเอก  สุพจน  ละมอม 

 ๒๕๕๘ จาสิบเอก  สุพจน  เหมือดไธสง 

 ๒๕๕๙ จาสิบเอก  สุพจน  อาญาเมือง 

 ๒๕๖๐ จาสิบเอก  สุพจนชนาฏ  พูลนิ่ม 

 ๒๕๖๑ จาสิบเอก  สุพร  สัตถาพร 

 ๒๕๖๒ จาสิบเอก  สุพรรณ  ปรีชา 

 ๒๕๖๓ จาสิบเอก  สุพรรณ  อุนคํา 

 ๒๕๖๔ จาสิบเอก  สุพัชนชัย  เจริญลาภ 

 ๒๕๖๕ จาสิบเอก  สุพัฒรกิจ   

  โกษาเฉวียงราช 

 ๒๕๖๖ จาสิบเอก  สุภกิจ  คํานวม 

 ๒๕๖๗ จาสิบเอก  สุภาพ  กองเกิด 

 ๒๕๖๘ จาสิบเอก  สุภาพ  ขันศรี 

 ๒๕๖๙ จาสิบเอก  สุภาพ  เชาวลิต 

 ๒๕๗๐ จาสิบเอก  สุภาพ  ทองชุม 

 ๒๕๗๑ จาสิบเอก  สุภาพ  ออนไธสง 

 ๒๕๗๒ จาสิบเอก  สุมิตร  วารี 

 ๒๕๗๓ จาสิบเอก  สุเมท  พัฒนากุล 

 ๒๕๗๔ จาสิบเอก  สุเมธ  กลาหาญ 

 ๒๕๗๕ จาสิบเอก  สุเมธ  พืชทองหลาง 

 ๒๕๗๖ จาสิบเอก  สุเมธ  วิเชียรกุล 

 ๒๕๗๗ จาสิบเอก  สุเมธ  ศิริไทย 

 ๒๕๗๘ จาสิบเอก  สุเมธ  แสนยาเจริญกุล 

 ๒๕๗๙ จาสิบเอก  สุรชัย  จันทรชวย 

 ๒๕๘๐ จาสิบเอก  สุรชัย  เฉยฉิม 

 ๒๕๘๑ จาสิบเอก  สุรชัย  ชนะหาญ 

 ๒๕๘๒ จาสิบเอก  สุรชัย  ปนแกว 

 ๒๕๘๓ จาสิบเอก  สุรชัย  มณีนอย 

 ๒๕๘๔ จาสิบเอก  สุรชัย  สุภานันท 

 ๒๕๘๕ จาสิบเอก  สุรชาติ  ทองภักดี 

 ๒๕๘๖ จาสิบเอก  สุรชาติ  พลัดภัยพาล 

 ๒๕๘๗ จาสิบเอก  สุรเชษฐ  ทองคํา 

 ๒๕๘๘ จาสิบเอก  สุรเชษฐ  เพียรคา 

 ๒๕๘๙ จาสิบเอก  สุรเชษฐ  คงเอียด 

 ๒๕๙๐ จาสิบเอก  สุรเดช  พรหมสุวรรณ 

 ๒๕๙๑ จาสิบเอก  สุรพงษ  เฉลยฉิม 



 หนา   ๖๘ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๕๙๒ จาสิบเอก  สุรพงษ  เชยจันทา 

 ๒๕๙๓ จาสิบเอก  สุรพงษ  พิทักษรัตน 

 ๒๕๙๔ จาสิบเอก  สุรพจน  เผยโพธิ์ 

 ๒๕๙๕ จาสิบเอก  สุรพนธุ  มาสุวรรณ 

 ๒๕๙๖ จาสิบเอก  สุรพล  ซาวล้ีแสน 

 ๒๕๙๗ จาสิบเอก  สุรพล  ประเสริฐสุข 

 ๒๕๙๘ จาสิบเอก  สุรพันธ  สิทธิสรเดช 

 ๒๕๙๙ จาสิบเอก  สุรฤทธิ์  แหลพ่ัว 

 ๒๖๐๐ จาสิบเอก  สุรศักดิ์  คลายยา 

 ๒๖๐๑ จาสิบเอก  สุรศักดิ์  บุญนารักษ 

 ๒๖๐๒ จาสิบเอก  สุรศักดิ์  มากนุน 

 ๒๖๐๓ จาสิบเอก  สุรศักดิ์  เลือดใหม 

 ๒๖๐๔ จาสิบเอก  สุรศักดิ์  ศิริเย็น 

 ๒๖๐๕ จาสิบเอก  สุรสิทธิ์  เรืองโชติ 

 ๒๖๐๖ จาสิบเอก  สุระ  ศรีสุข 

 ๒๖๐๗ จาสิบเอก  สุระชาติ  รอดเย็น 

 ๒๖๐๘ จาสิบเอก  สุรักษ  หนูพวงรอย 

 ๒๖๐๙ จาสิบเอก  สุรัช  อรัญทอง 

 ๒๖๑๐ จาสิบเอก  สุรัตน  งามประจบ 

 ๒๖๑๑ จาสิบเอก  สุรัตน  จันสูงเนิน 

 ๒๖๑๒ จาสิบเอก  สุรัตน  สิงหเรือง 

 ๒๖๑๓ จาสิบเอก  สุรินทร  ใจแสวง 

 ๒๖๑๔ จาสิบเอก  สุรินทร  ปรางคทอง 

 ๒๖๑๕ จาสิบเอก  สุรินทร  อัคคีโรจน 

 ๒๖๑๖ จาสิบเอก  สุริยงค  มัฆวาฬ 

 ๒๖๑๗ จาสิบเอก  สุริยน  สิงหโขด 

 ๒๖๑๘ จาสิบเอก  สุริยนต  กองสอน 

 ๒๖๑๙ จาสิบเอก  สุริยะ  อินอราม 

 ๒๖๒๐ จาสิบเอก  สุริยัน  ตระกูลวงษ 

 ๒๖๒๑ จาสิบเอก  สุริยัน  รอตเรือง 

 ๒๖๒๒ จาสิบเอก  สุริยัน  วิวาสุขุ 

 ๒๖๒๓ จาสิบเอก  สุริยัน  ศิริโท 

 ๒๖๒๔ จาสิบเอก  สุริยันต  อุตธัง 

 ๒๖๒๕ จาสิบเอก  สุริยา  แกมนิล 

 ๒๖๒๖ จาสิบเอก  สุริยา  ธงภักดิ์ 

 ๒๖๒๗ จาสิบเอก  สุริยา  นนทวาสี 

 ๒๖๒๘ จาสิบเอก  สุริโย  แสนอุน 

 ๒๖๒๙ จาสิบเอก  สุวรรณ  แตงนวน 

 ๒๖๓๐ จาสิบเอก  สุวรรณ  มียวน 

 ๒๖๓๑ จาสิบเอก  สุวิจักขณ  ปภากรดีสวัสดิ์ 

 ๒๖๓๒ จาสิบเอก  สุวิช  เข็มประสิทธิ์ 

 ๒๖๓๓ จาสิบเอก  สุวิทย  เกิดแพร 

 ๒๖๓๔ จาสิบเอก  สุวิทย  นุนแกว 

 ๒๖๓๕ จาสิบเอก  สุวิทย  บุญใส 

 ๒๖๓๖ จาสิบเอก  สุวิทย  พันธุโอสถ 

 ๒๖๓๗ จาสิบเอก  สุวิวัฒน  นอยศิริ 

 ๒๖๓๘ จาสิบเอก  เสกขศิวะ  สังเกตกิจ 

 ๒๖๓๙ จาสิบเอก  เสกสรร  มาลา 

 ๒๖๔๐ จาสิบเอก  เสกสรร  ออมหมื่น 

 ๒๖๔๑ จาสิบเอก  เสกสรรค  ดั่นคุม 

 ๒๖๔๒ จาสิบเอก  เสกสรรค  โตแปลก 

 ๒๖๔๓ จาสิบเอก  เสกสรรค  ศรีโยธี 



 หนา   ๖๙ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๖๔๔ จาสิบเอก  เสกสิทธิ์  ทองคํามาก 

 ๒๖๔๕ จาสิบเอก  เสถียร  รุงราตรี 

 ๒๖๔๖ จาสิบเอก  เสนอ  สุนะวัง 

 ๒๖๔๗ จาสิบเอก  เสนาะ  สวางศรี 

 ๒๖๔๘ จาสิบเอก  เสนีย  สวนแกว 

 ๒๖๔๙ จาสิบเอก  เสริมวิทย  ขําประไพ 

 ๒๖๕๐ จาสิบเอก  เสริมศักดิ์  ใจมิตร 

 ๒๖๕๑ จาสิบเอก  เสรี  ดรุณพันธ 

 ๒๖๕๒ จาสิบเอก  เสรี  มาละตุ 

 ๒๖๕๓ จาสิบเอก  เสรี  ศรีดวงดี 

 ๒๖๕๔ จาสิบเอก  เสรี  สันติภูมิโพธา 

 ๒๖๕๕ จาสิบเอก  เสรี  สิริสิงห 

 ๒๖๕๖ จาสิบเอก  เสรี  โสมรักษ 

 ๒๖๕๗ จาสิบเอก  เสวี  ทวีนุช 

 ๒๖๕๘ จาสิบเอก  เสาร  ตันขาว 

 ๒๖๕๙ จาสิบเอก  เสาวณะ  ชื่นสมบุญ 

 ๒๖๖๐ จาสิบเอก  แสงเพชร  จันทรสวาง 

 ๒๖๖๑ จาสิบเอก  แสงอรุณ  ฤกษรอด 

 ๒๖๖๒ จาสิบเอก  แสวง  กองแกว 

 ๒๖๖๓ จาสิบเอก  แสวง  ชุนรัมย 

 ๒๖๖๔ จาสิบเอก  แสวง  พันธุจํารูญ 

 ๒๖๖๕ จาสิบเอก  โสภณ  พินิจ 

 ๒๖๖๖ จาสิบเอก  โสภณ  มั่นเขียว 

 ๒๖๖๗ จาสิบเอก  โสภณ  สวนพลาย 

 ๒๖๖๘ จาสิบเอก  โสภณ  อิ่มสะอาด 

 ๒๖๖๙ จาสิบเอก  โสภณ  เอี่ยมกระสินธุ 

 ๒๖๗๐ จาสิบเอก  โสฬส  กาญจนสมวงศ 

 ๒๖๗๑ จาสิบเอก  หนึ่ง  ตนกวาว 

 ๒๖๗๒ จาสิบเอก  หนึ่ง  บุญผอง 

 ๒๖๗๓ จาสิบเอก  หนุม  หอมสุวรรณ 

 ๒๖๗๔ จาสิบเอก  หนูกัน  นามไพร 

 ๒๖๗๕ จาสิบเอก  หนูจี  ปดโตยันทัง 

 ๒๖๗๖ จาสิบเอก  หรรษา  โพธี 

 ๒๖๗๗ จาสิบเอก  หาญ  สระสิงห 

 ๒๖๗๘ จาสิบเอก  หาญกลา  จันทรปุน 

 ๒๖๗๙ จาสิบเอก  หาญชัย  เรืองสุขสุด 

 ๒๖๘๐ จาสิบเอก  หาญณรงค  เปอรดี 

 ๒๖๘๑ จาสิบเอก  หาญณรงค  วงคจันทร 

 ๒๖๘๒ จาสิบเอก  หารศักดิ์  อมรสินธ 

 ๒๖๘๓ จาสิบเอก  หิรัญ  กระตายทอง 

 ๒๖๘๔ จาสิบเอก  เหมันต  ศรีประเสริฐ 

 ๒๖๘๕ จาสิบเอก  เหรียญ  ภูสมศรี 

 ๒๖๘๖ จาสิบเอก  เหรียญทอง  แสวงดี 

 ๒๖๘๗ จาสิบเอก  องอาจ  กากุมภี 

 ๒๖๘๘ จาสิบเอก  องอาจ  เนื้อไม 

 ๒๖๘๙ จาสิบเอก  องอาจ  สกุลรักษ 

 ๒๖๙๐ จาสิบเอก  อชิพล  สืบจากลา 

 ๒๖๙๑ จาสิบเอก  อดิรุจ  รวมทอง 

 ๒๖๙๒ จาสิบเอก  อดิเรก  แขกระจาง 

 ๒๖๙๓ จาสิบเอก  อดิเรก  ฝายรีย 

 ๒๖๙๔ จาสิบเอก  อดิศักดิ์  เจาะจง 

 ๒๖๙๕ จาสิบเอก  อดิศักดิ์  ไชยศรีสุทธิ์ 



 หนา   ๗๐ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๖๙๖ จาสิบเอก  อดิศักดิ์  แยมชุมพร 

 ๒๖๙๗ จาสิบเอก  อดุลย  ตะนุมาตย 

 ๒๖๙๘ จาสิบเอก  อดุลย  สุขกระจาง 

 ๒๖๙๙ จาสิบเอก  อธิวัฒน  ติ๊บบุญเรือง 

 ๒๗๐๐ จาสิบเอก  อธิษฐ  มูลเหลา 

 ๒๗๐๑ จาสิบเอก  อนันต  ทับสุเทพ 

 ๒๗๐๒ จาสิบเอก  อนันต  ผลจันทร 

 ๒๗๐๓ จาสิบเอก  อนันต  เวชศักดิ์ 

 ๒๗๐๔ จาสิบเอก  อนันต  สุชาติพงษ 

 ๒๗๐๕ จาสิบเอก  อนันต  อิ่มจาด 

 ๒๗๐๖ จาสิบเอก  อนันตธนา  สิทธิวงษ 

 ๒๗๐๗ จาสิบเอก  อนิรุจน  อสงไขย 

 ๒๗๐๘ จาสิบเอก  อนิรุศ  บุตรอ่ํา 

 ๒๗๐๙ จาสิบเอก  อนุกรานต  หวังคุมกลาง 

 ๒๗๑๐ จาสิบเอก  อนุกูล  เทสมุทร 

 ๒๗๑๑ จาสิบเอก  อนุกูล  หอมสงา 

 ๒๗๑๒ จาสิบเอก  อนุกูลย  สมัครเขตรการณ 

 ๒๗๑๓ จาสิบเอก  อนุชา  กะหมัง 

 ๒๗๑๔ จาสิบเอก  อนุชา  จันทราภรณ 

 ๒๗๑๕ จาสิบเอก  อนุชา  ทิมชม 

 ๒๗๑๖ จาสิบเอก  อนุชา  ผิวนวล 

 ๒๗๑๗ จาสิบเอก  อนุชา  อนุเสถียร 

 ๒๗๑๘ จาสิบเอก  อนุชิด  สาโท 

 ๒๗๑๙ จาสิบเอก  อนุชิต  วิราวรรณ 

 ๒๗๒๐ จาสิบเอก  อนุชิต  สุขศิริ 

 ๒๗๒๑ จาสิบเอก  อนุเทพ  ทวีแกวกาญจนา 

 ๒๗๒๒ จาสิบเอก  อนุพันธ  ทองจิตร 

 ๒๗๒๓ จาสิบเอก  อนุมาต  ชูสุข 

 ๒๗๒๔ จาสิบเอก  อนุรักษ  นาควิบูลย 

 ๒๗๒๕ จาสิบเอก  อนุรักษ  พุมโพธิ์ 

 ๒๗๒๖ จาสิบเอก  อนุรักษ  สมสอน 

 ๒๗๒๗ จาสิบเอก  อนุรักษ  สิทธิอาษา 

 ๒๗๒๘ จาสิบเอก  อนุวัชร  หงสยนต 

 ๒๗๒๙ จาสิบเอก  อนุวัฒ  สิงหสนั่น 

 ๒๗๓๐ จาสิบเอก  อนุวัติ  โสรัตยาทร 

 ๒๗๓๑ จาสิบเอก  อนุศักดิ์  ปญญาไว 

 ๒๗๓๒ จาสิบเอก  อนุสรณ  เทวะสิทธิ์ 

 ๒๗๓๓ จาสิบเอก  อนุสรณ  ศรีสุนทร 

 ๒๗๓๔ จาสิบเอก  อนุสรณ  ศิริคํานอย 

 ๒๗๓๕ จาสิบเอก  อเนก  พันธุหวา 

 ๒๗๓๖ จาสิบเอก  อภิชา  โสมโสก 

 ๒๗๓๗ จาสิบเอก  อภิชาติ  ชาวชน 

 ๒๗๓๘ จาสิบเอก  อภิชาติ  ไชยลาภ 

 ๒๗๓๙ จาสิบเอก  อภิชาติ  ทัฬหกร 

 ๒๗๔๐ จาสิบเอก  อภิชาติ  ทุมเที่ยง 

 ๒๗๔๑ จาสิบเอก  อภิชาติ  นอยแท 

 ๒๗๔๒ จาสิบเอก  อภิชาติ  บัวสา 

 ๒๗๔๓ จาสิบเอก  อภิชาติ  ผสมงาม 

 ๒๗๔๔ จาสิบเอก  อภิชาติ  รางทะเล 

 ๒๗๔๕ จาสิบเอก  อภิชาติ  สิงหทองลา 

 ๒๗๔๖ จาสิบเอก  อภิชาติ  อิ่มเกตุ 

 ๒๗๔๗ จาสิบเอก  อภิชิต  เลิศรู 



 หนา   ๗๑ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๗๔๘ จาสิบเอก  อภิเชษฐ  พันธแจม 

 ๒๗๔๙ จาสิบเอก  อภิเชษฐ  เหลืองทองคํา 

 ๒๗๕๐ จาสิบเอก  อภิญโญ  ไผเรือง 

 ๒๗๕๑ จาสิบเอก  อภินันท  ปญญาอมรรัตน 

 ๒๗๕๒ จาสิบเอก  อภินันท  มาศรี 

 ๒๗๕๓ จาสิบเอก  อภินันท  สุขสําเภา 

 ๒๗๕๔ จาสิบเอก  อภิสิทธิ์  อุปวัฒน 

 ๒๗๕๕ จาสิบเอก  อมร  จันทรศรี 

 ๒๗๕๖ จาสิบเอก  อมรตชัย  พลอะชม 

 ๒๗๕๗ จาสิบเอก  อมรพงษ  วงคโยโพ 

 ๒๗๕๘ จาสิบเอก  อมรรัตน  ชัยเทือง 

 ๒๗๕๙ จาสิบเอก  อมรศักดิ์  ทองมอญ 

 ๒๗๖๐ จาสิบเอก  อมรศักดิ์  ย้ิมประเสริฐ 

 ๒๗๖๑ จาสิบเอก  อรรฐพณ  จันทรศรี 

 ๒๗๖๒ จาสิบเอก  อรรณพ  หวังผล 

 ๒๗๖๓ จาสิบเอก  อรรถกร  การะเกตุ 

 ๒๗๖๔ จาสิบเอก  อรรถพล  คําเติม 

 ๒๗๖๕ จาสิบเอก  อรรถพล  อุดมกูล 

 ๒๗๖๖ จาสิบเอก  อรัญ  แกลววิกยกิจ 

 ๒๗๖๗ จาสิบเอก  อรัญ  ไพรวิโรจน 

 ๒๗๖๘ จาสิบเอก  อรุณ  ทิพยเหรียญ 

 ๒๗๖๙ จาสิบเอก  อรุณศักดิ์  สิทธิวงศ 

 ๒๗๗๐ จาสิบเอก  อลงกต  ชลาภิรมย 

 ๒๗๗๑ จาสิบเอก  อลงกรณ  มาดวง 

 ๒๗๗๒ จาสิบเอก  อวิรุทธิ์  กองสุจิตร 

 ๒๗๗๓ จาสิบเอก  อัคนี  จีนวัฒนะ 

 ๒๗๗๔ จาสิบเอก  อัครเดช  เคามูล 

 ๒๗๗๕ จาสิบเอก  อัครเดช  โพธิ์เจริญ 

 ๒๗๗๖ จาสิบเอก  อัครวุฒิ  เชื้อตาวงศ 

 ๒๗๗๗ จาสิบเอก  อังคาร  ทาระแพน 

 ๒๗๗๘ จาสิบเอก  อังคาร  เนยอิ่ม 

 ๒๗๗๙ จาสิบเอก  อังคาร  ผลใส 

 ๒๗๘๐ จาสิบเอก  อัฐพงศ  รัตนะสิทธิโชค 

 ๒๗๘๑ จาสิบเอก  อัมรินทร  พัฒนะนาวีกุล 

 ๒๗๘๒ จาสิบเอก  อัศชา  จันทปา 

 ๒๗๘๓ จาสิบเอก  อัศนัย  ภูสุวรรณ 

 ๒๗๘๔ จาสิบเอก  อัศวิน  คงชวยชาติ 

 ๒๗๘๕ จาสิบเอก  อัศวิน  สุขใส 

 ๒๗๘๖ จาสิบเอก  อัษฎางค  สุดสวาท 

 ๒๗๘๗ จาสิบเอก  อาคม  มงคลนํา 

 ๒๗๘๘ จาสิบเอก  อาคม  ศรีจันทร 

 ๒๗๘๙ จาสิบเอก  อาคม  อางเฮา 

 ๒๗๙๐ จาสิบเอก  อาจณรงค  แจงกิจ 

 ๒๗๙๑ จาสิบเอก  อาแซ  สะมะแอ 

 ๒๗๙๒ จาสิบเอก  อาณาจักร  เกื้อเสนาะ 

 ๒๗๙๓ จาสิบเอก  อาดุลย  อิศรางกูล   

  ณ  อยุธยา 

 ๒๗๙๔ จาสิบเอก  อาทิตย  ทรงประศาสน 

 ๒๗๙๕ จาสิบเอก  อาทิตย  นาทันใจ 

 ๒๗๙๖ จาสิบเอก  อาทิตย   

  มณีรัตนเลิศวานิช 

 ๒๗๙๗ จาสิบเอก  อาทิตย  สุรัตน 



 หนา   ๗๒ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๗๙๘ จาสิบเอก  อานนท  แปะวัฒนา 

 ๒๗๙๙ จาสิบเอก  อานนท  ฝายจะโปะ 

 ๒๘๐๐ จาสิบเอก  อานนท  วิเศษสิงห 

 ๒๘๐๑ จาสิบเอก  อานันทชัย  ศรีสมบูรณ 

 ๒๘๐๒ จาสิบเอก  อานุภาพ  ทักทิน 

 ๒๘๐๓ จาสิบเอก  อานุภาพ  ศุภจําปยา 

 ๒๘๐๔ จาสิบเอก  อารักษ  วงขํา 

 ๒๘๐๕ จาสิบเอก  อาราม  รุงเรือง 

 ๒๘๐๖ จาสิบเอก  อํานวย  นอยคา 

 ๒๘๐๗ จาสิบเอก  อํานวย  พืชภูมิ 

 ๒๘๐๘ จาสิบเอก  อํานาจ  แกวกอน 

 ๒๘๐๙ จาสิบเอก  อํานาจ  เพ็ชรคง 

 ๒๘๑๐ จาสิบเอก  อํานาจ  แยมอยูวงษ 

 ๒๘๑๑ จาสิบเอก  อํานาจ  วิชิต 

 ๒๘๑๒ จาสิบเอก  อํานาจ  อยูภิรมย 

 ๒๘๑๓ จาสิบเอก  อําพร  ศรีโยธี 

 ๒๘๑๔ จาสิบเอก  อําพล  จิกคํา 

 ๒๘๑๕ จาสิบเอก  อําพล  วิมุกตาคม 

 ๒๘๑๖ จาสิบเอก  อิฐิรัตน  นอยบัว 

 ๒๘๑๗ จาสิบเอก  อิทธิ  กล่ินมานพ 

 ๒๘๑๘ จาสิบเอก  อิทธิพันธุ  พ่ึงนุสนธ 

 ๒๘๑๙ จาสิบเอก  อิศรานัฎ  พลนอก 

 ๒๘๒๐ จาสิบเอก  อุดม  ทิพยจันทร 

 ๒๘๒๑ จาสิบเอก  อุดม  แสนมูล 

 ๒๘๒๒ จาสิบเอก  อุดมชัย  เพ็ชรหับ 

 ๒๘๒๓ จาสิบเอก  อุดมศักดิ์  กุมมาลือ 

 ๒๘๒๔ จาสิบเอก  อุทัย  เปล่ียนมณี 

 ๒๘๒๕ จาสิบเอก  อุทัย  แววสูงเนิน 

 ๒๘๒๖ จาสิบเอก  อุทาน  กาบทอง 

 ๒๘๒๗ จาสิบเอก  อุเทน  ทองปุ 

 ๒๘๒๘ จาสิบเอก  อุเทน  เทียมปาน 

 ๒๘๒๙ จาสิบเอก  อุเทน  นิลอนันต 

 ๒๘๓๐ จาสิบเอก  อุเทน  อุทพันธ 

 ๒๘๓๑ จาสิบเอก  อุรุพงษ  ปบัว 

 ๒๘๓๒ จาสิบเอก  เอก  สายแสง 

 ๒๘๓๓ จาสิบเอก  เอกจิตต  เรืองประทีป 

 ๒๘๓๔ จาสิบเอก  เอกชลิต  บุญรัตน 

 ๒๘๓๕ จาสิบเอก  เอกชัย  เกตุชัยมาศ 

 ๒๘๓๖ จาสิบเอก  เอกชัย  คนบุญ 

 ๒๘๓๗ จาสิบเอก  เอกชัย  ชัชวาลแสง 

 ๒๘๓๘ จาสิบเอก  เอกชัย  บัวพันธ 

 ๒๘๓๙ จาสิบเอก  เอกชัย  มาไกล 

 ๒๘๔๐ จาสิบเอก  เอกชัย  วงศวรชาติพิชิต 

 ๒๘๔๑ จาสิบเอก  เอกชัย  ศรีสุข 

 ๒๘๔๒ จาสิบเอก  เอกชัย  สาโพธิ ์

 ๒๘๔๓ จาสิบเอก  เอกณกร  ไชยานนท 

 ๒๘๔๔ จาสิบเอก  เอกนิรันดร   

  คําคลายวัฒนา 

 ๒๘๔๕ จาสิบเอก  เอกพล  บุญสุข 

 ๒๘๔๖ จาสิบเอก  เอกพล  วิมล 

 ๒๘๔๗ จาสิบเอก  เอกลักษณ  ศุกระศร 

 ๒๘๔๘ จาสิบเอก  เอกวัฒน  เดชารัมย 



 หนา   ๗๓ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๘๔๙ จาสิบเอก  เอกวุฒิ  คงเจริญ 

 ๒๘๕๐ จาสิบเอก  เอกศิลป  ไชยวรรณ 

 ๒๘๕๑ จาสิบเอก  เอกสถา  ธัญญกรรม 

 ๒๘๕๒ จาสิบเอก  เอกสิทธิ์  แดงน้ําคู 

 ๒๘๕๓ จาสิบเอก  เอนก  สมบูรณ 

 ๒๘๕๔ จาสิบเอก  แอมโมเนีย  หลาบคํา 

 ๒๘๕๕ จาสิบเอก  โอภาส  บุตรบานเขวา 

 ๒๘๕๖ จาสิบเอก  โอภาส  มลิพันธ 

 ๒๘๕๗ จาสิบเอก  โอฬาร  ศุภจัตุรัส 

 ๒๘๕๘ จาสิบโท  กฤษณพงศ  กัสปะ 

 ๒๘๕๙ จาสิบโท  กันณพงศ  มาฟูดํารง 

 ๒๘๖๐ จาสิบโท  เกษม  มีเกาะ 

 ๒๘๖๑ จาสิบโท  เกษมศักดิ์  หรุจันทร 

 ๒๘๖๒ จาสิบโท  ไกรฤทธิ์  ชาวไธสง 

 ๒๘๖๓ จาสิบโท  ครรชิต  ขวาโยธา 

 ๒๘๖๔ จาสิบโท  คําพัน  กลางกั้น 

 ๒๘๖๕ จาสิบโท  จงกล  เคาเหลือง 

 ๒๘๖๖ จาสิบโท  จรัญ  เสียดขุนทด 

 ๒๘๖๗ จาสิบโท  จักรกฤช  ศรีประเสริฐ 

 ๒๘๖๘ จาสิบโท  จํารัส  แสนเสมอ 

 ๒๘๖๙ จาสิบโท  ฉัตรชัย  วัฒนานุศาสก 

 ๒๘๗๐ จาสิบโท  ฉัตรชัย  อื้อสุนทร 

 ๒๘๗๑ จาสิบโท  ชนะพล  งามเงิน 

 ๒๘๗๒ จาสิบโท  ชัชวาลย  พรมกรรณ 

 ๒๘๗๓ จาสิบโท  ชัยณรงค  เสียงเสนาะ 

 ๒๘๗๔ จาสิบโท  ชัยณรงค  อุตตมะบูรณ 

 ๒๘๗๕ จาสิบโท  ชัยพร  ทวมทองดี 

 ๒๘๗๖ จาสิบโท  ชุมพล  คํามาบุตร 

 ๒๘๗๗ จาสิบโท  ไชยเนตร  แกวกลา 

 ๒๘๗๘ จาสิบโท  ณรงค  อินบัวทอง 

 ๒๘๗๙ จาสิบโท  ณัฐพล  นักดนตรี 

 ๒๘๘๐ จาสิบโท  ทรงพล  ทาสี 

 ๒๘๘๑ จาสิบโท  ทวิช  ไวยพัฒน 

 ๒๘๘๒ จาสิบโท  ทินวัฒน  พิมพะกรรณ 

 ๒๘๘๓ จาสิบโท  เทิดศักดิ์  สมภาร 

 ๒๘๘๔ จาสิบโท  ธานินทร  ธรรมภักดี 

 ๒๘๘๕ จาสิบโท  ธานี  คนทัศน 

 ๒๘๘๖ จาสิบโท  ธีรเดช  ทําดํา 

 ๒๘๘๗ จาสิบโท  ธีระวิทย  ศรีวงษ 

 ๒๘๘๘ จาสิบโท  นฤดม  บํารุงศรี 

 ๒๘๘๙ จาสิบโท  นิติศักดิ์  ชื่นชม 

 ๒๘๙๐ จาสิบโท  บุญญฤทธิ์  ณรงคเดชเสรี 

 ๒๘๙๑ จาสิบโท  บุญธรรม  พุฒสุข 

 ๒๘๙๒ จาสิบตรี  บุญสง  เมนสุข 

 ๒๘๙๓ จาสิบโท  บุญสนอง  นรนารถ 

 ๒๘๙๔ จาสิบโท  บุญเสริม  บุญคํานนท 

 ๒๘๙๕ จาสิบโท  ปรพล  โชติคราม 

 ๒๘๙๖ จาสิบโท  ประสาน  ภิรมย 

 ๒๘๙๗ จาสิบโท  ประเสริฐ  จันกฤษ 

 ๒๘๙๘ จาสิบโท  ปราโมทย  ทองสด 

 ๒๘๙๙ จาสิบโท  ปราโมทย  เทียนสวาง 

 ๒๙๐๐ จาสิบโท  ปรีชา  สดใส 



 หนา   ๗๔ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๙๐๑ จาสิบโท  พงศกร  หวงวิไล 

 ๒๙๐๒ จาสิบโท  พดุงศักดิ์  จุอุบล 

 ๒๙๐๓ จาสิบโท  พัชระ  มั่นแมน 

 ๒๙๐๔ จาสิบโท  พัฒณรุจน  เกษร 

 ๒๙๐๕ จาสิบโท  พิชิต  ปสสาสัย 

 ๒๙๐๖ จาสิบโท  พิทักษ  ภูยาฟา 

 ๒๙๐๗ จาสิบโท  พุธธิพงษ  นอยสอาด 

 ๒๙๐๘ จาสิบโท  พูลเกษม  จิรพัฒนาภรณ 

 ๒๙๐๙ จาสิบเอก  ไพรวัลย  ไกรดงพลอง 

 ๒๙๑๐ จาสิบโท  ภรชัย  บุตรหลอด 

 ๒๙๑๑ จาสิบโท  มงคล  เทพนม 

 ๒๙๑๒ จาสิบโท  มนตรี  บุญพา 

 ๒๙๑๓ จาสิบโท  มนัส  บุญชัย 

 ๒๙๑๔ จาสิบโท  มาณัติ  ภารุณ 

 ๒๙๑๕ จาสิบโท  มาโนชญ  เชษฐา 

 ๒๙๑๖ จาสิบโท  ยรรยง  มะลิ 

 ๒๙๑๗ จาสิบโท  ยุทธพงษ  พูลนุช 

 ๒๙๑๘ จาสิบโท  รวมมิตร  บาทขุนทด 

 ๒๙๑๙ จาสิบโท  รังสรรค  เดชพงษ 

 ๒๙๒๐ จาสิบโท  รุงโรจน  กองแกว 

 ๒๙๒๑ จาสิบโท  ลาเมศ  เอ็นดู 

 ๒๙๒๒ จาสิบโท  วรพจน  เพชรเอียด 

 ๒๙๒๓ จาสิบโท  วราพงษ  จีนนอก 

 ๒๙๒๔ จาสิบโท  วรินทร  ใจเตกูล 

 ๒๙๒๕ จาสิบโท  วรุตม  แสงสุริฉาย 

 ๒๙๒๖ จาสิบเอก  วัชรพงศ  พลยาง 

 ๒๙๒๗ จาสิบโท  วิชิต  แสงคุณ 

 ๒๙๒๘ จาสิบโท  วินัย  เสารจันทร 

 ๒๙๒๙ จาสิบโท  วิมล  จันทรตะ 

 ๒๙๓๐ จาสิบโท  วิโรจน  แกวเปย 

 ๒๙๓๑ จาสิบโท  วิโรจน  ตอรบรัมย 

 ๒๙๓๒ จาสิบโท  วิโรจน  หงษวงศไพศาล 

 ๒๙๓๓ จาสิบโท  วิษณุกร  เล็กลําพูน 

 ๒๙๓๔ จาสิบโท  วิสิทธิ์  วงษเสือ 

 ๒๙๓๕ จาสิบโท  ศุภกิจ  เริงใจ 

 ๒๙๓๖ จาสิบโท  สตางค  แผนสัมฤทธิ์ 

 ๒๙๓๗ จาสิบโท  สถาพร  ไกยกูล 

 ๒๙๓๘ จาสิบโท  สมชาย  ศิลปสิทธิ์ 

 ๒๙๓๙ จาสิบโท  สรรชัย  ไกรสังข 

 ๒๙๔๐ จาสิบโท  สาทิพย  วิวาห 

 ๒๙๔๑ จาสิบโท  สําเภา  เกียวประเสริฐ 

 ๒๙๔๒ จาสิบโท  สิงหา  ณ  รังศิลป 

 ๒๙๔๓ จาสิบโท  สุจิตร  บุญฤทธิ์ 

 ๒๙๔๔ จาสิบโท  สุทธิรักษ  คงสันนิวาส 

 ๒๙๔๕ จาสิบโท  สุพจน  เอี่ยมศรี 

 ๒๙๔๖ จาสิบโท  สุรศักดิ์  พรมจันทร 

 ๒๙๔๗ จาสิบโท  สุรินทร  มีผล 

 ๒๙๔๘ จาสิบโท  สุริยา  แผนเจริญ 

 ๒๙๔๙ จาสิบโท  หาญณรงค  จันทรุกขา 

 ๒๙๕๐ จาสิบโท  ใหม  หลิมเจริญ 

 ๒๙๕๑ จาสิบโท  อดิศักดิ์  ชาญสูงเนิน 

 ๒๙๕๒ จาสิบโท  อดิศักดิ์  รัตนเพ็ชร 



 หนา   ๗๕ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๙๕๓ จาสิบโท  อดุล  กระเปาทอง 

 ๒๙๕๔ จาสิบโท  อดุลย  ถินพนา 

 ๒๙๕๕ จาสิบโท  อนุกูล  เอี่ยมสี 

 ๒๙๕๖ จาสิบโท  อนุพงศ  ปูจันทร 

 ๒๙๕๗ จาสิบโท  อนุรักษ  ใจธรรม 

 ๒๙๕๘ จาสิบโท  อโนชา  วงศวัฒนารัตน 

 ๒๙๕๙ จาสิบโท  อัครพล  ชุบขุนทด 

 ๒๙๖๐ จาสิบโท  อาคม  วินทะไชย 

 ๒๙๖๑ จาสิบโท  อาทิตย  ชารีวัลย 

 ๒๙๖๒ จาสิบโท  อิสระพล  พองเสียง 

 ๒๙๖๓ จาสิบโท  อุดม  ชูเมือง 

 ๒๙๖๔ จาสิบโท  อุเทน  คุมสี 

 ๒๙๖๕ จาสิบโท  อุเทน  ที่รักษ 

 ๒๙๖๖ จาสิบโท  เอกพล  สุวรรณรินทร 

 ๒๙๖๗ จาสิบโท  เอกวิทย  หมอมปลัด 

 ๒๙๖๘ จาสิบโท  เอนก  สุขกอน 

 ๒๙๖๙ จาสิบตรี  กฤษณะ  นอยบุญ 

 ๒๙๗๐ จาสิบตรี  กันตชิต  พิลึก 

 ๒๙๗๑ จาสิบตรี  โกศล  คํามี 

 ๒๙๗๒ สิบเอก  ขจรศักดิ์  จริตงาม 

 ๒๙๗๓ จาสิบตรี  ขนบ  อินทรแกว 

 ๒๙๗๔ จาสิบตรี  คํารณ  วงคชื่น 

 ๒๙๗๕ จาสิบตรี  คําแสน  เวียงใต 

 ๒๙๗๖ จาสิบตรี  จักรกฤษณ  จันนา 

 ๒๙๗๗ จาสิบตรี  จําเนียร  ชัยยศ 

 ๒๙๗๘ จาสิบตรี  จีระวัตร  รักษาสุวรรณ 

 ๒๙๗๙ จาสิบตรี  จุมภฎ  พิจารณา 

 ๒๙๘๐ จาสิบตรี  ชยุต  จันทราสินธุ 

 ๒๙๘๑ จาสิบตรี  ชวพล  พุฒโต 

 ๒๙๘๒ จาสิบตรี  ชัยยง  ศรีสําราญ 

 ๒๙๘๓ จาสิบตรี  ชัยวัฒน  คันธะชุมภู 

 ๒๙๘๔ จาสิบตรี  ชํานาญ  ขิรณะ 

 ๒๙๘๕ จาสิบตรี  ชิต  กําบังสันเทียะ 

 ๒๙๘๖ จาสิบตรี  ชูเดช  อนงคนุช 

 ๒๙๘๗ จาสิบตรี  ณรงค  จอนอย 

 ๒๙๘๘ จาสิบตรี  ณรงค  แสงโพธิ์ 

 ๒๙๘๙ จาสิบตรี  ณัฐพงศ  สงบจิต 

 ๒๙๙๐ จาสิบตรี  เดชชนะ  ผาสุตะ 

 ๒๙๙๑ จาสิบตรี  ตอย  ศรีมาลา 

 ๒๙๙๒ จาสิบตรี  ทนงศักดิ์  ฝาชัยภูมิ 

 ๒๙๙๓ จาสิบตรี  ทวีศักดิ์  มีสี 

 ๒๙๙๔ จาสิบตรี  ทัศกร  ขอปะกลาง 

 ๒๙๙๕ จาสิบโท  ธงชัย  เข็มเพชร 

 ๒๙๙๖ จาสิบตรี  ธนเดช  นวลสุธา 

 ๒๙๙๗ จาสิบตรี  ธรรมรักษ  ยศอาลัย 

 ๒๙๙๘ จาสิบตรี  ธัญวิสิฏฐ  มีศรี 

 ๒๙๙๙ จาสิบตรี  ธันวา  หรั่งชะเอม 

 ๓๐๐๐ จาสิบตรี  ธีรชัย  สิทธิขวา 

 ๓๐๐๑ จาสิบตรี  ธีระพันธ  จวนเจริญ 

 ๓๐๐๒ จาสิบตรี  ธีระวัฒน  วุฒิปุญญะ 

 ๓๐๐๓ จาสิบตรี  นพดล  แดนโพธิ์ 

 ๓๐๐๔ จาสิบตรี  นพดล  สิงหาทอง 



 หนา   ๗๖ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๐๐๕ จาสิบตรี  นิกร  อดทน 

 ๓๐๐๖ จาสิบตรี  นิมนต  ศรีสูงเนิน 

 ๓๐๐๗ จาสิบตรี  ประครอง  ภูผาเพชร 

 ๓๐๐๘ จาสิบตรี  ประชาชัย  เพ็ชราไชย 

 ๓๐๐๙ จาสิบตรี  ประเทือง  แกวนิมิตร 

 ๓๐๑๐ จาสิบตรี  ประเมษ  พรรณศรี 

 ๓๐๑๑ จาสิบตรี  ประเยาว  ผลพูน 

 ๓๐๑๒ จาสิบตรี  ปราโมทย  เนตรนุช 

 ๓๐๑๓ จาสิบตรี  ปรีชา  ศรีดาว 

 ๓๐๑๔ จาสิบตรี  พงษทวี  มั่นทิม 

 ๓๐๑๕ จาสิบตรี  พรชัย  ใครหอม 

 ๓๐๑๖ จาสิบตรี  พรชัย  ธรรมนันต 

 ๓๐๑๗ จาสิบตรี  พัชรินทร  มาลีลัย 

 ๓๐๑๘ จาสิบตรี  พัฒนพงศ  บัวแกว 

 ๓๐๑๙ จาสิบตรี  พิชิตพล  ขําหวาด 

 ๓๐๒๐ จาสิบตรี  พีรศักดิ์  ศรีบุญเรือง 

 ๓๐๒๑ จาสิบตรี  ภูมินทร  อําไพพันธุ 

 ๓๐๒๒ จาสิบตรี  ภูมิสิทธิ  เหมือนพิมพ 

 ๓๐๒๓ จาสิบตรี  มานพ  สังขลาว 

 ๓๐๒๔ จาสิบตรี  มาโนช  ทาแปง 

 ๓๐๒๕ จาสิบตรี  เมที  ผลดี 

 ๓๐๒๖ จาสิบตรี  ไมตรี  ศิริบัติ 

 ๓๐๒๗ จาสิบตรี  ยุทธชัย  กําพรม 

 ๓๐๒๘ จาสิบเอก  ยุทธิศักดิ์  จริตงาม 

 ๓๐๒๙ จาสิบตรี  รณฤทธิ์  บัวขํา 

 ๓๐๓๐ จาสิบตรี  ราชภูมิ  พงษพุก 

 ๓๐๓๑ จาสิบตรี  ราชัน  โพธิ์หลา 

 ๓๐๓๒ จาสิบตรี  วราวุธ  สินพูล 

 ๓๐๓๓ จาสิบตรี  วัชรินทร  สายแสงจันทร 

 ๓๐๓๔ จาสิบตรี  วิกรานต  บุญไชย 

 ๓๐๓๕ จาสิบตรี  วิเชียร  วงศวาลย 

 ๓๐๓๖ จาสิบตรี  วิญู  ทองเล็ก 

 ๓๐๓๗ จาสิบตรี  วิพล  วุฒิสาร 

 ๓๐๓๘ จาสิบตรี  วีระยุทธ  แกวสุวรรณ 

 ๓๐๓๙ จาสิบตรี  วีระวัฒน  หนุดตะแสง 

 ๓๐๔๐ จาสิบตรี  วุฒิชัย  บัวศรี 

 ๓๐๔๑ จาสิบตรี  ศรา  ศิริพงษ 

 ๓๐๔๒ จาสิบตรี  ศักดา  สุดแสง 

 ๓๐๔๓ จาสิบตรี  สถาปตย  เล็กกระโทก 

 ๓๐๔๔ จาสิบตรี  สมชาติ  จันทรเอี่ยม 

 ๓๐๔๕ จาสิบตรี  สมชาย  ทับทิมศรี 

 ๓๐๔๖ จาสิบตรี  สมบัติ  เหล็กสูงเนิน 

 ๓๐๔๗ จาสิบตรี  สมภพ  เพ็งผล 

 ๓๐๔๘ จาสิบตรี  สมยศ  เพชรมี 

 ๓๐๔๙ จาสิบตรี  สมหวัง  เตชะวงค 

 ๓๐๕๐ จาสิบตรี  สันทัด  มวงบึงพราว 

 ๓๐๕๑ จาสิบตรี  สายัณห  ยศบุรี 

 ๓๐๕๒ จาสิบตรี  สายันต  แสงตระกูล 

 ๓๐๕๓ จาสิบตรี  สาริศ  แขงหมอก 

 ๓๐๕๔ จาสิบตรี  สําเนาว  จอกพุดซา 

 ๓๐๕๕ จาสิบโท  สุชาติ  ไชยหงสสา 

 ๓๐๕๖ จาสิบตรี  สุธีรพันธ  จันทราสวาง 



 หนา   ๗๗ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๐๕๗ จาสิบตรี  สุนัน  เสมราบ 

 ๓๐๕๘ จาสิบตรี  สุพล  โพธิ์ชัย 

 ๓๐๕๙ จาสิบตรี  สุพัฒน  เอี่ยมเจริญ 

 ๓๐๖๐ จาสิบตรี  สุมิตร  บัวสอน 

 ๓๐๖๑ จาสิบตรี  สุรเชษฐ  พรหมเพชร 

 ๓๐๖๒ จาสิบตรี  แสงอาทิตย  ออนเหลา 

 ๓๐๖๓ จาสิบตรี  แสวง  โบขุนทด 

 ๓๐๖๔ จาสิบตรี  ใหญ  บุญธรรม 

 ๓๐๖๕ จาสิบตรี  อนันต  วรพิมพรัตน 

 ๓๐๖๖ จาสิบตรี  อนุกูล  อรชร 

 ๓๐๖๗ จาสิบตรี  อนุชิด  นันหมื่น 

 ๓๐๖๘ จาสิบตรี  อมรฤทธิ์  ปองบัว 

 ๓๐๖๙ จาสิบตรี  ออนสา  บุญประครอง 

 ๓๐๗๐ จาสิบตรี  อัศวิน  บุญยะนิวาสน 

 ๓๐๗๑ จาสิบตรี  อัศสุริยา  บุญชวย 

 ๓๐๗๒ จาสิบตรี  อาทิตย  วังหอม 

 ๓๐๗๓ จาสิบตรี  อิสระ  ไกรกลาง 

 ๓๐๗๔ จาสิบตรี  อุเทน  เวียงนาค 

 ๓๐๗๕ จาสิบโท  เอกชัย  สิงหหลอ 

 ๓๐๗๖ สิบเอก  กนก  ชินนะ 

 ๓๐๗๗ สิบเอก  กรด  ใบทอง 

 ๓๐๗๘ สิบเอก  กฤษณะ  วันเขียว 

 ๓๐๗๙ สิบเอก  กันตธนวุฒิ  ทองลมุล 

 ๓๐๘๐ สิบเอก  กันตพงษ  พิมพาพันธ 

 ๓๐๘๑ สิบเอก  กันตพัฒน  พานทอง 

 ๓๐๘๒ สิบเอก  กาเหวา  นุมดี 

 ๓๐๘๓ สิบเอก  กิตติ  หมื่นรักษ 

 ๓๐๘๔ สิบเอก  กิตติพัฒน  คงสนิท 

 ๓๐๘๕ สิบเอก  กิตติภูมิ  ชัยสงคราม 

 ๓๐๘๖ สิบเอก  กุศล  ฉิมนิล 

 ๓๐๘๗ สิบเอก  กุศล  เศวตนัย 

 ๓๐๘๘ สิบเอก  เกศฎา  จะราจา 

 ๓๐๘๙ สิบเอก  คงฤทธิ์  ไมราศรี 

 ๓๐๙๐ สิบเอก  คฑาวุฒิ  บุญเกตุ 

 ๓๐๙๑ สิบเอก  คมศร  เพ็งศรี 

 ๓๐๙๒ สิบเอก  คารม  เครือบุญอุน 

 ๓๐๙๓ จาสิบเอก  จักรกฤษ  ประยงค 

 ๓๐๙๔ สิบเอก  จักรกฤษณ  จันทรตะภู 

 ๓๐๙๕ สิบเอก  จักรพงษ  เอี่ยมสะอาด 

 ๓๐๙๖ สิบเอก  จามร  ทวีผล 

 ๓๐๙๗ สิบเอก  จํารัส  ทองชูชวย 

 ๓๐๙๘ สิบเอก  จิรานุวัฒน  สันสุวรรณ 

 ๓๐๙๙ สิบเอก  จิรายุ  จิรานนท 

 ๓๑๐๐ สิบเอก  จีระศักดิ์  จันลา 

 ๓๑๐๑ สิบเอก  เจสฎา  วงศสุริยา 

 ๓๑๐๒ สิบเอก  ชนธัญ  เชื้อวงษ 

 ๓๑๐๓ สิบเอก  ชวน  ชาญเวช 

 ๓๑๐๔ สิบเอก  ชัชวาล  ปญญาคม 

 ๓๑๐๕ สิบเอก  ชัชวาล  สรรพชาง 

 ๓๑๐๖ สิบเอก  ชัชวาล  อินทรกําแหง 

 ๓๑๐๗ สิบเอก  ชัยชนะ  ฝงทะเล 

 ๓๑๐๘ สิบเอก  ชัยประกิจ  โมราฤทธิ์ 



 หนา   ๗๘ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๑๐๙ สิบเอก  ชัยยุทธ  ตันหยง 

 ๓๑๑๐ สิบเอก  ชัยรส  โมกขาว 

 ๓๑๑๑ สิบเอก  ชัยวัฒน  คุณมงคล 

 ๓๑๑๒ สิบเอก  ชาญชัย  บุญรินทร 

 ๓๑๑๓ สิบเอก  ชาญณรงค  แจมศรี 

 ๓๑๑๔ สิบเอก  ชุติพนธ  สัมฤทธิ์บุญผอง 

 ๓๑๑๕ สิบเอก  ชุติพล  เหรียญทอง 

 ๓๑๑๖ สิบเอก  ชูวิทย  เมืองพวน 

 ๓๑๑๗ สิบเอก  ชูศักดิ์  ฤทธิ์เจริญ 

 ๓๑๑๘ สิบเอก  ไชยยา  ปนแสน 

 ๓๑๑๙ สิบเอก  ณรงค  สันชิต 

 ๓๑๒๐ สิบเอก  ณรงคชัย  บรรทัดพันธุ 

 ๓๑๒๑ สิบเอก  ณัฐพล  สมศักดิ์ 

 ๓๑๒๒ สิบเอก  ณัฐวุฒิ  คงคารัตน 

 ๓๑๒๓ สิบเอก  ณัฐวุฒิ  หอมเย็น 

 ๓๑๒๔ สิบเอก  ดิเรก  บัวทอง 

 ๓๑๒๕ สิบเอก  ดุษฎี  พ่ึงพิณ 

 ๓๑๒๖ สิบเอก  เดชา  ศรีแสงโชติ 

 ๓๑๒๗ สิบเอก  เดชา  สายันต 

 ๓๑๒๘ สิบเอก  เดน  ภูพันนาจ 

 ๓๑๒๙ สิบเอก  ทวนชัย  หงษขาว 

 ๓๑๓๐ สิบเอก  ทวี  แสนอา 

 ๓๑๓๑ สิบเอก  ทศพร  สินสอน 

 ๓๑๓๒ สิบเอก  ทินกร  ภูยางผือ 

 ๓๑๓๓ สิบเอก  ทินกร  หลอจิตร 

 ๓๑๓๔ สิบเอก  เทอดไทย  ทิพยรัตน 

 ๓๑๓๕ สิบเอก  ธนเดช  อัฐฑชรากร 

 ๓๑๓๖ สิบเอก  ธนนต  อุยตา 

 ๓๑๓๗ สิบเอก  ธนยศ  นิ่มงามศรี 

 ๓๑๓๘ สิบเอก  ธนวิน  ตรีณาวงษ 

 ๓๑๓๙ สิบเอก  ธราธิป  คงนานดี 

 ๓๑๔๐ สิบเอก  ธานินทร  คงเมือง 

 ๓๑๔๑ สิบเอก  ธานินทร  นามแสงกาง 

 ๓๑๔๒ สิบเอก  ธีรเจฐฒ  ทองเพียง 

 ๓๑๔๓ สิบเอก  ธีรภัทร  วุฒิวิทิตปรีดา 

 ๓๑๔๔ สิบเอก  ธีรวัฒน  กลํ่าอาจ 

 ๓๑๔๕ สิบเอก  ธีระพงษ  ทองบู 

 ๓๑๔๖ สิบเอก  ธีระพงษ  สุขแสวง 

 ๓๑๔๗ สิบเอก  นรินทร  เจียจวบศิลป 

 ๓๑๔๘ สิบเอก  นรินทร  มาลัย 

 ๓๑๔๙ สิบเอก  นวภูมิ  บํารุงพงษ 

 ๓๑๕๐ สิบเอก  นวรัฐ  โอฐย้ิมพราย 

 ๓๑๕๑ สิบเอก  นัธทวัฒน  แสงแกว 

 ๓๑๕๒ สิบเอก  นันทวัฒน  คันธิก 

 ๓๑๕๓ สิบเอก  นิคม  สายอุปราช 

 ๓๑๕๔ สิบเอก  นิคม  หาญณรงค 

 ๓๑๕๕ สิบเอก  นิพล  ทวีสุข 

 ๓๑๕๖ สิบเอก  นิรชน  มั่งมี 

 ๓๑๕๗ สิบเอก  นิรันด  ละมุดกุล 

 ๓๑๕๘ สิบเอก  นิวัฒน  วิเศษสิงห 

 ๓๑๕๙ สิบเอก  เนติธร  พัฒนวริทธิพันธ 

 ๓๑๖๐ สิบเอก  บรรณศักดิ์  สําแดงปริญญา 



 หนา   ๗๙ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๑๖๑ สิบเอก  บัญชา  สาลาด 

 ๓๑๖๒ สิบเอก  บัญชา  อุทัยรังษี 

 ๓๑๖๓ สิบเอก  บัณฑิต  หมูดวง 

 ๓๑๖๔ สิบเอก  บํารุงโชค  คงทอง 

 ๓๑๖๕ สิบเอก  บุญนํา  โสโส 

 ๓๑๖๖ สิบเอก  บุญฤทธิ์  พุมสะอาด 

 ๓๑๖๗ สิบเอก  บุญเหลือ  ชมภูยันต 

 ๓๑๖๘ สิบเอก  บุรินทร  ทุมศรี 

 ๓๑๖๙ สิบเอก  ปฏิพัทธ  จันทสุข 

 ๓๑๗๐ สิบเอก  ปฏิวัติ  ศรีแกว 

 ๓๑๗๑ สิบเอก  ประชา  จารัญ 

 ๓๑๗๒ สิบเอก  ประพฤทธิ์  คงเปยม 

 ๓๑๗๓ สิบเอก  ประพันธ  ปาลกะวงศ   

  ณ  อยุธยา 

 ๓๑๗๔ สิบเอก  ประวิทย  อรัญสถิตย 

 ๓๑๗๕ สิบเอก  ประเสริฐศักดิ์  เฉลิมแสน 

 ๓๑๗๖ สิบเอก  ปราโมทย  สอาดนัก 

 ๓๑๗๗ สิบเอก  ปรีดา  สีดาพงษ 

 ๓๑๗๘ สิบเอก  ปฤษฎางค  เหลือจอย 

 ๓๑๗๙ สิบเอก  เผด็จ  ภูถาวร 

 ๓๑๘๐ สิบเอก  เผด็จ  หอมเชย 

 ๓๑๘๑ สิบเอก  เผาพงษ  จันพุทธา 

 ๓๑๘๒ สิบเอก  พงศธร  ชมนาค 

 ๓๑๘๓ สิบเอก  พงษศักดิ์  หนอสีดา 

 ๓๑๘๔ สิบเอก  พชธกร  ราษฎรดี 

 ๓๑๘๕ สิบเอก  พฤฒิ  แกวกมล 

 ๓๑๘๖ สิบเอก  พลกฤษณ  สรอยเสนา 

 ๓๑๘๗ สิบเอก  พลภัทร  กรเกษม 

 ๓๑๘๘ สิบเอก  พลอย  ธุระวงศ 

 ๓๑๘๙ สิบเอก  พัชรบูรณ  สารการ 

 ๓๑๙๐ สิบเอก  พัชรพงษ  ปานแพร 

 ๓๑๙๑ สิบเอก  พัฒชัย  เทพพิทักษ 

 ๓๑๙๒ สิบเอก  พินิจ  ดิษฐประสพ 

 ๓๑๙๓ สิบเอก  พีระพัฒน  สุขสบาย 

 ๓๑๙๔ สิบเอก  ไพฑูณ  เอมลับ 

 ๓๑๙๕ สิบเอก  ไพฑูรย  ดีขาย 

 ๓๑๙๖ สิบเอก  ไพบูลย  อยูเปรม 

 ๓๑๙๗ สิบเอก  ภาณุพงศ  ชะมายกลาง 

 ๓๑๙๘ สิบเอก  ภูมินันท  สุขกวี 

 ๓๑๙๙ สิบเอก  มงคล  คําทวม 

 ๓๒๐๐ สิบเอก  มนตรี  เงินมาก 

 ๓๒๐๑ สิบเอก  มนตรี  ชาติพุดซา 

 ๓๒๐๒ สิบเอก  มนตรี  ไชยพันธ 

 ๓๒๐๓ สิบเอก  มนัส  ศรีหิรัญ 

 ๓๒๐๔ สิบเอก  มนูศักดิ์  ศรีนาค 

 ๓๒๐๕ สิบเอก  มานพ  งามประเสริฐ 

 ๓๒๐๖ สิบเอก  มานพ  ภูกองไชย 

 ๓๒๐๗ สิบเอก  มานพ  สาราษฎร 

 ๓๒๐๘ สิบเอก  แมน  ติดตอ 

 ๓๒๐๙ สิบเอก  ยอดชาย  มูลสาร 

 ๓๒๑๐ สิบเอก  ยุทธภัณฑ  ดวงวังหิน 

 ๓๒๑๑ สิบเอก  ยุทธภูมิ  ผองศรี 



 หนา   ๘๐ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๒๑๒ สิบเอก  รณชัย  ประสาทเงิน 

 ๓๒๑๓ สิบเอก  ระบิน  ประเสริฐสัง 

 ๓๒๑๔ สิบเอก  รังสรรค  มลามาตย 

 ๓๒๑๕ สิบเอก  รัชภูสิทธิ์  มีแสง 

 ๓๒๑๖ สิบเอก  รัฐพล  หาระกิจ 

 ๓๒๑๗ สิบเอก  รัตตพร  สีเกตุสุข 

 ๓๒๑๘ สิบเอก  รุงทิวา  ดํารงพลรัตน 

 ๓๒๑๙ สิบเอก  ฤทธิชัย  แจงเรื่อง 

 ๓๒๒๐ สิบเอก  วรชัย  ปลุกใจ 

 ๓๒๒๑ สิบเอก  วรพล  บํารุงศิลป 

 ๓๒๒๒ สิบเอก  วรุพล  ประชุมแดง 

 ๓๒๒๓ สิบเอก  วสันต  พรหมจรรย 

 ๓๒๒๔ สิบเอก  วะสันต  ชมเชย 

 ๓๒๒๕ สิบเอก  วัชรพงษ  สนิทโกสัย 

 ๓๒๒๖ สิบเอก  วัชรากรณ  พลการณ 

 ๓๒๒๗ สิบเอก  วัฒนพงษ  กุลดวง 

 ๓๒๒๘ สิบเอก  วันชัย  บําเรอกลาง 

 ๓๒๒๙ สิบเอก  วันชัย  ศรีอภัย 

 ๓๒๓๐ สิบเอก  วัยวุฒิ  คงสบาย 

 ๓๒๓๑ สิบเอก  วัลลภ  คําลาน 

 ๓๒๓๒ สิบเอก  วิชญะ  สิทธิคํารณ 

 ๓๒๓๓ สิบเอก  วิชาญ  งามวงษ 

 ๓๒๓๔ สิบเอก  วิชาญ  พรีพรม 

 ๓๒๓๕ สิบเอก  วิชาญ  ศรีจําปา 

 ๓๒๓๖ สิบเอก  วิเชียร  ถาชอย 

 ๓๒๓๗ สิบเอก  วิเชียร  พลอยกระจาง 

 ๓๒๓๘ สิบเอก  วิทูร  แสงทองคํา 

 ๓๒๓๙ สิบเอก  วินัย  เดชจิตร 

 ๓๒๔๐ สิบเอก  วิบูรณ  บาเปย 

 ๓๒๔๑ สิบเอก  วิรัตน  แสวงผล 

 ๓๒๔๒ สิบเอก  วิษณุ  วารีกุล 

 ๓๒๔๓ สิบเอก  วิษณุรักษ  ศรีนารินทร 

 ๓๒๔๔ สิบเอก  วีรพงษ  ไชยยงค 

 ๓๒๔๕ สิบเอก  วีระชัย  ปรีชา 

 ๓๒๔๖ สิบเอก  วีระศักดิ์  สมคําศรี 

 ๓๒๔๗ สิบเอก  วุฒิไกร  บุสภาค 

 ๓๒๔๘ สิบเอก  วุฒิชัย  ปล้ืมจิตร 

 ๓๒๔๙ สิบเอก  เวียงชัย  แกววรรณา 

 ๓๒๕๐ สิบเอก  ศรากรณ  ศิริธนะ 

 ๓๒๕๑ สิบเอก  ศรายุทธ  เหล็กศิริ 

 ๓๒๕๒ สิบเอก  ศักดิ์ชัย  หริรักษ 

 ๓๒๕๓ สิบเอก  ศักดิ์สยาม  มั่นคง 

 ๓๒๕๔ สิบเอก  ศิริชัย  แสงทอง 

 ๓๒๕๕ สิบเอก  ศิริศักดิ์  ยืนยาว 

 ๓๒๕๖ สิบเอก  ศุภกร  เอื้อกลาง 

 ๓๒๕๗ สิบเอก  ศุภกิจ  ก่ําแกว 

 ๓๒๕๘ สิบเอก  ศุภชัย  หาประโคน 

 ๓๒๕๙ สิบเอก  ศุภฤกษ  มูลพลาศัย 

 ๓๒๖๐ สิบเอก  สถิตย  บานศิลา 

 ๓๒๖๑ สิบเอก  สมเจตต  สินสอน 

 ๓๒๖๒ สิบเอก  สมชาติ  อัยแกว 

 ๓๒๖๓ สิบเอก  สมชาย  คํานวนมิตร 



 หนา   ๘๑ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๒๖๔ สิบเอก  สมชาย  เตชะเตย 

 ๓๒๖๕ สิบเอก  สมพงษ  งามแดง 

 ๓๒๖๖ สิบเอก  สมพงษ  เฉลยวาเรศ 

 ๓๒๖๗ สิบเอก  สมพงษ  อ่ําโต 

 ๓๒๖๘ สิบเอก  สมโภชน  สุขจิตร 

 ๓๒๖๙ สิบเอก  สมยศ  ภูพรม 

 ๓๒๗๐ สิบเอก  สมหมาย  บุญคุย 

 ๓๒๗๑ สิบเอก  สยาม  มีคุณ 

 ๓๒๗๒ สิบเอก  สรพงษ  ชูชื่น 

 ๓๒๗๓ สิบเอก  สรวิศ  ปรีชา 

 ๓๒๗๔ สิบเอก  สราวุฒิ  จุลอักษร 

 ๓๒๗๕ สิบเอก  สราวุธ  พราหมณัง 

 ๓๒๗๖ สิบเอก  สันติ  กิ่งแกว 

 ๓๒๗๗ สิบเอก  สันติ  ภาคทรัพยศรี 

 ๓๒๗๘ สิบเอก  สันติ  อนันตัง 

 ๓๒๗๙ สิบเอก  สัมพันธ  สุพจน 

 ๓๒๘๐ สิบเอก  สากล  เงางาม 

 ๓๒๘๑ สิบเอก  สากลศักดิ์  กาแกว 

 ๓๒๘๒ สิบเอก  สายยันต  ไปแดน 

 ๓๒๘๓ สิบเอก  สายัน  มูลแกน 

 ๓๒๘๔ สิบเอก  สายัน  สําเนียง 

 ๓๒๘๕ สิบเอก  สิทธิชัย  จันทรดานซาย 

 ๓๒๘๖ สิบเอก  สิทธิชัย  วิสุทธิเชื้อ 

 ๓๒๘๗ สิบเอก  สิทธิโชค  บุญยืน 

 ๓๒๘๘ สิบเอก  สิทธิพงษ  บุญจันทร 

 ๓๒๘๙ สิบเอก  สิทธิพงษ  สอนหงษ 

 ๓๒๙๐ สิบเอก  สิริชัย  ปนสุข 

 ๓๒๙๑ สิบเอก  สิริชัย  รังผ้ึง 

 ๓๒๙๒ สิบเอก  สืบสกุล  เจิมทอง 

 ๓๒๙๓ สิบเอก  สุขสถิตย  ชัยชนะ 

 ๓๒๙๔ สิบเอก  สุขสันต  คํามูล 

 ๓๒๙๕ สิบเอก  สุคน  คําผุย 

 ๓๒๙๖ สิบเอก  สุชาติ  ครองระวะ 

 ๓๒๙๗ สิบเอก  สุชาติ  นาคปลอง 

 ๓๒๙๘ สิบเอก  สุทธสม  แคนเสาร 

 ๓๒๙๙ สิบเอก  สุปรีชา  คุมสวาง 

 ๓๓๐๐ สิบเอก  สุมน  เชื้อชาญ 

 ๓๓๐๑ สิบเอก  สุมนตรี  ศรีเสมอ 

 ๓๓๐๒ สิบเอก  สุรชัย  สิทธิจันทรเสน 

 ๓๓๐๓ สิบเอก  สุรพงษ  บุงหวาย 

 ๓๓๐๔ สิบเอก  สุรศักดิ์  พุกงาม 

 ๓๓๐๕ สิบเอก  สุรศักดิ์  สาสาร 

 ๓๓๐๖ สิบเอก  สุระจิตร  ปะวันนา 

 ๓๓๐๗ สิบเอก  สุริชัย  เลพล 

 ๓๓๐๘ สิบเอก  สุรินทร  มีอุดร 

 ๓๓๐๙ สิบเอก  สุริยา  คําเรือน 

 ๓๓๑๐ สิบเอก  เสกสรร  เหล่ือมสีจันทร 

 ๓๓๑๑ สิบเอก  เสริมพันธ  โพธิ์ยอย 

 ๓๓๑๒ สิบเอก  โสภณ  วิไลวรรณ 

 ๓๓๑๓ สิบเอก  หนึ่ง  สีทะเล 

 ๓๓๑๔ สิบเอก  อกนิษฐ  วางอภัย 

 ๓๓๑๕ สิบเอก  อดิศักดิ์  ปะโมนะตา 



 หนา   ๘๒ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๓๑๖ สิบเอก  อดุลย  ศรีสารากร 

 ๓๓๑๗ สิบเอก  อนุชิต  สินนอย 

 ๓๓๑๘ สิบเอก  อภิรักษ  ธรรมลา 

 ๓๓๑๙ สิบเอก  อรรณพ  กังวล 

 ๓๓๒๐ สิบเอก  อรรถพงศ  ปาประโคน 

 ๓๓๒๑ สิบเอก  อราม  ทองดา 

 ๓๓๒๒ สิบเอก  อริยธัช  บุญชวย 

 ๓๓๒๓ สิบเอก  อัตถพร  อ่ําแกว 

 ๓๓๒๔ สิบเอก  อาทิตย  แงมสุราช 

 ๓๓๒๕ สิบเอก  อาทิตย  ปรีชา 

 ๓๓๒๖ สิบเอก  อานุภาพ  มุลทองสุข 

 ๓๓๒๗ สิบเอก  อํานาจ  เชื่องวงษ 

 ๓๓๒๘ สิบเอก  อิทธิกร  เทพดารักษ 

 ๓๓๒๙ จาสิบเอก  อิทธิพัทธ  วิชิตนาค 

 ๓๓๓๐ สิบเอก  อุดม  มิ่งอุดมทรัพย 

 ๓๓๓๑ สิบเอก  อุดมสิทธิ์  ฐานะพูนเกียรติ 

 ๓๓๓๒ สิบเอก  อุดร  จิตริต 

 ๓๓๓๓ สิบเอก  อุทัย  คุมฉายา 

 ๓๓๓๔ สิบเอก  เอกอนันต  บุญชวย 

 ๓๓๓๕ สิบเอก  โอภาส  นูกอง 

 ๓๓๓๖ สิบเอก  โอภาส  พลูศิลป 

 ๓๓๓๗ สิบเอก  โอริส  กิ่งนรา 

 ๓๓๓๘ สิบโท  เกรียงศักดิ์  ยวงทอง 

 ๓๓๓๙ สิบโท  เกษม  เรือนคํา 

 ๓๓๔๐ สิบโท  จตุพัฒน  พฤกษเสถียร 

 ๓๓๔๑ สิบโท  จํารณ  ประเสริฐ 

 ๓๓๔๒ สิบโท  ชูศักดิ์  เทาสิงห 

 ๓๓๔๓ สิบโท  ธนพงศ  พรหมถา 

 ๓๓๔๔ สิบโท  นพพร  พิมี 

 ๓๓๔๕ สิบโท  วรวุฒิ  ผาสุข 

 ๓๓๔๖ สิบโท  ศักดิ์ชัย  สายนาค 

 ๓๓๔๗ สิบโท  สัญญา  นาแซง 

 ๓๓๔๘ สิบโท  สุทัศน  สมศักดิ์ 

 ๓๓๔๙ สิบโท  อรรถพล  ตะแกว 

 ๓๓๕๐ สิบโท  อุดม  ขําวงค 

 ๓๓๕๑ สิบโท  อุทิศ  คํายอดใจ 

 ๓๓๕๒ สิบตรี  กิจติพงศ  อํานาจศิลปเจริญ 

 ๓๓๕๓ สิบตรี  ธงชัย  เหลาวงษา 

 ๓๓๕๔ สิบตรี  นฤพล  จรรยา 

 ๓๓๕๕ สิบตรี  นิคม  พรหมพิจารณ 

 ๓๓๕๖ สิบตรี  ปกาศิต  จันจะนะ 

 ๓๓๕๗ สิบตรี  ไพศาล  เดชสุภา 

 ๓๓๕๘ สิบตรี  เลิศชาย  อนวัชตระกูล 

 ๓๓๕๙ สิบตรี  วิเชียร  จันวิเศษ 

 ๓๓๖๐ สิบตรี  วิทยา  วุนพูลสมบัติ 

 ๓๓๖๑ สิบเอก  วีรวัช  สมบูรณ 

 ๓๓๖๒ สิบตรี  สําเริง  คลํ้าประเสริฐ 

 ๓๓๖๓ สิบตรี  สุวรรณ  สุทธิกุล 

 ๓๓๖๔ สิบตรี  สุวัชชัย  ภักดีรุจิเดช 

 ๓๓๖๕ สิบตรี  อภิเษก  วงคสาย 

 ๓๓๖๖ พลอาสาสมัครกิจจา  ชาญศึก 

 ๓๓๖๗ พลอาสาสมัครโกศล  พันธชมภู 



 หนา   ๘๓ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๓๖๘ พลอาสาสมัครเชาวลิตร  พิมพพา 

 ๓๓๖๙ พลอาสาสมัครธงชัย  สุวรรณคาม 

 ๓๓๗๐ พลอาสาสมัครบุญมี  พลสวัสดิ์ 

 ๓๓๗๑ พลอาสาสมัครปรีดา  วงษเท่ียง 

 ๓๓๗๒ พลอาสาสมัครวันเฉลิม   

  หวังเฝากลาง 

 ๓๓๗๓ พลอาสาสมัครวิชาญ  แถมเกษม 

 ๓๓๗๔ พลอาสาสมัครสมศักดิ์  สมพร 

 ๓๓๗๕ พลอาสาสมัครสากล  พงษมณี 

 ๓๓๗๖ พลอาสาสมัครสุชาติ  สุดสวาท 

 ๓๓๗๗ พลอาสาสมัครองอาจ  อํานาจผูก 

 ๓๓๗๘ พันเอกหญิง  จิดาภา  ธรรมวิหาร 

 ๓๓๗๙ พันเอกหญิง  ณัฐนาถ  เสนานนท 

 ๓๓๘๐ พันเอกหญิง  ดวงกมล  วรรธโนทัย 

 ๓๓๘๑ พันเอกหญิง  ดวงตา  ไวประดับ 

 ๓๓๘๒ พันเอกหญิง  บุษยะมาส   

  ทรรทรานนท 

 ๓๓๘๓ พันเอกหญิง  เบญจมาศ   

  บุญรับพายัพ 

 ๓๓๘๔ พันเอกหญิง  ปฐมานุช  เจริญวิศาล 

 ๓๓๘๕ พันเอกหญิง  ประภารัตน  จันทวาลย 

 ๓๓๘๖ พันเอกหญิง  เปรมฤดี  ชัยสุวิรัตน 

 ๓๓๘๗ พันเอกหญิง  พิมพวัศยา  ศิริโสม 

 ๓๓๘๘ พันเอกหญิง  ภคมณ  กล่ินชะเอม 

 ๓๓๘๙ พันเอกหญิง  รังสินี  พูลเพ่ิม 

 ๓๓๙๐ พันเอกหญิง  ศรีเพ็ญ  อนันตธนะสาร 

 ๓๓๙๑ พันเอกหญิง  สุปราณี  บุญสม 

 ๓๓๙๒ พันเอกหญิง  สุมาลี  บุญชวย 

 ๓๓๙๓ พันเอกหญิง  หทัยรัตน  ขาวเอี่ยม 

 ๓๓๙๔ พันเอกหญิง  อมราภรณ  หมีปาน 

 ๓๓๙๕ พันเอกหญิง  อรวรรณ  จุลวงษ 

 ๓๓๙๖ พันเอกหญิง  อัญชลีพร  บุญสุยา 

 ๓๓๙๗ พันเอกหญิง  อารยา  เล้ียงศรี 

 ๓๓๙๘ พันโทหญิง  กมลกานต   

  สุทธิวาทนฤพุฒิ 

 ๓๓๙๙ พันโทหญิง  กฤษณี  วิเชียรรัตน 

 ๓๔๐๐ พันโทหญิง  กัญทิตา  สาครสินธุ 

 ๓๔๐๑ พันโทหญิง  กันติญารัชญ   

  วรเทพพุฒิพงษ 

 ๓๔๐๒ พันโทหญิง  กุนนที  นวลสุวรรณ 

 ๓๔๐๓ พันโทหญิง  กุลจิตต  สอนคุม 

 ๓๔๐๔ พันโทหญิง  กุสุมา  กังหลี 

 ๓๔๐๕ พันโทหญิง  เกื้อกูล  อาชามาส 

 ๓๔๐๖ พันโทหญิง  เขมิกา  อวยพร 

 ๓๔๐๗ พันโทหญิง  งามนิจ  สุขเกษม 

 ๓๔๐๘ พันโทหญิง  จรรยาภรณ  ระกําทอง 

 ๓๔๐๙ พันโทหญิง  จารุชา  เศรษฐชัย 

 ๓๔๑๐ พันโทหญิง  จารุวรรณ  เหลืองอรุณ 

 ๓๔๑๑ พันโทหญิง  จิตรลดา  บุญเพ็ญ 

 ๓๔๑๒ พันโทหญิง  จินตนา  คําสิงหนอก 

 ๓๔๑๓ พันโทหญิง  จีรณัฐ  มานะธรรม 

 ๓๔๑๔ พันโทหญิง  ชญาณิศ  เทพจันทร 



 หนา   ๘๔ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๔๑๕ พันโทหญิง  ชลกานต  แกวคําภา 

 ๓๔๑๖ พันโทหญิง  ชวัลนุช  พูนนาผล 

 ๓๔๑๗ พันโทหญิง  ชัชสรัญรัสย  ปาลวัฒน 

 ๓๔๑๘ พันโทหญิง  ชุติมา  มะกรูดอินทร 

 ๓๔๑๙ พันโทหญิง  ชุติมา  วังบรรพต 

 ๓๔๒๐ พันโทหญิง  ฐานิสร  ชอคง 

 ๓๔๒๑ พันโทหญิง  ดลชนก  รักแผน 

 ๓๔๒๒ พันโทหญิง  ธิดาพร  สุขเกิด 

 ๓๔๒๓ พันโทหญิง  นพวรรณ  จันทรพิทักษ 

 ๓๔๒๔ พันโทหญิง  นราธิยา  สามลฤกษ 

 ๓๔๒๕ พันโทหญิง  นริศรา  สวางเนตร 

 ๓๔๒๖ พันโทหญิง  น้ําออย  ปุษปาคม 

 ๓๔๒๗ พันโทหญิง  นิตยา  ทองคง 

 ๓๔๒๘ พันโทหญิง  บุษบา  โพอุทัย 

 ๓๔๒๙ พันโทหญิง  เบญจวรรณ  รักศิลธรรม 

 ๓๔๓๐ พันโทหญิง  ปดิวรัดา  อินทรสูง 

 ๓๔๓๑ พันโทหญิง  ปราณี  ออนศรี 

 ๓๔๓๒ พันโทหญิง  ปริยา  ควรพันธ 

 ๓๔๓๓ พันโทหญิง  ปณชณัช  วัจนะพุกกะ 

 ๓๔๓๔ พันโทหญิง  ปยะนารถ  เปาอินทร 

 ๓๔๓๕ พันโทหญิง  เปาวลี  วิมูลชาติ 

 ๓๔๓๖ พันโทหญิง  พบพร  สุธรานันท 

 ๓๔๓๗ พันโทหญิง  พรรวินท  สิงหเดช 

 ๓๔๓๘ พันโทหญิง  พัฒนศรี  ศรีสุวรรณ 

 ๓๔๓๙ พันโทหญิง  ภัควดี  อิศรางกูร   

  ณ  อยุธยา 

 ๓๔๔๐ พันโทหญิง  ภัททิรา  แพงสวัสดิ์ 

 ๓๔๔๑ พันโทหญิง  ภัทรกันย  สุขพอดี 

 ๓๔๔๒ พันโทหญิง  ภัทริดา  เอกบรรณสิงห 

 ๓๔๔๓ พันโทหญิง  มนทิรา  ย้ิมสมบุญ 

 ๓๔๔๔ พันโทหญิง  มาริกา  ปาลกะวงศ   

  ณ  อยุธยา 

 ๓๔๔๕ พันโทหญิง  รชยา  เทียนใส 

 ๓๔๔๖ พันโทหญิง  รัตนเกลา  สนิทรักษา 

 ๓๔๔๗ พันตรีหญิง  วงศรักษ  วงศสมุทร   

  ติยะธะ 

 ๓๔๔๘ พันโทหญิง  วรรณพร  ล้ิมรุงยืนยง 

 ๓๔๔๙ พันโทหญิง  วรรณพร  เศวตเศรนี 

 ๓๔๕๐ พันโทหญิง  วรรณรัตน  ศรีกนก 

 ๓๔๕๑ พันโทหญิง  วรวิมล  เชียงทอง 

 ๓๔๕๒ พันโทหญิง  วรางคนิต  นันทนาสิทธิ์ 

 ๓๔๕๓ พันโทหญิง  วันทนา  ปยะพิสุทธิ์ 

 ๓๔๕๔ พันโทหญิง  วิไลลักษณ   

  ถนอมปญญารักษ 

 ๓๔๕๕ พันโทหญิง  ศศิพร  อุนใจชน 

 ๓๔๕๖ พันโทหญิง  ศิริพร  สวางจิตร 

 ๓๔๕๗ พันโทหญิง  สมลักษณ  ปรุงปรีชา 

 ๓๔๕๘ พันโทหญิง  สราญสุข  พุมผกา 

 ๓๔๕๙ พันโทหญิง  สรินทร  เชี่ยวโสธร 

 ๓๔๖๐ พันโทหญิง  สันทนีย  องคนิกูล 

 ๓๔๖๑ พันโทหญิง  สุกัญญา  กาลจินดา 

 ๓๔๖๒ พันโทหญิง  สุกัญญา  คลังทอง 



 หนา   ๘๕ (เลมที่  ๑๕) 
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 ๓๔๖๓ พันโทหญิง  สุขภินุช  สังฆสุวรรณ 

 ๓๔๖๔ พันโทหญิง  สุดาทิพย  ศรีโสภา 

 ๓๔๖๕ พันโทหญิง  อรทัย  สันหนองเมือง 

 ๓๔๖๖ พันโทหญิง  อรปภา  หอมวิเศษวงศา 

 ๓๔๖๗ พันโทหญิง  อรัญญา   

  ออมสินสมบูรณ 

 ๓๔๖๘ พันโทหญิง  อรุษา  สายัณหนิโครธ 

 ๓๔๖๙ พันโทหญิง  อัจฉรา  เปาอินทร 

 ๓๔๗๐ พันโทหญิง  อัญชลี  ขันมั่น 

 ๓๔๗๑ พันโทหญิง  อัญเชิญ  ไกรคงจิตต 

 ๓๔๗๒ พันโทหญิง  อุสา  สัจจปาละ 

 ๓๔๗๓ พันตรีหญิง  กนกกาญจน  มหาวิจิตร 

 ๓๔๗๔ พันตรีหญิง  กนตธร  หมวดเหล็ก 

 ๓๔๗๕ พันตรีหญิง  กวินตรา  ตันประวัติ 

 ๓๔๗๖ พันตรีหญิง  กัญญา  สมจู 

 ๓๔๗๗ พันตรีหญิง  กาญจนศิตา   

  กรพัชรพรสกุล 

 ๓๔๗๘ พันตรีหญิง  กาญจนา  มีสัมฤทธิ์ 

 ๓๔๗๙ พันตรีหญิง  ขนิษฐา  ทองรักษ 

 ๓๔๘๐ พันตรีหญิง  จันทิรา  นิลรัตน 

 ๓๔๘๑ พันตรีหญิง  จิตติมา  รวยรื่น 

 ๓๔๘๒ พันตรีหญิง  จินตนา  แกนจันทร 

 ๓๔๘๓ พันตรีหญิง  จินตนา  ทองหลอ 

 ๓๔๘๔ พันตรีหญิง  จุฑารัตน  พุฒตาล 

 ๓๔๘๕ พันตรีหญิง  ชญานี  อรุณโชติ 

 ๓๔๘๖ พันตรีหญิง  ชลธิชา  วสุธาดา 

 ๓๔๘๗ พันตรีหญิง  ชุติมา  บุญอรณะ 

 ๓๔๘๘ พันตรีหญิง  ณปภัช  วิเศษชูชาติกุล 

 ๓๔๘๙ พันตรีหญิง  ณรากร  จันทรโรจน 

 ๓๔๙๐ พันตรีหญิง  ณัฐปรียา  ชัยยัง 

 ๓๔๙๑ พันตรีหญิง  ณิฐฐา  มหาจตุรพิธ 

 ๓๔๙๒ พันตรีหญิง  ดลใจ  ทรวงกําเนิด 

 ๓๔๙๓ พันตรีหญิง  ดวงทิพย  อินทโกสุม 

 ๓๔๙๔ พันตรีหญิง  ตติยา  มูลสมบัติ 

 ๓๔๙๕ พันตรีหญิง  ทศวรรณ  เจริญจันทร 

 ๓๔๙๖ พันตรีหญิง  ทิพวรรณ  ทับทอง 

 ๓๔๙๗ พันตรีหญิง  ธนะรัตน  อูอรุณ 

 ๓๔๙๘ พันตรีหญิง  ธิดารัตน  ถนอมลักษณ 

 ๓๔๙๙ พันตรีหญิง  นงลักษณ  อินทรวิลัย 

 ๓๕๐๐ พันตรีหญิง  นัยนา  วงศสายตา 

 ๓๕๐๑ พันตรีหญิง  น้ําฝน  กองพิมาย 

 ๓๕๐๒ พันตรีหญิง  นิสากร  ลอตระกานนท 

 ๓๕๐๓ พันตรีหญิง  เนตรนภา  เสียงใหญ 

 ๓๕๐๔ พันตรีหญิง  บุญฑริกา  ฑีฆวาณิช 

 ๓๕๐๕ พันตรีหญิง  บุศรินทร  คงอุทิพย 

 ๓๕๐๖ พันตรีหญิง  บุศรินทร  อุลปาทร 

 ๓๕๐๗ พันตรีหญิง  บุษกร  พรดอนกอ 

 ๓๕๐๘ พันตรีหญิง  บุษราภรณ   

  เดนนภารุจิระ 

 ๓๕๐๙ พันตรีหญิง  ปทุมพร  กานยะคามิน 

 ๓๕๑๐ พันตรีหญิง  ปรีญา  เจริญสุข 

 ๓๕๑๑ พันตรีหญิง  ปรียานุช  ทองรักษ 
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 ๓๕๑๒ พันตรีหญิง  ปทมาพร  การบรรจง 

 ๓๕๑๓ พันตรีหญิง  ปยะรัตน  พงษพานิช 

 ๓๕๑๔ พันตรีหญิง  ปยะศิริ  บุญทอง 

 ๓๕๑๕ พันตรีหญิง  ปุณญาภา  เลิศไตรกุล 

 ๓๕๑๖ พันตรีหญิง  ผดารัตน  พูลพิพัฒน 

 ๓๕๑๗ พันตรีหญิง  พรประภา  บัววรรณ 

 ๓๕๑๘ พันตรีหญิง  พรพิมล  รักษาแกว 

 ๓๕๑๙ พันตรีหญิง  พรหมพักตร   

  จันทะนันท 

 ๓๕๒๐ พันตรีหญิง  พวงผกา  ใจแข็ง 

 ๓๕๒๑ พันตรีหญิง  พัชรินทร  สุริยาพิทักษ 

 ๓๕๒๒ พันตรีหญิง  พาฤณี  ปากวิเศษ 

 ๓๕๒๓ พันตรีหญิง  เพ็ญนภา  พรมศร 

 ๓๕๒๔ พันตรีหญิง  ไพลิน  ชินคํา 

 ๓๕๒๕ พันตรีหญิง  ภัชรศัม  แกวคงบูรพัฒน 

 ๓๕๒๖ พันตรีหญิง  มนัสนันท  วงษสุริยา 

 ๓๕๒๗ พันตรีหญิง  มยุรา  ไมเศรา 

 ๓๕๒๘ พันตรีหญิง  มาลัยพรรณ  สุนทรสุข 

 ๓๕๒๙ พันตรีหญิง  มุจลินท  พุมนิคม 

 ๓๕๓๐ พันตรีหญิง  เยาวดี  สอนโกษา 

 ๓๕๓๑ พันตรีหญิง  เยาวลักษณ   

  กระตายอินทร 

 ๓๕๓๒ พันตรีหญิง  รัชญากร  ทานาค 

 ๓๕๓๓ พันตรีหญิง  รุงเรือง  ใจกลา 

 ๓๕๓๔ พันตรีหญิง  ฤทัย  สุหรายมาตร 

 ๓๕๓๕ พันตรีหญิง  ลภัสรดา  เทศนีย 

 ๓๕๓๖ พันตรีหญิง  วรฉัตร  ผลโพธิ์ 

 ๓๕๓๗ พันตรีหญิง  วรางคณา  ตาเตียว 

 ๓๕๓๘ พันตรีหญิง  วราพร  วัฒนกิจ 

 ๓๕๓๙ พันตรีหญิง  วราภรณ  พุฒนวล 

 ๓๕๔๐ พันตรีหญิง  วราภรณ  ศรีคช 

 ๓๕๔๑ พันตรีหญิง  วราภรณ  สกุลวิริยะชัย 

 ๓๕๔๒ พันตรีหญิง  วรารัตน  โลหเลขา 

 ๓๕๔๓ พันตรีหญิง  วิกานดา  คงทน 

 ๓๕๔๔ พันตรีหญิง  วิมล  เรือนคง 

 ๓๕๔๕ พันตรีหญิง  วิไลทิพย  ชลธาร 

 ๓๕๔๖ พันตรีหญิง  วิไลลักษณ  วารีย 

 ๓๕๔๗ พันตรีหญิง  หมอมหลวงวีราภร   

  พรหเมศ 

 ๓๕๔๘ พันตรีหญิง  ศริยา  ยงกุล 

 ๓๕๔๙ พันตรีหญิง  ศิริพร  โรจนเสน 

 ๓๕๕๐ พันตรีหญิง  สิรินาถ  ขอสุข 

 ๓๕๕๑ พันตรีหญิง  สิริพร  กฤชรัตนศักดิ์ 

 ๓๕๕๒ พันตรีหญิง  สิริมน  กังเจริญ 

 ๓๕๕๓ พันตรีหญิง  สิริวงศ  หริกุล 

 ๓๕๕๔ พันตรีหญิง  สุกัญญา  เจริญชัย 

 ๓๕๕๕ พันตรีหญิง  สุชาดา  พุมศรีอินทร 

 ๓๕๕๖ พันตรีหญิง  สุดา  ศรีเจริญ 

 ๓๕๕๗ พันตรีหญิง  สุพันธสา  แพนบุตร 

 ๓๕๕๘ พันตรีหญิง  สุรีมาส  ฉลาดธัญกิจ 

 ๓๕๕๙ พันตรีหญิง  เสาวณีย  พลีรักษ 

 ๓๕๖๐ พันตรีหญิง  อภิญญา  ดัชถุยาวัตร 
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 ๓๕๖๑ พันตรีหญิง  อรอนงค  ศรีแจ 

 ๓๕๖๒ พันตรีหญิง  อรอุมา  สอนเจริญ 

 ๓๕๖๓ พันตรีหญิง  อริสรา  อยูรุง 

 ๓๕๖๔ พันตรีหญิง  อลิสา  หอพิสุทธิสาร 

 ๓๕๖๕ พันตรีหญิง  อัจฉราภรณ   

  สายเครือคํา 

 ๓๕๖๖ พันตรีหญิง  อํานวย  สวางเนตร 

 ๓๕๖๗ พันตรีหญิง  อิสรีย  กองรอด 

 ๓๕๖๘ พันตรีหญิง  อุบล  ดลสุข 

 ๓๕๖๙ พันตรีหญิง  ไอเดีย  อดุลยานุภาพ 

 ๓๕๗๐ รอยเอกหญิง  กมลวรรณ   

  ตระกูลอินทร 

 ๓๕๗๑ รอยเอกหญิง  ปวีณา  ทองสุก 

 ๓๕๗๒ รอยโทหญิง  บุษบา  ภาระหอม 

 ๓๕๗๓ รอยโทหญิง  สุรินทร  กุมดวง 

 ๓๕๗๔ รอยโทหญิง  อาริยา  อุเทนสุต 

 ๓๕๗๕ รอยตรีหญิง  ปาจรีย  ขวัญใจ 

 ๓๕๗๖ รอยตรีหญิง  เพชรรัตน  รักษี 

 ๓๕๗๗ รอยตรีหญิง  รสสุคนธ  คลายทอง 

 ๓๕๗๘ รอยตรีหญิง  วิภาดา  ปานโต 

 ๓๕๗๙ จาสิบเอกหญิง  กนกภรณ  ค้ําจุน 

 ๓๕๘๐ จาสิบเอกหญิง  กนกภรณ   

  นนวัฒเสฏฐ 

 ๓๕๘๑ จาสิบเอกหญิง  กมลวรรณ   

  เงินลาภรัตนา 

 ๓๕๘๒ จาสิบเอกหญิง  กรรณิการ  โตเหมือน 

 ๓๕๘๓ จาสิบเอกหญิง  กรองทอง  เชี่ยวชาญ 

 ๓๕๘๔ จาสิบเอกหญิง  กฤติญา   

  สอดสุขวณิช 

 ๓๕๘๕ จาสิบเอกหญิง  กัญญาภัค  แสงอุทัย 

 ๓๕๘๖ จาสิบเอกหญิง  เกศสุดา  ผูกพันธ 

 ๓๕๘๗ จาสิบเอกหญิง  ขนิษฐา  นิลออน 

 ๓๕๘๘ จาสิบเอกหญิง  จตุพร  ทับทองคํา 

 ๓๕๘๙ จาสิบเอกหญิง  จรรยาพร  ไชยภักดี 

 ๓๕๙๐ จาสิบเอกหญิง  จินตนา   

  พลวรรธวรกุล 

 ๓๕๙๑ จาสิบเอกหญิง  จิราภรณ  ธงภักดิ์ 

 ๓๕๙๒ จาสิบเอกหญิง  จิรารัตน  ไมไหว 

 ๓๕๙๓ จาสิบเอกหญิง  จีรพร  อูปตะ 

 ๓๕๙๔ จาสิบเอกหญิง  ฉัตรปวีร   

  วชิรทวีสิทธิ์ 

 ๓๕๙๕ จาสิบเอกหญิง  ชญาดา  เมฆประยูร 

 ๓๕๙๖ จาสิบเอกหญิง  ชนิสรา  จันทรอน 

 ๓๕๙๗ จาสิบเอกหญิง  ชุตาภา  ศรีจันทร 

 ๓๕๙๘ จาสิบเอกหญิง  ชุติมา  หอมสิน 

 ๓๕๙๙ จาสิบเอกหญิง  ชุลีวรรณ  มาศนุย 

 ๓๖๐๐ จาสิบเอกหญิง  โชติกา  ภิรมยกิจ 

 ๓๖๐๑ จาสิบเอกหญิง  ณัฏฐสินี  นอยทรงค 

 ๓๖๐๒ จาสิบเอกหญิง  ดวงรัชนี   

  สุพรรณโรจน 

 ๓๖๐๓ จาสิบเอกหญิง  เดือน  ขวัญขาว 

 ๓๖๐๔ จาสิบเอกหญิง  ทัศนันท  กฤชเพชร 
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 ๓๖๐๕ จาสิบเอกหญิง  ธีรารัตน  ลอมวงษ 

 ๓๖๐๖ จาสิบเอกหญิง  นภสรณ   

  จันทรประเสริฐ 

 ๓๖๐๗ จาสิบโทหญิง  นารีรัตน   

  พูนเพชรหิรัญ 

 ๓๖๐๘ จาสิบเอกหญิง  นุชจิรา  เดชนะ 

 ๓๖๐๙ จาสิบเอกหญิง  บังอร  โคกเพ็ชร 

 ๓๖๑๐ จาสิบเอกหญิง  เบญจมาภรณ   

  กัลยจาฤก 

 ๓๖๑๑ จาสิบเอกหญิง  ปนัดดา  อมัติรัตนะ 

 ๓๖๑๒ จาสิบเอกหญิง  ประคอง  สมแกว 

 ๓๖๑๓ จาสิบเอกหญิง  ประดุจดาว   

  ฉัตรเจริญทรัพย 

 ๓๖๑๔ จาสิบเอกหญิง  ปราณีต  แยมสอิ้ง 

 ๓๖๑๕ จาสิบเอกหญิง  ปยมาภรณ  โสพิศวง 

 ๓๖๑๖ จาสิบเอกหญิง  พรนภา  พรมออน 

 ๓๖๑๗ จาสิบเอกหญิง  พรพิมล  บัวงาม 

 ๓๖๑๘ จาสิบเอกหญิง  พัชราพร  ผลาหาญ 

 ๓๖๑๙ จาสิบเอกหญิง  พัชราภรณ  ทิพยเวช 

 ๓๖๒๐ จาสิบเอกหญิง  พิสมัย  โรจนวิภาต 

 ๓๖๒๑ จาสิบเอกหญิง  เมธาพร  อยูสุข 

 ๓๖๒๒ จาสิบเอกหญิง  ยศวดี  วรแกนทราย 

 ๓๖๒๓ จาสิบเอกหญิง  ยุพาภรณ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๓๖๒๔ จาสิบเอกหญิง  รญาภัท  ฉายชูศรี 

 ๓๖๒๕ จาสิบเอกหญิง  รักชนก  พรหมสวัสดิ์ 

 ๓๖๒๖ จาสิบเอกหญิง  รัตติกาล  พูลสวัสดิ์ 

 ๓๖๒๗ จาสิบเอกหญิง  รัตนา  รามวงศ 

 ๓๖๒๘ จาสิบเอกหญิง  รุงทิวา  ฤทธิ์เทพ 

 ๓๖๒๙ จาสิบเอกหญิง  รุจิรา  บุญรอด 

 ๓๖๓๐ จาสิบเอกหญิง  ละมัย  ใหมทอง 

 ๓๖๓๑ จาสิบเอกหญิง  วณิชยา  นิกขํา 

 ๓๖๓๒ จาสิบเอกหญิง  วราภรณ  เขียวแกว 

 ๓๖๓๓ จาสิบเอกหญิง  วราลี  โพธิ์ทอง 

 ๓๖๓๔ จาสิบเอกหญิง  วลีรัตน  หาเรือนทรง 

 ๓๖๓๕ จาสิบเอกหญิง  วัลยา  นามกันยา 

 ๓๖๓๖ จาสิบเอกหญิง  วารินทร  นะวาระ 

 ๓๖๓๗ จาสิบเอกหญิง  วิภาวดี  มากมูลผล 

 ๓๖๓๘ จาสิบเอกหญิง  วิภาวัช   

  เทพอภิชัยกุล 

 ๓๖๓๙ จาสิบเอกหญิง  ศรีสุดา   

  เหมือนสอาด 

 ๓๖๔๐ จาสิบเอกหญิง  สมคิด  นาคประสาท 

 ๓๖๔๑ จาสิบเอกหญิง  สาวิกา  สังจุย 

 ๓๖๔๒ จาสิบเอกหญิง  สิณิษา  วิเชียรรัมย 

 ๓๖๔๓ จาสิบเอกหญิง  สุดาภรณ  ยารัมย 

 ๓๖๔๔ จาสิบเอกหญิง  สุภารัตน  กลํ่าสกุล 

 ๓๖๔๕ จาสิบเอกหญิง  สุริษฎา  เอี่ยมอนงค 

 ๓๖๔๖ จาสิบเอกหญิง  แสงเดือน  จินดาวงค 

 ๓๖๔๗ จาสิบเอกหญิง  อภิชญา  บุญสราง 

 ๓๖๔๘ จาสิบเอกหญิง  อรุณี  รักเกตุกิจ 

 ๓๖๔๙ จาสิบเอกหญิง  อังริศาส  ปจดี 

 ๓๖๕๐ จาสิบเอกหญิง  อาภัศสร  วังนัยกูล 
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 ๓๖๕๑ จาสิบเอกหญิง  อุมาพร  วิธี 

 ๓๖๕๒ จาสิบเอกหญิง  อุไรวรรณ   

  สรอยเกลียว 

 ๓๖๕๓ จาสิบโทหญิง  กฤษณา  สนธิหอม 

 ๓๖๕๔ จาสิบโทหญิง  นราวรรณ  แสงไทย 

 ๓๖๕๕ จาสิบโทหญิง  นฤมล  สังขเมือง 

 ๓๖๕๖ จาสิบโทหญิง  ปราณีต  เทียมดาว 

 ๓๖๕๗ จาสิบโทหญิง  พิกุล  ไพรพฤกษ 

 ๓๖๕๘ จาสิบโทหญิง  สุธาสินี  นุยมาก 

 ๓๖๕๙ จาสิบโทหญิง  สุภาวดี  ประดับนิล 

 ๓๖๖๐ จาสิบตรีหญิง  กรรณิกา  ตันเจริญ 

 ๓๖๖๑ จาสิบตรีหญิง  ทองทิพย  รมรื่น 

 ๓๖๖๒ จาสิบตรีหญิง  รุงวิภาพร  จันทรตอน 

 ๓๖๖๓ จาสิบตรีหญิง  วาสนา  เฑียรทอง 

 ๓๖๖๔ จาสิบตรีหญิง  ศศิกัญชณา   

  จันทวัฒน 

 ๓๖๖๕ จาสิบตรีหญิง  ศิริลักษณ  ชุมพล 

 ๓๖๖๖ สิบเอกหญิง  กรรณิการ  วิบูลย 

 ๓๖๖๗ สิบเอกหญิง  จุฑารัตน  พานทอง 

 ๓๖๖๘ สิบเอกหญิง  ญานิศา  โพรัง 

 ๓๖๖๙ สิบเอกหญิง  ณรรธภรณ  รักษาพล 

 ๓๖๗๐ สิบเอกหญิง  ดลภัส  ปาสาณพันธ 

 ๓๖๗๑ สิบเอกหญิง  ดาราทิพย  จุลานนท 

 ๓๖๗๒ สิบเอกหญิง  ทัพทิม  นาคพันธุ 

 ๓๖๗๓ สิบเอกหญิง  เทวิกา  สมราช 

 ๓๖๗๔ สิบเอกหญิง  ธนัตถเบญจา  มามีเกตุ 

 ๓๖๗๕ สิบเอกหญิง  ธนันณัฏฐ   

  สัมมาโภชนภา 

 ๓๖๗๖ สิบเอกหญิง  ธัญญรัตน  เกล้ียงเทศ 

 ๓๖๗๗ สิบเอกหญิง  นาฏยา  ศรีจรรยาวงศ 

 ๓๖๗๘ สิบเอกหญิง  นาถฤดี  งามพรหม 

 ๓๖๗๙ สิบเอกหญิง  ปนัดดา  รวมเจริญ 

 ๓๖๘๐ สิบเอกหญิง  ประทุมทิพย  พูนนอย 

 ๓๖๘๑ สิบเอกหญิง  ปวีณา  กุลปราการ 

 ๓๖๘๒ สิบเอกหญิง  ผุสดี  น้ําทรง 

 ๓๖๘๓ สิบเอกหญิง  พยุง  สุขแพทย 

 ๓๖๘๔ สิบเอกหญิง  พรพิมล  เจริญวัย 

 ๓๖๘๕ สิบเอกหญิง  พรรณรายณ  บุญแชม 

 ๓๖๘๖ สิบเอกหญิง  พัชรกาญจน   

  รัตนพฤกษ 

 ๓๖๘๗ สิบเอกหญิง  พัชรสุดา  โสภา 

 ๓๖๘๘ สิบเอกหญิง  เพ็ญพักตร  บุบผาสุข 

 ๓๖๘๙ สิบเอกหญิง  ภสิชา  คะตะวงษ 

 ๓๖๙๐ สิบเอกหญิง  มันทนา  ลัดกลาง 

 ๓๖๙๑ สิบเอกหญิง  รัชตา  เรืองรัมย 

 ๓๖๙๒ สิบเอกหญิง  รัศมี  ปุณยวารีพงศ 

 ๓๖๙๓ สิบเอกหญิง  รําไพ  บุตรงาม 

 ๓๖๙๔ สิบเอกหญิง  วณีวรรณ  วงศคําจันทร 

 ๓๖๙๕ สิบเอกหญิง  ศุภกานต  วสุวัชร 

 ๓๖๙๖ สิบเอกหญิง  สนธยา  ไชยดิรก 

 ๓๖๙๗ สิบเอกหญิง  สมพร  นามพิมล 

 ๓๖๙๘ สิบเอกหญิง  สุกฤตา  โสภาณเวช 
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 ๓๖๙๙ สิบเอกหญิง  สุภาณี  กองคํา 

 ๓๗๐๐ สิบเอกหญิง  สุภาวดี  ดวงทาแสง 

 ๓๗๐๑ สิบเอกหญิง  อรพิน  อาจองธรรม 

 ๓๗๐๒ สิบเอกหญิง  อรุณี  อุนหทัยธรรม 

 ๓๗๐๓ สิบเอกหญิง  อังคณา  ศรีพงษชู 

 ๓๗๐๔ สิบเอกหญิง  อังสนา  บุญญา 

 ๓๗๐๕ สิบเอกหญิง  อัญชญา  สาระกูล 

 ๓๗๐๖ สิบเอกหญิง  อัมพรรัศ  เล็กรุงโรจน 

 ๓๗๐๗ สิบเอกหญิง  อุธิ  โสมประโคน 

 ๓๗๐๘ สิบเอกหญิง  อุรัจทา  สุวรรณ 

กองทัพเรือ 

 ๑ นาวาเอก  คชมาตจ  บุณยรัตพันธุ 

 ๒ นาวาเอก  ประสิน  มงคลตรีลักษณ 

 ๓ นาวาเอก  พิสิฏฐ  ไวทยกุล 

 ๔ นาวาโท  กิตติ  ฉันทวิริยวัฒน 

 ๕ นาวาโท  กิติศักดิ์  เศียรสวัสดิ์ 

 ๖ นาวาโท  คณิตพงษ  วงศวิเศษ 

 ๗ นาวาโท  จิรัสย  บุนนาค 

 ๘ นาวาโท  บัณฑิต  นวนพรัตนสกุล 

 ๙ นาวาโท  พงศภัณฑ  ภูรีโรจน 

 ๑๐ นาวาโท  พานุรัตน  อุนญาติ 

 ๑๑ นาวาโท  ภูวเมศวร  สามัญ 

 ๑๒ นาวาโท  เศรษฐพงศ  ธิมาหาร 

 ๑๓ นาวาโท  สุธี  เชาววรวิญู 

 ๑๔ นาวาโท  อมเรศ  วิสิทธิวงค 

 ๑๕ นาวาโท  อานุภาพ  จันทรตรา 

 ๑๖ นาวาตรี  กรกช  สีหะ 

 ๑๗ นาวาตรี  กรกานต  วรรณภักตร 

 ๑๘ นาวาตรี  กรวีร  จําเนียร 

 ๑๙ นาวาตรี  กรัยนิติ  เข็มศรี 

 ๒๐ นาวาตรี  กฤตธฤต  สีเขียว 

 ๒๑ นาวาตรี  กฤษฎา  ชูตระกูล 

 ๒๒ นาวาตรี  กฤษฎา  สรณคุณแกว 

 ๒๓ นาวาตรี  กฤษณะ  หทัยวิเชียร 

 ๒๔ นาวาตรี  กฤษณ  ทิงิ้วงาม 

 ๒๕ นาวาตรี  กองคชา  เกิดชูชื่น 

 ๒๖ นาวาตรี  กัณฑภณ  ศุกระรงคะ 

 ๒๗ นาวาตรี  กันตินันท  เตชะเสน 

 ๒๘ นาวาตรี  กานต  ศรีนิศากร 

 ๒๙ นาวาตรี  กิตติ  สาสูงเนิน 

 ๓๐ นาวาตรี  กิตติธัช  บุญวัฒนะกุล 

 ๓๑ นาวาตรี  เกริกยศ  สุวรรณโณ 

 ๓๒ นาวาตรี  โกเมศ  พินิจมนตรี 

 ๓๓ นาวาตรี  ขันติ  ดีพราหมณ 

 ๓๔ นาวาตรี  คงนคร  อินทะแสน 

 ๓๕ นาวาตรี  คณพศ  กิ่มบางยาง 

 ๓๖ นาวาตรี  คตศักดิ์  แกวมะเริง 

 ๓๗ นาวาตรี  คธาวุธ  ประดาอินทร 

 ๓๘ นาวาตรี  คมสันต  ตอดแกว 
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 ๓๙ นาวาตรี  จตุพร  จตุทอง 

 ๔๐ นาวาตรี  จตุภัทร  ลิมปนารมณ 

 ๔๑ นาวาตรี  จักรกฤษณ  นาคเทวัญ 

 ๔๒ นาวาตรี  จักรพันธ  พงษสุภักดิ์ 

 ๔๓ นาวาตรี  จักรพันธุ  นิลชาติ 

 ๔๔ นาวาตรี  จักรี  ชาญสูงเนิน 

 ๔๕ นาวาตรี  จิรเดช  บัวสถิตย 

 ๔๖ นาวาตรี  เจนยุทธ  นิมา 

 ๔๗ นาวาตรี  เจษฎา  ปญญา 

 ๔๘ นาวาตรี  เฉลิมรัตน  บุญเรืองศรี 

 ๔๙ นาวาตรี  ชนะชัย  ตั้งสิริอนุสรณ 

 ๕๐ นาวาตรี  ชยพล  ตันติวิท 

 ๕๑ นาวาตรี  ชยุติ  บุตรไชย 

 ๕๒ นาวาตรี  ชลกวิน  โพธิ์ทองคํา 

 ๕๓ นาวาตรี  ชลมนัส  พงษสวัสดิ์ 

 ๕๔ นาวาตรี  ชัชวาล  คชวงศ 

 ๕๕ นาวาตรี  ชัชวาลย  ฉายสุวรรณ 

 ๕๖ นาวาตรี  ชัยเดช  จันทรเสนา 

 ๕๗ นาวาตรี  ชาติบดี  ทองอาภรณ 

 ๕๘ นาวาตรี  ชุติเดช  ทรงนิสัย 

 ๕๙ นาวาตรี  ชูศักดิ์  ตั้นสุวรรณ 

 ๖๐ นาวาตรี  เชาวริน  พวงประดู 

 ๖๑ นาวาตรี  เชิดศักดิ์  ขันถม 

 ๖๒ นาวาตรี  โชติวิทย  วัฒนะคีรี 

 ๖๓ นาวาตรี  ณัฐชาติ  เอี๊ยะมณี 

 ๖๔ นาวาตรี  ณัฐพงษ  บุญหนัก 

 ๖๕ นาวาตรี  ณัฐพจน  จอมพงษ 

 ๖๖ นาวาตรี  ณัฐพล  ใจยศ 

 ๖๗ นาวาตรี  ณัฐวุฒิ  เจียมจักร 

 ๖๘ นาวาตรี  ดํารงคฤทธิ์  อนัคฆเวช 

 ๖๙ นาวาตรี  ดุสิต  กาฬดิษย 

 ๗๐ นาวาตรี  ติณณภพ  ธรรมวินัยสถิต 

 ๗๑ นาวาตรี  เตชิษฐ  แกวมโน 

 ๗๒ นาวาตรี  ทยารักษ  เพ็ชรมาลัย 

 ๗๓ นาวาตรี  ธงรบ  กําจร 

 ๗๔ นาวาตรี  ธนชัย  รอดทัศนา 

 ๗๕ นาวาตรี  ธนเดช  จิตรประวัติ 

 ๗๖ นาวาตรี  ธนเทพ  เตโชพิทยากูล 

 ๗๗ นาวาตรี  ธนพล  บุญเสริฐ 

 ๗๘ นาวาตรี  ธนพล  เมืองแมน 

 ๗๙ นาวาตรี  ธนพัฒน  สัตตะ 

 ๘๐ นาวาตรี  ธนพิสิษฐ  ศรีดาวเรือง 

 ๘๑ นาวาตรี  ธนะนันต  อึงขจรกุล 

 ๘๒ นาวาตรี  ธนานพ  เปยมศิลปกุลชร 

 ๘๓ นาวาตรี  ธรา  อัมพรรัตน 

 ๘๔ นาวาตรี  ธราดล  ถิ่นทวี 

 ๘๕ นาวาตรี  ธวัชชัย  สุขประเสริฐ 

 ๘๖ นาวาตรี  ธวัชชัย  อินทะแสน 

 ๘๗ นาวาตรี  ธารไชยยันต  ตันติอํานวย 

 ๘๘ นาวาตรี  ธีรพล  ลําใยสถิต 

 ๘๙ นาวาตรี  ธีระพงศ  จันทรดี 

 ๙๐ นาวาตรี  ธีราวิชย  ทองนิล 
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 ๙๑ นาวาตรี  ธุวพล  ทรัพยเจริญ 

 ๙๒ นาวาตรี  นนทมงคล  เทือกพุดซา 

 ๙๓ นาวาตรี  นปภน  ยอดมณี 

 ๙๔ นาวาตรี  นฤดล  ภุมรา 

 ๙๕ นาวาตรี  นัฐภูมิ  แพผลศิริ 

 ๙๖ นาวาตรี  นัถกร  เที่ยงตรง 

 ๙๗ นาวาตรี  นัทธวัตร  แสนไพร 

 ๙๘ นาวาตรี  นาถพจน  แพผลศิริ 

 ๙๙ นาวาตรี  น้ํานาน  บุนนาค 

 ๑๐๐ นาวาตรี  นิธิวัชร  อัครจิรไพศาล 

 ๑๐๑ นาวาตรี  นิรุจน  สุศรี 

 ๑๐๒ นาวาตรี  บัญญัติ  นาคะศิริ 

 ๑๐๓ นาวาตรี  บํารุงกิจ  ฝาเงิน 

 ๑๐๔ นาวาตรี  ปฐมพงศ  สมดี 

 ๑๐๕ นาวาตรี  ปรมัตถ  จิตรองอาจ 

 ๑๐๖ นาวาตรี  ประทุม  แยมสูงเนิน 

 ๑๐๗ นาวาตรี  ประพันธ  ลิขิต 

 ๑๐๘ นาวาตรี  ปราชญ  แกวสุขศรี 

 ๑๐๙ นาวาตรี  ปรุง  จําเริญ 

 ๑๑๐ นาวาตรี  ปยะพงษ  รุงเรือง 

 ๑๑๑ นาวาตรี  ปยะยุทธ  อาศัยสุข 

 ๑๑๒ นาวาตรี  ปุณยวีย  วงษวิจารณ 

 ๑๑๓ นาวาตรี  พงศนรินทร  สันตวิชัย 

 ๑๑๔ นาวาตรี  พงศิษฏ  ทวิชพงศธร 

 ๑๑๕ นาวาตรี  พรเทพ  ปาลรัตน 

 ๑๑๖ นาวาตรี  พรพรต  บุญปราศภัย 

 ๑๑๗ นาวาตรี  พรฤกษ  ฤกษงามสงา 

 ๑๑๘ นาวาตรี  พลกฤษณ  อุณหบัณฑิต 

 ๑๑๙ นาวาตรี  พลฉกาจ  หริตกุล 

 ๑๒๐ นาวาตรี  พลพิพัฒน  เศวตวงศ 

 ๑๒๑ นาวาตรี  พลภัทร  มีศิลป 

 ๑๒๒ นาวาตรี  พัชรพงษ  สุวรรณโชติ 

 ๑๒๓ นาวาตรี  พัฒนพงษ  อวมดวง 

 ๑๒๔ นาวาตรี  พันเดช  สังขศิลปเลิศ 

 ๑๒๕ นาวาตรี  พิจักษณ  แสงชวย 

 ๑๒๖ นาวาตรี  พิชาน  บัวทิน 

 ๑๒๗ นาวาตรี  พิทักษภูมิ  วงศสุวรรณ 

 ๑๒๘ นาวาตรี  พิทักษ  นาชัยฤทธิ์ 

 ๑๒๙ นาวาตรี  พิรัล  สําอางคศรี 

 ๑๓๐ นาวาตรี  พูนศักดิ์  เพ่ิมทรัพย 

 ๑๓๑ นาวาตรี  ไพฑูรย  ทรงหยง 

 ๑๓๒ นาวาตรี  ภควัต  พิริยพล 

 ๑๓๓ นาวาตรี  ภัทรฉัตร  รุงแสง 

 ๑๓๔ นาวาตรี  ภาสกร  เครื่องสนุก 

 ๑๓๕ นาวาตรี  มงคล  เบญญาเธียร 

 ๑๓๖ นาวาตรี  มนตชัย  พรหมประดิษฐ 

 ๑๓๗ นาวาตรี  มนตรี  ศรีมาน 

 ๑๓๘ นาวาตรี  เมธา  คงเจริญ 

 ๑๓๙ นาวาตรี  ยศวัฒน  สรรศรี 

 ๑๔๐ นาวาตรี  ย่ีพญา  โยวะผุย 

 ๑๔๑ นาวาตรี  รณเดช  ทรัพยมณี 

 ๑๔๒ นาวาตรี  รณภูมิ  จันทร 



 หนา   ๙๓ (เลมที่  ๑๕) 
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 ๑๔๓ นาวาตรี  รัฐพล  ขะตะเจริญ 

 ๑๔๔ นาวาตรี  รัตนพงศ  อิ่มเลง 

 ๑๔๕ นาวาตรี  ราชนาวี  หมื่นศรี 

 ๑๔๖ นาวาตรี  โรจวรงค  จันทมาตย 

 ๑๔๗ นาวาตรี  ลีลา  จันทรดาบุญ 

 ๑๔๘ นาวาตรี  เลิศกฤต  สกุลบุญศิริ 

 ๑๔๙ นาวาตรี  วชิรัตน  ย่ิงคําแหง 

 ๑๕๐ นาวาตรี  วรพล  ปนสุภา 

 ๑๕๑ นาวาตรี  วรยุทธ  วรยุทธการ 

 ๑๕๒ นาวาตรี  วรวิทย  นพเกา 

 ๑๕๓ นาวาตรี  วสันต  ปานโพธิ์ 

 ๑๕๔ นาวาตรี  วัชรนันท  มูลแกน 

 ๑๕๕ นาวาตรี  วัชระพงษ  ถนอมสัตย 

 ๑๕๖ นาวาตรี  วิชญชพล  เรืองเชาวหิรัณ 

 ๑๕๗ นาวาตรี  วิโรจน  สุภะศิลป 

 ๑๕๘ นาวาตรี  วิวัฒน  จันทรา 

 ๑๕๙ นาวาตรี  วิวัตร  มาศผล 

 ๑๖๐ นาวาตรี  วิศรุต  บุญหอ 

 ๑๖๑ นาวาตรี  วิสุทธิ์  ทําทอง 

 ๑๖๒ นาวาตรี  วีรกมล  สวนจันทร 

 ๑๖๓ นาวาตรี  วีรฉัตร  ยศสุวรรณ 

 ๑๖๔ นาวาตรี  วีรชัย  พ่ึงไทย 

 ๑๖๕ นาวาตรี  ศราวุธ  ทองย่ิง 

 ๑๖๖ นาวาตรี  ศศิเวช  มังนอย 

 ๑๖๗ นาวาตรี  ศิริศักดิ์  ธูปทอง 

 ๑๖๘ นาวาตรี  ศิวชัย  ใจสุทธิ์ 

 ๑๖๙ นาวาตรี  ศิวดล  แปลงแดง 

 ๑๗๐ นาวาตรี  สมเกียรติ  ย้ิมกริ่ม 

 ๑๗๑ นาวาตรี  สมชาติ  เกตุฉาย 

 ๑๗๒ นาวาตรี  สมพงษ  บัวขุนเณร 

 ๑๗๓ นาวาตรี  สมภพ  เข็มกําเหนิด 

 ๑๗๔ นาวาตรี  สมยศ  เปรมฤทธิ์ 

 ๑๗๕ นาวาตรี  สวพัศ  สถิตเสถียร 

 ๑๗๖ นาวาตรี  สิทธิชัย  สุวรประทีป 

 ๑๗๗ นาวาตรี  สิทธิศักดิ์  สวัสดิ์โรจน 

 ๑๗๘ นาวาตรี  สุทธินันท  หงดิษฐาราม 

 ๑๗๙ นาวาตรี  สุทธิพงศ  มวงเรือง 

 ๑๘๐ นาวาตรี  สุรชาติ  รอดผล 

 ๑๘๑ นาวาตรี  สุรพงศ  นิ่มสุข 

 ๑๘๒ นาวาตรี  สุวัชชัย  อูตะเภา 

 ๑๘๓ นาวาตรี  อนาวิล  สารธิมา 

 ๑๘๔ นาวาตรี  อนุวัฒน  อายุยืน 

 ๑๘๕ นาวาตรี  อนุสรนาวี  แสงสินชัย 

 ๑๘๖ นาวาตรี  อภิเชษฐ  นุนสวัสดิ์ 

 ๑๘๗ นาวาตรี  อภิเชษฐ  ดีโทน 

 ๑๘๘ นาวาตรี  อรรณพ  งามกระจาง 

 ๑๘๙ นาวาตรี  อรรถพล  คํานอย 

 ๑๙๐ นาวาตรี  อรรถสิทธิ์  นิธิปรีชา 

 ๑๙๑ นาวาตรี  อริยพล  ธีระชุติกุล 

 ๑๙๒ นาวาตรี  อัธ  แพงปสสา 

 ๑๙๓ นาวาตรี  อาทิตย  มีสมมนต 

 ๑๙๔ นาวาตรี  อานนท  ยะยอง 
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 ๑๙๕ นาวาตรี  อารีย  หวันหละเบะ 

 ๑๙๖ นาวาตรี  อํานาจ  คงแสง 

 ๑๙๗ นาวาตรี  อิทธิพงษ  จรัสอรรถกร 

 ๑๙๘ นาวาตรี  เอกชัย  ทดทะศรี 

 ๑๙๙ นาวาตรี  เอกพล  ทองรักษา 

 ๒๐๐ นาวาตรี  เอกพัฒน  วัฒนรณชัย 

 ๒๐๑ นาวาตรี  เอกราช  นันเปง 

 ๒๐๒ นาวาตรี  เอกลักษณ  ปลองออน 

 ๒๐๓ นาวาตรี  เอกศักดิ์  ขจรเนติยุทธ 

 ๒๐๔ เรือเอก  กนก  บุนนาค 

 ๒๐๕ เรือเอก  กษิดิศ  ศรีสุวะ 

 ๒๐๖ เรือเอก  ขจรศิลป  สุดสาคร 

 ๒๐๗ เรือเอก  จักรกริช  โควินทเศรษฐ 

 ๒๐๘ เรือเอก  ชาญวิศว  ภาคทรวง 

 ๒๐๙ เรือเอก  ณรงค  โพธิ์ทอง 

 ๒๑๐ เรือเอก  เดชา  คะทะวะรัตน 

 ๒๑๑ เรือเอก  ตอสกุล  สุชัยรัตนโชค 

 ๒๑๒ เรือเอก  ทรงวุฒิ  แสงพิทยา 

 ๒๑๓ เรือเอก  ทัศนัย  ทาใจ 

 ๒๑๔ เรือเอก  เทพรัตน  โตบาง 

 ๒๑๕ เรือเอก  เทวาฤทธิ์  จรุงพันธุ 

 ๒๑๖ เรือเอก  ธนกิจ  ศรีแสง 

 ๒๑๗ เรือเอก  ธีรพงษ  เมิดไธสง 

 ๒๑๘ เรือเอก  ธีรสันต  สถิตยเสถียร 

 ๒๑๙ เรือเอก  นนทกร  มีนุน 

 ๒๒๐ เรือเอก  นิพนธ  จิตตสมุทร 

 ๒๒๑ เรือเอก  ปฏิเวธ  เรืองประกอบกิจ 

 ๒๒๒ เรือเอก  ปรีชา  ฟุงเฟอง 

 ๒๒๓ เรือเอก  เผาพงษ  คูณสวัสดิ์ 

 ๒๒๔ เรือเอก  พยุงศักดิ์  รูขะจี 

 ๒๒๕ เรือเอก  พลชัย  โชติการ 

 ๒๒๖ เรือเอก  พัฒนวัชร  โถชารี 

 ๒๒๗ เรือเอก  พิชญพล  ศรีศุกลสินธุ 

 ๒๒๘ เรือเอก  พีรพงษ  พูลศิริ 

 ๒๒๙ เรือเอก  เพรียวพันธุ  เกียรติมีผล 

 ๒๓๐ เรือเอก  ภานุวัฒน  อัตชู 

 ๒๓๑ เรือเอก  ภานุวัต  เลิศมาลัยมาลย 

 ๒๓๒ เรือเอก  มนัสชัย  ฟงสุวรรณรักษ 

 ๒๓๓ เรือเอก  มโน  สุวรรณฤทธิ์ 

 ๒๓๔ เรือเอก  รัฐสรณ  เกตุแกว 

 ๒๓๕ เรือเอก  วรงคฤทธิ์  บุญสงประเสริฐ 

 ๒๓๖ เรือเอก  วรภัทร  วีรศิลป 

 ๒๓๗ เรือเอก  วีรชัย  ครูศรี 

 ๒๓๘ เรือเอก  วุฒิชัย  แกวคํา 

 ๒๓๙ เรือเอก  ศักดิ์อนันต  พันธพิพัฒไพบูลย 

 ๒๔๐ เรือเอก  เศรษฐวุฒิ  หงษสวัสดิ์ 

 ๒๔๑ เรือเอก  สันติ  งามเสริฐ 

 ๒๔๒ เรือเอก  สัมพันธ  กันฮะ 

 ๒๔๓ เรือเอก  สุกลภาคย  ขนิษฐกุล 

 ๒๔๔ เรือเอก  สุปรีด  ตันติตระกูล 

 ๒๔๕ เรือเอก  อดิเทพ  วิเศษ 

 ๒๔๖ เรือเอก  อดิสรณ  สนิทบุรุษ 
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 ๒๔๗ เรือเอก  อนุมัติ  สิทธิโห 

 ๒๔๘ เรือเอก  อรรถกฤต  จิตตแจง 

 ๒๔๙ เรือเอก  อริยะ  ชูสุวรรณ 

 ๒๕๐ เรือเอก  อลงกต  หนูสันเทียะ 

 ๒๕๑ เรือเอก  อวิรุทธ  มณีสร 

 ๒๕๒ เรือเอก  อวิรุทธ  นาราษฎร 

 ๒๕๓ เรือเอก  อัครินทร  จันทรภักดี 

 ๒๕๔ เรือเอก  อัศวิน  อุยสีรักษ 

 ๒๕๕ เรือโท  เกลาปญญา  โสภาลี 

 ๒๕๖ เรือโท  ชัยยุทธ  บรรณสาร 

 ๒๕๗ เรือโท  ณรงคฤทธิ์  หัดกลา 

 ๒๕๘ เรือโท  บุญชู  หนอสีดา 

 ๒๕๙ เรือโท  ภูริช  ชางแกวมณี 

 ๒๖๐ เรือโท  สมชัย  นากลาง 

 ๒๖๑ เรือโท  สมศักดิ์  ไชโย 

 ๒๖๒ เรือโท  สุธี  บัวทอง 

 ๒๖๓ เรือโท  สุวิช  ศรีศิลปอุดม 

 ๒๖๔ เรือโท  อนศัลย  อุณหะนันทน 

 ๒๖๕ เรือโท  อนันต  กลางสวัสดิ์ 

 ๒๖๖ เรือโท  อนุรักษ  คงสําราญ 

 ๒๖๗ เรือโท  อรรถพล  กมลสกุล 

 ๒๖๘ เรือโท  เอกลักษณ  ลอยลิบ 

 ๒๖๙ เรือตรี  เกษม  โพธิ 

 ๒๗๐ เรือตรี  เกียรติศักดิ์  บุญเรือง 

 ๒๗๑ เรือตรี  จรัญ  วีระวงค 

 ๒๗๒ เรือตรี  ณรงค  เชื้อผามอก 

 ๒๗๓ เรือตรี  ทศพล  โพลงเงิน 

 ๒๗๔ เรือตรี  ทินกร  รอดคําทุย 

 ๒๗๕ เรือตรี  ธีรพงษศักดิ์  มุลศรีสุข 

 ๒๗๖ เรือตรี  บัญชา  ขันทกสิกรรม 

 ๒๗๗ เรือตรี  พงษศักดิ์  สุทธิแสง 

 ๒๗๘ เรือตรี  พรศักดิ์  แกวมณี 

 ๒๗๙ เรือตรี  ภิญโญ  พรมเมือง 

 ๒๘๐ เรือตรี  ยงคยุทธ  บุญศร ี

 ๒๘๑ เรือตรี  วรวัฒน  บุญสงประเสริฐ 

 ๒๘๒ เรือตรี  วิชชุเดช  ใยสุน 

 ๒๘๓ เรือตรี  ศราวุธ  ฝายขาว 

 ๒๘๔ เรือตรี  สขภณ  เย็นทะชิตร 

 ๒๘๕ เรือตรี  สมัย  ลาสาย 

 ๒๘๖ เรือตรี  สุธีร  คลายสุบรรณ 

 ๒๘๗ เรือตรี  สุรัตน  จิตตารมย 

 ๒๘๘ เรือตรี  เสนห  เทศดนตรี 

 ๒๘๙ เรือตรี  อดิศักดิ์  ทุมมี 

 ๒๙๐ เรือตรี  อนุรักษ  กันพรม 

 ๒๙๑ เรือตรี  อนุสรณ  กวมทรัพย 

 ๒๙๒ เรือตรี  อรรถพล  สิทธิเวช 

 ๒๙๓ เรือตรี  อาทร  จันทรกลม 

 ๒๙๔ เรือตรี  เอกรินทร  กาญจนะประยูร 

 ๒๙๕ พันจาเอก  กฤดิพงษ  ใหญยงค 

 ๒๙๖ พันจาเอก  กฤษฎา  สงวนทรัพย 

 ๒๙๗ พันจาเอก  กฤษฎา  สูงเนิน 

 ๒๙๘ พันจาเอก  กฤษณะ  เพ่ิมคํา 
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 ๒๙๙ พันจาเอก  กฤษณะ  โอภาสพินิจ 

 ๓๐๐ พันจาเอก  กฤษณุพงศ  คนหาญ 

 ๓๐๑ พันจาเอก  กําธร  พันธฟก 

 ๓๐๒ พันจาเอก  กิจจนา  แสวงภพ 

 ๓๐๓ พันจาเอก  กิจธร  มูลทองชุน 

 ๓๐๔ พันจาเอก  กิตติคุณ  เบาคํา 

 ๓๐๕ พันจาเอก  กิตติชัย  เทพคีรี 

 ๓๐๖ พันจาเอก  กิตติพงศ  นวมนุม 

 ๓๐๗ พันจาเอก  กิตติพงษ  วัฒนาเลิศ 

 ๓๐๘ พันจาเอก  กิตติศักดิ์  ไชยกุหลาบ 

 ๓๐๙ พันจาเอก  กิตติศักดิ์  บัวคล่ี 

 ๓๑๐ พันจาเอก  กุลภัสสร  ยอดสกุล 

 ๓๑๑ พันจาเอก  เกริกฤทธิ์  สุวรรณกูฎ 

 ๓๑๒ พันจาเอก  เกรียงไกร  สนิทเนียม 

 ๓๑๓ พันจาเอก  โกวิท  เสมศรี 

 ๓๑๔ พันจาเอก  โกสินทร  บุญมี 

 ๓๑๕ พันจาเอก  โกสินทร  พูลพิพัฒน 

 ๓๑๖ พันจาเอก  ไกรวุฒิ  มวงมนตรี 

 ๓๑๗ พันจาเอก  ไกรสร  เลิศนา 

 ๓๑๘ พันจาเอก  ไกรสรณ  รื่นเหลย 

 ๓๑๙ พันจาเอก  ขวัญชัย  กุยสาคร 

 ๓๒๐ พันจาเอก  คงศักดิ์  ธรรมวิฐาน 

 ๓๒๑ พันจาเอก  คณงศักดิ์  สุทธิ 

 ๓๒๒ พันจาเอก  คณาวุฒิ  บูรณะ 

 ๓๒๓ พันจาเอก  คมสัน  พัฒนสิงห 

 ๓๒๔ พันจาเอก  คมสัน  พุทธศร 

 ๓๒๕ พันจาเอก  เครือณรงค  ก่ําเสริฐ 

 ๓๒๖ พันจาเอก  จงกล  ลาศรี 

 ๓๒๗ พันจาเอก  จตุรงค  ลุนนากันฑ 

 ๓๒๘ พันจาเอก  จรัส  ทิตระกูล 

 ๓๒๙ พันจาเอก  จักรพันธ  ดาวกระโทก 

 ๓๓๐ พันจาเอก  จักรพันธ  ทองจันดี 

 ๓๓๑ พันจาเอก  จักรเพ็ชร  โสภา 

 ๓๓๒ พันจาเอก  จักริน  พิศเพ็ง 

 ๓๓๓ พันจาเอก  จักรี  บุญเอื้อ 

 ๓๓๔ พันจาเอก  จิตรกร  สายสุด 

 ๓๓๕ พันจาเอก  จิรพงศ  สมุทผา 

 ๓๓๖ พันจาเอก  จีระศักดิ์  โฉมศิริ 

 ๓๓๗ พันจาเอก  ฉัตรชัย  ทัพมงคล 

 ๓๓๘ พันจาเอก  ชนพัฒน  ศิริภักดี 

 ๓๓๙ พันจาเอก  ชยาธร  คําแพง 

 ๓๔๐ พันจาเอก  ชัชวาลย  ชลิตพิรัตน 

 ๓๔๑ พันจาเอก  ชัยณรงค  เพ็งสาตร 

 ๓๔๒ พันจาเอก  ชัยณรงค  เหล็กเพชร 

 ๓๔๓ พันจาเอก  ชัยมงคล  คงขวัญ 

 ๓๔๔ พันจาเอก  ชัยรัตน  ชุมพล 

 ๓๔๕ พันจาเอก  ชัยวัฒน  เดชสนธิ 

 ๓๔๖ พันจาเอก  ชัยวิรัช  คงโคกแฝก 

 ๓๔๗ พันจาเอก  ชัยวุฒิ  ไชยมิ่ง 

 ๓๔๘ พันจาเอก  ชาคริด  แตงนุย 

 ๓๔๙ พันจาเอก  ชาญชิต  สมจิตต 

 ๓๕๐ พันจาเอก  ชาญยุทธ  ชมภูนาวัตร 



 หนา   ๙๗ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๕๑ พันจาเอก  ชาตรี  สระเกา 

 ๓๕๒ พันจาเอก  ชาติชาย  คําวัง 

 ๓๕๓ พันจาเอก  ชํานาญ  กําลังเสือ 

 ๓๕๔ พันจาเอก  ชิษณุพงศ  ออนศิริ 

 ๓๕๕ พันจาเอก  ชุมพล  สิมมา 

 ๓๕๖ พันจาเอก  ชูเกียรติ  วันเวช 

 ๓๕๗ พันจาเอก  เชษฐา  บุญจริโท 

 ๓๕๘ พันจาเอก  เชาวลิต  นักเบศร 

 ๓๕๙ พันจาเอก  ไชยยศ  ทองไกรแสน 

 ๓๖๐ พันจาเอก  ไชยา  เพียรภูเขา 

 ๓๖๑ พันจาเอก  ณครินทร  ชาวยอง 

 ๓๖๒ พันจาเอก  ณฐชนนท  ตอดแกว 

 ๓๖๓ พันจาเอก  ณภพ  พรมพิมพ 

 ๓๖๔ พันจาเอก  ณรงคฤทธิ์  มิกขุนทด 

 ๓๖๕ พันจาเอก  ณรงคศักดิ์  ทองอราม 

 ๓๖๖ พันจาเอก  ณรงคศักดิ์  เฮงดี 

 ๓๖๗ พันจาเอก  ณรงค  โกรธประโคน 

 ๓๖๘ พันจาเอก  ณัฏฐวรรธน  จันทรสมบัติ 

 ๓๖๙ พันจาเอก  ณัฐพล  มั่งเจริญ 

 ๓๗๐ พันจาเอก  ณัฐวุฒิ  ขันอุดทา 

 ๓๗๑ พันจาเอก  ณัฐวุฒิ  สมบูรณ 

 ๓๗๒ พันจาเอก  ณัธพงษ  อเนกบุณย 

 ๓๗๓ พันจาเอก  ดนัย  สุนทวนิค 

 ๓๗๔ พันจาเอก  ดนุชา  กล่ันวารี 

 ๓๗๕ พันจาเอก  ดิเรก  แกวสาขา 

 ๓๗๖ พันจาเอก  ดิเรก  บุญชวย 

 ๓๗๗ พันจาเอก  ดิเรก  มหาอุม 

 ๓๗๘ พันจาเอก  เดนชัย  เทพบุพงษ 

 ๓๗๙ พันจาเอก  แดนชัย  สะทานบัว 

 ๓๘๐ พันจาเอก  แดนชัย  เอกทัน 

 ๓๘๑ พันจาเอก  ตรีวุฒิ  จันทรแกว 

 ๓๘๒ พันจาเอก  ทนงศักดิ์  ชุมชวง 

 ๓๘๓ พันจาเอก  ทนะรัฐ  พลเหิม 

 ๓๘๔ พันจาเอก  ทวีศักดิ์  แกนการ 

 ๓๘๕ พันจาเอก  ทวีศักดิ์  อังคะณี 

 ๓๘๖ พันจาเอก  ทศพร  พลเศษย 

 ๓๘๗ พันจาเอก  เทิดศักดิ์  โยกมา 

 ๓๘๘ พันจาเอก  ธงศิลป  ผองสุข 

 ๓๘๙ พันจาเอก  ธนวุฒิ  เนียมทอง 

 ๓๙๐ พันจาเอก  ธนศักดิ์  อรุณนัฎ 

 ๓๙๑ พันจาเอก  ธนสิทธิ์  เรืองทับ 

 ๓๙๒ พันจาเอก  ธนะวรรธน  ชากลาง 

 ๓๙๓ พันจาเอก  ธนากร  พละศักดิ์ 

 ๓๙๔ พันจาเอก  ธนาวุธ  ชูแกว 

 ๓๙๕ พันจาเอก  ธเนตร  นิสัยมั่น 

 ๓๙๖ พันจาเอก  ธรา  ราชแทน 

 ๓๙๗ พันจาเอก  ธวัช  ปานคง 

 ๓๙๘ พันจาเอก  ธวัชชัย  ผาลัย 

 ๓๙๙ พันจาเอก  ธวัชชัย  ไสวดี 

 ๔๐๐ พันจาเอก  ธวัชชัย  หงษาปญญา 

 ๔๐๑ พันจาเอก  ธันยบูรณ  นาโสก 

 ๔๐๒ พันจาเอก  ธีรเดช  ออนอุทัย 



 หนา   ๙๘ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๐๓ พันจาเอก  ธีรนาท  ชวยนคร 

 ๔๐๔ พันจาเอก  ธีรพงษ  ทัศนิยม 

 ๔๐๕ พันจาเอก  ธีรภัทร  พละเคาว 

 ๔๐๖ พันจาเอก  ธีรศักดิ์  มากเกิด 

 ๔๐๗ พันจาเอก  ธีระ  โมรา 

 ๔๐๘ พันจาเอก  นพคุณ  ไกรพงษ 

 ๔๐๙ พันจาเอก  นพดล  ชีวะไทย 

 ๔๑๐ พันจาเอก  นพดล  มงคลสูตร 

 ๔๑๑ พันจาเอก  นพดล  สถิรอําพน 

 ๔๑๒ พันจาเอก  นพดล  สุขสะอาด 

 ๔๑๓ พันจาเอก  นพพร  เฟองวัฒน 

 ๔๑๔ พันจาเอก  นรงคฤทธิ์  นพเวช 

 ๔๑๕ พันจาเอก  นราธิป  ขํานุม 

 ๔๑๖ พันจาเอก  นราศักดิ์  มั่งคั่ง 

 ๔๑๗ พันจาเอก  นริศศักดิ์  แสงเอม 

 ๔๑๘ พันจาเอก  นฤมิต  คงเมือง 

 ๔๑๙ พันจาเอก  นวเจตน  เกิดบุญศักดิ์ 

 ๔๒๐ พันจาเอก  นวพล  เสาวยอด 

 ๔๒๑ พันจาเอก  นัทธพงศ  นาวงษ 

 ๔๒๒ พันจาเอก  นาวี  ทองอุดม 

 ๔๒๓ พันจาเอก  นาวี  บุษบง 

 ๔๒๔ พันจาเอก  นิติชัย  ศรีคุณ 

 ๔๒๕ พันจาเอก  นิติพัฒน  ซื่อดี 

 ๔๒๖ พันจาเอก  นิทัศน  ปลอดสมบูรณ 

 ๔๒๗ พันจาเอก  นิพนธ  พงษประสิทธิ์ชัย 

 ๔๒๘ พันจาเอก  นิมิต  จุเรศ 

 ๔๒๙ พันจาเอก  นิรันดร  สิมสา 

 ๔๓๐ พันจาเอก  นิวัฒน  ศรีจันทึก 

 ๔๓๑ พันจาเอก  นิวัฒน  สรอยจําปา 

 ๔๓๒ พันจาเอก  บรรจง  บุญใบ 

 ๔๓๓ พันจาเอก  บรรชา  สะอาดเอี่ยม 

 ๔๓๔ พันจาเอก  บัญชา  ลิลาจันทร 

 ๔๓๕ พันจาเอก  บัณฑิตย  จันทรทา 

 ๔๓๖ พันจาเอก  บารมี  กิ่งพยอม 

 ๔๓๗ พันจาเอก  บุญถม  ผลไธสง 

 ๔๓๘ พันจาเอก  บุญเสริม  รอดเจริญ 

 ๔๓๙ พันจาเอก  ปกรณ  สัตตภัณฑ 

 ๔๔๐ พันจาเอก  ปฏิวัติ  จิตรบรรเทา 

 ๔๔๑ พันจาเอก  ประกอบ  วิเศษลา 

 ๔๔๒ พันจาเอก  ประจักร  สีแก 

 ๔๔๓ พันจาเอก  ประดิษฐ  ศรีษะนาราช 

 ๔๔๔ พันจาเอก  ประทาน  แกวกองแสง 

 ๔๔๕ พันจาเอก  ประธาน  แดงขันตรี 

 ๔๔๖ พันจาเอก  ประภาส  ถวยทอง 

 ๔๔๗ พันจาเอก  ประมาณ  แกวสกุนนี 

 ๔๔๘ พันจาเอก  ประวิทย  ลิลา 

 ๔๔๙ พันจาเอก  ประเวศ  อินทรา 

 ๔๕๐ พันจาเอก  ประสงค  มาตเลิง 

 ๔๕๑ พันจาเอก  ปราโมทย  เชียงคาร 

 ๔๕๒ พันจาเอก  ปญญา  แกวเคน 

 ๔๕๓ พันจาเอก  ปญญา  คณฑา 

 ๔๕๔ พันจาเอก  ปญญา  บุตรดี 



 หนา   ๙๙ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๕๕ พันจาเอก  ปญญา  พรมตา 

 ๔๕๖ พันจาเอก  ปญญา  อยูคงพันธุ 

 ๔๕๗ พันจาเอก  ปฐน  แสนรัมย 

 ๔๕๘ พันจาเอก  ปทมกร  หาริคุณ 

 ๔๕๙ พันจาเอก  ปยะณัฐ  ชื่นชม 

 ๔๖๐ พันจาเอก  พงษศักดิ์  สายแกว 

 ๔๖๑ พันจาเอก  พงษสถิตย  ธานี 

 ๔๖๒ พันจาเอก  พนม  แสงชาติ 

 ๔๖๓ พันจาเอก  พนมกรณ  กรวยทอง 

 ๔๖๔ พันจาเอก  พรทวี  พอคาชาง 

 ๔๖๕ พันจาเอก  พรเทพ  ศรีสอาด 

 ๔๖๖ พันจาเอก  พรพงษ  ดวงงาม 

 ๔๖๗ พันจาเอก  พรหมพิริยะ  พุมพะยอม 

 ๔๖๘ พันจาเอก  พลกฤต  นุยมาก 

 ๔๖๙ พันจาเอก  พลพิพัก  กุดวงศแกว 

 ๔๗๐ พันจาเอก  พัฒนะ  ออนสวรรค 

 ๔๗๑ พันจาเอก  พิทักษ  พ่ึงบุญ 

 ๔๗๒ พันจาเอก  พินิจ  ลาไม 

 ๔๗๓ พันจาเอก  พิบูลย  มูลมาตย 

 ๔๗๔ พันจาเอก  พิศาล  นิชํานาญ 

 ๔๗๕ พันจาเอก  พิศิษฐ  จันทรเพ็ญ 

 ๔๗๖ พันจาเอก  พีรเดช  จํารัสกุล 

 ๔๗๗ พันจาเอก  พูลศิลป  ทิพดง 

 ๔๗๘ พันจาเอก  ไพฑูรย  วรพิน 

 ๔๗๙ พันจาเอก  ฟาริส  พลชัยสงค 

 ๔๘๐ พันจาเอก  ภัควัฒน  บางปู 

 ๔๘๑ พันจาเอก  ภาคภูมิ  พันอน 

 ๔๘๒ พันจาเอก  ภาณุพงศ  เพชรใสดี 

 ๔๘๓ พันจาเอก  ภาณุพงศ  มณีนวล 

 ๔๘๔ พันจาเอก  ภาณุวัฒน  ทิมทอง 

 ๔๘๕ พันจาเอก  ภูริภัทร  จันทร 

 ๔๘๖ พันจาเอก  ภูวิวรรธน  พงศสงสังข 

 ๔๘๗ พันจาเอก  มงคล  คํากอง 

 ๔๘๘ พันจาเอก  มงคล  โชคราช 

 ๔๘๙ พันจาเอก  มงคล  ทิมบอแร 

 ๔๙๐ พันจาเอก  มงคล  รัตนชุลี 

 ๔๙๑ พันจาเอก  มงคล  หนูไดแกว 

 ๔๙๒ พันจาเอก  มณฑล  ถาวรเจริญพงศ 

 ๔๙๓ พันจาเอก  มนตรี  สงัดภู 

 ๔๙๔ พันจาเอก  มรกต  ศรีวิไล 

 ๔๙๕ พันจาเอก  มารุต  รอดทอง 

 ๔๙๖ พันจาเอก  ไมตรี  หลักทอง 

 ๔๙๗ พันจาเอก  ยุทธนา  พุทธศรี 

 ๔๙๘ พันจาเอก  ยุทธนา  มีสิน 

 ๔๙๙ พันจาเอก  ยุทธนา  ระยาแกว 

 ๕๐๐ พันจาเอก  ยุทธภูมิ  วชิรเมธาเสถียร 

 ๕๐๑ พันจาเอก  รณฤทธิ์  แสงมีฤทธิ์ 

 ๕๐๒ พันจาเอก  รักษ  คําเกิดภูมี 

 ๕๐๓ พันจาเอก  รังสรรค  เถาหอม 

 ๕๐๔ พันจาเอก  รัชชศิษฏ  ไกรสินสกุล 

 ๕๐๕ พันจาเอก  รัชนัย  ราชประโคน 

 ๕๐๖ พันจาเอก  รัชพล  ธัญธนาพงศ 



 หนา   ๑๐๐ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๕๐๗ พันจาเอก  รัฐพงษ  ทิมละมอม 

 ๕๐๘ พันจาเอก  รัตนโชติ  บุญฤทธิ์ 

 ๕๐๙ พันจาเอก  รัตนศักดิ์  แกวโพธิ์ 

 ๕๑๐ พันจาเอก  ราชัน  อํามาตยหิน 

 ๕๑๑ พันจาเอก  รุงรัตน  สัชชานนท 

 ๕๑๒ พันจาเอก  รุงโรจน  รุนเจริญ 

 ๕๑๓ พันจาเอก  เรวัต  เอกพัน 

 ๕๑๔ พันจาเอก  เริงธรรม  เกงกลา 

 ๕๑๕ พันจาเอก  ฤทธิชัย  เอี่ยนเลง 

 ๕๑๖ พันจาเอก  ลือชา  พลดี 

 ๕๑๗ พันจาเอก  วรชัย  แสนโคตร 

 ๕๑๘ พันจาเอก  วรายุทธ  ขันโททอง 

 ๕๑๙ พันจาเอก  วรายุทธ  โอชา 

 ๕๒๐ พันจาเอก  วสันต  พลจันทึก 

 ๕๒๑ พันจาเอก  วัชรพงษ  บํารุงกลาง 

 ๕๒๒ พันจาเอก  วัชรินทร  นรมาตย 

 ๕๒๓ พันจาเอก  วัชรินทร  สีพันนา 

 ๕๒๔ พันจาเอก  วัฒนพันธ  จันทรแสน 

 ๕๒๕ พันจาเอก  วัฒนา  พิลาจันทร 

 ๕๒๖ พันจาเอก  วัลลภ  สุขประเสริฐ 

 ๕๒๗ พันจาเอก  วิชาญ  ตุเปย 

 ๕๒๘ พันจาเอก  วิชิต  ภูมิชัย 

 ๕๒๙ พันจาเอก  วิทยา  ฝปากเพราะ 

 ๕๓๐ พันจาเอก  วิทวัฒน  ชางถม 

 ๕๓๑ พันจาเอก  วินัย  สุมานัส 

 ๕๓๒ พันจาเอก  วิษณุ  ฮวดศรี 

 ๕๓๓ พันจาเอก  วิสา  วรรณศรี 

 ๕๓๔ พันจาเอก  วีรพันธ  สีตลาภินันท 

 ๕๓๕ พันจาเอก  วีรวร  แกนจันทร 

 ๕๓๖ พันจาเอก  วีรศักดิ์  พงษสุวรรณ 

 ๕๓๗ พันจาเอก  วีระศักดิ์  ขาวผอง 

 ๕๓๘ พันจาเอก  วุฒิเชษฐ  มีชารี 

 ๕๓๙ พันจาเอก  ศรชัย  คําสิน 

 ๕๔๐ พันจาเอก  ศรานุวัฒน  บุญบรรลุ 

 ๕๔๑ พันจาเอก  ศราวุฒิ  ใจยุติธรรม 

 ๕๔๒ พันจาเอก  ศราวุฒิ  บุญเหล่ียม 

 ๕๔๓ พันจาเอก  ศราวุธ  แกวเพ็ชรมะดัน 

 ๕๔๔ พันจาเอก  ศราวุธ  ทับรอด 

 ๕๔๕ พันจาเอก  ศรีวิชัย  จันทะจร 

 ๕๔๖ พันจาเอก  ศักดิ์ฎา  วันยาเล 

 ๕๔๗ พันจาเอก  ศักดิ์นรินทร  โยติภัย 

 ๕๔๘ พันจาเอก  ศิริชัย  สุระชาติ 

 ๕๔๙ พันจาเอก  ศิริพงษ  ปาเชน 

 ๕๕๐ พันจาเอก  ศิวาวุธ  ขุนเพ็ง 

 ๕๕๑ พันจาเอก  ศุขบารมี  แสงสวัสดิ์ 

 ๕๕๒ พันจาเอก  ศุภกฤต  ย้ิมออน 

 ๕๕๓ พันจาเอก  ศุภชัย  เครือพลับ 

 ๕๕๔ พันจาเอก  ศุภชัย  นิลวงศ 

 ๕๕๕ พันจาเอก  ศุภชัย  วิลุนทร 

 ๕๕๖ พันจาเอก  ศุภณัฐ  เหล็กผา 

 ๕๕๗ พันจาเอก  สนธยา  โคกรามแขก 

 ๕๕๘ พันจาเอก  สนธยา  ผิผวนนอก 
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 ๕๕๙ พันจาเอก  สนธิมาศ  เชื้ออินทร 

 ๕๖๐ พันจาเอก  สมเกตุ  ทันธิมา 

 ๕๖๑ พันจาเอก  สมเกียรติ  เสนดํา 

 ๕๖๒ พันจาเอก  สมควร  ตางสี 

 ๕๖๓ พันจาเอก  สมคิด  ขวงทิพย 

 ๕๖๔ พันจาเอก  สมจิต  เทพมณี 

 ๕๖๕ พันจาเอก  สมจิตร  มั่งนุย 

 ๕๖๖ พันจาเอก  สมเจตน  สังขโชติ 

 ๕๖๗ พันจาเอก  สมชาติ  เปรมสุข 

 ๕๖๘ พันจาเอก  สมชาย  คลายลี 

 ๕๖๙ พันจาเอก  สมโชค  คงอยู 

 ๕๗๐ พันจาเอก  สมปอง  ทองคํา 

 ๕๗๑ พันจาเอก  สมพงษ  กล่ินชมภู 

 ๕๗๒ พันจาเอก  สมภพ  อยูสุข 

 ๕๗๓ พันจาเอก  สมศักดิ์  แกวกัญญา 

 ๕๗๔ พันจาเอก  สมิง  จันทรตอน 

 ๕๗๕ พันจาเอก  สรญา  เสารศิริ 

 ๕๗๖ พันจาเอก  สราวุฒิ  ตั้งมั่น 

 ๕๗๗ พันจาเอก  สราวุธ  ตาปนานนท 

 ๕๗๘ พันจาเอก  สวาง  ไฝเพชร 

 ๕๗๙ พันจาเอก  สัจจา  สุขทัศน 

 ๕๘๐ พันจาเอก  สัตยะ  เรืองขจร 

 ๕๘๑ พันจาเอก  สัธวันส  วงศแยม 

 ๕๘๒ พันจาเอก  สันติ  แกวภู 

 ๕๘๓ พันจาเอก  สันติ  วงคดวงผา 

 ๕๘๔ พันจาเอก  สันติ  สารีสาย 

 ๕๘๕ พันจาเอก  สัมพันธ  เพ็งกลา 

 ๕๘๖ พันจาเอก  สามารถ  โคตสมบัติ 

 ๕๘๗ พันจาเอก  สามารถ  พงศอลงกรณ 

 ๕๘๘ พันจาเอก  สามารถ  พิณทอง 

 ๕๘๙ พันจาเอก  สายัน  ปกเคเต 

 ๕๙๐ พันจาเอก  สายันต  อยูเจริญ 

 ๕๙๑ พันจาเอก  สายันห  ชารีวรรณ 

 ๕๙๒ พันจาเอก  สิทธิชัย  แสงศิริ 

 ๕๙๓ พันจาเอก  สิทธิพงษ  แพทยพิทักษ 

 ๕๙๔ พันจาเอก  สิทธิศักดิ์  พันธเปรม 

 ๕๙๕ พันจาเอก  สิรภพ  ไสยเกื้อ 

 ๕๙๖ พันจาเอก  สุขสรรค  เตนภูษา 

 ๕๙๗ พันจาเอก  สุชีพ  เชิดเกาะ 

 ๕๙๘ พันจาเอก  สุเชนทร  งามเอนก 

 ๕๙๙ พันจาเอก  สุทธิเบศวร  ใจแสน 

 ๖๐๐ พันจาเอก  สุทธิพจน  อุบลแสงเพ็ชร 

 ๖๐๑ พันจาเอก  สุทัศน  จันทรหลา 

 ๖๐๒ พันจาเอก  สุเทพ  แนวเงินดี 

 ๖๐๓ พันจาเอก  สุเทพ  สาเจริญ 

 ๖๐๔ พันจาเอก  สุนทร  มาตํานาน 

 ๖๐๕ พันจาเอก  สุนทร  สุทธิประภา 

 ๖๐๖ พันจาเอก  สุปรีชา  สาลีกุล 

 ๖๐๗ พันจาเอก  สุพจน  กิตติพงษวรกิจ 

 ๖๐๘ พันจาเอก  สุพจน  ประณิธานมงคล 

 ๖๐๙ พันจาเอก  สุภัทร  พวงอยู 

 ๖๑๐ พันจาเอก  สุรชัย  สีพาฤทธิ์ 
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 ๖๑๑ พันจาเอก  สุรชาติ  เผาฉนวน 

 ๖๑๒ พันจาเอก  สุรเดช  เผาฉนวน 

 ๖๑๓ พันจาเอก  สุรวุฒิ  สุจินตาภิรมย 

 ๖๑๔ พันจาเอก  สุรสิทธิ์  ศรีสงคราม 

 ๖๑๕ พันจาเอก  สุริยะ  แทนย้ัง 

 ๖๑๖ พันจาเอก  สุริยะ  ปานนอย 

 ๖๑๗ พันจาเอก  เสฏฐพล  รชตอัครวัฒน 

 ๖๑๘ พันจาเอก  เสถียร  สุนสนาม 

 ๖๑๙ พันจาเอก  โสธร  สันดวง 

 ๖๒๐ พันจาเอก  หนึ่งณัฐวุฒิ  ทิมทอง 

 ๖๒๑ พันจาเอก  แหลม  แสงภักดี 

 ๖๒๒ พันจาเอก  อโณทัย  คงสําราญ 

 ๖๒๓ พันจาเอก  อดิเรก  ผองสวน 

 ๖๒๔ พันจาเอก  อนันต  ขําจันทร 

 ๖๒๕ พันจาเอก  อนันต  จันทรวิจิตร 

 ๖๒๖ พันจาเอก  อนิรุต  ยวงลําใย 

 ๖๒๗ พันจาเอก  อนึ่ง  จินตะกัน 

 ๖๒๘ พันจาเอก  อนุกูล  ศรีออน 

 ๖๒๙ พันจาเอก  อนุชา  การินทร 

 ๖๓๐ พันจาเอก  อนุชา  โสดาวิชิต 

 ๖๓๑ พันจาเอก  อนุทักษ  เชยชม 

 ๖๓๒ พันจาเอก  อนุรักษ  ศรีบุญนาค 

 ๖๓๓ พันจาเอก  อนุศักดิ์  ผาดศรี 

 ๖๓๔ พันจาเอก  อภิชัย  รักษาแดน 

 ๖๓๕ พันจาเอก  อภิชัย  หนูประเสริฐ 

 ๖๓๖ พันจาเอก  อภิชาติ  สิงหเจริญ 

 ๖๓๗ พันจาเอก  อภิชาติ  หลักฐาน 

 ๖๓๘ พันจาเอก  อภิพล  นุชทรวง 

 ๖๓๙ พันจาเอก  อภิรมย  ทองมา 

 ๖๔๐ พันจาเอก  อมรเทพ  เขียวประเสริฐ 

 ๖๔๑ พันจาเอก  อรนพ  ผาเหลา 

 ๖๔๒ พันจาเอก  อรรณพ  พรอมประเสริฐ 

 ๖๔๓ พันจาเอก  อรรถชล  ศรีนอบนอม 

 ๖๔๔ พันจาเอก  อรรถพล  จิตตอักษร 

 ๖๔๕ พันจาเอก  อรรถสิทธิ์  บุญหลง 

 ๖๔๖ พันจาเอก  อรุณ  หาสังข 

 ๖๔๗ พันจาเอก  อลงกรณ  ชั่งดี 

 ๖๔๘ พันจาเอก  อัคฆเดช  สุวรรณดี 

 ๖๔๙ พันจาเอก  อัครเดช  สิทธิรักษ 

 ๖๕๐ พันจาเอก  อัฏฐวัฒน  เครือไชย 

 ๖๕๑ พันจาเอก  อัฐกาญจน  อยูเย็น 

 ๖๕๒ พันจาเอก  อัมพล  คนทัด 

 ๖๕๓ พันจาเอก  อัศวิน  พิมใจ 

 ๖๕๔ พันจาเอก  อาคม  ครูเกษตร 

 ๖๕๕ พันจาเอก  อาคม  ดวงเจริญ 

 ๖๕๖ พันจาเอก  อาคม  วงษจุย 

 ๖๕๗ พันจาเอก  อาทร  คําภิมูล 

 ๖๕๘ พันจาเอก  อานนท  ปานณรงค 

 ๖๕๙ พันจาเอก  อํานาจ  แกวทับทิม 

 ๖๖๐ พันจาเอก  อํานาจ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๖๖๑ พันจาเอก  อิศรา  อวมทิพย 

 ๖๖๒ พันจาเอก  อิสรินทร  สินโพธิ์ 



 หนา   ๑๐๓ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๖๖๓ พันจาเอก  อุดร  เพชรไฝ 

 ๖๖๔ พันจาเอก  อุเทน  สงศรี 

 ๖๖๕ พันจาเอก  อุเทน  สอนวงษา 

 ๖๖๖ พันจาเอก  อุไร  เอี่ยมสะอาด 

 ๖๖๗ พันจาเอก  เอกพล  พ่ึงสุข 

 ๖๖๘ พันจาเอก  เอกราช  อินทวงศ 

 ๖๖๙ พันจาเอก  เอกวัฒน  ทรายหมอ 

 ๖๗๐ พันจาโท  กชณัช  ศรีสุข 

 ๖๗๑ พันจาโท  กิตติพงษ  จันทรโพธิ์ 

 ๖๗๒ พันจาโท  เกียรติศักดิ์  ฉุงนอย 

 ๖๗๓ พันจาโท  จะเด็จ  ถนอมมิตร 

 ๖๗๔ พันจาโท  จํารอง  วงคญาติ 

 ๖๗๕ พันจาโท  จิรกฤต  ธีรธนภิญโญ 

 ๖๗๖ พันจาโท  ชัชพงศ  อารยะวาท 

 ๖๗๗ พันจาโท  ชัยพัฒน  อยูเจริญ 

 ๖๗๘ พันจาโท  ชัยวัฒน  ศรีลาชัย 

 ๖๗๙ พันจาโท  ชัยสิทธิ์  ใยแสง 

 ๖๘๐ พันจาโท  ชาญณรงค  เกิดแพร 

 ๖๘๑ พันจาโท  ชิต  สุภา 

 ๖๘๒ พันจาโท  ณัฐคมน  ตาดทอง 

 ๖๘๓ พันจาโท  ณัฐพล  พ้ืนกระจาง 

 ๖๘๔ พันจาโท  ดํารงคศักดิ์  สรอยศรี 

 ๖๘๕ พันจาโท  ทศพร  ทองศรี 

 ๖๘๖ พันจาโท  ธนกฤต  ศุภมาตร 

 ๖๘๗ พันจาโท  ธนโชติ  วรนาม 

 ๖๘๘ พันจาโท  ธนสาร  ไมจันทรดี 

 ๖๘๙ พันจาโท  ธนัทภัทร  ใจเย็น 

 ๖๙๐ พันจาโท  ธรรมนูญ  นาดอน 

 ๖๙๑ พันจาโท  ธราดล  ออนเกษ 

 ๖๙๒ พันจาโท  ธวัชชัย  ราชูโส 

 ๖๙๓ พันจาโท  ธวัชชัย  อินตะนัย 

 ๖๙๔ พันจาโท  ธัชพิสิษฐ  สักกามาตย 

 ๖๙๕ พันจาโท  ธีระพงษ  เปนสุข 

 ๖๙๖ พันจาโท  นบณภัส  นรพันธ 

 ๖๙๗ พันจาโท  นพเกศ  พลอยเพชร 

 ๖๙๘ พันจาโท  นันทพล  สังขน้ํามนต 

 ๖๙๙ พันจาโท  ปฎิญญาวุฒิ  ครุฑสุวรรณ 

 ๗๐๐ พันจาโท  ปรีชา  ทานะขันธ 

 ๗๐๑ พันจาโท  ปรีชาญ  สุขเปรม 

 ๗๐๒ พันจาโท  ปญญา  คําออนศรี 

 ๗๐๓ พันจาโท  พรชัย  สิงหราช 

 ๗๐๔ พันจาโท  ภากร  อยูพันธ 

 ๗๐๕ พันจาโท  ภูมิศักดิ์  วิภาพรรณ 

 ๗๐๖ พันจาโท  มโณชา  พันจุย 

 ๗๐๗ พันจาโท  มนตรี  นิราราช 

 ๗๐๘ พันจาโท  มนูญกฤต  บังคม 

 ๗๐๙ พันจาโท  รัฐพงษ  วงศสาร 

 ๗๑๐ พันจาโท  ลิขสิทธิ์  ชินไขย 

 ๗๑๑ พันจาโท  วีรชาติ  ทองเขียว 

 ๗๑๒ พันจาโท  วีรพงษ  ศรีมันตะ 

 ๗๑๓ พันจาโท  วีระชัย  บุญศร 

 ๗๑๔ พันจาโท  วีระพงษ  อภัยรุณ 
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 ๗๑๕ พันจาโท  วีระพล  มาโท 

 ๗๑๖ พันจาโท  วีระยุธ  โสภา 

 ๗๑๗ พันจาโท  สนธยา  อางทอง 

 ๗๑๘ พันจาโท  สมทพ  ทองเชื้อ 

 ๗๑๙ พันจาโท  สรายุทธ  ดวนเกตุ 

 ๗๒๐ พันจาโท  สําเภา  วันเพ็ญ 

 ๗๒๑ พันจาโท  สิงหา  สุขภาพ 

 ๗๒๒ พันจาโท  สุพรรณ  ใจหาญ 

 ๗๒๓ พันจาโท  สุรศักดิ์  เซียนพิมาย 

 ๗๒๔ พันจาโท  เสกสิทธิ์  เชษฐา 

 ๗๒๕ พันจาโท  อนุรักษ  อินทรดี 

 ๗๒๖ พันจาโท  อุเทน  สมัยแกว 

 ๗๒๗ พันจาตรี  กองกังวาล  ปฏิเหตุ 

 ๗๒๘ พันจาตรี  กัมพล  โขนงนอย 

 ๗๒๙ พันจาตรี  กิตติศักดิ์  พาชื่นใจ 

 ๗๓๐ พันจาตรี  ไกร  กาโน 

 ๗๓๑ พันจาตรี  คมสัน  ชาวยศ 

 ๗๓๒ พันจาตรี  จักรพงษ  ทองจันดี 

 ๗๓๓ พันจาตรี  จิรพัฒน  ไพรมะรัตน 

 ๗๓๔ พันจาตรี  เจษฎา  งามเมือง 

 ๗๓๕ พันจาตรี  ไชยพิพรรธน  มีจันทร 

 ๗๓๖ พันจาตรี  ณรงคศักดิ์  ผานพินิจ 

 ๗๓๗ พันจาตรี  ณรงค  จามะรี 

 ๗๓๘ พันจาตรี  ณรงค  นิยมสัตย 

 ๗๓๙ พันจาตรี  ไตรวุฒิ  ปุณณสัมฤทธิ์ 

 ๗๔๐ พันจาตรี  ทนงศักดิ์  แตงขาว 

 ๗๔๑ พันจาตรี  ธนกฤต  ขวงทิพย 

 ๗๔๒ พันจาตรี  ธนาวิทย  ศรีทองเพ็ง 

 ๗๔๓ พันจาตรี  ธราพงศ  นุสสติ 

 ๗๔๔ พันจาตรี  ธราวุฒิ  สุริหะ 

 ๗๔๕ พันจาตรี  นพชัย  หยาหยี 

 ๗๔๖ พันจาตรี  นพรัตน  สรรพศรี 

 ๗๔๗ พันจาตรี  นัฐพล  ศิริธร 

 ๗๔๘ พันจาตรี  นิกุล  บุญมี 

 ๗๔๙ พันจาตรี  นิรุตติ์  เพ็งเรือง 

 ๗๕๐ พันจาตรี  บุรินทร  ชมวิเชียร 

 ๗๕๑ พันจาตรี  ปริญญา  ปริงหาดยาย 

 ๗๕๒ พันจาตรี  ปยะพงษ  แชมเฉื่อย 

 ๗๕๓ พันจาตรี  พงศกร  มีประดิษฐ 

 ๗๕๔ พันจาตรี  พงศพันธ  ใจกลา 

 ๗๕๕ พันจาตรี  พัฒนศวรรษ  ดอกรัก 

 ๗๕๖ พันจาตรี  พิชิต  วิริยะหิรัญไพบูลย 

 ๗๕๗ พันจาตรี  ไพเทพ  สายเสนห 

 ๗๕๘ พันจาตรี  ไพวัลย  อุสาพรหม 

 ๗๕๙ พันจาตรี  ไพศาล  ภูแดนแกง 

 ๗๖๐ พันจาตรี  ภรรดร  พุกนอย 

 ๗๖๑ พันจาตรี  ภาคภูมิ  สนธิเกษตริน 

 ๗๖๒ พันจาตรี  ภานุพงศ  ภูตานนท 

 ๗๖๓ พันจาตรี  มานพ  สุขรินทร 

 ๗๖๔ พันจาตรี  มาโนชญ  จงกิติวิโรจน 

 ๗๖๕ พันจาตรี  เมธี  ตาเลิศ 

 ๗๖๖ พันจาตรี  ยุธยา  ทุมนานอก 



 หนา   ๑๐๕ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๗๖๗ พันจาตรี  วันชัย  จินดาดวง 

 ๗๖๘ พันจาตรี  วิทยากร  ทองประทุม 

 ๗๖๙ พันจาตรี  วิไล  ทองทับ 

 ๗๗๐ พันจาตรี  สงคราม  นวลไธสง 

 ๗๗๑ พันจาตรี  สฤษดิ์  แกวชัย 

 ๗๗๒ พันจาตรี  สัญญา  แปงใจ 

 ๗๗๓ พันจาตรี  สาธิต  มโหฬาร 

 ๗๗๔ พันจาตรี  สุพรรณ  มืดอินทร 

 ๗๗๕ พันจาตรี  สุพศิน  นิธิศกําธรกุล 

 ๗๗๖ พันจาตรี  สุรชัย  โกกุล 

 ๗๗๗ พันจาตรี  สุรศักดิ์  บุญสุข 

 ๗๗๘ พันจาตรี  สุรศักดิ์  รัตนเรืองมณี 

 ๗๗๙ พันจาตรี  สุวัฒน  โสภาวารีรัตน 

 ๗๘๐ พันจาตรี  สุวิชาน  เอี๊ยบเจริญ 

 ๗๘๑ พันจาตรี  สุวิทย  แกวเจือ 

 ๗๘๒ พันจาตรี  แสงอรุณ  ศรีพิราม 

 ๗๘๓ พันจาตรี  อภิชาติ  เจริญ 

 ๗๘๔ จาเอก  กชสร  นามสนิท 

 ๗๘๕ จาเอก  กนกศักดิ์  อารุณ 

 ๗๘๖ จาเอก  กรณิศสรณ  พิกุลสารทิศ 

 ๗๘๗ จาเอก  กรฤต  แทนเผือก 

 ๗๘๘ จาเอก  กฤษฎา  ปะทิ 

 ๗๘๙ จาเอก  กฤษฎา  ภิญโญ 

 ๗๙๐ จาเอก  กฤษณศักดิ์  หลาชนม 

 ๗๙๑ จาเอก  กฤษณะ  นอยทิม 

 ๗๙๒ จาเอก  กฤษณะ  พลดงนอก 

 ๗๙๓ จาเอก  กฤษณะ  สารผล 

 ๗๙๔ จาเอก  กฤษณะวงศ  สนประเสริฐ 

 ๗๙๕ จาเอก  กฤษดา  เนตรโรจน 

 ๗๙๖ จาเอก  กฤษดา  วราคํา 

 ๗๙๗ จาเอก  กลาณรงค  เอี่ยมโคกสูง 

 ๗๙๘ จาเอก  กันตภณ  ยามจีน 

 ๗๙๙ จาเอก  กัมปนาท  แสนหาญ 

 ๘๐๐ จาเอก  กาญจณวุฒ  พุฒพวง 

 ๘๐๑ จาเอก  การุญ  พิพิธกุล 

 ๘๐๒ จาเอก  กําชับ  ศิริสวัสดิ์ 

 ๘๐๓ จาเอก  กําชัย  แนนสิงห 

 ๘๐๔ จาเอก  กิตตพณ  ธีรทัศนกุล 

 ๘๐๕ จาเอก  กิตติพงษ  สงเปล่ือง 

 ๘๐๖ จาเอก  กิตติพนธ  แสนหลวง 

 ๘๐๗ จาเอก  กิตติพันธ  ปะปูนไร 

 ๘๐๘ จาเอก  กิตติภพ  แกวลิพอน 

 ๘๐๙ จาเอก  กิตติศักดิ์  ชอบสูงเนิน 

 ๘๑๐ จาเอก  กิตติศักดิ์  บุญรัตน 

 ๘๑๑ จาเอก  กิตติศักดิ์  ยศอาลัย 

 ๘๑๒ จาเอก  กิติพงษ  นุชอุดม 

 ๘๑๓ จาเอก  กีรติ  คําศรี 

 ๘๑๔ จาเอก  เกรียงไกร  อังอํานวยโชค 

 ๘๑๕ จาเอก  เกรียงศักดิ์  เมืองโคตร 

 ๘๑๖ จาเอก  เกรียงศักดิ์  อริยะวงค 

 ๘๑๗ จาเอก  เกียรติวงค  นระมั่ง 

 ๘๑๘ จาเอก  เกียรติศักดิ์  สุดรัมย 



 หนา   ๑๐๖ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๘๑๙ จาเอก  โกมินทร  ใจชอบดี 

 ๘๒๐ จาเอก  โกสินทร  โพนเงิน 

 ๘๒๑ จาเอก  ไกรสร  กรัดศิริ 

 ๘๒๒ จาเอก  ไกรสร  นาวงค 

 ๘๒๓ จาเอก  ไกรสร  สายเสมา 

 ๘๒๔ จาเอก  ขวัญใจ  ไชยลูน 

 ๘๒๕ จาเอก  ขวัญชัย  คลายแปง 

 ๘๒๖ จาเอก  คงเดช  ตินานพ 

 ๘๒๗ จาเอก  คณาวุฒิ  บูรณสรรค 

 ๘๒๘ จาเอก  คทายุทธ  วงษาวิเศษ 

 ๘๒๙ จาเอก  คมกฤช  ธนิกกุล 

 ๘๓๐ จาเอก  ครรชิต  เพ็งจันทร 

 ๘๓๑ จาเอก  จงเจริญ  คงขาว 

 ๘๓๒ จาเอก  จตุพร  กลทิพย 

 ๘๓๓ จาเอก  จรงค  ขุนเดช 

 ๘๓๔ จาเอก  จรัส  ทองสีสุข 

 ๘๓๕ จาเอก  จักกพนธ  บัวทอง 

 ๘๓๖ จาเอก  จักรชัย  เสียงใหญ 

 ๘๓๗ จาเอก  จักรพงษ  คลองการเขียน 

 ๘๓๘ จาเอก  จักรพงษ  นุยขาว 

 ๘๓๙ จาเอก  จักรพงษ  ประทุม 

 ๘๔๐ จาเอก  จักรพงษ  ประทุมคีรี 

 ๘๔๑ จาเอก  จักรพงษ  สิงหนะ 

 ๘๔๒ จาเอก  จักรพงษ  สุวารี 

 ๘๔๓ จาเอก  จักรวาล  สรอยสุข 

 ๘๔๔ จาเอก  จักราวุธ  ณ  รังษี 

 ๘๔๕ จาเอก  จักรินทร  จันทรพราหมณ 

 ๘๔๖ จาเอก  จักรินทร  นิคม 

 ๘๔๗ จาเอก  จักรี  วงคลอม 

 ๘๔๘ จาเอก  จักษุพงษ  ทิมละมอม 

 ๘๔๙ จาเอก  จําเนียร  สมอหอม 

 ๘๕๐ จาเอก  จําลอง  อินทะเสน 

 ๘๕๑ จาเอก  จิตติพล  จิตตหวัง 

 ๘๕๒ จาเอก  จิตรเจริญ  ทองจันทร 

 ๘๕๓ จาเอก  จิติพงษ  รสดี 

 ๘๕๔ จาเอก  จินดา  รัตนวิจิตร 

 ๘๕๕ จาเอก  จิรวัฒน  ชวยบํารุง 

 ๘๕๖ จาเอก  จิรายุส  บุญฤทธิ์ 

 ๘๕๗ จาเอก  จิราวัฒน  เทียนศรีธนโชติ 

 ๘๕๘ จาเอก  จีรศักดิ์  ไทยประดิษฐ 

 ๘๕๙ จาเอก  จีรศักดิ์  นําโชคเจริญ 

 ๘๖๐ จาเอก  จีรศักดิ์  ศรีฐาน 

 ๘๖๑ จาเอก  จีระศักดิ์  ทักวงษศรี 

 ๘๖๒ จาเอก  เจษฎา  ติเยาว 

 ๘๖๓ จาเอก  เจษฎา  ประจําเมือง 

 ๘๖๔ จาเอก  เจษดา  แกวกูล 

 ๘๖๕ จาเอก  ฉกาจ  ผอมเอียด 

 ๘๖๖ จาเอก  ฉลองกรุง  ถาวร 

 ๘๖๗ จาเอก  ฉัตรชัย  เกิดเลห 

 ๘๖๘ จาเอก  ฉัตรชัย  โกสลานนท 

 ๘๖๙ จาเอก  เฉลิมพล  กิมาวะหา 

 ๘๗๐ จาเอก  เฉลิมวุฒิ  ราชเจริญ 



 หนา   ๑๐๗ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๘๗๑ จาเอก  เฉลียว  หินแสงใส 

 ๘๗๒ จาเอก  ชญานทัต  เรือสุวรรณ 

 ๘๗๓ จาเอก  ชนะภัย  ขันติ 

 ๘๗๔ จาเอก  ชนัตถ  โชควิสิทธิชัย 

 ๘๗๕ จาเอก  ชนาสิน  นวลงาม 

 ๘๗๖ จาเอก  ชนินทร  ไตรนาครัตนกุล 

 ๘๗๗ จาเอก  ชนินทร  พลายระหาร 

 ๘๗๘ จาเอก  ชนินทร  สุขวัฒนา 

 ๘๗๙ จาเอก  ชยางกูร  ชาวนา 

 ๘๘๐ จาเอก  ชระวุฒิ  เทพกําแหง 

 ๘๘๑ จาเอก  ชลิต  แกวศรี 

 ๘๘๒ จาเอก  ชลิต  เจนนาวา 

 ๘๘๓ จาเอก  ชลิต  บรรจง 

 ๘๘๔ จาเอก  ชวลิต  ศิริมงคล 

 ๘๘๕ จาเอก  ชัชวาลย  กวางยาว 

 ๘๘๖ จาเอก  ชัชวาลย  บุญยืด 

 ๘๘๗ จาเอก  ชัยชนะ  รินทะระ 

 ๘๘๘ จาเอก  ชัยภัทร  ปานเมฆ 

 ๘๘๙ จาเอก  ชัยยงค  สิงหแสง 

 ๘๙๐ จาเอก  ชัยยศ  ทองสําราญ 

 ๘๙๑ จาเอก  ชัยวัฒน  พลนิตย 

 ๘๙๒ จาเอก  ชัยวัฒน  มาดล 

 ๘๙๓ จาเอก  ชัยวิชิต  สุทธิโสม 

 ๘๙๔ จาเอก  ชัยศรี  ศิลานิล 

 ๘๙๕ จาเอก  ชัยศักดิ์  คําสงคราม 

 ๘๙๖ จาเอก  ชัยสิทธิ์  เลาคา 

 ๘๙๗ จาเอก  ชัยสิทธิ์  เลาฮอ 

 ๘๙๘ จาเอก  ชาญชัย  จันทะคุณ 

 ๘๙๙ จาเอก  ชาญยุทธ  พุกรอด 

 ๙๐๐ จาเอก  ชาญศวัฒ  ปานนุย 

 ๙๐๑ จาเอก  ชาตรี  ชุมเพ็งพันธุ 

 ๙๐๒ จาเอก  ชาตรี  บุตรสาร 

 ๙๐๓ จาเอก  ชาติชาย  มาขุนทด 

 ๙๐๔ จาเอก  ชานนท  ธุระทํา 

 ๙๐๕ จาเอก  ชํานาญ  รอดศิริ 

 ๙๐๖ จาเอก  ชํานาญพงษ  สุขสม 

 ๙๐๗ จาเอก  ชิตพล  บุญประเสริฐ 

 ๙๐๘ จาเอก  ชุมพล  โอภาส 

 ๙๐๙ จาเอก  ชูศักดิ์  แข็งการเขตร 

 ๙๑๐ จาเอก  โชคชัย  หอมกล่ิน 

 ๙๑๑ จาเอก  โชคดี  ดอกสันเทียะ 

 ๙๑๒ จาเอก  ไชยวัฒน  พรดอนกอ 

 ๙๑๓ จาเอก  ไชยันต  สีสอง 

 ๙๑๔ จาเอก  ฐานะ  พุมพฤกษ 

 ๙๑๕ จาเอก  ฐานะพงษ  ปรีดีวงษ 

 ๙๑๖ จาเอก  ฐาปนพงศ  สิริโพธิประภาณ 

 ๙๑๗ จาเอก  ฐาปนา  จันทรมณี 

 ๙๑๘ จาเอก  ฐิติกร  หลาตุย 

 ๙๑๙ จาเอก  ฐิตินัยน  หลุมไพโรจน 

 ๙๒๐ จาเอก  ฐิติพงษ  นพสมบูรณ 

 ๙๒๑ จาเอก  ณฐพล  เพชรประดิษฐ 

 ๙๒๒ จาเอก  ณฐพล  ศรีชัยศักดิ์ 



 หนา   ๑๐๘ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๙๒๓ จาเอก  ณธกร  ธนัทศิริถาวร 

 ๙๒๔ จาเอก  ณรงกร  ศิริแข็ง 

 ๙๒๕ จาเอก  ณรงคชัย  ทองเหม 

 ๙๒๖ จาเอก  ณรงคชัย  แยมศรี 

 ๙๒๗ จาเอก  ณรงคเดช  พรหมหาญ 

 ๙๒๘ จาเอก  ณรงคศักดิ์  จันทรเกษม 

 ๙๒๙ จาเอก  ณรงค  ยุทธศิริโยธิน 

 ๙๓๐ จาเอก  ณรุจน  ศรีราย 

 ๙๓๑ จาเอก  ณฤทธิ์  อําพันธทอง 

 ๙๓๒ จาเอก  ณัครินทร  ทับบุญ 

 ๙๓๓ จาเอก  ณัฎฐกฤต  เรือนนุช 

 ๙๓๔ จาเอก  ณัฐกานต  รอดเจริญ 

 ๙๓๕ จาเอก  ณัฐดนัย  บุญเปล่ียน 

 ๙๓๖ จาเอก  ณัฐนนท  บุญทวี 

 ๙๓๗ จาเอก  ณัฐพงศ  บุญกุลธนวัฒน 

 ๙๓๘ จาเอก  ณัฐพงศ  สากร 

 ๙๓๙ จาเอก  ณัฐพงษ  สวัสดีมี 

 ๙๔๐ จาเอก  ณัฐพงษ  อิ่มผอง 

 ๙๔๑ จาเอก  ณัฐพร  ทวีนาท 

 ๙๔๒ จาเอก  ณัฐพล  ทาพริก 

 ๙๔๓ จาเอก  ณัฐพัชร  เมืองเทศ 

 ๙๔๔ จาเอก  ณัฐพากย  ซุนสุวรรณ 

 ๙๔๕ จาเอก  ณัฐภูมิ  ผูภักดี 

 ๙๔๖ จาเอก  ณัฐวัฒน  จันทรเขียด 

 ๙๔๗ จาเอก  ณัฐวัตร  ราเหม 

 ๙๔๘ จาเอก  ณัฐวุฒิ  ชวยจันทร 

 ๙๔๙ จาเอก  ณัฐวุฒิ  บุญประเสริฐ 

 ๙๕๐ จาเอก  ณัฐวุฒิ  บุศดี 

 ๙๕๑ จาเอก  ณัฐวุฒิ  อินทรารักษ 

 ๙๕๒ จาเอก  ณัฐวุธ  นิลกรม 

 ๙๕๓ จาเอก  ดลพร  พจนาวัลย 

 ๙๕๔ จาเอก  ดํารงคเดช  เล่ียนเพชร 

 ๙๕๕ จาเอก  ดิษฐพงษ  ศรีจันทรกนก 

 ๙๕๖ จาเอก  ดิสกุล  บุญตาม 

 ๙๕๗ จาเอก  ดุจเทวา  เปยมสติ 

 ๙๕๘ จาเอก  เดชชนะ  ชุมละมัย 

 ๙๕๙ จาเอก  เดนชัย  จันนา 

 ๙๖๐ จาเอก  เดนชัย  แจมวิถีเลิศ 

 ๙๖๑ จาเอก  ถวิล  มิใย 

 ๙๖๒ จาเอก  ทชาเดช  อนันตศรี 

 ๙๖๓ จาเอก  ทนงศักดิ์  รุงเรือง 

 ๙๖๔ จาเอก  ทนงศักดิ์  เรือนเงิน 

 ๙๖๕ จาเอก  ทรงพล  ดอกไม 

 ๙๖๖ จาเอก  ทรงพล  เอี่ยมระหงษ 

 ๙๖๗ จาเอก  ทรงยศ  สีจันเพรียว 

 ๙๖๘ จาเอก  ทรงวิทย  ลาเอ็ด 

 ๙๖๙ จาเอก  ทรงวุฒิ  สรประเสริฐ 

 ๙๗๐ จาเอก  ทรงศักดิ์  สุวรรณ 

 ๙๗๑ จาเอก  ทวี  ทรงศิริ 

 ๙๗๒ จาเอก  ทวี  สีปูนนํา 

 ๙๗๓ จาเอก  ทวีวุฒิ  พุทธา 

 ๙๗๔ จาเอก  ทวีศักดิ์  ชูสวาง 



 หนา   ๑๐๙ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๙๗๕ จาเอก  ทวีศักดิ์  สุทธิประทีป 

 ๙๗๖ จาเอก  ทวีศิลป  ย่ิงยงค 

 ๙๗๗ จาเอก  ทศพนธ  มะนะระทา 

 ๙๗๘ จาเอก  ทศพล  นาคะเสถียร 

 ๙๗๙ จาเอก  ทองใบ  เสียงเพราะ 

 ๙๘๐ จาเอก  ทินกร  ทองสีดํา 

 ๙๘๑ จาเอก  ทินกร  เย็นใจ 

 ๙๘๒ จาเอก  ทิพยา  ศรีธาตุ 

 ๙๘๓ จาเอก  ทิวา  แสงสี 

 ๙๘๔ จาเอก  เทวฤทธิ์  จอกเงิน 

 ๙๘๕ จาเอก  เทวัญ  วิโรจนยะกูล 

 ๙๘๖ จาเอก  เทวารัตน  เพชรทมากูล 

 ๙๘๗ จาเอก  เทิดไท  ภูทอง 

 ๙๘๘ จาเอก  ธงชัย  อินทรออน 

 ๙๘๙ จาเอก  ธนกฤต  อนันต 

 ๙๙๐ จาเอก  ธนวัฒน  บุญพรหม 

 ๙๙๑ จาเอก  ธนวัฒน  รักไทย 

 ๙๙๒ จาเอก  ธนะชัย  มายขุนทด 

 ๙๙๓ จาเอก  ธนัชชา  คอนเมือง 

 ๙๙๔ จาเอก  ธนา  วสุนิช 

 ๙๙๕ จาเอก  ธนากร  ทวนไธสง 

 ๙๙๖ จาเอก  ธนาทิตย  ปานเนตร 

 ๙๙๗ จาเอก  ธนารักษ  ทิมกลางดอน 

 ๙๙๘ จาเอก  ธรรมรัตน  บุญชวย 

 ๙๙๙ จาเอก  ธรรมรัตน  อยูเจริญ 

 ๑๐๐๐ จาเอก  ธราธร  เกิดประถม 

 ๑๐๐๑ จาเอก  ธวัชชัย  คุมชนม 

 ๑๐๐๒ จาเอก  ธวัชชัย  จันทรหอม 

 ๑๐๐๓ จาเอก  ธวัชชัย  ย้ิมประดิษฐ 

 ๑๐๐๔ จาเอก  ธวัชชัย  รัตนวิชัย 

 ๑๐๐๕ จาเอก  ธวัชชัย  ราชชาลี 

 ๑๐๐๖ จาเอก  ธวัชชัย  แสงอรุณ 

 ๑๐๐๗ จาเอก  ธวุฒิ  ขวัญออน 

 ๑๐๐๘ จาเอก  ธันวา  คันทรง 

 ๑๐๐๙ จาเอก  ธิติ  แกวนิยม 

 ๑๐๑๐ จาเอก  ธิติพงษ  ชุมพล 

 ๑๐๑๑ จาเอก  ธิรศักดิ์  สีออน 

 ๑๐๑๒ จาเอก  ธีชนะ  ก่ําแกว 

 ๑๐๑๓ จาเอก  ธีรพงศ  หนูจีน 

 ๑๐๑๔ จาเอก  ธีรพงษ  สะกีพันธ 

 ๑๐๑๕ จาเอก  ธีรยุทธ  ภูมิสิงห 

 ๑๐๑๖ จาเอก  ธีรยุทธ  ภูศิลา 

 ๑๐๑๗ จาเอก  ธีรยุทธ  วงษาสินชัย 

 ๑๐๑๘ จาเอก  ธีรวัฒน  มหาหิงส 

 ๑๐๑๙ จาเอก  ธีรวัฒน  ศุภทวีพิพรรธน 

 ๑๐๒๐ จาเอก  ธีรศักดิ์  ขันวิเศษ 

 ๑๐๒๑ จาเอก  ธีรศักดิ์  ไชยแสน 

 ๑๐๒๒ จาเอก  ธีระฉัตร  บุญมาชาติ 

 ๑๐๒๓ จาเอก  ธีระชัย  ประสิทธิ์แพทย 

 ๑๐๒๔ จาเอก  ธีระชาติ  นามมาลา 

 ๑๐๒๕ จาเอก  ธีระพงษ  พรมสิทธิ์ 

 ๑๐๒๖ จาเอก  ธีระพล  กิมาวะหา 



 หนา   ๑๑๐ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๐๒๗ จาเอก  ธีระพันธ  เพียสาร 

 ๑๐๒๘ จาเอก  ธีระยุทธ  ย้ิมเท่ียง 

 ๑๐๒๙ จาเอก  ธีระยุทธ  อาตวงศ 

 ๑๐๓๐ จาเอก  นครินทร  จันทรปลอด 

 ๑๐๓๑ จาเอก  นที  ดุจจานุทัศน 

 ๑๐๓๒ จาเอก  นที  นันชนะ 

 ๑๐๓๓ จาเอก  นที  ปาไมทอง 

 ๑๐๓๔ จาเอก  นที  มั่นคง 

 ๑๐๓๕ จาเอก  นพดล  การบุญ 

 ๑๐๓๖ จาเอก  นพดล  โกศล 

 ๑๐๓๗ จาเอก  นพดล  คงมั่น 

 ๑๐๓๘ จาเอก  นพดล  จําปาทอง 

 ๑๐๓๙ จาเอก  นพดล  สารีวงษ 

 ๑๐๔๐ จาเอก  นพดล  สุวรรณโณ 

 ๑๐๔๑ จาเอก  นพดล  แสงทอง 

 ๑๐๔๒ จาเอก  นพรัตน  บุตรดี 

 ๑๐๔๓ จาเอก  นพรัตน  ไพบูลยธนะชัย 

 ๑๐๔๔ จาเอก  นรชัย  บานเนิน 

 ๑๐๔๕ จาเอก  นรเศรษฐ  รุกขชาติ 

 ๑๐๔๖ จาเอก  นรินทร  เจริญกิจกังวาน 

 ๑๐๔๗ จาเอก  นรินทร  สองเมือง 

 ๑๐๔๘ จาเอก  นฤพนธ  แสงไทย 

 ๑๐๔๙ จาเอก  นวพล  ทองทิพย 

 ๑๐๕๐ จาเอก  นัฐวุธ  สุรินราช 

 ๑๐๕๑ จาเอก  นัธวุฒิ  จันดี 

 ๑๐๕๒ จาเอก  นันทวัฒ  พุทธิหนอย 

 ๑๐๕๓ จาเอก  นันทวัฒน  เข็มคง 

 ๑๐๕๔ จาเอก  นันทวัฒน  ผูเรืองทรัพย 

 ๑๐๕๕ จาเอก  นันธชัย  ขนานแข็ง 

 ๑๐๕๖ จาเอก  นาวา  ผุยโสภา 

 ๑๐๕๗ จาเอก  นาวิน  ดิดสาคร 

 ๑๐๕๘ จาเอก  นาวี  เชื้ออาว 

 ๑๐๕๙ จาเอก  นําโชค  ศรีพิลา 

 ๑๐๖๐ จาเอก  นิกร  ทองจอก 

 ๑๐๖๑ จาเอก  นิกร  เสือซอนพงษ 

 ๑๐๖๒ จาเอก  นิคม  กุลเวียง 

 ๑๐๖๓ จาเอก  นิคม  จันทรเหลาหลวง 

 ๑๐๖๔ จาเอก  นิพนธิ์  ทูลพุทธา 

 ๑๐๖๕ จาเอก  นิพนธ  ภิญโญ 

 ๑๐๖๖ จาเอก  นิพนธ  วงษทอง 

 ๑๐๖๗ จาเอก  นิรันดร  เกิดสมพงษ 

 ๑๐๖๘ จาเอก  นิรันต  ฆังคัสสะ 

 ๑๐๖๙ จาเอก  นิรุฒิ  โพธิจักร 

 ๑๐๗๐ จาเอก  นิรุตติ  ชวงกลาง 

 ๑๐๗๑ จาเอก  นิรุธ  มูลแกน 

 ๑๐๗๒ จาเอก  นิวัฒน  นามแกว 

 ๑๐๗๓ จาเอก  นุกูล  หนอยอาย 

 ๑๐๗๔ จาเอก  บดินทร  เหลืองประเสริฐ 

 ๑๐๗๕ จาเอก  บรรณสาร  เสือสุวรรณ 

 ๑๐๗๖ จาเอก  บรรดาศักดิ์  ทวยทน 

 ๑๐๗๗ จาเอก  บรรดิษฐ  เพ็ชรรัตน 

 ๑๐๗๘ จาเอก  บรรทวน  บุญยเศรษฐ 



 หนา   ๑๑๑ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๐๗๙ จาเอก  บรรพต  นุชคุม 

 ๑๐๘๐ จาเอก  บริสุทธิ์  พุมงาม 

 ๑๐๘๑ จาเอก  บัญชา  จันดีทม 

 ๑๐๘๒ จาเอก  บัญชา  จันทรพุฒ 

 ๑๐๘๓ จาเอก  บัญชา  เพ็งระวะ 

 ๑๐๘๔ จาเอก  บัณฑิต  ศรีวัฒนานนท 

 ๑๐๘๕ จาเอก  บัณฑิตย  พลยาง 

 ๑๐๘๖ จาเอก  บุญชัย  เตียธงชัย 

 ๑๐๘๗ จาเอก  บุญโชค  บุญหลา 

 ๑๐๘๘ จาเอก  บุญญรัตน  สีลานันท 

 ๑๐๘๙ จาเอก  บุญญา  อันสีแกว 

 ๑๐๙๐ จาเอก  บุญพิทัก  ซุยกระเดื่อง 

 ๑๐๙๑ จาเอก  บุญมา  พันมานิมิตร 

 ๑๐๙๒ จาเอก  บุญมี  ทองวัฒน 

 ๑๐๙๓ จาเอก  บุญรอด  เกิดผล 

 ๑๐๙๔ จาเอก  บุญเรือง  ปลอดทอง 

 ๑๐๙๕ จาเอก  บุญสิน  คําภูงา 

 ๑๐๙๖ จาเอก  เบญจพล  สังขทอง 

 ๑๐๙๗ จาเอก  ปกรณเกียรติ  ชูแกว 

 ๑๐๙๘ จาเอก  ปกรณสมิทธิ์  เกียรติสุขิตกุล 

 ๑๐๙๙ จาเอก  ปฏิมากร  โมลี 

 ๑๑๐๐ จาเอก  ปนัฐพงษ  สุวรรณ 

 ๑๑๐๑ จาเอก  ปภังกร  โคจรสถาน 

 ๑๑๐๒ จาเอก  ปภาวิน  รับรอง 

 ๑๑๐๓ จาเอก  ปรเมศวร  สุนประชา 

 ๑๑๐๔ จาเอก  ประกาศิต  หงษประดับ 

 ๑๑๐๕ จาเอก  ประกิจ  กับรัมย 

 ๑๑๐๖ จาเอก  ประกิจ  เสือชม 

 ๑๑๐๗ จาเอก  ประครอง  สิงหนาครอง 

 ๑๑๐๘ จาเอก  ประจวบ  ภูชนะศรี 

 ๑๑๐๙ จาเอก  ประจักษ  สระ 

 ๑๑๑๐ จาเอก  ประทีป  ศรีจันทรดี 

 ๑๑๑๑ จาเอก  ประเทศ  จําปาทัศน 

 ๑๑๑๒ จาเอก  ประพันธ  ชูชอแกว 

 ๑๑๑๓ จาเอก  ประภากร  แสนสุริย 

 ๑๑๑๔ จาเอก  ประมวล  คํามงคุณ 

 ๑๑๑๕ จาเอก  ประมวล  ศรีราตรี 

 ๑๑๑๖ จาเอก  ประมาณ  ไทยแท 

 ๑๑๑๗ จาเอก  ประวัติ  ศรีสาพันธ 

 ๑๑๑๘ จาเอก  ประสิทธิ์  คํามรรค 

 ๑๑๑๙ จาเอก  ประสิทธิ์  บํารุงรส 

 ๑๑๒๐ จาเอก  ประสิทธิ์  ภูหงษ 

 ๑๑๒๑ จาเอก  ประเสริฐ  เกไธสง 

 ๑๑๒๒ จาเอก  ปราจีน  ทิวทองทัศน 

 ๑๑๒๓ จาเอก  ปราโมทย  เข็มเพ็ชร 

 ๑๑๒๔ จาเอก  ปราโมทย  วงศสงวน 

 ๑๑๒๕ จาเอก  ปราโมทย  วรรณจันทร 

 ๑๑๒๖ จาเอก  ปรีชา  รสหอม 

 ๑๑๒๗ จาเอก  ปรีชา  รัตนมารค 

 ๑๑๒๘ จาเอก  ปองพล  กลอมภิรมย 

 ๑๑๒๙ จาเอก  ปญญา  จารนาเพียง 

 ๑๑๓๐ จาเอก  ปญญา  ใจดี 



 หนา   ๑๑๒ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๑๓๑ จาเอก  ปญญา  เสียงกลอม 

 ๑๑๓๒ จาเอก  ปญญาพล  พลกุลภักดี 

 ๑๑๓๓ จาเอก  ปานเงิน  บุญสีลา 

 ๑๑๓๔ จาเอก  ปยวิทย  สังขทอง 

 ๑๑๓๕ จาเอก  ปยะพงค  ขูดแกว 

 ๑๑๓๖ จาเอก  ปยะพงศ  คงมั่น 

 ๑๑๓๗ จาเอก  ปยะพงษ  จริตกลา 

 ๑๑๓๘ จาเอก  ปยะพล  ล้ิมลิขิตอักษร 

 ๑๑๓๙ จาเอก  ปยะอนันต  คงอรุณ 

 ๑๑๔๐ จาเอก  ปุณพจน  บุญยุภู 

 ๑๑๔๑ จาเอก  เปยมศักดิ์  เปยมโต 

 ๑๑๔๒ จาเอก  ผจญศึก  ปญญาสิงห 

 ๑๑๔๓ จาเอก  พงศกร  เกื้อกูล 

 ๑๑๔๔ จาเอก  พงศกร  จันทรสุวรรณ 

 ๑๑๔๕ จาเอก  พงศกร  ดวงรักษา 

 ๑๑๔๖ จาเอก  พงศชัย  เหลืองออน 

 ๑๑๔๗ จาเอก  พงศธร  แกวกัญจะ 

 ๑๑๔๘ จาเอก  พงศปณต  สังขสา 

 ๑๑๔๙ จาเอก  พงษพสิษฐ  ลําเจียก 

 ๑๑๕๐ จาเอก  พงษเพชร  วันทา 

 ๑๑๕๑ จาเอก  พงษศักดิ์  นาคเขียว 

 ๑๑๕๒ จาเอก  พงษศักดิ์  น้ําสุวรรณ 

 ๑๑๕๓ จาเอก  พชร  จุยเจริญ 

 ๑๑๕๔ จาเอก  พชรพล  โอปน 

 ๑๑๕๕ จาเอก  พดลเกียรติ  ปุจฉาการ 

 ๑๑๕๖ จาเอก  พยอม  ถนอมเล็ก 

 ๑๑๕๗ จาเอก  พรชัย  พุทธรักษา 

 ๑๑๕๘ จาเอก  พรชัย  รัตนพันธ 

 ๑๑๕๙ จาเอก  พรเทพ  ตาบโกศัย 

 ๑๑๖๐ จาเอก  พรเทพ  นิจชิน 

 ๑๑๖๑ จาเอก  พรนิมิต  ปานชาลี 

 ๑๑๖๒ จาเอก  พรมศร  เหมือนแกว 

 ๑๑๖๓ จาเอก  พรรลพ  ประพรมมา 

 ๑๑๖๔ จาเอก  พรเลิศ  ศรีเสงี่ยม 

 ๑๑๖๕ จาเอก  พฤตินัย  สุหา 

 ๑๑๖๖ จาเอก  พลวรรธน  บุญมา 

 ๑๑๖๗ จาเอก  พลากร  อรามศรี 

 ๑๑๖๘ จาเอก  พลาภพ  ประทุมวัน 

 ๑๑๖๙ จาเอก  พลายุทธ  บุญโกย 

 ๑๑๗๐ จาเอก  พอเจต  แยมทับ 

 ๑๑๗๑ จาเอก  พัชรพล  สวางแกว 

 ๑๑๗๒ จาเอก  พัฒนพงษ  ไกรเพชร 

 ๑๑๗๓ จาเอก  พันธุวศิน  ศรีมาลา 

 ๑๑๗๔ จาเอก  พัลลภ  สิงทองหอม 

 ๑๑๗๕ จาเอก  พิชิต  ภูดวงเดือน 

 ๑๑๗๖ จาเอก  พิชิต  เสาศิริ 

 ๑๑๗๗ จาเอก  พิเชษฐ  ใจสวาง 

 ๑๑๗๘ จาเอก  พิเชษฐ  ทับสุข 

 ๑๑๗๙ จาเอก  พิเชษฐ  เยาวสิทธิ 

 ๑๑๘๐ จาเอก  พิทักษ  กลางจันทา 

 ๑๑๘๑ จาเอก  พิเทน  จารัตน 

 ๑๑๘๒ จาเอก  พินิจ  พรมรัตน 



 หนา   ๑๑๓ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๑๘๓ จาเอก  พิบูลย  ทองมอญ 

 ๑๑๘๔ จาเอก  พิริยะ  บุญตาระวะ 

 ๑๑๘๕ จาเอก  พิศุทธิ์  พุกรัตน 

 ๑๑๘๖ จาเอก  พิษณุ  แกวหลาแสง 

 ๑๑๘๗ จาเอก  พิษณุ  หมื่นศรี 

 ๑๑๘๘ จาเอก  พิษณุ  อะมุลราช 

 ๑๑๘๙ จาเอก  พิษณุพงษ  เหยียดรัมย 

 ๑๑๙๐ จาเอก  พีระยุทธ  สวัสดิภูมิ 

 ๑๑๙๑ จาเอก  พีระวัฒน  รัตนบุรม 

 ๑๑๙๒ จาเอก  พุทธา  คําศรี 

 ๑๑๙๓ จาเอก  พูนศักดิ์  สําอางค 

 ๑๑๙๔ จาเอก  เพ่ิมพงศ  เรืองจันทร 

 ๑๑๙๕ จาเอก  ไพฑูรย  ขาทิพยพาที 

 ๑๑๙๖ จาเอก  ไพฑูรย  สุดกังวาน 

 ๑๑๙๗ จาเอก  ไพบูรณ  ดุระยับ 

 ๑๑๙๘ จาเอก  ไพรวัลย  แทงมณี 

 ๑๑๙๙ จาเอก  ไพรวัลย  อินตระกูล 

 ๑๒๐๐ จาเอก  ไพโรจน  ขาวแกว 

 ๑๒๐๑ จาเอก  ไพโรจน  บุญเต็ม 

 ๑๒๐๒ จาเอก  ไพโรจน  สาททอง 

 ๑๒๐๓ จาเอก  ไพโรจน  ไสวเวียง 

 ๑๒๐๔ จาเอก  ไพวรรณ  คําลือชัย 

 ๑๒๐๕ จาเอก  ไพวัลย  ดวงบุบผา 

 ๑๒๐๖ จาเอก  ไพศาล  มณีเจริญ 

 ๑๒๐๗ จาเอก  ไพสิฐศักดิ์  บุนนาค 

 ๑๒๐๘ จาเอก  ภพพล  เหมือนสวัสดิ์ 

 ๑๒๐๙ จาเอก  ภราดร  มาศภูมิ 

 ๑๒๑๐ จาเอก  ภัทรพล  ออนสําเนียง 

 ๑๒๑๑ จาเอก  ภัทรวุฒิ  ดวงเที่ยง 

 ๑๒๑๒ จาเอก  ภัทรเวศ  วิสุทธิรัตน 

 ๑๒๑๓ จาเอก  ภาคภูมิ  พุฒิตรีภูมิ 

 ๑๒๑๔ จาเอก  ภาณุวัฒน  บุญปก 

 ๑๒๑๕ จาเอก  ภานุพงษ  เองฉวน 

 ๑๒๑๖ จาเอก  ภิญโญ  น้ําจันทร 

 ๑๒๑๗ จาเอก  ภิญโญ  มุยนอย 

 ๑๒๑๘ จาเอก  ภิญโญวิทย  โพธิ์หมื่น 

 ๑๒๑๙ จาเอก  ภูชิต  จิตตธรรม 

 ๑๒๒๐ จาเอก  ภูมินท  เจริญธรรม 

 ๑๒๒๑ จาเอก  ภูวดล  ทองปญญา 

 ๑๒๒๒ จาเอก  ภูวดล  สําราญเนตร 

 ๑๒๒๓ จาเอก  ภูวนัย  ชัยพล 

 ๑๒๒๔ จาเอก  มงคล  ผสมทรัพย 

 ๑๒๒๕ จาเอก  มงคล  เหลาหอม 

 ๑๒๒๖ จาเอก  มณฑล  ปองกัน 

 ๑๒๒๗ จาเอก  มณฑล  สุขวงศ 

 ๑๒๒๘ จาเอก  มณเทียร  ปดชาเขียว 

 ๑๒๒๙ จาเอก  มนตรี  แกวประดับ 

 ๑๒๓๐ จาเอก  มนตรี  ขันทะสีมา 

 ๑๒๓๑ จาเอก  มนตรี  ชางใหญ 

 ๑๒๓๒ จาเอก  มนตรี  ภูผานิล 

 ๑๒๓๓ จาเอก  มนศักดิ์  ใจแปน 

 ๑๒๓๔ จาเอก  มนูญ  นามเกษ 



 หนา   ๑๑๔ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๒๓๕ จาเอก  มนูญ  โยยรัมย 

 ๑๒๓๖ จาเอก  มานพ  ศรีนะ 

 ๑๒๓๗ จาเอก  มานิต  ขวาโยธา 

 ๑๒๓๘ จาเอก  มาโนชย  ศรีศุภกูล 

 ๑๒๓๙ จาเอก  มารุต  ดอกมะลิปา 

 ๑๒๔๐ จาเอก  เมธานนท  สุขประเสริฐ 

 ๑๒๔๑ จาเอก  เมธี  โตชมบุญ 

 ๑๒๔๒ จาเอก  ยงยุทธ  พุทธคู 

 ๑๒๔๓ จาเอก  ยงยุทธ  ยะพงค 

 ๑๒๔๔ จาเอก  ยงยุทธ  สมแกว 

 ๑๒๔๕ จาเอก  ยศดนัย  ธีรปญญาวุฒิกุล 

 ๑๒๔๖ จาเอก  ยศวีร  แจงกิจ 

 ๑๒๔๗ จาเอก  ยุทธการ  คะเนนอก 

 ๑๒๔๘ จาเอก  ยุทธจรรก  หัตถกอง 

 ๑๒๔๙ จาเอก  ยุทธณา  พรมสังข 

 ๑๒๕๐ จาเอก  ยุทธนา  คนแรงดี 

 ๑๒๕๑ จาเอก  ยุทธนา  สืบสา 

 ๑๒๕๒ จาเอก  ยุทธพงษ  ภูถาวร 

 ๑๒๕๓ จาเอก  ยุทธภูมิ  ปลอดสมบูรณ 

 ๑๒๕๔ จาเอก  ยุทธศิลป  โสสุย 

 ๑๒๕๕ จาเอก  ยุวะสันต  ปะกายะ 

 ๑๒๕๖ จาเอก  โยธิน  โกศล 

 ๑๒๕๗ จาเอก  โยธิน  หัสคุณ 

 ๑๒๕๘ จาเอก  รชต  ออนศรี 

 ๑๒๕๙ จาเอก  รณกฤต  คําประสงค 

 ๑๒๖๐ จาเอก  รณยุทธ  ฝายคําตา 

 ๑๒๖๑ จาเอก  รเมศ  พรมเสนา 

 ๑๒๖๒ จาเอก  ระพีพัฒน  พงษทรัพย 

 ๑๒๖๓ จาเอก  รังสรรค  ปแกว 

 ๑๒๖๔ จาเอก  รังสฤษฎ  ดีมงคล 

 ๑๒๖๕ จาเอก  รัชกร  โฮมราช 

 ๑๒๖๖ จาเอก  รัชกฤช  โสมขันเงิน 

 ๑๒๖๗ จาเอก  รัฐวุฒิ  วรนาม 

 ๑๒๖๘ จาเอก  รัตนชัย  งาวทอง 

 ๑๒๖๙ จาเอก  รัตนชัย  เลงสีสัน 

 ๑๒๗๐ จาเอก  ราชัน  ศรีบุบผา 

 ๑๒๗๑ จาเอก  ราชันย  แกวบุญเรือง 

 ๑๒๗๒ จาเอก  ราเมศ  แตงมณี 

 ๑๒๗๓ จาเอก  เรวัตน  มากคง 

 ๑๒๗๔ จาเอก  เรืองยศ  ราชนุเคราะห 

 ๑๒๗๕ จาเอก  ฤทธิรณ  ภักดีศรี 

 ๑๒๗๖ จาเอก  ลักษ  ศรินันท 

 ๑๒๗๗ จาเอก  ลือชัย  สิมากรณ 

 ๑๒๗๘ จาเอก  เลิศฤทธิ์  อินทรบุตร 

 ๑๒๗๙ จาเอก  วงศกร  เสนศิลา 

 ๑๒๘๐ จาเอก  วงศพิพัฒน  ศรณะเนตร 

 ๑๒๘๑ จาเอก  วชิระ  องคยา 

 ๑๒๘๒ จาเอก  วรงค  จันทรสาย 

 ๑๒๘๓ จาเอก  วรพงศ  เทียนทอง 

 ๑๒๘๔ จาเอก  วรพรต  เนินชัย 

 ๑๒๘๕ จาเอก  วรพัฒน  คณะอนันต 

 ๑๒๘๖ จาเอก  วรยุทธ  สุราษฎร 



 หนา   ๑๑๕ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๒๘๗ จาเอก  วรยุทธ  เอกปชชา 

 ๑๒๘๘ จาเอก  วรวรรณ  ฉงสกุล 

 ๑๒๘๙ จาเอก  วรวุฒิ  ขวานแจม 

 ๑๒๙๐ จาเอก  วรวุธ  วงษสกุล 

 ๑๒๙๑ จาเอก  วรากร  การินทา 

 ๑๒๙๒ จาเอก  วราวุฒิ  ไกกี 

 ๑๒๙๓ จาเอก  วราวุธ  ทองอําไพ 

 ๑๒๙๔ จาเอก  วริทธิ์นันท  เพียชอ 

 ๑๒๙๕ จาเอก  วริทธิ์พล  วัฒนา 

 ๑๒๙๖ จาเอก  วสันตชัย  แฟนพิมาย 

 ๑๒๙๗ จาเอก  วสันต  ไชยมงคล 

 ๑๒๙๘ จาเอก  วสันต  มีกง 

 ๑๒๙๙ จาเอก  วสันต  สุกใส 

 ๑๓๐๐ จาเอก  วัชรพงค  ตลับทอง 

 ๑๓๐๑ จาเอก  วัชรพล  อําโพธิ์ศรี 

 ๑๓๐๒ จาเอก  วัชระ  เจริญศิริ 

 ๑๓๐๓ จาเอก  วัชระ  สามล 

 ๑๓๐๔ จาเอก  วัชระ  สุดถิน 

 ๑๓๐๕ จาเอก  วัชระ  โอนทอง 

 ๑๓๐๖ จาเอก  วัชระพงษ  เหงาเกษ 

 ๑๓๐๗ จาเอก  วัชรินทร  ใจจันทร 

 ๑๓๐๘ จาเอก  วัชรินทร  โสตะวงค 

 ๑๓๐๙ จาเอก  วัฒนชัย  เหล่ียมจัตุรัส 

 ๑๓๑๐ จาเอก  วันชัย  กลาหาญ 

 ๑๓๑๑ จาเอก  วันชัย  กานพู 

 ๑๓๑๒ จาเอก  วารี  เกื้อกาญจน 

 ๑๓๑๓ จาเอก  วาสนา  บุตรเทศ 

 ๑๓๑๔ จาเอก  วิฆเนศ  ถนอมเมือง 

 ๑๓๑๕ จาเอก  วิจิตร  สีมารักษ 

 ๑๓๑๖ จาเอก  วิชัย  ขุนไกรวงศ 

 ๑๓๑๗ จาเอก  วิชาญ  พวงกุดั่น 

 ๑๓๑๘ จาเอก  วิชิต  ชุมแดง 

 ๑๓๑๙ จาเอก  วิเชียร  จันสูง 

 ๑๓๒๐ จาเอก  วิเชียร  มะธิมาปะเข 

 ๑๓๒๑ จาเอก  วิญู  อินทรจันทร 

 ๑๓๒๒ จาเอก  วิฑูรย  ชูจิตร 

 ๑๓๒๓ จาเอก  วิฑูรย  พลนารุด 

 ๑๓๒๔ จาเอก  วิฑูรย  แสงฤทธิ์เดช 

 ๑๓๒๕ จาเอก  วิทยา  โกษาทอง 

 ๑๓๒๖ จาเอก  วิทยา  บุญนาวงษ 

 ๑๓๒๗ จาเอก  วิทวัส  ชื่นชม 

 ๑๓๒๘ จาเอก  วิทูร  หลาวเงิน 

 ๑๓๒๙ จาเอก  วินัย  ทองอวม 

 ๑๓๓๐ จาเอก  วิรชล  บุราณเกา 

 ๑๓๓๑ จาเอก  วิรวุธ  คิดรอบ 

 ๑๓๓๒ จาเอก  วิระพล  แกวสีหาบุตร 

 ๑๓๓๓ จาเอก  วิรัตน  จ่ันธรรม 

 ๑๓๓๔ จาเอก  วิโรจน  พิเศษสุทธิกุล 

 ๑๓๓๕ จาเอก  วิวัฒน  จินโกษ 

 ๑๓๓๖ จาเอก  วิวัฒน  ศรีสันเทียะ 

 ๑๓๓๗ จาเอก  วิศิษฏ  ศรีกาญจน 

 ๑๓๓๘ จาเอก  วิษณุพล  จ่ันทอง 



 หนา   ๑๑๖ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๓๓๙ จาเอก  วิสณุกรณ  ชัยสาร 

 ๑๓๔๐ จาเอก  วิสันต  ศรีสมบัติ 

 ๑๓๔๑ จาเอก  วีรชัย  แจมกระจาง 

 ๑๓๔๒ จาเอก  วีรชัย  พรหมชาติ 

 ๑๓๔๓ จาเอก  วีรยุทธ  อัญฤๅชัย 

 ๑๓๔๔ จาเอก  วีระ  วงศทองนิล 

 ๑๓๔๕ จาเอก  วีระ  วิริยะรัตนพร 

 ๑๓๔๖ จาเอก  วีระกาล  รอดไสว 

 ๑๓๔๗ จาเอก  วีระชน  สีคาม 

 ๑๓๔๘ จาเอก  วีระชัย  จิตเสโณ 

 ๑๓๔๙ จาเอก  วีระเดช  ลัดดากลม 

 ๑๓๕๐ จาเอก  วีระพงษ  คชายุทธ 

 ๑๓๕๑ จาเอก  วีระพงษ  เงินศรีสิทธิ์ 

 ๑๓๕๒ จาเอก  วีระพงษ  วิใจ 

 ๑๓๕๓ จาเอก  วีระพงษ  สุนทรแต 

 ๑๓๕๔ จาเอก  วีระยุทธ  ตอมกระโทก 

 ๑๓๕๕ จาเอก  วีระวัฒน  แจมพงษ 

 ๑๓๕๖ จาเอก  วีระวัฒน  สุวรรณกรณ 

 ๑๓๕๗ จาเอก  วีระศักดิ์  ทองโพธิ์ 

 ๑๓๕๘ จาเอก  วุฒิชัย  ไชยวงษ 

 ๑๓๕๙ จาเอก  วุฒินันท  กองไธสง 

 ๑๓๖๐ จาเอก  วุธิศักดิ์  ดานอย 

 ๑๓๖๑ จาเอก  เวท  ชาววังเย็น 

 ๑๓๖๒ จาเอก  ไวยวุฒิ  หมวดทองแกว 

 ๑๓๖๓ จาเอก  ศรัณย  ฤทธิอินทร 

 ๑๓๖๔ จาเอก  ศรายุทธ  เขียวแพร 

 ๑๓๖๕ จาเอก  ศรายุทธ  ชัยกุนา 

 ๑๓๖๖ จาเอก  ศรายุทธ  แยมสมุทร 

 ๑๓๖๗ จาเอก  ศราวุฒิ  ซองเหล็กนอก 

 ๑๓๖๘ จาเอก  ศราวุธ  ตันเจริญ 

 ๑๓๖๙ จาเอก  ศราวุธ  พิมพา 

 ๑๓๗๐ จาเอก  ศราวุธ  อางเงิน 

 ๑๓๗๑ จาเอก  ศศิพงษ  เกิดทรัพย 

 ๑๓๗๒ จาเอก  ศักดา  เกิดสกุล 

 ๑๓๗๓ จาเอก  ศักดิ์ชัย  โตะเส็น 

 ๑๓๗๔ จาเอก  ศักดิ์ชัย  สารธิราช 

 ๑๓๗๕ จาเอก  ศักดิ์ชาย  ชูเมือง 

 ๑๓๗๖ จาเอก  ศักดิ์  ศรีเกษ 

 ๑๓๗๗ จาเอก  ศิริชัย  ตะเภาพงษ 

 ๑๓๗๘ จาเอก  ศิริชัย  มงคลสุข 

 ๑๓๗๙ จาเอก  ศิริพงศ  เมฆนิติ 

 ๑๓๘๐ จาเอก  ศิริวัฒน  สวัสดิ์รัมย 

 ๑๓๘๑ จาเอก  ศิวกร  สรอยทอง 

 ๑๓๘๒ จาเอก  ศิวกร  หัสโร 

 ๑๓๘๓ จาเอก  ศุภกร  แสงทับทิม 

 ๑๓๘๔ จาเอก  ศุภกานต  สายแกว 

 ๑๓๘๕ จาเอก  ศุภชัย  กุลอาจศรี 

 ๑๓๘๖ จาเอก  ศุภชัย  ขจรฟุง 

 ๑๓๘๗ จาเอก  ศุภชัย  ขําทรัพย 

 ๑๓๘๘ จาเอก  ศุภชัย  เทพบุรี 

 ๑๓๘๙ จาเอก  ศุภชัย  พรมเทพ 

 ๑๓๙๐ จาเอก  ศุภชัย  โยธาภิรมย 



 หนา   ๑๑๗ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๓๙๑ จาเอก  ศุภชัย  รินทรามี 

 ๑๓๙๒ จาเอก  ศุภชัย  สุกใส 

 ๑๓๙๓ จาเอก  ศุภพงศ  พรมเรือน 

 ๑๓๙๔ จาเอก  เศรษฐา  โทพิลา 

 ๑๓๙๕ จาเอก  สกล  นิ่มนวล 

 ๑๓๙๖ จาเอก  สกล  อุนจังหาร 

 ๑๓๙๗ จาเอก  สงกรานต  อาจจิต 

 ๑๓๙๘ จาเอก  สงเสริม  อินทะสอน 

 ๑๓๙๙ จาเอก  สถาพร  เขียวทอง 

 ๑๔๐๐ จาเอก  สถาพร  วิชายะ 

 ๑๔๐๑ จาเอก  สถิตยพงษ  ปรีสวิง 

 ๑๔๐๒ จาเอก  สถิตย  สุดฉิม 

 ๑๔๐๓ จาเอก  สนทยา  แกวโพธิ์ 

 ๑๔๐๔ จาเอก  สมเกียรติ  ทรัพยประเสริฐ 

 ๑๔๐๕ จาเอก  สมคิด  ชํานิกุล 

 ๑๔๐๖ จาเอก  สมคิด  พิลาจันทร 

 ๑๔๐๗ จาเอก  สมจิตร  หงษสกุล 

 ๑๔๐๘ จาเอก  สมชัย  วชิรชัยชาญ 

 ๑๔๐๙ จาเอก  สมชาติ  ฝอยทองตะคุ 

 ๑๔๑๐ จาเอก  สมชาย  แกวยก 

 ๑๔๑๑ จาเอก  สมชาย  เจริญทรัพย 

 ๑๔๑๒ จาเอก  สมโชค  เที่ยวแสวง 

 ๑๔๑๓ จาเอก  สมนึก  จินดารัตน 

 ๑๔๑๔ จาเอก  สมนึก  สีโสภา 

 ๑๔๑๕ จาเอก  สมบัติ  ชูชื่น 

 ๑๔๑๖ จาเอก  สมบูรณ  วาสี 

 ๑๔๑๗ จาเอก  สมปอง  คําอินทร 

 ๑๔๑๘ จาเอก  สมปอง  ทองลวน 

 ๑๔๑๙ จาเอก  สมพงศ  นาคประดับ 

 ๑๔๒๐ จาเอก  สมพงษ  นาคโชติ 

 ๑๔๒๑ จาเอก  สมพร  ปฏิโก 

 ๑๔๒๒ จาเอก  สมพร  ราษฎรดี 

 ๑๔๒๓ จาเอก  สมพร  อยูมั่น 

 ๑๔๒๔ จาเอก  สมภพ  โพธิ์จินดา 

 ๑๔๒๕ จาเอก  สมภพ  สังขเพ็ง 

 ๑๔๒๖ จาเอก  สมโภช  แกวบุบผา 

 ๑๔๒๗ จาเอก  สมโภช  เขื่อนอาย 

 ๑๔๒๘ จาเอก  สมโภช  นอยมณี 

 ๑๔๒๙ จาเอก  สมมาศ  เขียนสวรรค 

 ๑๔๓๐ จาเอก  สมศักดิ์  ทรบูรพา 

 ๑๔๓๑ จาเอก  สรไกร  ค้ําคูณ 

 ๑๔๓๒ จาเอก  สรพงษ  โอทาน 

 ๑๔๓๓ จาเอก  สรยุทธ  ชุมชื่น 

 ๑๔๓๔ จาเอก  สราวุฒิ  ดีรัศมี 

 ๑๔๓๕ จาเอก  สราวุฒิ  บรรลือทรัพย 

 ๑๔๓๖ จาเอก  สราวุธ  สุขสําราญ 

 ๑๔๓๗ จาเอก  สวัสดิ์  แปนเหลือ 

 ๑๔๓๘ จาเอก  สวาง  บัวลอย 

 ๑๔๓๙ จาเอก  สหชาติ  ราชพิทักษ 

 ๑๔๔๐ จาเอก  สหบดี  พานารถ 

 ๑๔๔๑ จาเอก  สหัส  กระชั้นกลาง 

 ๑๔๔๒ จาเอก  สัญญา  ละเอียด 



 หนา   ๑๑๘ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๔๔๓ จาเอก  สันชัย  เลิศธัญญา 

 ๑๔๔๔ จาเอก  สันชัย  สมัย 

 ๑๔๔๕ จาเอก  สันติ  เสาวกุล 

 ๑๔๔๖ จาเอก  สันติสุข  อินอวม 

 ๑๔๔๗ จาเอก  สัมฤทธิ์  วาสนาวิน 

 ๑๔๔๘ จาเอก  สากล  เนตรวงษ 

 ๑๔๔๙ จาเอก  สาคร  สิมงาม 

 ๑๔๕๐ จาเอก  สาธิต  เครือวัลย 

 ๑๔๕๑ จาเอก  สาธิต  จันทรแปน 

 ๑๔๕๒ จาเอก  สาธิต  บุญงาม 

 ๑๔๕๓ จาเอก  สาธิต  เพ่ิมดี 

 ๑๔๕๔ จาเอก  สาธิต  สุขบงกช 

 ๑๔๕๕ จาเอก  สานิตย  คงดี 

 ๑๔๕๖ จาเอก  สามารถ  พลับงาม 

 ๑๔๕๗ จาเอก  สายชน  ตงฉิน 

 ๑๔๕๘ จาเอก  สายัณห  จิตรสม 

 ๑๔๕๙ จาเอก  สํารอง  เสียงแจม 

 ๑๔๖๐ จาเอก  สําราญ  มละสาร 

 ๑๔๖๑ จาเอก  สําราญ  วัดเวียงคํา 

 ๑๔๖๒ จาเอก  สิทธานต  แควงใจ 

 ๑๔๖๓ จาเอก  สิทธานต  ศรีนวลขาว 

 ๑๔๖๔ จาเอก  สิทธิกรณ  เศษลือ 

 ๑๔๖๕ จาเอก  สิทธิชัย  เกตบุญ 

 ๑๔๖๖ จาเอก  สิทธิชัย  ชิดเชื้อ 

 ๑๔๖๗ จาเอก  สิทธิชัย  ย้ิมใหญ 

 ๑๔๖๘ จาเอก  สิทธิชัย  สุมแกว 

 ๑๔๖๙ จาเอก  สิทธิเดช  เข็มกําเหนิด 

 ๑๔๗๐ จาเอก  สิทธิพล  อนมี 

 ๑๔๗๑ จาเอก  สิทธิศักดิ์  เสมาชัย 

 ๑๔๗๒ จาเอก  สินชัย  ดีชะโชติ 

 ๑๔๗๓ จาเอก  สินชัย  มางิ้ว 

 ๑๔๗๔ จาเอก  สุขประเสริฐ  บุญย่ิง 

 ๑๔๗๕ จาเอก  สุขสรรค  มวงแกว 

 ๑๔๗๖ จาเอก  สุขุม  เข็มพันธ 

 ๑๔๗๗ จาเอก  สุคิด  พะยังเค 

 ๑๔๗๘ จาเอก  สุจินต  กล่ินกมล 

 ๑๔๗๙ จาเอก  สุชาติ  แกวโพรง 

 ๑๔๘๐ จาเอก  สุทธิพันธ  สงเสริม 

 ๑๔๘๑ จาเอก  สุทธิรักษ  เสริมฤทธิรงค 

 ๑๔๘๒ จาเอก  สุทธิ์รัก  ขุนศรีจันทร 

 ๑๔๘๓ จาเอก  สุทัศน  โกมลฤทธิ์ 

 ๑๔๘๔ จาเอก  สุทัศน  ปุรําพะกา 

 ๑๔๘๕ จาเอก  สุธรรม  หวานนุน 

 ๑๔๘๖ จาเอก  สุนทร  ดวงศรี 

 ๑๔๘๗ จาเอก  สุนทร  ไตรดงพลอง 

 ๑๔๘๘ จาเอก  สุนทร  พันทอง 

 ๑๔๘๙ จาเอก  สุนทร  แสงอรุณ 

 ๑๔๙๐ จาเอก  สุพจน  ครึกครื้น 

 ๑๔๙๑ จาเอก  สุพจน  ประครองพันธ 

 ๑๔๙๒ จาเอก  สุพจน  เพ็งจันทร 

 ๑๔๙๓ จาเอก  สุพรรณ  มูลมิรัตน 

 ๑๔๙๔ จาเอก  สุพัดชัย  ทุนรวม 



 หนา   ๑๑๙ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๔๙๕ จาเอก  สุภัค  สุโคตร 

 ๑๔๙๖ จาเอก  สุภาพ  อินทรชูติ 

 ๑๔๙๗ จาเอก  สุเมธ  ไทยวงศ 

 ๑๔๙๘ จาเอก  สุรชัย  ดอกรักษ 

 ๑๔๙๙ จาเอก  สุรชัย  เพียราษฎร 

 ๑๕๐๐ จาเอก  สุรเชษฐ  สุวรรณัง 

 ๑๕๐๑ จาเอก  สุรเดช  โพธิ์สุ 

 ๑๕๐๒ จาเอก  สุรเทพ  สามสี 

 ๑๕๐๓ จาเอก  สุรเวสส  ทองคํา 

 ๑๕๐๔ จาเอก  สุรศักดิ์  จันทรมณี 

 ๑๕๐๕ จาเอก  สุรศักดิ์  แดงขันธ 

 ๑๕๐๖ จาเอก  สุรศักดิ์  ธูปเทียน 

 ๑๕๐๗ จาเอก  สุรศักดิ์  สัมมา 

 ๑๕๐๘ จาเอก  สุรสิทธิ์  เมืองศรี 

 ๑๕๐๙ จาเอก  สุระ  มาตยวังแสง 

 ๑๕๑๐ จาเอก  สุริญญา  ถิตยบุญครอง 

 ๑๕๑๑ จาเอก  สุริยัน  นนทะคําจันทร 

 ๑๕๑๒ จาเอก  สุริยา  จําปาเทศ 

 ๑๕๑๓ จาเอก  สุริยา  สุทินรัมย 

 ๑๕๑๔ จาเอก  สุริยา  อาภาสัตย 

 ๑๕๑๕ จาเอก  สุริโย  แกวเกาะ 

 ๑๕๑๖ จาเอก  สุริโย  รองรัตน 

 ๑๕๑๗ จาเอก  สุวิทย  ขันสิงห 

 ๑๕๑๘ จาเอก  เสกสรร  เอี่ยมปา 

 ๑๕๑๙ จาเอก  เสกสรรค  นามมูลนอย 

 ๑๕๒๐ จาเอก  เสกสรรณ  อรุณโรจน 

 ๑๕๒๑ จาเอก  เสกสันต  ชาวทองหลาง 

 ๑๕๒๒ จาเอก  เสกสันต  บุญเนตร 

 ๑๕๒๓ จาเอก  เสกสันต  อรบุตร 

 ๑๕๒๔ จาเอก  เสริมศักดิ์  กอนเพ็ชร 

 ๑๕๒๕ จาเอก  เสรี  หมอมศักดิ์ 

 ๑๕๒๖ จาเอก  เสรีย  แกวประไพ 

 ๑๕๒๗ จาเอก  แสงอโนทัย  เณรแตง 

 ๑๕๒๘ จาเอก  แสนชัย  นามทัศ 

 ๑๕๒๙ จาเอก  แสนสุข  ทวมไธสง 

 ๑๕๓๐ จาเอก  โสภณ  จันจัด 

 ๑๕๓๑ จาเอก  โสฬส  กลอมวิจิตร 

 ๑๕๓๒ จาเอก  หรินทร  ย่ิงยง 

 ๑๕๓๓ จาเอก  หันสา  สายแวว 

 ๑๕๓๔ จาเอก  ใหม  วิชาเกวียน 

 ๑๕๓๕ จาเอก  องอาจ  อินออน 

 ๑๕๓๖ จาเอก  อดิศักดิ์  คณาชอบ 

 ๑๕๓๗ จาเอก  อดิศักดิ์  ไชยดา 

 ๑๕๓๘ จาเอก  อดิศักดิ์  พูลเสม 

 ๑๕๓๙ จาเอก  อดิศักดิ์  เอี้ยวเฮ็ง 

 ๑๕๔๐ จาเอก  อดุลย  ดวงมณี 

 ๑๕๔๑ จาเอก  อธิการ  โคตะมี 

 ๑๕๔๒ จาเอก  อธิการ  อนประเสริฐ 

 ๑๕๔๓ จาเอก  อนันต  ดวงโสภา 

 ๑๕๔๔ จาเอก  อนุชา  พันธเลิศ 

 ๑๕๔๕ จาเอก  อนุชา  วุนยรรยงค 

 ๑๕๔๖ จาเอก  อนุชา  สารกิจ 



 หนา   ๑๒๐ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๕๔๗ จาเอก  อนุชา  อินทโชติ 

 ๑๕๔๘ จาเอก  อนุชาติ  เหลานาคํา 

 ๑๕๔๙ จาเอก  อนุชิต  เกตุชาติ 

 ๑๕๕๐ จาเอก  อนุชิต  นาที 

 ๑๕๕๑ จาเอก  อนุรักษ  นาคโสมกุล 

 ๑๕๕๒ จาเอก  อนุรักษ  สาทํา 

 ๑๕๕๓ จาเอก  อนุราช  จินดา 

 ๑๕๕๔ จาเอก  อนุวัฒน  รอดประเสริฐ 

 ๑๕๕๕ จาเอก  อนุวัติ  แสนสี 

 ๑๕๕๖ จาเอก  อนุศาสน  แยมกล่ิน 

 ๑๕๕๗ จาเอก  อนุสรณ  คําแสง 

 ๑๕๕๘ จาเอก  อภิชาต  เจริญวัย 

 ๑๕๕๙ จาเอก  อภิชาต  ตรีเดช 

 ๑๕๖๐ จาเอก  อภิชาติ  เจริญพงศ 

 ๑๕๖๑ จาเอก  อภิชาติ  ไพรแกว 

 ๑๕๖๒ จาเอก  อภิชาติ  หวานชะเอม 

 ๑๕๖๓ จาเอก  อภิชาติ  อินทสูตร 

 ๑๕๖๔ จาเอก  อภิเชษฐ  สงคราม 

 ๑๕๖๕ จาเอก  อภิรักษ  ชูวงษวาน 

 ๑๕๖๖ จาเอก  อภิวัตร  ปะเถตัง 

 ๑๕๖๗ จาเอก  อภิสิทธิ์  บุญสงแท 

 ๑๕๖๘ จาเอก  อมร  คันภูเขียว 

 ๑๕๖๙ จาเอก  อมร  ชูเวช 

 ๑๕๗๐ จาเอก  อมรรัตน  ภุมมา 

 ๑๕๗๑ จาเอก  อรรถพงษ  พารา 

 ๑๕๗๒ จาเอก  อรรถพล  แผลงเดช 

 ๑๕๗๓ จาเอก  อรรถวิทย  ศรีวิเชียร 

 ๑๕๗๔ จาเอก  อรรถวุฒิ  ศรีวิเศษ 

 ๑๕๗๕ จาเอก  อลาม  ดิษสวน 

 ๑๕๗๖ จาเอก  อัคเนศ  ดีพลงาม 

 ๑๕๗๗ จาเอก  อัครพนธ  วิภพไชยมงคล 

 ๑๕๗๘ จาเอก  อัครพล  วงคอามาตย 

 ๑๕๗๙ จาเอก  อัจฉริยวิทย  บุญกอบ 

 ๑๕๘๐ จาเอก  อัฐพล  ย่ังยืน 

 ๑๕๘๑ จาเอก  อัศวิน  พรอนันตไพบูลย 

 ๑๕๘๒ จาเอก  อัสดา  นิยมสัตย 

 ๑๕๘๓ จาเอก  อาณัฐ  ชูชื่น 

 ๑๕๘๔ จาเอก  อาทิตย  ฉิมพันธ 

 ๑๕๘๕ จาเอก  อาทิตย  บุญคุม 

 ๑๕๘๖ จาเอก  อาทิตย  เรืองฤทธิ์ 

 ๑๕๘๗ จาเอก  อาทิตย  สารทอสี 

 ๑๕๘๘ จาเอก  อาทิตย  หวงศร 

 ๑๕๘๙ จาเอก  อาธร  ดมหอม 

 ๑๕๙๐ จาเอก  อานนท  ขุมทอง 

 ๑๕๙๑ จาเอก  อานนท  โคตะภมร 

 ๑๕๙๒ จาเอก  อานนท  แพงลีลัด 

 ๑๕๙๓ จาเอก  อานนท  โพธิญาณ 

 ๑๕๙๔ จาเอก  อานนท  มงคลภัตร 

 ๑๕๙๕ จาเอก  อํานวย  บุญแจด 

 ๑๕๙๖ จาเอก  อํานวยพร  ผาลา 

 ๑๕๙๗ จาเอก  อํานาจ  กาแวน 

 ๑๕๙๘ จาเอก  อํานาจ  ตะกรุดเท่ียง 



 หนา   ๑๒๑ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๕๙๙ จาเอก  อํานาจ  ตะกอง 

 ๑๖๐๐ จาเอก  อํานาจ  สุขอุดมรัตน 

 ๑๖๐๑ จาเอก  อํานาจ  อินทรสระแกว 

 ๑๖๐๒ จาเอก  อําพร  คําแกว 

 ๑๖๐๓ จาเอก  อิสระ  คําคูณ 

 ๑๖๐๔ จาเอก  อุดมเดช  จําปาทอง 

 ๑๖๐๕ จาเอก  อุดมเดช  เสทน 

 ๑๖๐๖ จาเอก  อุดมศักดิ์  เทศผล 

 ๑๖๐๗ จาเอก  อุทิศ  ขุมขํา 

 ๑๖๐๘ จาเอก  เอกชัย  จิตสงวนสุข 

 ๑๖๐๙ จาเอก  เอกชัย  ทองภาษี 

 ๑๖๑๐ จาเอก  เอกชัย  รอดสวัสดิ์ 

 ๑๖๑๑ จาเอก  เอกชัย  ศรีวงคจันทร 

 ๑๖๑๒ จาเอก  เอกนรินทร  มวงงาม 

 ๑๖๑๓ จาเอก  เอกนรินทร  สายใยทอง 

 ๑๖๑๔ จาเอก  เอกพล  จันทรจีน 

 ๑๖๑๕ จาเอก  เอกพันธุ  แอนปญญา 

 ๑๖๑๖ จาเอก  เอกพันธ  ภูบาลชื่น 

 ๑๖๑๗ จาเอก  เอกภักดิ์  โพธิจักร 

 ๑๖๑๘ จาเอก  เอกรัฐ  อินนาค 

 ๑๖๑๙ จาเอก  เอกรัตน  สุมเงิน 

 ๑๖๒๐ จาเอก  เอกราช  ไกรสมุทร 

 ๑๖๒๑ จาเอก  เอกราช  เสวีวัลลภ 

 ๑๖๒๒ จาเอก  เอกรินทร  ตะพองมาตย 

 ๑๖๒๓ จาเอก  เอกลักษณ  นาพิมพ 

 ๑๖๒๔ จาเอก  เอกลักษณ  ละอายทุกข 

 ๑๖๒๕ จาเอก  เอกลักษณ  สุขทั่ว 

 ๑๖๒๖ จาเอก  เอกวัฒน  สงศรีจันทร 

 ๑๖๒๗ จาเอก  เอกสิทธิ์  กล่ันฉวี 

 ๑๖๒๘ จาเอก  โอภาส  บรรเทาทุกข 

 ๑๖๒๙ จาเอก  โอภาส  ย้ิมปาน 

 ๑๖๓๐ จาเอก  โอฬาร  รัตนวิจิตร 

 ๑๖๓๑ จาเอก  ไอศูรย  ดาทอง 

 ๑๖๓๒ พลอาสาสมัครธวัชชัย  มากมูล 

 ๑๖๓๓ พลอาสาสมัครนริศ  ตอออน 

 ๑๖๓๔ พลอาสาสมัครนัทธี  ถนอมวงษ 

 ๑๖๓๕ พลอาสาสมัครประยงค  สุขแจม 

 ๑๖๓๖ พลอาสาสมัครประเวช  พุทธเวช 

 ๑๖๓๗ พลอาสาสมัครเรวัติ  พุมผล 

 ๑๖๓๘ พลอาสาสมัครวีระศักดิ์   

  แสงสุวรรณ 

 ๑๖๓๙ พลอาสาสมัครสมคิด  มนาคม 

 ๑๖๔๐ พลอาสาสมัครสมชาย  อยูดี 

 ๑๖๔๑ พลอาสาสมัครสมพร  ชมพิกุล 

 ๑๖๔๒ พลอาสาสมัครสมศักดิ์  ขาวงาม 

 ๑๖๔๓ พลอาสาสมัครสมาน  จิตรหาญ 

 ๑๖๔๔ พลอาสาสมัครสายชล  พุมกําพล 

 ๑๖๔๕ พลอาสาสมัครสุริยา  มานิตย 

 ๑๖๔๖ พลอาสาสมัครอําไพ  ไชยชนะ 

 ๑๖๔๗ นาวาเอกหญิง  ธัชดา  ติงสุวาทิตย 

 ๑๖๔๘ นาวาเอกหญิง  ภาสินี   

  เตชาภิประณัย 



 หนา   ๑๒๒ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๖๔๙ นาวาเอกหญิง  แสนดี  สันตะกุล 

 ๑๖๕๐ นาวาเอกหญิง  อัญชลี  ล้ีพูลทรัพย 

 ๑๖๕๑ นาวาโทหญิง  ณัฐกานต  เกษประทุม 

 ๑๖๕๒ นาวาโทหญิง  ณัฐวดี  เหล่ียมเจริญ 

 ๑๖๕๓ นาวาโทหญิง  ณัฐศุลี  ศีลพิพัฒน 

 ๑๖๕๔ นาวาโทหญิง  นิออน  รัตนิน 

 ๑๖๕๕ นาวาโทหญิง  พุทธรักษา  นีกรี 

 ๑๖๕๖ นาวาโทหญิง  ภัททชีว   

  องคมหัทมงคล 

 ๑๖๕๗ นาวาโทหญิง  ภัทราพร  อนันตสุข 

 ๑๖๕๘ นาวาโทหญิง  รุจิเรข  ธรรมเจริญ 

 ๑๖๕๙ นาวาโทหญิง  วีณิฏา  หุตะเจริญ 

 ๑๖๖๐ นาวาโทหญิง  ศิริลักษณ  บุญมี 

 ๑๖๖๑ นาวาโทหญิง  สวรรยา  พิริยะการย 

 ๑๖๖๒ นาวาโทหญิง  อรอุมา  ทองหนาศาล 

 ๑๖๖๓ นาวาตรีหญิง  กรุณา  พลวัน 

 ๑๖๖๔ นาวาตรีหญิง  กฤษฎี  สุริโย 

 ๑๖๖๕ นาวาตรีหญิง  กัณญภัทร  เกิดศรี 

 ๑๖๖๖ นาวาตรีหญิง  กิติยา  เพ็ชรสน 

 ๑๖๖๗ นาวาตรีหญิง  เกศราภรณ  พรหมมี 

 ๑๖๖๘ นาวาตรีหญิง  ขวัญชนก   

  บุญประเทือง 

 ๑๖๖๙ นาวาตรีหญิง  เครือวรรณ  ตุยแมน 

 ๑๖๗๐ นาวาตรีหญิง  จามจุรีย  เพชรรักษ 

 ๑๖๗๑ นาวาตรีหญิง  จารุวรรณ  อัมพฤกษ 

 ๑๖๗๒ นาวาตรีหญิง  จิตรทิพย  หวานพืชน 

 ๑๖๗๓ นาวาตรีหญิง  จิตสิริ  รุนใหม 

 ๑๖๗๔ นาวาตรีหญิง  จุฑาทิพย   

  วิสุทธิแพทย 

 ๑๖๗๕ นาวาตรีหญิง  ชะเอม  หมอรอดครุฑ 

 ๑๖๗๖ นาวาตรีหญิง  ณัฏฐ   

  เอื้อเจริญโชคสกุล 

 ๑๖๗๗ นาวาตรีหญิง  ดารุณี  ทับวิเศษ 

 ๑๖๗๘ นาวาตรีหญิง  ทรรศนีย  ทับโพ 

 ๑๖๗๙ นาวาตรีหญิง  ทิพยวิมล  รุงเรือง 

 ๑๖๘๐ นาวาตรีหญิง  ธนธิดา  ดิษยบุตร 

 ๑๖๘๑ นาวาตรีหญิง  ธนาภรณ  ทับทิมออน 

 ๑๖๘๒ นาวาตรีหญิง  ธิดารัตน  เพชรชัย 

 ๑๖๘๓ นาวาตรีหญิง  นงนุช  จิตรารัชต 

 ๑๖๘๔ นาวาตรีหญิง  นงลักษณ  ใจอินทร 

 ๑๖๘๕ นาวาตรีหญิง  นพมาศ  ปุณโกวิทย 

 ๑๖๘๖ นาวาตรีหญิง  นฤมล  ไขเกษ 

 ๑๖๘๗ นาวาตรีหญิง  นฤมล  สงารักษ 

 ๑๖๘๘ นาวาตรีหญิง  นลินี  คุณธานี 

 ๑๖๘๙ นาวาตรีหญิง  นวิยา  โตบุญมี 

 ๑๖๙๐ นาวาตรีหญิง  นัทวดีพร  ใจดี 

 ๑๖๙๑ นาวาตรีหญิง  นันทนภัส  ทองคําชุม 

 ๑๖๙๒ นาวาตรีหญิง  นาฏยา  พูนทวีสิน 

 ๑๖๙๓ นาวาตรีหญิง  นิภาพรรณ  ย้ิมถนอม 

 ๑๖๙๔ นาวาตรีหญิง  นิยดา  ปติทศพร 

 ๑๖๙๕ นาวาตรีหญิง  นิสา  ไพสิฐวนิชกุล 

 ๑๖๙๖ นาวาตรีหญิง  นุจรี  สมโสม 



 หนา   ๑๒๓ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๖๙๗ นาวาตรีหญิง  บุณฑริกา  ทองสุข 

 ๑๖๙๘ นาวาตรีหญิง  เบญจวรรณ  รัตนวงษ 

 ๑๖๙๙ นาวาตรีหญิง  ปรียมาส  แหลมนาค 

 ๑๗๐๐ นาวาตรีหญิง  ปรียา  ขาวงาม 

 ๑๗๐๑ นาวาตรีหญิง  ปารดา  เพ็ชรไทย 

 ๑๗๐๒ นาวาตรีหญิง  ปาริชาติ  มัชฌิมา 

 ๑๗๐๓ นาวาตรีหญิง  ปยธิดา  จันทรคติ 

 ๑๗๐๔ นาวาตรีหญิง  พจณี  สํานักวิชา 

 ๑๗๐๕ นาวาตรีหญิง  พจมาลย  ภูวงษ 

 ๑๗๐๖ นาวาตรีหญิง  พรเพ็ญ  บุญให 

 ๑๗๐๗ นาวาตรีหญิง  พัชรินทร  โชคสวัสดิ์ 

 ๑๗๐๘ นาวาตรีหญิง  พัชรินทร  เยยไธสง 

 ๑๗๐๙ นาวาตรีหญิง  พัชรี  ขันนาค 

 ๑๗๑๐ นาวาตรีหญิง  พัฒนชนกภรณ   

  หิรัญมูล 

 ๑๗๑๑ นาวาตรีหญิง  พิชญรัตน   

  วุฒิประเสริฐ 

 ๑๗๑๒ นาวาตรีหญิง  พิมพกมน   

  รัตนวุฒินนท 

 ๑๗๑๓ นาวาตรีหญิง  พิมพชนก  โพธิ์สัย 

 ๑๗๑๔ นาวาตรีหญิง  พิมพผกา  พิทักษกรณ 

 ๑๗๑๕ นาวาตรีหญิง  พิมพพิศา  บางตระกูล 

 ๑๗๑๖ นาวาตรีหญิง  ไพรลลดา  กล่ินหอม 

 ๑๗๑๗ นาวาตรีหญิง  ภริตพร  ชื่นอุระ 

 ๑๗๑๘ นาวาตรีหญิง  ภัทรพร  ใจเย็น 

 ๑๗๑๙ นาวาตรีหญิง  มธุรส  เมืองศิริ 

 ๑๗๒๐ นาวาตรีหญิง  มยุรี  อุระพงค 

 ๑๗๒๑ นาวาตรีหญิง  มาลัย  แกนเมือง 

 ๑๗๒๒ นาวาตรีหญิง  มีฤทัย  บุญชวย 

 ๑๗๒๓ นาวาตรีหญิง  ยุพเยาว  พุมพวง 

 ๑๗๒๔ นาวาตรีหญิง  ยุพิน  ชัยชล 

 ๑๗๒๕ นาวาตรีหญิง  โยษิตา  มุสิกะสิน 

 ๑๗๒๖ นาวาตรีหญิง  รัชฏิกา  ทองจันดี 

 ๑๗๒๗ นาวาตรีหญิง  รัศมิมาน  พิศมัย 

 ๑๗๒๘ นาวาตรีหญิง  รัสพรรณ  โกมลฐิติ 

 ๑๗๒๙ นาวาตรีหญิง  รุจิรา  อัศวโสวรรณ 

 ๑๗๓๐ นาวาตรีหญิง  เรวดี  เพชรคง 

 ๑๗๓๑ นาวาตรีหญิง  ลภัสรดา  ถวิลรัตน 

 ๑๗๓๒ นาวาตรีหญิง  ลลิตา  สมศิริ 

 ๑๗๓๓ นาวาตรีหญิง  ลํามูล  ทองสุข 

 ๑๗๓๔ นาวาตรีหญิง  ลินดา  ทิพยวงษทอง 

 ๑๗๓๕ นาวาตรีหญิง  วชิราภรณ   

  อินทราพงษ 

 ๑๗๓๖ นาวาตรีหญิง  วรรณดี  แชมชอย 

 ๑๗๓๗ นาวาตรีหญิง  วรรณพร   

  เตชะกฤตวีรธาดา 

 ๑๗๓๘ นาวาตรีหญิง  วริศสรา  หองแกว 

 ๑๗๓๙ นาวาตรีหญิง  วันเพ็ญ  เย็นบุญ 

 ๑๗๔๐ นาวาตรีหญิง  วาสนา  หลักดี 

 ๑๗๔๑ นาวาตรีหญิง  วิลาสินี  ศรสังข 

 ๑๗๔๒ นาวาตรีหญิง  วิไลวรรณ   

  วณิชวนากร 



 หนา   ๑๒๔ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๗๔๓ นาวาตรีหญิง  ศรัญญา  จิตรใจฉ่ํา 

 ๑๗๔๔ นาวาตรีหญิง  ศศิวิมล  วงศสุตาล 

 ๑๗๔๕ นาวาตรีหญิง  ศิริรัตน  ผลวงษ 

 ๑๗๔๖ นาวาตรีหญิง  ศิริลักษณ  นามคํา 

 ๑๗๔๗ นาวาตรีหญิง  ศิริวรรณ  ศรีวราสาสน 

 ๑๗๔๘ นาวาตรีหญิง  สดุดี  อามาตรมนตรี 

 ๑๗๔๙ นาวาตรีหญิง  สมฤทัย  คงดิษฐ 

 ๑๗๕๐ นาวาตรีหญิง  สรวงสุดา  แนวจิตร 

 ๑๗๕๑ นาวาตรีหญิง  สโรชิน  คมแท 

 ๑๗๕๒ นาวาตรีหญิง  สิริพร  ศีลรักษา 

 ๑๗๕๓ นาวาตรีหญิง  สิริรัตน  วรเจริญศรี 

 ๑๗๕๔ นาวาตรีหญิง  สุจีรา  ธัญญชาติ 

 ๑๗๕๕ นาวาตรีหญิง  สุทัตตา  แยมสํารวล 

 ๑๗๕๖ นาวาตรีหญิง  สุนีรัตน  ไมแกว 

 ๑๗๕๗ นาวาตรีหญิง  สุมาลี  พูลทรัพย 

 ๑๗๕๘ นาวาตรีหญิง  เสาวลักษณ  วรศานต 

 ๑๗๕๙ นาวาตรีหญิง  เสาวลักษณ  วันลวน 

 ๑๗๖๐ นาวาตรีหญิง  อภัทสร  คลายเสือ 

 ๑๗๖๑ นาวาตรีหญิง  อมรรัตน  สุวรรณศิลป 

 ๑๗๖๒ นาวาตรีหญิง  อรุณี  แจงกิจ 

 ๑๗๖๓ นาวาตรีหญิง  อุมาพร  ฤทธิสิทธิ์ 

 ๑๗๖๔ เรือเอกหญิง  ชุติญา  สิริกตัญุตากร 

 ๑๗๖๕ เรือเอกหญิง  วาสนา  มูลฐี 

 ๑๗๖๖ เรือตรีหญิง  สาวิตรี  ฮะหุน 

 ๑๗๖๗ พันจาเอกหญิง  จันทรา  เฟองวัฒน 

 ๑๗๖๘ พันจาเอกหญิง  จุฑารัตน   

  พัฒนะพรหม 

 ๑๗๖๙ พันจาเอกหญิง  ดาราณี  พ่ึงประชา 

 ๑๗๗๐ พันจาเอกหญิง  นัยนา  จารัญ 

 ๑๗๗๑ พันจาเอกหญิง  เบญญาภา   

  วรฐิติเดชา 

 ๑๗๗๒ พันจาเอกหญิง  ปนทอง  บรรลือหาร 

 ๑๗๗๓ พันจาเอกหญิง  ปยะดา  วรชัย 

 ๑๗๗๔ พันจาเอกหญิง  พรนภา  เรืองชูพงศ 

 ๑๗๗๕ พันจาเอกหญิง  มนัสชนก   

  แฝงเมืองคุก 

 ๑๗๗๖ พันจาเอกหญิง  รพีพรรณ  บัวศรี 

 ๑๗๗๗ พันจาเอกหญิง  ลดาวัล   

  นันทอุฬารกุล 

 ๑๗๗๘ พันจาเอกหญิง  วิลาวัลย  คชกูล 

 ๑๗๗๙ พันจาเอกหญิง  ศรัญญา  ยศรุงเรือง 

 ๑๗๘๐ พันจาเอกหญิง  ศศิวิมล  พงษเพียร 

 ๑๗๘๑ พันจาเอกหญิง  สุจรรยา  การินทร 

 ๑๗๘๒ พันจาเอกหญิง  สุภาภรณ  ทองสิน 

 ๑๗๘๓ พันจาเอกหญิง  สุรีรัตน   

  แกวอินทรศรี 

 ๑๗๘๔ พันจาเอกหญิง  เสาวภา  หมัดขาว 

 ๑๗๘๕ พันจาเอกหญิง  หทัยรัตน   

  ถิ่นวงคมอม 

 ๑๗๘๖ พันจาเอกหญิง  อมรรัตน  มีอาษา 

 ๑๗๘๗ จาเอกหญิง  กัญญาณี  จันทรกระจาง 

 ๑๗๘๘ จาเอกหญิง  ชเนตติมณฑ  นักกีฬา 

 ๑๗๘๙ จาเอกหญิง  นัทรรินทร  ฉายัษเฐียร 

 ๑๗๙๐ จาเอกหญิง  บัญจภัทร  โดดสู 



 หนา   ๑๒๕ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๗๙๑ จาเอกหญิง  รัชชา  โภคมณี 

 ๑๗๙๒ จาเอกหญิง  วัลลภา  มณฑาสุวรรณ 

 ๑๗๙๓ จาเอกหญิง  วาสนา  ศรีชัย 

 ๑๗๙๔ จาเอกหญิง  ศิริพร  เพ็งแกว 

 ๑๗๙๕ จาเอกหญิง  ศิริวรรณ  ศรีสมาน 

 ๑๗๙๖ จาเอกหญิง  สาธิตา  โพธิ์แกนแกว 

 ๑๗๙๗ จาเอกหญิง  สุกัญญา  ตั๊นธง 

กองทัพอากาศ 

 ๑ พลอากาศตรี  สําเริง  พูลเพ่ิม 

 ๒ พลอากาศตรี  สุเวทย  งูพิมาย 

 ๓ นาวาอากาศเอก  กนิษฐ  ชัยสาร 

 ๔ นาวาอากาศเอก  กริชณรงค  ศรีศิริ 

 ๕ นาวาอากาศเอก  กฤษฎาภา   

  สุขแสงดาว 

 ๖ นาวาอากาศเอก  กฤษดา  ชาติกุล 

 ๗ นาวาอากาศเอก  กําพจน  ชวนมิตร   

  พงศพันธพาณิชย 

 ๘ นาวาอากาศเอก  กําพล  ลิปกรณ 

 ๙ นาวาอากาศเอก  เกริกพล  สิทธิทูล 

 ๑๐ นาวาอากาศเอก  คมสัน  ออนละออ 

 ๑๑ นาวาอากาศเอก  คูชาติ  นุชชะ 

 ๑๒ นาวาอากาศเอก  จักรพงษ   

  สุจริตธรรม 

 ๑๓ นาวาอากาศเอก  จักรี  สวนศรี 

 ๑๔ นาวาอากาศเอก  จิตติวุฒิ  วันทนา 

 ๑๕ นาวาอากาศเอก  ฉัตรชัย  มุขพรหม 

 ๑๖ นาวาอากาศเอก  ชุตม  วัดมณี 

 ๑๗ นาวาอากาศเอก  ชัชกวิน  อนอิ่ม 

 ๑๘ นาวาอากาศเอก  ชัยวัฒน   

  พันธุไพโรจน 

 ๑๙ นาวาอากาศเอก  ชัยวัฒน  สุขเกษม 

 ๒๐ นาวาอากาศเอก  ชาคริต   

  เอี่ยมโวทาน 

 ๒๑ นาวาอากาศเอก  เชาวรัตน  เหมสมิติ 

 ๒๒ นาวาอากาศเอก  ณฐาภพ   

  สิทธิมงคล 

 ๒๓ นาวาอากาศเอก  ณรงค  เตมานิ 

 ๒๔ นาวาอากาศเอก  ธนากร  เอี่ยมปาน 

 ๒๕ นาวาอากาศเอก  ธรากร  วงษเมฆ 

 ๒๖ นาวาอากาศเอก  ธัญเทพ  ชารีพร 

 ๒๗ นาวาอากาศเอก  ธีรวุฒ  สารพัฒน 

 ๒๘ นาวาอากาศเอก  นที  ปนทอง 

 ๒๙ นาวาอากาศเอก  นพกิจ  เนียมทรัพย 

 ๓๐ นาวาอากาศเอก  นภดร  คงเสถียร 

 ๓๑ นาวาอากาศเอก  นิฐินัย  บุญลยางกูร 

 ๓๒ นาวาอากาศเอก  เนาวมรัตน   

  ประพัฒนทอง 

 ๓๓ นาวาอากาศเอก  บุญเลิศ  รัตนสําลี 



 หนา   ๑๒๖ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๔ นาวาอากาศเอก  ประสงค   

  อมรสิริพาณิชย 

 ๓๕ นาวาอากาศเอก  ปรัชญา  อนสุวรรณ 

 ๓๖ นาวาอากาศเอก  ปตตะพงศ  รอดสวาสดิ์ 

 ๓๗ นาวาอากาศเอก  พงษชาติ  พันธุศรี 

 ๓๘ นาวาอากาศเอก  พนม  อินทรัศมี 

 ๓๙ นาวาอากาศเอก  พรไชย   

  โชติชะวารานนท 

 ๔๐ นาวาอากาศเอก  พัฒนพงศ  พัฒนะมงคล 

 ๔๑ นาวาอากาศเอก  พิเศษศักดิ์  บุญรัตน 

 ๔๒ นาวาอากาศเอก  ไพสิษฐ  เชื้อเพ็ชร 

 ๔๓ นาวาอากาศเอก  ภานุ  แกวอําไพ 

 ๔๔ นาวาอากาศเอก  ภูริชช  ธนธรรมปรีดา 

 ๔๕ นาวาอากาศเอก  มงคล  ตั้งสุณาวรรณ 

 ๔๖ นาวาอากาศเอก  มนัสชัย  ขวัญวงศ 

 ๔๗ นาวาอากาศเอก  ยุทธนา  สุรเชษฐพงษ 

 ๔๘ นาวาอากาศเอก  รุงเรือง  ชุนหกิจ 

 ๔๙ นาวาอากาศเอก  วิชัย  อมรรัตนธาดา 

 ๕๐ นาวาอากาศเอก  วิเชียร  วิเชียรธรรม 

 ๕๑ นาวาอากาศเอก  วิฑูรย  ชมจิตร 

 ๕๒ นาวาอากาศเอก  วิทวัสร  พงศธนาธีรโชติ 

 ๕๓ นาวาอากาศเอก  วิสิทธิ์  สระทองยอด 

 ๕๔ นาวาอากาศเอก  วิสุทธิ์  สมภักดี 

 ๕๕ นาวาอากาศเอก  สมศักดิ์  เสนกรรหา 

 ๕๖ นาวาอากาศเอก  สัญญา  วัฒนาวงศ 

 ๕๗ นาวาอากาศเอก  สัมฤทธิ์  คูณสันเทียะ 

 ๕๘ นาวาอากาศเอก  สุชาติ  อินทรสมบูรณ 

 ๕๙ นาวาอากาศเอก  สุพิส  สวางศรี 

 ๖๐ นาวาอากาศเอก  สุวิทย  วัฒนฤกษ 

 ๖๑ นาวาอากาศเอก  อติรวิชช  ไพจิตร 

 ๖๒ นาวาอากาศเอก  อนุชัฎ  อรุณรัศมีโชติ 

 ๖๓ นาวาอากาศเอก  อนุชิต  เกิดโสฬส 

 ๖๔ นาวาอากาศเอก  อนุสิษฐ  สุรันนา 

 ๖๕ นาวาอากาศเอก  อภิรัตน  รังสิมาการ 

 ๖๖ นาวาอากาศเอก  อมรพงศ  เอี่ยมสะอาด 

 ๖๗ นาวาอากาศเอก  อุดม  ออชัยภูมิ 

 ๖๘ นาวาอากาศเอก  อุดมศักดิ์  ดีชัย 

 ๖๙ นาวาอากาศเอก  เอกกมล  ชวลิกุล 

 ๗๐ นาวาอากาศเอก  เอนก  แกวประภา 

 ๗๑ นาวาอากาศโท  กฤษ  เขมา 

 ๗๒ นาวาอากาศโท  กฤษกมล  สิทธิทูล 

 ๗๓ นาวาอากาศโท  กฤษพล  ภาคนิกร 

 ๗๔ นาวาอากาศโท  กองเกียรติ   

  ปรีเปรมจินดา 

 ๗๕ นาวาอากาศโท  กาญจเนก  ทองวชิระ 

 ๗๖ นาวาอากาศโท  เกียรติศักดิ์  สมศรี 

 ๗๗ นาวาอากาศโท  คมสัน  กัลยพฤกษ 

 ๗๘ นาวาอากาศโท  คัมภีร  กุญชรเพชร 

 ๗๙ นาวาอากาศโท  คํารณ  ชื่นอารมย 

 ๘๐ นาวาอากาศโท  คูณปโรจน  รัตนนันท 

 ๘๑ นาวาอากาศโท  จงรักษ  นารถมณี 

 ๘๒ นาวาอากาศโท  จิรทีปต  บัวภา 



 หนา   ๑๒๗ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๘๓ นาวาอากาศโท  เจษฎา   

  เปรี่ยมปยานุสรณ 

 ๘๔ นาวาอากาศโท  เจษฎาวัฒน   

  วชิรสิริวงศ 

 ๘๕ นาวาอากาศโท  ฉัตรชัย  ไตรทอง 

 ๘๖ นาวาอากาศโท  ชวินทร  ศรีวิริยเลิศกุล   

 ๘๗ นาวาอากาศโท  ชัยวัฒน  คงเทียม 

 ๘๘ นาวาอากาศโท  ณรงค  จันทะลาม 

 ๘๙ นาวาอากาศโท  ณัฐพล  สําริด 

 ๙๐ นาวาอากาศโท  ดนัย  โกไศยกานนท 

 ๙๑ นาวาอากาศโท  ดิเรก  โสแสง 

 ๙๒ นาวาอากาศโท  เดชา  ทุมมา 

 ๙๓ นาวาอากาศโท  แดนไชย  ใจตั้ง 

 ๙๔ นาวาอากาศโท  ทวี  เมืองมา 

 ๙๕ นาวาอากาศโท  เทิดศักดิ์  แปนงาม 

 ๙๖ นาวาอากาศโท  ธนเดช  สีตะปะดล 

 ๙๗ นาวาอากาศโท  ธนพล  ณ  ถลาง 

 ๙๘ นาวาอากาศโท  ธนวัฒน  ชังอิน 

 ๙๙ นาวาอากาศโท  ธเนตร  ทองบุตร 

 ๑๐๐ นาวาอากาศโท  ธรรวีร  ศรีนวล 

 ๑๐๑ นาวาอากาศโท  ธํารง  สุนทรวงษ 

 ๑๐๒ นาวาอากาศโท  ธีรวัฒน  พันธุสุผล 

 ๑๐๓ นาวาอากาศโท  ธีระยุทธ  โนรีเวช 

 ๑๐๔ นาวาอากาศโท  นพพร  อยูจงดี 

 ๑๐๕ นาวาอากาศโท  นราเดช  พฤกษมาศ 

 ๑๐๖ นาวาอากาศโท  นันทพล  สุริยวงศ 

 ๑๐๗ นาวาอากาศโท  น้ําเพชร  พินพันธุ 

 ๑๐๘ นาวาอากาศโท  นิพล  ขุนทอง 

 ๑๐๙ นาวาอากาศโท  นิรันดร  ชาติครบุรี 

 ๑๑๐ นาวาอากาศโท  บรรดิษฐ  ศรีเจริญ 

 ๑๑๑ นาวาอากาศโท  บัณฑิต  วิทยาลัย 

 ๑๑๒ นาวาอากาศโท  บัลลังก  รมเย็น 

 ๑๑๓ นาวาอากาศโท  บุญชวย  คงทวี 

 ๑๑๔ นาวาอากาศโท  บุญทวี  ชวยเนียม 

 ๑๑๕ นาวาอากาศโท  บุญเหลือ   

  โพธิเพ็ชรเล็บ 

 ๑๑๖ นาวาอากาศโท  ปกภณ  ฉัตรภัทรไชย 

 ๑๑๗ นาวาอากาศโท  ปกรณ  เนื่องฤทธิ์ 

 ๑๑๘ นาวาอากาศโท  ประสงค  สุวรรณรัตน 

 ๑๑๙ นาวาอากาศโท  พงศชนก  ศรีรักษ 

 ๑๒๐ นาวาอากาศโท  พงศพันธ  แกวจินดา 

 ๑๒๑ นาวาอากาศโท  พรหมกมล  พูลเกษ 

 ๑๒๒ นาวาอากาศโท  พรหมประทาน   

  แกวกล่ิน 

 ๑๒๓ นาวาอากาศโท  พรอมรบ  จันทรโฉม 

 ๑๒๔ นาวาอากาศโท  พหลยุทธ   

  พิบูลปุณยโชติ 

 ๑๒๕ นาวาอากาศโท  พิสิษฐ  ดิษฐรัตน 

 ๑๒๖ นาวาอากาศโท  พีรพล  ขําแปง 

 ๑๒๗ นาวาอากาศโท  พีรพล  เชิดชัยภูมิ 

 ๑๒๘ นาวาอากาศโท  พีระพงษ  เปรินกุล 

 ๑๒๙ นาวาอากาศโท  พุฒินันทน   

  มหายศนันท 

 ๑๓๐ นาวาอากาศโท  พุทธพร  ศรีทองพิมพ 



 หนา   ๑๒๘ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๓๑ นาวาอากาศโท  เพชรเดช  เพชรชวย 

 ๑๓๒ นาวาอากาศโท  ไพรัช  จูโต 

 ๑๓๓ นาวาอากาศโท  ภรศิษฐ  กล่ินสุคนธ 

 ๑๓๔ นาวาอากาศโท  ภวัต  โพธิ์เอม 

 ๑๓๕ นาวาอากาศโท  มนชิต  จันทรเปลง 

 ๑๓๖ นาวาอากาศโท  รณณรงค  อาริยะ 

 ๑๓๗ นาวาอากาศโท  วงศปกรณ   

  วงศสุนทรกุล 

 ๑๓๘ นาวาอากาศโท  วรชาติ  สัตยเลขา 

 ๑๓๙ นาวาอากาศโท  วรบุตร  รพิพันธุ 

 ๑๔๐ นาวาอากาศโท  วรานนท  ประดับญาติ 

 ๑๔๑ นาวาอากาศโท  วสันต  เมืองวงษ 

 ๑๔๒ นาวาอากาศโท  วันลาภ  ชูจันทร 

 ๑๔๓ นาวาอากาศโท  วิชัย  สุขคลีวนัติ 

 ๑๔๔ นาวาอากาศโท  วิชาญ  ปรีชล 

 ๑๔๕ นาวาอากาศโท  วิทยา  ดํารงเกียรติชัย 

 ๑๔๖ นาวาอากาศโท  วินัย  เขียวชะอุม 

 ๑๔๗ นาวาอากาศโท  วินิตย  พวงละออง 

 ๑๔๘ นาวาอากาศโท  วิบูลย  คูบูรณ 

 ๑๔๙ นาวาอากาศโท  วิสุทธิ์  นันทสุวรรณ 

 ๑๕๐ นาวาอากาศโท  วีรพงศ  ทองนํา 

 ๑๕๑ นาวาอากาศโท  วีระชน  เพ็ญศรี 

 ๑๕๒ นาวาอากาศโท  วุธากาส  สุทธิกุล 

 ๑๕๓ นาวาอากาศโท  เวคิน  เมฆคะ 

 ๑๕๔ นาวาอากาศโท  เวนิช  ทองโสม 

 ๑๕๕ นาวาอากาศโท  ศตวรรษ  ริมผดี 

 ๑๕๖ นาวาอากาศโท  ศักดิ์ดา  บุญเรือง 

 ๑๕๗ นาวาอากาศโท  ศิลปชัย   

  สักกะพลางกูร 

 ๑๕๘ นาวาอากาศโท  สมชาย  เรืองบุญสุข 

 ๑๕๙ นาวาอากาศโท  สมดุล  สุนทรวัฒน 

 ๑๖๐ นาวาอากาศโท  สมทบ  จันฤทธิ์ 

 ๑๖๑ นาวาอากาศโท  สมบัติ  สองหอง 

 ๑๖๒ นาวาอากาศโท  สมพงษ  สมใจ 

 ๑๖๓ นาวาอากาศโท  สมัญญา  รังสิเสนา   

  ณ  อยุธยา 

 ๑๖๔ นาวาอากาศโท  สวัสดิ์  แจมสวาง 

 ๑๖๕ นาวาอากาศโท  สวาง  พรหมทอง 

 ๑๖๖ นาวาอากาศโท  สหชัย  พวงจินดา 

 ๑๖๗ นาวาอากาศโท  สิทธิโชค  กันทะบุตร 

 ๑๖๘ นาวาอากาศโท  สุดใจ  แผงฤทธิ์ 

 ๑๖๙ นาวาอากาศโท  สุพัฒน  พันธขอ 

 ๑๗๐ นาวาอากาศโท  สุรพัฒน   

  เทียมเทียบรัตน 

 ๑๗๑ นาวาอากาศโท  สุรสิทธิ์  บุตตะกะ 

 ๑๗๒ นาวาอากาศโท  สุวัฒน  พิชญเกษร 

 ๑๗๓ นาวาอากาศโท  สุวิทย  บุญโพธิ์ทอง 

 ๑๗๔ นาวาอากาศโท  หฤษฎ   

  ลิมปศิริสุวรรณ 

 ๑๗๕ นาวาอากาศโท  อนุชา  คําสุข 

 ๑๗๖ นาวาอากาศโท  อนุพงษ  เมธะพันธุ 

 ๑๗๗ นาวาอากาศโท  อัคคการ  สวัสดิบุญญา 



 หนา   ๑๒๙ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๗๘ นาวาอากาศโท  อัศวิน  จาหมื่นไวย 

 ๑๗๙ นาวาอากาศโท  อาคม  เกษจันทร 

 ๑๘๐ นาวาอากาศโท  อาจณรงค  กองนิล 

 ๑๘๑ นาวาอากาศโท  อานนท  สิริปริญญา 

 ๑๘๒ นาวาอากาศโท  อารักษ  บําเพ็ญผล 

 ๑๘๓ นาวาอากาศโท  อินทัช  อนรรฆนันทน 

 ๑๘๔ นาวาอากาศโท  เอกประสิทธิ์  พรมทัณ 

 ๑๘๕ นาวาอากาศตรี  กฤติเดช  ศรีภิรมย 

 ๑๘๖ นาวาอากาศตรี  กฤษฎ  อรพินทร 

 ๑๘๗ นาวาอากาศตรี  กฤษฎา  นพพรบวร 

 ๑๘๘ นาวาอากาศตรี  กิตติชัย  ชางเสนาะ 

 ๑๘๙ นาวาอากาศตรี  กิตติบดี  ทรัพยเจริญ 

 ๑๙๐ นาวาอากาศตรี  กีรติ  ล้ิมพงษา 

 ๑๙๑ นาวาอากาศตรี  ขจร  อินทรศักดิ์ 

 ๑๙๒ นาวาอากาศตรี  จตุรงค  รักสุภาพ 

 ๑๙๓ นาวาอากาศตรี  จักรพงศ  ใยระยา 

 ๑๙๔ นาวาอากาศตรี  จักรพงษ  ขาวสํารวย 

 ๑๙๕ นาวาอากาศตรี  จารุพัฒน   

  ทวีพัฒนะพงศ 

 ๑๙๖ นาวาอากาศตรี  จิโรจ  สายสวิง 

 ๑๙๗ นาวาอากาศตรี  จุฑา  จุนณศักดิ์ศรี 

 ๑๙๘ นาวาอากาศตรี  ฉลาด  สารทอง 

 ๑๙๙ นาวาอากาศตรี  เฉลิมพล  ปรีดารัตน 

 ๒๐๐ นาวาอากาศตรี  ชย  เอี่ยมบํารุง 

 ๒๐๑ นาวาอากาศตรี  ชัชนันท  กันภัย 

 ๒๐๒ นาวาอากาศตรี  ชัยนันท  ศรีชุมพล 

 ๒๐๓ นาวาอากาศตรี  ชัยภัสร  เตียตระกูล 

 ๒๐๔ นาวาอากาศตรี  ชัยสิทธิ์  สุวรรณโชติ 

 ๒๐๕ นาวาอากาศตรี  ชาญชัย   

  เปล้ืองสุวรรณ 

 ๒๐๖ นาวาอากาศตรี  ชาญชัย  สุขสงวน 

 ๒๐๗ นาวาอากาศตรี  ชาญณรงค   

  ศรีอินทสุทธิ์ 

 ๒๐๘ นาวาอากาศตรี  ชาตรี  ยอดย่ิง 

 ๒๐๙ นาวาอากาศตรี  ชาติ  ชั้นเจริญ 

 ๒๑๐ นาวาอากาศตรี  ชาติณรงค  รุงเรือง 

 ๒๑๑ นาวาอากาศตรี  ชุมพล  สวยเนตรทอง 

 ๒๑๒ นาวาอากาศตรี  ญาณวุฒิ  ศรีนุน 

 ๒๑๓ นาวาอากาศตรี  ฐาปนัต  บัวภิบาล 

 ๒๑๔ นาวาอากาศตรี  ฐิติกร  เกิดเจริญ 

 ๒๑๕ นาวาอากาศตรี  ณภัทร  อุไรเลิศ 

 ๒๑๖ นาวาอากาศตรี  ณรงคชัย  ผองแผว 

 ๒๑๗ นาวาอากาศตรี  ณัฏฐ  สุริยกาญจน 

 ๒๑๘ นาวาอากาศตรี  ณัฐพนธ  สามล 

 ๒๑๙ นาวาอากาศตรี  ณัฐพล  มวงเรือง 

 ๒๒๐ นาวาอากาศตรี  เทพชัช  แยมพงษ 

 ๒๒๑ นาวาอากาศตรี  ธนพัฒน  โพธิ์ทองคํา 

 ๒๒๒ นาวาอากาศตรี  ธนากร  สิงหแกว 

 ๒๒๓ นาวาอากาศตรี  ธวัชชัย  ศรีสังวาลย 

 ๒๒๔ นาวาอากาศตรี  ธีร  ธนัตถศรุต 

 ๒๒๕ นาวาอากาศตรี  ธีรนารถ  ณ  บางชาง 

 ๒๒๖ นาวาอากาศตรี  ธีรพงษ   

  ปราณีตพลกรัง 

 ๒๒๗ นาวาอากาศตรี  ธีรพันธุ  สาวาโย 



 หนา   ๑๓๐ (เลมที่  ๑๕) 
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 ๒๒๘ นาวาอากาศตรี  ธีรวัฒน  วรรณภาส 

 ๒๒๙ นาวาอากาศตรี  นครินทร  กองสัมฤทธิ์ 

 ๒๓๐ นาวาอากาศตรี  นครินทร   

  พัชรตระกูลพงศ 

 ๒๓๑ นาวาอากาศตรี  นพปฎล  เกตุนาค 

 ๒๓๒ นาวาอากาศตรี  นันทวัฒน  ดีอวม 

 ๒๓๓ นาวาอากาศตรี  นิธินัย  รัตนพาณิชย 

 ๒๓๔ นาวาอากาศตรี  นิพนธ  กายพันธุ 

 ๒๓๕ นาวาอากาศตรี  นิพนธ  โพธิ์แกว 

 ๒๓๖ นาวาอากาศตรี  นิรันดร  ศึกษา 

 ๒๓๗ นาวาอากาศตรี  บรรเจิด  เปรมจิตต 

 ๒๓๘ นาวาอากาศตรี  บัญชา  อยูหมื่นไวย 

 ๒๓๙ นาวาอากาศตรี  เบญจพล  เขียวชอุม 

 ๒๔๐ นาวาอากาศตรี  ปฏิวัติ  ปองลม 

 ๒๔๑ นาวาอากาศตร ี ประไพวิทย  เกตุรักษา 

 ๒๔๒ นาวาอากาศตรี  ประยงค  อินเนียร 

 ๒๔๓ นาวาอากาศตรี  ประสาร  ปูชารัตน 

 ๒๔๔ นาวาอากาศตรี  ปฐวัฒน  สุทธินวล 

 ๒๔๕ นาวาอากาศตรี  ปยะวัฐ  สุดศรี 

 ๒๔๖ นาวาอากาศตรี  พงศเทพ  พุกะนัดด 

 ๒๔๗ นาวาอากาศตรี  พชร  รัตนวงศ 

 ๒๔๘ นาวาอากาศตรี  พนา  มหาเมฆ 

 ๒๔๙ นาวาอากาศตรี  พรอมศักดิ์  ไวเดชา 

 ๒๕๐ นาวาอากาศตรี  พศิน  สาริกา 

 ๒๕๑ นาวาอากาศตรี  พัชระ  ทองประมูล 

 ๒๕๒ นาวาอากาศตรี  พิชญะ   

  บํารุงราชหิรัณย 

 ๒๕๓ นาวาอากาศตรี  พิเชษฐ  ปจจัยคา 

 ๒๕๔ นาวาอากาศตรี  เพ่ิมพูน   

  มงคลแสงสุรีย 

 ๒๕๕ นาวาอากาศตรี  ไพชยนต  กาวิละเวส 

 ๒๕๖ นาวาอากาศตรี  มณเทียร  ภูสิงหา 

 ๒๕๗ นาวาอากาศตรี  รัชยธเนศ   

  เกตุหิรัญภิรมย 

 ๒๕๘ นาวาอากาศตรี  รัฐพงศ  ดอกจันทร 

 ๒๕๙ นาวาอากาศตรี  ราชรักษ   

  ทัศนไตรลักษณ 

 ๒๖๐ นาวาอากาศตรี  เรวัตร  กฤษแกว 

 ๒๖๑ นาวาอากาศตรี  วชิระศักดิ์  รมลําดวน 

 ๒๖๒ นาวาอากาศตรี  วชิรา  สุพรมมา 

 ๒๖๓ นาวาอากาศตรี  วรปรีชา  กมลาศน   

  ณ  อยุธยา 

 ๒๖๔ นาวาอากาศตรี  วรากรณ  พูลจันทร 

 ๒๖๕ นาวาอากาศตรี  วสันต  เชวงเศรษฐกุล 

 ๒๖๖ นาวาอากาศตรี  วัฏฐกรณ   

  ศรีดอนทราย 

 ๒๖๗ นาวาอากาศตรี  วิชิต  วงศสายตา 

 ๒๖๘ นาวาอากาศตรี  วิทยา  กาเงิน 

 ๒๖๙ นาวาอากาศตรี  วินัตย   

  คูชัยเจริญพรกุล 

 ๒๗๐ นาวาอากาศตรี  วินัย  บุญมี 

 ๒๗๑ นาวาอากาศตรี  วีรวัฒน  เทพรินทร 

 ๒๗๒ นาวาอากาศตรี  วีระ  ขําละมัย 

 ๒๗๓ นาวาอากาศตรี  วีระพันธุ  โตสวัสดิ์ 



 หนา   ๑๓๑ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๗๔ นาวาอากาศตรี  ศักดิ์สิทธิ์  นันทใส 

 ๒๗๕ นาวาอากาศตรี  ศักยสรณ  ไฝขาว 

 ๒๗๖ นาวาอากาศตรี  ศิริพงษ   

  ฉัตรดิษฐลักษณ 

 ๒๗๗ นาวาอากาศตรี  สนอง  สังขสุทธิ์ 

 ๒๗๘ นาวาอากาศตรี  สมเจตน  โพธิ์นุช 

 ๒๗๙ นาวาอากาศตรี  สมนึก  สมบุญนา 

 ๒๘๐ นาวาอากาศตรี  สมรภูมิ  ขันธชัย 

 ๒๘๑ นาวาอากาศตรี  สราวุฒิ  สุวรรณโชติ 

 ๒๘๒ นาวาอากาศตรี  สัมพันธ  โตทรัพย 

 ๒๘๓ นาวาอากาศตรี  สายัณห  แตมคุณ 

 ๒๘๔ นาวาอากาศตรี  สิโรตม  บัวแกว 

 ๒๘๕ นาวาอากาศตรี  สุทธิพร  ตรีเพชร 

 ๒๘๖ นาวาอากาศตรี  สุนันท  กองตาพันธุ 

 ๒๘๗ นาวาอากาศตรี  สุรพงษ  บุบผามาลา 

 ๒๘๘ นาวาอากาศตรี  สุรศักดิ์  ทองใส 

 ๒๘๙ นาวาอากาศตรี  สุรัตน  ขันทอง 

 ๒๙๐ นาวาอากาศตรี  อนันต  วงศชาลี 

 ๒๙๑ นาวาอากาศตรี  อนุชา  อาจคง 

 ๒๙๒ นาวาอากาศตรี  อนุพงศ  แกวมา 

 ๒๙๓ นาวาอากาศตรี  อนุรักษ  ชวงดี 

 ๒๙๔ นาวาอากาศตรี  อรรฆยา  สุโฆสิต 

 ๒๙๕ นาวาอากาศตรี  อรรถวีร  โมกขมุล 

 ๒๙๖ นาวาอากาศตรี  อัคนี  ศรีสุนทรศิริ 

 ๒๙๗ นาวาอากาศตรี  อํานวย  สมปู 

 ๒๙๘ นาวาอากาศตรี  อิสระ  อมตะชีวะ 

 ๒๙๙ นาวาอากาศตรี  เอกรินทร  ถือเกาะ 

 ๓๐๐ เรืออากาศเอก  ชยทัต  รักสูงเนิน 

 ๓๐๑ เรืออากาศเอก  ชาตรี  รักษศรี 

 ๓๐๒ เรืออากาศเอก  ชิดพงษ  ศุภสิริวุฒิ 

 ๓๐๓ เรืออากาศเอก  ไชยพศ  ไพบูลยสุข 

 ๓๐๔ เรืออากาศเอก  ณัฐพงษ  แจงวงศ 

 ๓๐๕ เรืออากาศเอก  ณัฐภูมิ  ภูมิประเทศ 

 ๓๐๖ เรืออากาศเอก  ทวีวัฒน   

  โสภณอิทธิวัฒน 

 ๓๐๗ เรืออากาศเอก  ธานี  นิสยันต 

 ๓๐๘ เรืออากาศเอก  ธีรสุวัฒน  มาศสุวัณณ 

 ๓๐๙ เรืออากาศเอก  นิวัต  ภิรมยศรี 

 ๓๑๐ เรืออากาศเอก  ปรมัตถ   

  วงศประไพโรจน 

 ๓๑๑ เรืออากาศเอก  ประทาน  อินทรฤทธิ์ 

 ๓๑๒ เรืออากาศเอก  ประเทือง  ดีฉนวน 

 ๓๑๓ เรืออากาศเอก  ประพาส  คําผอง 

 ๓๑๔ เรืออากาศเอก  ประยงค  ปูคะภาค 

 ๓๑๕ เรืออากาศเอก  ปรีชา  บุญพันธ 

 ๓๑๖ เรืออากาศเอก  พงศกร  คลอวุฒินันท 

 ๓๑๗ เรืออากาศเอก  พงษเทพ  ธนโชติฤทธิ 

 ๓๑๘ เรืออากาศเอก  พรหมพิริยะ   

  พวงสมบัติ 

 ๓๑๙ เรืออากาศเอก  พิรุณ  เจะวงศ 

 ๓๒๐ เรืออากาศเอก  พูนศักดิ์  ทรัพยภากรณ 

 ๓๒๑ เรืออากาศเอก  ภาณุพงษ  กล่ินเฟอง 



 หนา   ๑๓๒ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๒๒ เรืออากาศเอก  รังสรรค  ดิษฐสันเทียะ 

 ๓๒๓ เรืออากาศเอก  รุจ  ฉายะพงศ 

 ๓๒๔ เรืออากาศเอก  ศักดิ์ไพสิฐ  เปยงใจ 

 ๓๒๕ เรืออากาศเอก  ศิชน  แสนรักษ 

 ๓๒๖ เรืออากาศเอก  ศุภชัย  ทองโสม 

 ๓๒๗ เรืออากาศเอก  สถาปน  ไชยวัฒนพันธุ 

 ๓๒๘ เรืออากาศเอก  สมคิด  เสนาวงษ 

 ๓๒๙ เรืออากาศเอก  สรธร  โบสุวรรณ 

 ๓๓๐ เรืออากาศเอก  สหเทพ   

  สอนหลักทรัพย 

 ๓๓๑ เรืออากาศเอก  สัมฤทธิ์  ขันตี 

 ๓๓๒ เรืออากาศเอก  สายชล  ยารังษี 

 ๓๓๓ เรืออากาศเอก  สุทธิวัฒน  บุญชู 

 ๓๓๔ เรืออากาศเอก  สุวิทย  จิตตลดากร 

 ๓๓๕ เรืออากาศเอก  อัยยรัชต  พวงมาลี 

 ๓๓๖ เรืออากาศเอก  อารักษ  สินธุรา 

 ๓๓๗ เรืออากาศเอก  อําภรณ  เจนปรุ 

 ๓๓๘ เรืออากาศเอก  เอกกมล  ภักดีจิตร 

 ๓๓๙ เรืออากาศเอก  เอกพล  ศรีเลิศ 

 ๓๔๐ เรืออากาศโท  กฤษฎา  ศรีพรหม 

 ๓๔๑ เรืออากาศโท  คมสัน  ดําขํา 

 ๓๔๒ เรืออากาศโท  จักรกฤษณ  ทํานอง 

 ๓๔๓ เรืออากาศโท  จุมพล  เฉียบแหลม 

 ๓๔๔ เรืออากาศโท  เฉลิมพนธ  ภูคํา 

 ๓๔๕ เรืออากาศโท  ชุมพล  สุริยะวรรณ 

 ๓๔๖ เรืออากาศโท  ณรงศักดิ์  ศรีจันทร 

 ๓๔๗ เรืออากาศโท  เดนชัย  สุวรรณดี 

 ๓๔๘ เรืออากาศโท  เทพวิมล  จงรักษ 

 ๓๔๙ เรืออากาศโท  ธนาคม  นิคมคาย 

 ๓๕๐ เรืออากาศโท  ประจวบ  รักรุง 

 ๓๕๑ เรืออากาศโท  ปองศักดิ์  ขันทอง 

 ๓๕๒ เรืออากาศโท  พรชัย  นุชผองใส 

 ๓๕๓ เรืออากาศโท  พรณรงค  ศีลมั่น 

 ๓๕๔ เรืออากาศโท  พรหมพยากรณ   

  พิทักษจันทรเพ็ญ 

 ๓๕๕ เรืออากาศโท  พิษณุ  แกวภู 

 ๓๕๖ เรืออากาศโท  มนตรี  รมสายหยุด 

 ๓๕๗ เรืออากาศโท  รัตนชัย  ชัยฤกษ 

 ๓๕๘ เรืออากาศโท  วัลลภ  ดวงเนตร 

 ๓๕๙ เรืออากาศโท  วีระยุทธ  ชวงฉุน 

 ๓๖๐ เรืออากาศโท  ศักดิ์ชัย  เหลืองอรามชัย 

 ๓๖๑ เรืออากาศโท  ศักรินทร  สวนแกว 

 ๓๖๒ เรืออากาศโท  ศิริศักดิ์  บุญฤทธิ์ 

 ๓๖๓ เรืออากาศโท  ศิวศิษฐ  มณีโชติ 

 ๓๖๔ เรืออากาศโท  สถาพร  หรั่งบุรี 

 ๓๖๕ เรืออากาศโท  สมเจริญ  แสดงฤทธิ์ 

 ๓๖๖ เรืออากาศโท  สมชาย  แจงคํา 

 ๓๖๗ เรืออากาศโท  สิทธิชัย  วัดเย้ือง 

 ๓๖๘ เรืออากาศโท  สิรภพ  เกตุสวัสดิ์ 

 ๓๖๙ เรืออากาศโท  สืบตระกูล  คงทน 

 ๓๗๐ เรืออากาศโท  สุพจน  ปญญาแหลม 

 ๓๗๑ เรืออากาศโท  สุรศักดิ์  คณะบุตร 



 หนา   ๑๓๓ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๗๒ เรืออากาศโท  สุรสีหนาถ  แสงชัน 

 ๓๗๓ เรืออากาศโท  สุรัตน  มงคลสุจริต 

 ๓๗๔ เรืออากาศโท  สุวัฒนชัย  ไขสม 

 ๓๗๕ เรืออากาศโท  เสริมศักดิ์  บูรพา 

 ๓๗๖ เรืออากาศโท  โสภณ  โพธิ์จันทร 

 ๓๗๗ เรืออากาศโท  อภิชาติ  พรส่ี 

 ๓๗๘ เรืออากาศโท  อํานาจ  แผลงเดช 

 ๓๗๙ เรืออากาศตรี  กรวิก  มั่นสิน 

 ๓๘๐ เรืออากาศตรี  กฤษฎา  ปทมโรจน 

 ๓๘๑ เรืออากาศตรี  กัสกร  บัวแกว 

 ๓๘๒ เรืออากาศตรี  กําธร  คําศรี 

 ๓๘๓ เรืออากาศตรี  ไกรรัฐ  แสงประเสริฐ 

 ๓๘๔ เรืออากาศตรี  คํานวน  ภิงคะสาร 

 ๓๘๕ เรืออากาศตรี  จงกล  ชั่งกริส 

 ๓๘๖ เรืออากาศตรี  จตุรภัทร  พุมมาลัย 

 ๓๘๗ เรืออากาศตรี  จเรวุฒิ  บุญเรือง 

 ๓๘๘ เรืออากาศตรี  จักรกฤษณ  ชีวะวัฒนา 

 ๓๘๙ เรืออากาศตรี  จักริน  ปทมโรจน 

 ๓๙๐ เรืออากาศตรี  จักรินทร  รัตนมณี 

 ๓๙๑ เรืออากาศตรี  จิรวัฒน  กอกเชียงแสน 

 ๓๙๒ เรืออากาศตรี  ฉัตรชัย  กรดแกว 

 ๓๙๓ เรืออากาศตรี  ฉัตรไชย  สาครชาติ 

 ๓๙๔ เรืออากาศตรี  เฉลิมเกียรติ  ศรแกว 

 ๓๙๕ เรืออากาศตรี  ชนินทร  เฉลิมฤทธิ์ 

 ๓๙๖ เรืออากาศตรี  ชยากร  เพ็ชรสวาง 

 ๓๙๗ เรืออากาศตรี  ชัช  เชิดรัตนะสกุล 

 ๓๙๘ เรืออากาศตรี  ชัยวัฒน  ชัยหา 

 ๓๙๙ เรืออากาศตรี  ชาญณรงค  พลมณี 

 ๔๐๐ เรืออากาศตรี  ชาตรี  นาคเกตุ 

 ๔๐๑ เรืออากาศตรี  ชาติชาตรี  สุทธมา 

 ๔๐๒ เรืออากาศตรี  ชายแดน  พรมนิล 

 ๔๐๓ เรืออากาศตรี  ชํานาญ  ทรัพยมาก 

 ๔๐๔ เรืออากาศตรี  ฐิติรัชต  จันทนวงษ 

 ๔๐๕ เรืออากาศตรี  ณรงค  ออนสมจิตร 

 ๔๐๖ เรืออากาศตรี  ณัฎฐรเนศ   

  บุลภรณศิริกุล 

 ๔๐๗ เรืออากาศตรี  ณัฏฐพล  รอดแกว 

 ๔๐๘ เรืออากาศตรี  ณัฐกิตติ์  ฤทธิพัฒนวงศ 

 ๔๐๙ เรืออากาศตรี  ณัฐเชษฐ  สิตังนันท 

 ๔๑๐ เรืออากาศตรี  ณัฐพล  เขมนเกตกิจ 

 ๔๑๑ เรืออากาศตรี  ดนัย  พันธเสน 

 ๔๑๒ เรืออากาศตรี  ตรัยพิพัฒน  ศัพทเสวี 

 ๔๑๓ เรืออากาศตรี  ทินกร  ชาประเสริฐ 

 ๔๑๔ เรืออากาศตรี  ธนกร  เชื่อมมะรัง 

 ๔๑๕ เรืออากาศตรี  ธนกฤติ์  มณีนอย 

 ๔๑๖ เรืออากาศตรี  ธรรมนูญ  ยงอาหาร 

 ๔๑๗ เรืออากาศตรี  ธวัชชัย  ชางปลูก 

 ๔๑๘ เรืออากาศตรี  ธีรศักดิ์  ทองศิริ 

 ๔๑๙ เรืออากาศตรี  ธีระยุทธ  หลักทอง 

 ๔๒๐ เรืออากาศตรี  นพรัตน  แสงสุข 

 ๔๒๑ เรืออากาศตรี  นรินทร  อินทหอม 

 ๔๒๒ เรืออากาศตรี  นเรศ  บุญสันต 



 หนา   ๑๓๔ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๒๓ เรืออากาศตรี  นัฐวี  รักษามั่น 

 ๔๒๔ เรืออากาศตรี  นิทัศน  สุวรรณโรจน 

 ๔๒๕ เรืออากาศตรี  นิพนธ  เบี้ยวทุงนอย 

 ๔๒๖ เรืออากาศตรี  นิวัต  ปรางทับทิม 

 ๔๒๗ เรืออากาศตรี  บัญชา  มูลบรรจง 

 ๔๒๘ เรืออากาศตรี  บํารุง  วงษบัณฑิตย 

 ๔๒๙ เรืออากาศตรี  ปฏิพล  ทองพูล 

 ๔๓๐ เรืออากาศตรี  ประจักร  วิพัฒนากลืน 

 ๔๓๑ เรืออากาศตรี  ประจิม  มงคลประภัสร 

 ๔๓๒ เรืออากาศตรี  ประสิทธิ์  สินสังข 

 ๔๓๓ เรืออากาศตรี  ปราโมทย  ศิริมิรินทร 

 ๔๓๔ เรืออากาศตรี  ปรีชา  ทองคํา 

 ๔๓๕ เรืออากาศตรี  ไพโรจน  คุณประสาท 

 ๔๓๖ เรืออากาศตรี  ไพศาล  กองสา 

 ๔๓๗ เรืออากาศตรี  ภัทระ  อภิสุข 

 ๔๓๘ เรืออากาศตรี  ภาคภูมิ  ไทยแขก 

 ๔๓๙ เรืออากาศตรี  ภาณุวัฒน  คํามา 

 ๔๔๐ เรืออากาศตรี  มนัส  ปานพรหม 

 ๔๔๑ เรืออากาศตรี  มนู  บํารุงกุล 

 ๔๔๒ เรืออากาศตรี  มัทนะ  บุญยะเนติ 

 ๔๔๓ เรืออากาศตรี  ยงยุทธ  ทับทอง 

 ๔๔๔ เรืออากาศตรี  เลอศักดิ์  แกวแดง 

 ๔๔๕ เรืออากาศตรี  วรินทร  ภูศิวิกานนท 

 ๔๔๖ เรืออากาศตรี  วัชรชัย  ตันเส็ง 

 ๔๔๗ เรืออากาศตรี  วัลลภ  มีสมศักดิ์ 

 ๔๔๘ เรืออากาศตรี  วารินทร  เปยมสวัสดิ์ 

 ๔๔๙ เรืออากาศตรี  วิชัย  โพธิ์ลังกา 

 ๔๕๐ เรืออากาศตรี  วิชิต  อาสา 

 ๔๕๑ เรืออากาศตรี  วิฑูรย  อินทรัพย 

 ๔๕๒ เรืออากาศตรี  วิรชาติ  เมฆลอย 

 ๔๕๓ เรืออากาศตรี  วิโรจน  คงมั่น 

 ๔๕๔ เรืออากาศตรี  วิศรุช  สุตะเขตร 

 ๔๕๕ เรืออากาศตรี  ศรัญชัย  สุภารัตน 

 ๔๕๖ เรืออากาศตรี  ศราวุธ  สายตา 

 ๔๕๗ เรืออากาศตรี  ศักดิ์ชัย  ทองอนันต 

 ๔๕๘ เรืออากาศตรี  ศิระวุทธ  ติ้วทอง 

 ๔๕๙ เรืออากาศตรี  สกล  เกตุแกว 

 ๔๖๐ เรืออากาศตรี  สนธยา  ประสงคเงิน 

 ๔๖๑ เรืออากาศตรี  สนิท  หลงคํารัตน 

 ๔๖๒ เรืออากาศตรี  สมเกียรติ  เถื่อนขุนทอง 

 ๔๖๓ เรืออากาศตรี  สมคิด  อยูพวง 

 ๔๖๔ เรืออากาศตรี  สมชาย  อินทรเล็ก 

 ๔๖๕ เรืออากาศตรี  สมพงษ  หฤทัยถาวร 

 ๔๖๖ เรืออากาศตรี  สมพร  พรรณดี 

 ๔๖๗ เรืออากาศตรี  สมยศ  รักษาการ 

 ๔๖๘ เรืออากาศตรี  สมศักดิ์  ชุริวัน 

 ๔๖๙ เรืออากาศตรี  สมหวัง  เมืองชาง 

 ๔๗๐ เรืออากาศตรี  สเอิบ  ศรีสมัย 

 ๔๗๑ เรืออากาศตรี  สาธิต  บํารุงกิจ 

 ๔๗๒ เรืออากาศตรี  สาธิต  ภูประสงค 

 ๔๗๓ เรืออากาศตรี  สายชล  ใจหลอ 

 ๔๗๔ เรืออากาศตรี  สํารวม  ทิพยไสยาสน 



 หนา   ๑๓๕ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๗๕ เรืออากาศตรี  สุขุม  ดัดวัตร 

 ๔๗๖ เรืออากาศตรี  สุชาติ  ศักดาธนกุลชัย 

 ๔๗๗ เรืออากาศตรี  สุทธิพงษ  นุนอย 

 ๔๗๘ เรืออากาศตรี  สุนทร  สุนทรประทม 

 ๔๗๙ เรืออากาศตรี  สุนันท  ตระหงาน 

 ๔๘๐ เรืออากาศตรี  สุพร  ยางมวง 

 ๔๘๑ เรืออากาศตรี  สุรศักดิ์  สุริยะ 

 ๔๘๒ เรืออากาศตรี  สุรศักดิ์  แสงทองสี 

 ๔๘๓ เรืออากาศตรี  สุรสีย  สุขสิทธิ์ 

 ๔๘๔ เรืออากาศตรี  สุวัฒน  ขาวพันธ 

 ๔๘๕ เรืออากาศตรี  สุวิทย  รุงทอง 

 ๔๘๖ เรืออากาศตรี  เสกสรรค  ภูสี 

 ๔๘๗ เรืออากาศตรี  อดิศรศักดิ์  รื่นเสือ 

 ๔๘๘ เรืออากาศตรี  อดิศักดิ์  นพวงศ 

 ๔๘๙ เรืออากาศตรี  อดุลย  ตระกูลวงศ 

 ๔๙๐ เรืออากาศตรี  อดุลย  วงษบุญมี 

 ๔๙๑ เรืออากาศตรี  อนันต  รอดสันทัด 

 ๔๙๒ เรืออากาศตรี  อภิชัย  สุกใส 

 ๔๙๓ เรืออากาศตรี  อัชฌา  เฉลยจิต 

 ๔๙๔ เรืออากาศตรี  อานนท  มีอุสาห 

 ๔๙๕ พันจาอากาศเอก  กนกานต  บริบูรณ 

 ๔๙๖ พันจาอากาศเอก  กมลเดช  สงวนรัตน 

 ๔๙๗ พันจาอากาศเอก  กรกฤต  สมสีสัย 

 ๔๙๘ พันจาอากาศเอก  กรกฤตย  กล่ินขจร 

 ๔๙๙ พันจาอากาศเอก  กรรณกร  ยุตติธรรม 

 ๕๐๐ พันจาอากาศเอก  กริชชัย  กาสี 

 ๕๐๑ พันจาอากาศเอก  กฤตภาส  มั่นแกว 

 ๕๐๒ พันจาอากาศเอก  กฤษ  บุญเย็น 

 ๕๐๓ พันจาอากาศเอก  กฤษฎา   

  แกวดวงเล็ก 

 ๕๐๔ พันจาอากาศเอก  กฤษฎา  ปานเต็ง 

 ๕๐๕ พันจาอากาศเอก  กฤษณะ  กิจกระจาง 

 ๕๐๖ พันจาอากาศเอก  กฤษณะ   

  เอี่ยมอองกิจ 

 ๕๐๗ พันจาอากาศเอก  กฤษดา   

  ทองเครือมา 

 ๕๐๘ พันจาอากาศเอก  กฤษดา  บายเท่ียง 

 ๕๐๙ พันจาอากาศเอก  กวีกร  ขําสําอางค 

 ๕๑๐ พันจาอากาศเอก  กวีพล  ชื่นวัฒนา 

 ๕๑๑ พันจาอากาศเอก  กษิดิศ  คําดี 

 ๕๑๒ พันจาอากาศเอก  กองเกียรติ  กุมภะ 

 ๕๑๓ พันจาอากาศเอก  กัณตภณ  สุขกระบิล 

 ๕๑๔ พันจาอากาศเอก  กันตภณ  อยูนุช 

 ๕๑๕ พันจาอากาศเอก  กัมพลศักดิ์   

  ศักดิ์รามินทร 

 ๕๑๖ พันจาอากาศเอก  กานต  สังขดา 

 ๕๑๗ พันจาอากาศเอก  การุณ  กล่ินขจร 

 ๕๑๘ พันจาอากาศเอก  กิตติ  ยศสมบัติ 

 ๕๑๙ พันจาอากาศเอก  กิตติพงศ  อยูสกุล 

 ๕๒๐ พันจาอากาศเอก  กิตติพงษ  จุลพรรณ 

 ๕๒๑ พันจาอากาศเอก  กิตติพงษ  อยูภักดี 

 ๕๒๒ พันจาอากาศเอก  กิตติพล  เทียนจวง 



 หนา   ๑๓๖ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๕๒๓ พันจาอากาศเอก  กิตติเมศร   

  อินทรประพันธ 

 ๕๒๔ พันจาอากาศเอก  กิตติศักดิ์   

  กิตติ์ปญญาชาญ 

 ๕๒๕ พันจาอากาศเอก  กิตติศักดิ์  หุนดี 

 ๕๒๖ พันจาอากาศเอก  กิติศักดิ์   

  ประสานสิงห 

 ๕๒๗ พันจาอากาศเอก  กุลชัย  เพชรบอทอง 

 ๕๒๘ พันจาอากาศเอก  กุศล  แกวคอนไทย 

 ๕๒๙ พันจาอากาศเอก  กูเกียรติ  กิ่งทอง 

 ๕๓๐ พันจาอากาศเอก  เกริกพันธุ  ปานดํา 

 ๕๓๑ พันจาอากาศเอก  เกริกศักดิ์  สุขปล่ัง 

 ๕๓๒ พันจาอากาศเอก  เกรียงศักดิ์  ธรรมกิจ 

 ๕๓๓ พันจาอากาศเอก  เกษมสันต  บัวทิพย 

 ๕๓๔ พันจาอากาศเอก  เกียรติชัย  ไกยเดช 

 ๕๓๕ พันจาอากาศเอก  เกียรติพงษ   

  เหมือนฤทธิ์ 

 ๕๓๖ พันจาอากาศเอก  โกเมท  นัยชิต 

 ๕๓๗ พันจาอากาศเอก  โกวิทย  จ่ันเพ็ชร 

 ๕๓๘ พันจาอากาศเอก  โกศล  อัมพวา 

 ๕๓๙ พันจาอากาศเอก  ไกรวรรณ  พ่ึงลาภ 

 ๕๔๐ พันจาอากาศเอก  ไกรวัลย  วิทยเจริญ 

 ๕๔๑ พันจาอากาศเอก  ไกรสีห  มาชื่น 

 ๕๔๒ พันจาอากาศเอก  ขจรศักดิ์  ดอกเทียน 

 ๕๔๓ พันจาอากาศเอก  ขจิตพงศ  พันธุเขียน 

 ๕๔๔ พันจาอากาศเอก  คงทน  อรรถาพิช 

 ๕๔๕ พันจาอากาศเอก  คธาวุธ  เมฆดํารงศรี 

 ๕๔๖ พันจาอากาศเอก  คนึง  วิลาวรรณ 

 ๕๔๗ พันจาอากาศเอก  คมกริช  จํารัสฤกษ 

 ๕๔๘ พันจาอากาศเอก  คมกริช  ศรีหงษ 

 ๕๔๙ พันจาอากาศเอก  คมกฤษ  ภูเขียว 

 ๕๕๐ พันจาอากาศเอก  คมสัน  คงมีทรัพย 

 ๕๕๑ พันจาอากาศเอก  คมสัน  จัตุกูล 

 ๕๕๒ พันจาอากาศเอก  คมสัน  ถิ่นพุดซา 

 ๕๕๓ พันจาอากาศเอก  คมสัน  ปนคุม 

 ๕๕๔ พันจาอากาศเอก  คมสันต  ชูจันทร 

 ๕๕๕ พันจาอากาศเอก  ครรชิต  งามภัก 

 ๕๕๖ พันจาอากาศเอก  ครรชิต  มีแกว 

 ๕๕๗ พันจาอากาศเอก  ครรชิตพล   

  อุนละมาย 

 ๕๕๘ พันจาอากาศเอก  คีรีวัฒน  ทวีศักดิ์ 

 ๕๕๙ พันจาอากาศเอก  เคนไล  แสงสาย 

 ๕๖๐ พันจาอากาศเอก  จตุพร  แสงศาสตร 

 ๕๖๑ พันจาอากาศเอก  จตุรฉัตร  รวมคํา 

 ๕๖๒ พันจาอากาศเอก  จรุงพงษ   

  สิทธิปญญา 

 ๕๖๓ พันจาอากาศเอก  จะเด็จ  เกิดกูล 

 ๕๖๔ พันจาอากาศเอก  จักรกฤษณ   

  วิจาราณ 

 ๕๖๕ พันจาอากาศเอก  จักรพงศ  คามีผล 

 ๕๖๖ พันจาอากาศเอก  จักรพงศ  อยูชา 

 ๕๖๗ พันจาอากาศเอก  จักรพงษ  อบเชย 



 หนา   ๑๓๗ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๕๖๘ พันจาอากาศเอก  จักราวุธ   

  บุญโสดากร 

 ๕๖๙ พันจาอากาศเอก  จักราวุธ  รุงสบแสง 

 ๕๗๐ พันจาอากาศเอก  จักรินทร  เกตุแกว 

 ๕๗๑ พันจาอากาศเอก  จารุกิตติ์   

  เตชะสันตินันทน 

 ๕๗๒ พันจาอากาศเอก  จารุพันธุ  จอดนอก 

 ๕๗๓ พันจาอากาศเอก  จิตติภูมิ  พิมพทนต 

 ๕๗๔ พันจาอากาศเอก  จิรวัฒน   

  โบสิทธิพิเชฎฐ 

 ๕๗๕ พันจาอากาศเอก  จิระ  จันทรใหญ 

 ๕๗๖ พันจาอากาศเอก  จิรังกูร  ชินพันธ 

 ๕๗๗ พันจาอากาศเอก  จิรัชย  โรจนะเสน 

 ๕๗๘ พันจาอากาศเอก  จิรายุ  โตะเฮ 

 ๕๗๙ พันจาอากาศเอก  จีรวัตร  สวัสดี 

 ๕๘๐ พันจาอากาศเอก  จุฑากร  พวงประดับ 

 ๕๘๑ พันจาอากาศเอก  จุลชาติ  วัจนะรัตน 

 ๕๘๒ พันจาอากาศเอก  เจตพล  สุทธิรุงเรือง 

 ๕๘๓ พันจาอากาศเอก  เจริญ  ทับเจริญ 

 ๕๘๔ พันจาอากาศเอก  เจษฎา  แสนคํา 

 ๕๘๕ พันจาอากาศเอก  เจษฎาพร  มาคุม 

 ๕๘๖ พันจาอากาศเอก  ฉัตรชัย  ครุทธกะ 

 ๕๘๗ พันจาอากาศเอก  ฉัตรชัย   

  วิโรจนการุณย 

 ๕๘๘ พันจาอากาศเอก  ฉัตรชัย  อนักทัศน 

 ๕๘๙ พันจาอากาศเอก  เฉลิม  ลํานักเนตร 

 ๕๙๐ พันจาอากาศเอก  เฉลิมชัย  บัวเขียว 

 ๕๙๑ พันจาอากาศเอก  เฉลิมพล  กรชี 

 ๕๙๒ พันจาอากาศเอก  เฉลิมพล  จารุสาร 

 ๕๙๓ พันจาอากาศเอก  เฉลิมพล  ดีเลิศชัย 

 ๕๙๔ พันจาอากาศเอก  เฉลิมพล  นักขุนทด 

 ๕๙๕ พันจาอากาศเอก  เฉลิมพล  บุรีเรือง 

 ๕๙๖ พันจาอากาศเอก  เฉลิมพล  พาทา 

 ๕๙๗ พันจาอากาศเอก  ชณทัต  ศรีทอง 

 ๕๙๘ พันจาอากาศเอก  ชนะ  เกตุดวง 

 ๕๙๙ พันจาอากาศเอก  ชยากร  พิมพออน 

 ๖๐๐ พันจาอากาศเอก  ชยุตม  แหลมทอง 

 ๖๐๑ พันจาอากาศเอก  ชยุติ  เหมือนแสง 

 ๖๐๒ พันจาอากาศเอก  ชลนที  อาจคงหาญ 

 ๖๐๓ พันจาอากาศเอก  ชลากร  ศรีวัฒนะ 

 ๖๐๔ พันจาอากาศเอก  ชวนากร  ถาวรนันท 

 ๖๐๕ พันจาอากาศเอก  ชวลิต  ดานกลาง 

 ๖๐๖ พันจาอากาศเอก  ชวลิต  วงษเสนาะ 

 ๖๐๗ พันจาอากาศเอก  ชัชชลิต  เลิศคํา 

 ๖๐๘ พันจาอากาศเอก  ชัชวาลย  ตนเอี่ยม   

 ๖๐๙ พันจาอากาศเอก  ชัชวาลย  เมืองยม 

 ๖๑๐ พันจาอากาศเอก  ชัยณรงค  มั่งสาคร 

 ๖๑๑ พันจาอากาศเอก  ชัยณรงค  อินทรศิริ 

 ๖๑๒ พันจาอากาศเอก  ชัยภัทร  เณรแขก 

 ๖๑๓ พันจาอากาศเอก  ชัยโย  ทองพุฒ 

 ๖๑๔ พันจาอากาศเอก  ชัยวัฒน  เหมือนแดง 

 ๖๑๕ พันจาอากาศเอก  ชาคริต  ศรีเผือก 



 หนา   ๑๓๘ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๖๑๖ พันจาอากาศเอก  ชาญชัย  คําชื่น 

 ๖๑๗ พันจาอากาศเอก  ชาญชัย  สิงหเปรม 

 ๖๑๘ พันจาอากาศเอก  ชาญชัย  สุขีตานนท 

 ๖๑๙ พันจาอากาศเอก  ชาญณรงค   

  เทียนทอง 

 ๖๒๐ พันจาอากาศเอก  ชาญณรงค  สุขเกษ 

 ๖๒๑ พันจาอากาศเอก  ชาติกุล  โตงาม 

 ๖๒๒ พันจาอากาศเอก  ชายแดน   

  เกียรติชัชวาล 

 ๖๒๓ พันจาอากาศเอก  ชาลี  ขุนออน 

 ๖๒๔ พันจาอากาศเอก  ชิน  จงปน 

 ๖๒๕ พันจาอากาศเอก  ชิษณุพงศ  บูชา 

 ๖๒๖ พันจาอากาศเอก  ชุมพล  ชัยสงคราม 

 ๖๒๗ พันจาอากาศเอก  ชุมพล  รอดพน 

 ๖๒๘ พันจาอากาศเอก  ชูกฤต  เหมอินทร 

 ๖๒๙ พันจาอากาศเอก  ชูชัย  ปานเกษม 

 ๖๓๐ พันจาอากาศเอก  ชูชาติ  จันทรอิ่ม 

 ๖๓๑ พันจาอากาศเอก  ชูชาติ  ฟกหอม 

 ๖๓๒ พันจาอากาศเอก  ชูศักดิ์  ภิรมยา 

 ๖๓๓ พันจาอากาศเอก  ชูศักดิ์  สิงหเสนี 

 ๖๓๔ พันจาอากาศเอก  เชษฐ  สิงหโต 

 ๖๓๕ พันจาอากาศเอก  เชาวฤทธิ์  คะเลรัมย 

 ๖๓๖ พันจาอากาศเอก  เชิดชัย  กุณารบ 

 ๖๓๗ พันจาอากาศเอก  เชิดชัย  ลัดคุย 

 ๖๓๘ พันจาอากาศเอก  เชิดไชย  เชื้ออินทร 

 ๖๓๙ พันจาอากาศเอก  เชียรชัย  กลาหาญ 

 ๖๔๐ พันจาอากาศเอก  เชียรนอย   

  จันทรชนะ 

 ๖๔๑ พันจาอากาศเอก  โชคชัย  อิ่มสะอาด 

 ๖๔๒ พันจาอากาศเอก  ญาณเสฎฐ   

  มงคลธนรัตน 

 ๖๔๓ พันจาอากาศเอก  ฐากฤต  ทองลอย 

 ๖๔๔ พันจาอากาศเอก  ฐิติพงศ  คุมชนม 

 ๖๔๕ พันจาอากาศเอก  ณธรรศ  อาคมนันท 

 ๖๔๖ พันจาอากาศเอก  ณภัทรกร  มีพันลม 

 ๖๔๗ พันจาอากาศเอก  ณรงค  ประสพหมู 

 ๖๔๘ พันจาอากาศเอก  ณรงคพล  อภัยสม 

 ๖๔๙ พันจาอากาศเอก  ณัชพล  มีแดนไผ 

 ๖๕๐ พันจาอากาศเอก  ณัฏฐปตน   

  อัฏฐากมล 

 ๖๕๑ พันจาอากาศเอก  ณัฐพล  เวชยางกูร 

 ๖๕๒ พันจาอากาศเอก  ณัฐวัฒน  ลุยตัย 

 ๖๕๓ พันจาอากาศเอก  ณัฐวัฒน  อาจปรุ 

 ๖๕๔ พันจาอากาศเอก  ณัฐวัตร  เพ็ชรตะกั่ว 

 ๖๕๕ พันจาอากาศเอก  ณัฐวุฒิ  มวงบาง 

 ๖๕๖ พันจาอากาศเอก  ณัฐวุฒิ  ศรีแสง 

 ๖๕๗ พันจาอากาศเอก  ณัฐศักดิ์  กลาเชี่ยว 

 ๖๕๘ พันจาอากาศเอก  ดนัย  ปล้ืมจิตต 

 ๖๕๙ พันจาอากาศเอก  ดนัย  ปานหอย 

 ๖๖๐ พันจาอากาศเอก  ดลวิทย  ภูพลับ 

 ๖๖๑ พันจาอากาศเอก  ดํารัส  สวางเนตร 

 ๖๖๒ พันจาอากาศเอก  ดุจเทพ  ทิพยภิบาล 



 หนา   ๑๓๙ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๖๖๓ พันจาอากาศเอก  ดุสิต  สรรศรี 

 ๖๖๔ พันจาอากาศเอก  เดชฤทธิ์   

  บุญภักดีนนท 

 ๖๖๕ พันจาอากาศเอก  เดชา  ชาญสูงเนิน 

 ๖๖๖ พันจาอากาศเอก  เดชา  สิงห 

 ๖๖๗ พันจาอากาศเอก  เดโชพล   

  บุญญาวรารัตน 

 ๖๖๘ พันจาอากาศเอก  โดม  สุวรรณ 

 ๖๖๙ พันจาอากาศเอก  ตระกูล  รื่นวงษา 

 ๖๗๐ พันจาอากาศเอก  ไตรทิพย   

  มโนภินิเวศ 

 ๖๗๑ พันจาอากาศเอก  ทนงชัย  จินตรัตน 

 ๖๗๒ พันจาอากาศเอก  ทนงศักดิ์  อํานวยพร 

 ๖๗๓ พันจาอากาศเอก  ทมิฬ  ช่ืนอารมณ 

 ๖๗๔ พันจาอากาศเอก  ทรงพล  จูงใจ 

 ๖๗๕ พันจาอากาศเอก  ทรงวุฒิ  วิลัยวรรณ 

 ๖๗๖ พันจาอากาศเอก  ทรงศักดิ์  พุกทอง 

 ๖๗๗ พันจาอากาศเอก  ทวี  นาคชุม 

 ๖๗๘ พันจาอากาศเอก  ทวีพงษ   

  ศรีษะสุวรรณ 

 ๖๗๙ พันจาอากาศเอก  ทวีศักดิ์   

  บุญเรืองยศศิริ 

 ๖๘๐ พันจาอากาศเอก  ทวีศักดิ์  พันธุชื่น 

 ๖๘๑ พันจาอากาศเอก  ทะแกลว  โพธิ์แกว 

 ๖๘๒ พันจาอากาศเอก  ทิฆัมพร  ชัยเพชร 

 ๖๘๓ พันจาอากาศเอก  ทินกร  มวงสี 

 ๖๘๔ พันจาอากาศเอก  เทพนิมิต  ดีนาน 

 ๖๘๕ พันจาอากาศเอก  เทพประทาน   

  ชวงบุญนะ 

 ๖๘๖ พันจาอากาศเอก  เทพฤทธิ์  ตุมทรัพย 

 ๖๘๗ พันจาอากาศเอก  เทวินทร  ศรีสมบูรณ 

 ๖๘๘ พันจาอากาศเอก  ธงชัย  ผดุงศิลป 

 ๖๘๙ พันจาอากาศเอก  ธงชัย  ย้ิมฉาย 

 ๖๙๐ พันจาอากาศเอก  ธนกร  จันทรัตน 

 ๖๙๑ พันจาอากาศเอก  ธนกร  ศรีพรหม 

 ๖๙๒ พันจาอากาศเอก  ธนกร  ศรีสุธรรม 

 ๖๙๓ พันจาอากาศเอก  ธนกฤต  โคตรนุกูล 

 ๖๙๔ พันจาอากาศเอก  ธนชัย  ผลไม 

 ๖๙๕ พันจาอากาศเอก  ธนโชติ  คําตา 

 ๖๙๖ พันจาอากาศเอก  ธนเดช  เกยูรวรรณ 

 ๖๙๗ พันจาอากาศเอก  ธนเดช  แจงกระจาง 

 ๖๙๘ พันจาอากาศเอก  ธนเดช  อยูจรรยา 

 ๖๙๙ พันจาอากาศเอก  ธนศักดิ์  ถาวระวรณ 

 ๗๐๐ พันจาอากาศเอก  ธนะกูล  วงษทํามา 

 ๗๐๑ พันจาอากาศเอก  ธนะชาติ  เลิศสกุล 

 ๗๐๒ พันจาอากาศเอก  ธนะเดช   

  เอี่ยมประภัสสร 

 ๗๐๓ พันจาอากาศเอก  ธนัสชัย  คํามา 

 ๗๐๔ พันจาอากาศเอก  ธนากร  เกตุแยม 

 ๗๐๕ พันจาอากาศเอก  ธนากร  คงเมือง 

 ๗๐๖ พันจาอากาศเอก  ธนากรณ  ตรีจิตต 

 ๗๐๗ พันจาอากาศเอก  ธนานนท   

  ปจฉิมพิหงค 

 ๗๐๘ พันจาอากาศเอก  ธนิต  ชอยเกษสมาน 



 หนา   ๑๔๐ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๗๐๙ พันจาอากาศเอก  ธนิสรณ  โพธิ์มัจฉา 

 ๗๑๐ พันจาอากาศเอก  ธเนศ  ชูชื่น 

 ๗๑๑ พันจาอากาศเอก  ธเนศ  บุญโกสุมภ 

 ๗๑๒ พันจาอากาศเอก  ธรรมจักร  แชมวงษ 

 ๗๑๓ พันจาอากาศเอก  ธรรมนูญ  จําปาศรี 

 ๗๑๔ พันจาอากาศเอก  ธรรมนูญ  ชีเรไร 

 ๗๑๕ พันจาอากาศเอก  ธราธิป  กล่ินศรี 

 ๗๑๖ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  เกิดอินทร 

 ๗๑๗ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  พูลแกวคํา 

 ๗๑๘ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  ศรีไพบูลย 

 ๗๑๙ พันจาอากาศเอก  ธวัชพงษ  ดีเสมอ 

 ๗๒๐ พันจาอากาศเอก  ธานินทร  ถือศร 

 ๗๒๑ พันจาอากาศเอก  ธานินทร   

  บัญญัติทัศไนย 

 ๗๒๒ พันจาอากาศเอก  ธาศิน  สายทอง 

 ๗๒๓ พันจาอากาศเอก  ธํารงค  ตองโพนทอง 

 ๗๒๔ พันจาอากาศเอก  ธํารงค  หมั่นมาก 

 ๗๒๕ พันจาอากาศเอก  ธํารงคฤทธิ์   

  ธรรมโหรา 

 ๗๒๖ พันจาอากาศเอก  ธีรพงษ  ชัยสิน 

 ๗๒๗ พันจาอากาศเอก  ธีรพงษ  ตรีเมฆ 

 ๗๒๘ พันจาอากาศเอก  ธีรพล  แกลววิกิจ 

 ๗๒๙ พันจาอากาศเอก  ธีรพล  พูลเพ่ิม 

 ๗๓๐ พันจาอากาศเอก  ธีรเมธ  ชมภูนิมิตร 

 ๗๓๑ พันจาอากาศเอก  ธีรวัฒน  กองนอย 

 ๗๓๒ พันจาอากาศเอก  ธีรวุฒิ  สุขใจ 

 ๗๓๓ พันจาอากาศเอก  ธีรศักดิ์  วาจามั่น 

 ๗๓๔ พันจาอากาศเอก  ธีระยุทธ  กลํ่าอาจ 

 ๗๓๕ พันจาอากาศเอก  ธีระศักดิ์   

  พัฒนจันทร 

 ๗๓๖ พันจาอากาศเอก  ธีราทร  ล่ิมนําทอง 

 ๗๓๗ พันจาอากาศเอก  นคเรศ  เนตรหาญ 

 ๗๓๘ พันจาอากาศเอก  นพดล  ชลพลัง 

 ๗๓๙ พันจาอากาศเอก  นพรัตน  บัวละออ 

 ๗๔๐ พันจาอากาศเอก  นรวัฒน   

  พศินธนะวีร 

 ๗๔๑ พันจาอากาศเอก  นราชัย  เพชรรัตน 

 ๗๔๒ พันจาอากาศเอก  นรินทร  นัยชิต 

 ๗๔๓ พันจาอากาศเอก  นริศย  เอกลาภ 

 ๗๔๔ พันจาอากาศเอก  นเรศ  จันอูด 

 ๗๔๕ พันจาอากาศเอก  นเรศ  โตสินธุ 

 ๗๔๖ พันจาอากาศเอก  นฤนาท  ชิณรักษ 

 ๗๔๗ พันจาอากาศเอก  นวปรัชญ  สาธุภาค 

 ๗๔๘ พันจาอากาศเอก  นัฐพงษ  พูลทวี 

 ๗๔๙ พันจาอากาศเอก  นัฐพงษ  สมสีสุข 

 ๗๕๐ พันจาอากาศเอก  นัฐวุฒิ  ผลพันธิน 

 ๗๕๑ พันจาอากาศเอก  นัทธพล  พันธุรัตน 

 ๗๕๒ พันจาอากาศเอก  นันทไชย  เชียงนิยม 

 ๗๕๓ พันจาอากาศเอก  นันทปรีชา  พาทัน 

 ๗๕๔ พันจาอากาศเอก  นันทพล  วงษเหมือน 

 ๗๕๕ พันจาอากาศเอก  นันทพัทธ  มาสา 

 ๗๕๖ พันจาอากาศเอก  นันทพัทธ  สงาแสง 



 หนา   ๑๔๑ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๗๕๗ พันจาอากาศเอก  นันทวุฒิ  ชวยชาติ 

 ๗๕๘ พันจาอากาศเอก  นารายณ  ผินใหม 

 ๗๕๙ พันจาอากาศเอก  นิคม  บัวผัน 

 ๗๖๐ พันจาอากาศเอก  นิติเทพ  ศรีโรจน 

 ๗๖๑ พันจาอากาศเอก  นิธิกร  อินตะวิน 

 ๗๖๒ พันจาอากาศเอก  นิพนธ   

  จุฑาธิปไตยวงษ 

 ๗๖๓ พันจาอากาศเอก  นิยม  ศรีบวรพร 

 ๗๖๔ พันจาอากาศเอก  นิรันดร  ธาตะนะ 

 ๗๖๕ พันจาอากาศเอก  นิรันดร  เพ็ญจันทร 

 ๗๖๖ พันจาอากาศเอก  นิรันดร  ศรแกว 

 ๗๖๗ พันจาอากาศเอก  นิรันดร  หนูทอง 

 ๗๖๘ พันจาอากาศเอก  นิรันต  หยนครบุรี 

 ๗๖๙ พันจาอากาศเอก  นิรุจ  พุดทะเล 

 ๗๗๐ พันจาอากาศเอก  นิวัฒน  สายตา 

 ๗๗๑ พันจาอากาศเอก  นิวัตติ์  สุภาพร 

 ๗๗๒ พันจาอากาศเอก  นิวัตร  วรรณกิจ 

 ๗๗๓ พันจาอากาศเอก  เนติพันธ  เกษหอม 

 ๗๗๔ พันจาอากาศเอก  บพิตร  ชูจิต 

 ๗๗๕ พันจาอากาศเอก  บรรพต  เต็มเปยม 

 ๗๗๖ พันจาอากาศเอก  บรรพต  เพ็ชรดี 

 ๗๗๗ พันจาอากาศเอก  บัณฑิต  เพ่ิมพูล 

 ๗๗๘ พันจาอากาศเอก  บุญเกิด  แกวเขียว 

 ๗๗๙ พันจาอากาศเอก  บุญเขียน  แทนนอก 

 ๗๘๐ พันจาอากาศเอก  บุญเจริญ  บัวบุตร 

 ๗๘๑ พันจาอากาศเอก  บุญชัย  มณีโชติ 

 ๗๘๒ พันจาอากาศเอก  บุญณรงค  กันทุกข 

 ๗๘๓ พันจาอากาศเอก  บุญย่ิง  แคลวกล่ิน 

 ๗๘๔ พันจาอากาศเอก  บุญฤทธิ์   

  จันทรโพธิ์งาม 

 ๗๘๕ พันจาอากาศเอก  บุญฤทธิ์  มาลาศรี 

 ๗๘๖ พันจาอากาศเอก  บุญลือ  สังขศิริ 

 ๗๘๗ พันจาอากาศเอก  บุญอาบ  ทับทอง 

 ๗๘๘ พันจาอากาศเอก  ปกรณ  ยืนย่ิง 

 ๗๘๙ พันจาอากาศเอก  ปฏิญญา  มัชมี 

 ๗๙๐ พันจาอากาศเอก  ปฏิพัทธ  ผลแสงศรี 

 ๗๙๑ พันจาอากาศเอก  ปฏิมากร  ศรีนิล 

 ๗๙๒ พันจาอากาศเอก  ปถม  ปนเพชร 

 ๗๙๓ พันจาอากาศเอก  ประกาศิต  เคามูล 

 ๗๙๔ พันจาอากาศเอก  ประชัน  อดทน 

 ๗๙๕ พันจาอากาศเอก  ประทีป  ตันติวัฒน 

 ๗๙๖ พันจาอากาศเอก  ประธาน  อินตะวิน 

 ๗๙๗ พันจาอากาศเอก  ประพนธ  ศรีเงินงาม 

 ๗๙๘ พันจาอากาศเอก  ประพันธ  คํามูล 

 ๗๙๙ พันจาอากาศเอก  ประพิศ  มาสุข 

 ๘๐๐ พันจาอากาศเอก  ประภัทร  เขียวรัตน 

 ๘๐๑ พันจาอากาศเอก  ประภาส   

  ดิษฐกระจัน 

 ๘๐๒ พันจาอากาศเอก  ประมวล  วงษศรีชา 

 ๘๐๓ พันจาอากาศเอก  ประมิตร  อาจแสน 

 ๘๐๔ พันจาอากาศเอก  ประวิทย   

  เธียรชาติอนันต 



 หนา   ๑๔๒ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๘๐๕ พันจาอากาศเอก  ประวิทย  มารศรี 

 ๘๐๖ พันจาอากาศเอก  ประวิทย  สงาเนตร 

 ๘๐๗ พันจาอากาศเอก  ประสพ  แจงคต 

 ๘๐๘ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์   

  มารูปหมอก 

 ๘๐๙ พันจาอากาศเอก  ประสูตร  อัมพร 

 ๘๑๐ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ   

  ถีประถัมภ 

 ๘๑๑ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ  บุญเคลือบ 

 ๘๑๒ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐศักดิ์   

  ภักตรา 

 ๘๑๓ พันจาอากาศเอก  ประหยัด  สําเภา 

 ๘๑๔ พันจาอากาศเอก  ปริญญา  ชื่นพิชัย 

 ๘๑๕ พันจาอากาศเอก  ปริวรรต  โพธิ์อยู 

 ๘๑๖ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  กลํ่าบุญ 

 ๘๑๗ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  จันทรศรี 

 ๘๑๘ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  ชูชอบ 

 ๘๑๙ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  บัวขาว 

 ๘๒๐ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  เพียงตา 

 ๘๒๑ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  โพยนอก 

 ๘๒๒ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  วิชัย 

 ๘๒๓ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  อภิบาล 

 ๘๒๔ พันจาอากาศเอก  ปรีดี  วัดพงพี 

 ๘๒๕ พันจาอากาศเอก  ปญญา  แกวกัณหา 

 ๘๒๖ พันจาอากาศเอก  ปญญา  เปาทอง 

 ๘๒๗ พันจาอากาศเอก  ปญญา  อุประ 

 ๘๒๘ พันจาอากาศเอก  ปาณสิน   

  ปฏิมาปกรณ 

 ๘๒๙ พันจาอากาศเอก  ปาโมกข  จันทรนุช   

 ๘๓๐ พันจาอากาศเอก  ปติ  ปนเกษ 

 ๘๓๑ พันจาอากาศเอก  ปยสุทธิ์  โปตะ 

 ๘๓๒ พันจาอากาศเอก  ปยะ  เกิดกิ่ง 

 ๘๓๓ พันจาอากาศเอก  ปยะ  ปญญา 

 ๘๓๔ พันจาอากาศเอก  ปยะพงศ  พรมศรี 

 ๘๓๕ พันจาอากาศเอก  ปยะพงษ  เพ็งมะดัน 

 ๘๓๖ พันจาอากาศเอก  ปุณณรัตน  ตรีพิศ 

 ๘๓๗ พันจาอากาศเอก  ไผ  อิ่มชม 

 ๘๓๘ พันจาอากาศเอก  พงศกร  แดงโชติ 

 ๘๓๙ พันจาอากาศเอก  พงศกร  ปานดวง 

 ๘๔๐ พันจาอากาศเอก  พงศกร  พรหมถาวร 

 ๘๔๑ พันจาอากาศเอก  พงศกรณ   

  ฐากุลจรัลรัตน 

 ๘๔๒ พันจาอากาศเอก  พงษขวัญ  ศรีอุทธา 

 ๘๔๓ พันจาอากาศเอก  พงษพันธ   

  สันติอาภรณ 

 ๘๔๔ พันจาอากาศเอก  พงษเพชร   

  ถึงหมื่นไวย 

 ๘๔๕ พันจาอากาศเอก  พยงค  ดัดวัด 

 ๘๔๖ พันจาอากาศเอก  พยนต  โยมา 

 ๘๔๗ พันจาอากาศเอก  พรชัย  คํารังษี 

 ๘๔๘ พันจาอากาศเอก  พรชัย   

  จันทรแพทยรักษ 



 หนา   ๑๔๓ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๘๔๙ พันจาอากาศเอก  พรชัย   

  ศรกาญจนอัมพร 

 ๘๕๐ พันจาอากาศเอก  พรศักดิ์  นักธรรม 

 ๘๕๑ พันจาอากาศเอก  พลวัฒน  เจริญตา 

 ๘๕๒ พันจาอากาศเอก  พลัฏฐ  พันธเพ็ง 

 ๘๕๓ พันจาอากาศเอก  พัชรพล  นอยเทียม 

 ๘๕๔ พันจาอากาศเอก  พัฒนชัย  ขําสุวรรณ 

 ๘๕๕ พันจาอากาศเอก  พัฒนพงษ   

  พันธุวงษา 

 ๘๕๖ พันจาอากาศเอก  พัฒนพงษ  มูลโมกข 

 ๘๕๗ พันจาอากาศเอก  พัฒนา  บางฉนวน 

 ๘๕๘ พันจาอากาศเอก  พัฒนา  ปะติโก 

 ๘๕๙ พันจาอากาศเอก  พัฒนา  วัฒนธงชัย 

 ๘๖๐ พันจาอากาศเอก  พิเชฐ  อุประ 

 ๘๖๑ พันจาอากาศเอก  พิเชษฐ  พลายละมูล 

 ๘๖๒ พันจาอากาศเอก  พิเชษฐ  สาคร 

 ๘๖๓ พันจาอากาศเอก  พิเชษฐ  สามเรืองศรี 

 ๘๖๔ พันจาอากาศเอก  พิทักษ  บางแกว 

 ๘๖๕ พันจาอากาศเอก  พินโย  เกาะโพธิ์ 

 ๘๖๖ พันจาอากาศเอก  พิพัฒน  มุขดารา 

 ๘๖๗ พันจาอากาศเอก  พิพิชญ  ไขรัศมี 

 ๘๖๘ พันจาอากาศเอก  พิภพ  ปราโมทย 

 ๘๖๙ พันจาอากาศเอก  พิรุณ  กลอมวิจิตร 

 ๘๗๐ พันจาอากาศเอก  พิศาลพล   

  แกนสุวรรณ 

 ๘๗๑ พันจาอากาศเอก  พิเศรฐ  สันหนาย 

 ๘๗๒ พันจาอากาศเอก  พิษณุ  ทองเชื้อเชิญ 

 ๘๗๓ พันจาอากาศเอก  พิษณุ  นาคเถื่อน 

 ๘๗๔ พันจาอากาศเอก  พิษณุ   

  วราวลัยลักษณ 

 ๘๗๕ พันจาอากาศเอก  พิสิฐ  เกล้ียงปราณีต 

 ๘๗๖ พันจาอากาศเอก  พิสิฐ  วงษชัยสมร 

 ๘๗๗ พันจาอากาศเอก  พิสิษฐ  สุทธิพันธ 

 ๘๗๘ พันจาอากาศเอก  พีรนันท  สุมาลุย 

 ๘๗๙ พันจาอากาศเอก  พีรเวท  ฉิมทิน 

 ๘๘๐ พันจาอากาศเอก  พีรศิษฐ  พูลโพธิ์ 

 ๘๘๑ พันจาอากาศเอก  พีระณัฐ  บุญนวม 

 ๘๘๒ พันจาอากาศเอก  พุฒิพงษ   

  เนตรพุกกณะ 

 ๘๘๓ พันจาอากาศเอก  พุธศักดิ์  หมอทรัพย 

 ๘๘๔ พันจาอากาศเอก  เพชร  ศรีจันทร 

 ๘๘๕ พันจาอากาศเอก  เพชรจนาท  กุลดวง 

 ๘๘๖ พันจาอากาศเอก  ไพชยนต   

  ผองอินทรีย 

 ๘๘๗ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย  แกวศรี 

 ๘๘๘ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย  พูลผล 

 ๘๘๙ พันจาอากาศเอก  ไพบูลย  ประจิตร 

 ๘๙๐ พันจาอากาศเอก  ไพรรัตน   

  สระทองไหม 

 ๘๙๑ พันจาอากาศเอก  ไพรัตน  เหล็กกลา 

 ๘๙๒ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน  กันโรคา 

 ๘๙๓ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน   

  อุมบางตลาด 

 ๘๙๔ พันจาอากาศเอก  ไพศาล  เข็มเพ็ชร 



 หนา   ๑๔๔ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๘๙๕ พันจาอากาศเอก  ภักดี  โชคบัณฑิต 

 ๘๙๖ พันจาอากาศเอก  ภัทรพล   

  ทรัพยประเสริฐ 

 ๘๙๗ พันจาอากาศเอก  ภาคภูมิ  สัมพันธ 

 ๘๙๘ พันจาอากาศเอก  ภาณิศ  รักบุญ 

 ๘๙๙ พันจาอากาศเอก  ภาณุพงศ  วงษเลิศ 

 ๙๐๐ พันจาอากาศเอก  ภาณุวัฒน  บางตาย 

 ๙๐๑ พันจาอากาศเอก  ภานุ  ตันสุวรรณ 

 ๙๐๒ พันจาอากาศเอก  ภิญโญ  ศรีบุญญะ 

 ๙๐๓ พันจาอากาศเอก  ภูเบศ   

  สุนทรวงศพัฒนา 

 ๙๐๔ พันจาอากาศเอก  ภูมิพัฒน  สุภาสวัสดิ์ 

 ๙๐๕ พันจาอากาศเอก  ภูริวัฒน   

  แกวประเสริฐ 

 ๙๐๖ พันจาอากาศเอก  ภูวฤกษ  ปลาทอง 

 ๙๐๗ พันจาอากาศเอก  โภคา  ไมโภคา 

 ๙๐๘ พันจาอากาศเอก  มงคลกรกฤษณ   

  ทองปว 

 ๙๐๙ พันจาอากาศเอก  มณฑล  เจริญศุข 

 ๙๑๐ พันจาอากาศเอก  มณฑล  สุริยาบุตร 

 ๙๑๑ พันจาอากาศเอก  มนตรี  คนดี 

 ๙๑๒ พันจาอากาศเอก  มนตรี  คํามี 

 ๙๑๓ พันจาอากาศเอก  มนตรี  เดชประดิษฐ 

 ๙๑๔ พันจาอากาศเอก  มนตรี  ตันยาลักษณ 

 ๙๑๕ พันจาอากาศเอก  มนตรี  พุกมาก 

 ๙๑๖ พันจาอากาศเอก  มนูศักดิ์  จันทรโปรง 

 ๙๑๗ พันจาอากาศเอก  มรกต  แวดไธสง 

 ๙๑๘ พันจาอากาศเอก  มหรรณพ  มานะกิจ 

 ๙๑๙ พันจาอากาศเอก  มานพ  บัวรินทร 

 ๙๒๐ พันจาอากาศเอก  มานพ  บํารุงราษฎร 

 ๙๒๑ พันจาอากาศเอก  มานพ  อินเงิน 

 ๙๒๒ พันจาอากาศเอก  มานพชัย  พงษเผือก 

 ๙๒๓ พันจาอากาศเอก  มานะ  แพงบุตรดา 

 ๙๒๔ พันจาอากาศเอก  มานิตย  ศรีจันทร 

 ๙๒๕ พันจาอากาศเอก  มานิตย  โฮหนู 

 ๙๒๖ พันจาอากาศเอก  มาโนช  บุญลอม 

 ๙๒๗ พันจาอากาศเอก  มาโนช   

  เลือดสงคราม 

 ๙๒๘ พันจาอากาศเอก  มาโนช  สิงหเล็ก 

 ๙๒๙ พันจาอากาศเอก  มาโนชญ  กันภัย 

 ๙๓๐ พันจาอากาศเอก  มารุต  ตันศิริ 

 ๙๓๑ พันจาอากาศเอก  มาลัย  พันทา 

 ๙๓๒ พันจาอากาศเอก  มีศักดิ์  มัชมี 

 ๙๓๓ พันจาอากาศเอก  ยงยศ  มาลาภิรมย 

 ๙๓๔ พันจาอากาศเอก  ยงยุทธ  จันทรดี 

 ๙๓๕ พันจาอากาศเอก  ยศดนัย  สงตลาด 

 ๙๓๖ พันจาอากาศเอก  ยศวัฒน   

  เลิศพีระธนากิจ 

 ๙๓๗ พันจาอากาศเอก  ยอดชาย  นวมพันธ 

 ๙๓๘ พันจาอากาศเอก  ยุคลเดช   

  หิรัญกุลผดุง 

 ๙๓๙ พันจาอากาศเอก  ยุทธชัย  งามขํา 



 หนา   ๑๔๕ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๙๔๐ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา  กือเย็น 

 ๙๔๑ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา  ชมพูนิช 

 ๙๔๒ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา  ชื่นกล่ิน 

 ๙๔๓ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา  สีแตง 

 ๙๔๔ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา   

  สุพรหมพักตร 

 ๙๔๕ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา  หนุนภักดี 

 ๙๔๖ พันจาอากาศเอก  ยุทธพงศ  ทองขาว 

 ๙๔๗ พันจาอากาศเอก  ยุทธพร  ทองสุข 

 ๙๔๘ พันจาอากาศเอก  ยุทธภูมิ  เชื่องสูงเนิน 

 ๙๔๙ พันจาอากาศเอก  ยุทธภูมิ   

  สุเมธรัตนศรี 

 ๙๕๐ พันจาอากาศเอก  ยุทธศิลป  ชวยชาติ 

 ๙๕๑ พันจาอากาศเอก  โยธา   

  อรรถกิจวิโรจน 

 ๙๕๒ พันจาอากาศเอก  รณกร  ภิญโยดม 

 ๙๕๓ พันจาอากาศเอก  รณชัย  พันธุมะมวง 

 ๙๕๔ พันจาอากาศเอก  รณรงค  เจริญชนม 

 ๙๕๕ พันจาอากาศเอก  รณรงค   

  บุญเหมือนนึก 

 ๙๕๖ พันจาอากาศเอก  รักเกียรติ  ตรีคงคา 

 ๙๕๗ พันจาอากาศเอก  รักเกียรติ  นุมนาค 

 ๙๕๘ พันจาอากาศเอก  รังสรรค  พรอมธนะ 

 ๙๕๙ พันจาอากาศเอก  รัชชาพจน   

  โชคชนกรดา 

 ๙๖๐ พันจาอากาศเอก  รัฐพล  พนภัย 

 ๙๖๑ พันจาอากาศเอก  รัฐภูมิ  เทียนสวาง 

 ๙๖๒ พันจาอากาศเอก  รัตนพล  มูลผล 

 ๙๖๓ พันจาอากาศเอก  ราเชนทร  อินสิงห 

 ๙๖๔ พันจาอากาศเอก  รุทพร  แวงสูงเนิน 

 ๙๖๕ พันจาอากาศเอก  เรืองฤทธิ์  แจงพรม 

 ๙๖๖ พันจาอากาศเอก  ลักษณชัย  ไชยมงคล 

 ๙๖๗ พันจาอากาศเอก  ลีนวัตร  เรืองจุย 

 ๙๖๘ พันจาอากาศเอก  วงศกร  ยังถาวร 

 ๙๖๙ พันจาอากาศเอก  วชิร  เมืองขวา 

 ๙๗๐ พันจาอากาศเอก  วรกฤต  อานประยูร 

 ๙๗๑ พันจาอากาศเอก  วรเทพ  จันฟก 

 ๙๗๒ พันจาอากาศเอก  วรพจน  โพธิ์ดํารงค 

 ๙๗๓ พันจาอากาศเอก  วรพล  พิทักษวงศ 

 ๙๗๔ พันจาอากาศเอก  วรพัทธ  ภูสําเภา 

 ๙๗๕ พันจาอากาศเอก  วรยุทธ  แกวปู 

 ๙๗๖ พันจาอากาศเอก  วรรณใหม   

  พ่ึงอวยผล 

 ๙๗๗ พันจาอากาศเอก  วรวิทย   

  จันทรแจมใส 

 ๙๗๘ พันจาอากาศเอก  วรวิทย  สุวอ 

 ๙๗๙ พันจาอากาศเอก  วรศิลป  วรพันธุ 

 ๙๘๐ พันจาอากาศเอก  วรัญู  สิงหทอง 

 ๙๘๑ พันจาอากาศเอก  วราภรณ   

  ทรัพยประเสริฐ 

 ๙๘๒ พันจาอากาศเอก  วราวุฒิ  ไพรี 

 ๙๘๓ พันจาอากาศเอก  วราวุธ  สําราญสุข 



 หนา   ๑๔๖ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๙๘๔ พันจาอากาศเอก  วราวุธ  สุขสา 

 ๙๘๕ พันจาอากาศเอก  วสันต  แซงดานุช 

 ๙๘๖ พันจาอากาศเอก  วัชระ  ทัพทวี 

 ๙๘๗ พันจาอากาศเอก  วัชรายุทธ   

  วงศสุนทร 

 ๙๘๘ พันจาอากาศเอก  วัชรินทร  วงษกลม 

 ๙๘๙ พันจาอากาศเอก  วัฒนพงศ   

  แกววงษา 

 ๙๙๐ พันจาอากาศเอก  วันชัย  เกตุแกว 

 ๙๙๑ พันจาอากาศเอก  วันชัย   

  ทองนพรัตน 

 ๙๙๒ พันจาอากาศเอก  วัลลภ  จันทรพงษ 

 ๙๙๓ พันจาอากาศเอก  วิชา  รัมมะฉัตร 

 ๙๙๔ พันจาอากาศเอก  วิชาญ  กลํ่าคุม 

 ๙๙๕ พันจาอากาศเอก  วิชิต  จันทรผอง 

 ๙๙๖ พันจาอากาศเอก  วิเชียร  แกวสุข 

 ๙๙๗ พันจาอากาศเอก  วิญู  พุมงาม 

 ๙๙๘ พันจาอากาศเอก  วิทยภงศ   

  ฐิติวัสสสุขทา 

 ๙๙๙ พันจาอากาศเอก  วิทยา  ทองนุย 

 ๑๐๐๐ พันจาอากาศเอก  วินัย  เกตุทอง 

 ๑๐๐๑ พันจาอากาศเอก  วินัย  ปานปรีดา 

 ๑๐๐๒ พันจาอากาศเอก  วินัย  ศรีสมุทร 

 ๑๐๐๓ พันจาอากาศเอก  วินัย  สิงหเถื่อน 

 ๑๐๐๔ พันจาอากาศเอก  วิรุจ  ไชยปญญา 

 ๑๐๐๕ พันจาอากาศเอก  วิรุฬห  บุญนาค 

 ๑๐๐๖ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  กาบดี 

 ๑๐๐๗ พันจาอากาศเอก  วิษณุ  เบขุนทด 

 ๑๐๐๘ พันจาอากาศเอก  วิษนูราชันย   

  นาครักษ 

 ๑๐๐๙ พันจาอากาศเอก  วิสูตร  มหาดไทย 

 ๑๐๑๐ พันจาอากาศเอก  วีกิตติ์  ยอดเจริญ 

 ๑๐๑๑ พันจาอากาศเอก  วีรชัย  ทั่งทอง 

 ๑๐๑๒ พันจาอากาศเอก  วีรพล  สีขาว 

 ๑๐๑๓ พันจาอากาศเอก  วีรพัฒน   

  วัฒนาวงศ 

 ๑๐๑๔ พันจาอากาศเอก  วีรพันธ   

  สังขพิทักษ 

 ๑๐๑๕ พันจาอากาศเอก  วีรภัทร  ดวงสวาง 

 ๑๐๑๖ พันจาอากาศเอก  วีรยุทธ   

  จิตรพิทักษ 

 ๑๐๑๗ พันจาอากาศเอก  วีรยุทธ  อยูสุข 

 ๑๐๑๘ พันจาอากาศเอก  วีรศักดิ์   

  ธรรมพิทักษ 

 ๑๐๑๙ พันจาอากาศเอก  วีระ  ตันสมรส 

 ๑๐๒๐ พันจาอากาศเอก  วีระ  ศรีบุญโรจน 

 ๑๐๒๑ พันจาอากาศเอก  วีระชัย  ทัพปชชา 

 ๑๐๒๒ พันจาอากาศเอก  วีระเดช   

  อาจทวีกุลวงศ 

 ๑๐๒๓ พันจาอากาศเอก  วีระเทพ  แจมนุช 

 ๑๐๒๔ พันจาอากาศเอก  วีระพงษ   

  ขันทะแพทย 



 หนา   ๑๔๗ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๐๒๕ พันจาอากาศเอก  วีระพันธ  เตโพธิ์ 

 ๑๐๒๖ พันจาอากาศเอก  วีระยุทธ  ชมชื่น 

 ๑๐๒๗ พันจาอากาศเอก  วีระยุทธ  วงษศรี 

 ๑๐๒๘ พันจาอากาศเอก  วีระศักดิ์   

  สังขสุวรรณ 

 ๑๐๒๙ พันจาอากาศเอก  วุฒิ  ฉิมมาฉุย 

 ๑๐๓๐ พันจาอากาศเอก  วุฒิ  อวมจุก 

 ๑๐๓๑ พันจาอากาศเอก  วุฒิกรณ  บุญจอง 

 ๑๐๓๒ พันจาอากาศเอก  วุฒิพงษ  คุมเขตร 

 ๑๐๓๓ พันจาอากาศเอก  ไวพจน  ภักดี 

 ๑๐๓๔ พันจาอากาศเอก  ศรชัย  คําเหล็ก 

 ๑๐๓๕ พันจาอากาศเอก  ศรานนท   

  บัวละออ 

 ๑๐๓๖ พันจาอากาศเอก  ศรายุทธ  ทองกลํ่า 

 ๑๐๓๗ พันจาอากาศเอก  ศรายุทธ   

  อยูวัฒนา 

 ๑๐๓๘ พันจาอากาศเอก  ศรายุธ  สายแวว 

 ๑๐๓๙ พันจาอากาศเอก  ศราวุฒิ   

  สิงหประทุม 

 ๑๐๔๐ พันจาอากาศเอก  ศราวุธ  นวลรัศมี 

 ๑๐๔๑ พันจาอากาศเอก  ศราวุธ  ปานอุทัย 

 ๑๐๔๒ พันจาอากาศเอก  ศรีนุชา  หนูหริ่ง 

 ๑๐๔๓ พันจาอากาศเอก  ศักดา  ระดาดาษ 

 ๑๐๔๔ พันจาอากาศเอก  ศักดา  สุนาวี 

 ๑๐๔๕ พันจาอากาศเอก  ศักดิ์กริช  สังขศิลา 

 ๑๐๔๖ พันจาอากาศเอก  ศักดิ์ชัย  จุยมวงศรี 

 ๑๐๔๗ พันจาอากาศเอก  ศักริณทร   

  จันทรเจริญ 

 ๑๐๔๘ พันจาอากาศเอก  ศักรินทร  ศรีชัย 

 ๑๐๔๙ พันจาอากาศเอก  ศาธิต  บุญแกว 

 ๑๐๕๐ พันจาอากาศเอก  ศิรพงศ   

  กิตติยายาม 

 ๑๐๕๑ พันจาอากาศเอก  ศิรวัฒน  สุระเทวี 

 ๑๐๕๒ พันจาอากาศเอก  ศิรวิชญ  หายะคุณ 

 ๑๐๕๓ พันจาอากาศเอก  ศิริศักดิ์   

  พรหมจันทร 

 ๑๐๕๔ พันจาอากาศเอก  ศิวะพงษ   

  การสมจิตร 

 ๑๐๕๕ พันจาอากาศเอก  ศิวาพัชร  หงษรัตน 

 ๑๐๕๖ พันจาอากาศเอก  ศิวารักษ  นกสวน 

 ๑๐๕๗ พันจาอากาศเอก  ศุภกิจ  เรืองวัด 

 ๑๐๕๘ พันจาอากาศเอก  ศุภชัย  คําบรรเทิง 

 ๑๐๕๙ พันจาอากาศเอก  ศุภสิทธิ์   

  อัศวบํารุงกุล 

 ๑๐๖๐ พันจาอากาศเอก  สงกรานต  ขาวดี 

 ๑๐๖๑ พันจาอากาศเอก  สงกรานต   

  ศรีนาคา 

 ๑๐๖๒ พันจาอากาศเอก  สดใส  อุดโท 

 ๑๐๖๓ พันจาอากาศเอก  สถาพร   

  จันทะโคตร 

 ๑๐๖๔ พันจาอากาศเอก  สถาพร  พัฒนทอง 

 ๑๐๖๕ พันจาอากาศเอก  สนธยา  อัดแสง 



 หนา   ๑๔๘ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๐๖๖ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ   

  นีสันเทียะ 

 ๑๐๖๗ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ   

  อาศัยบุญ 

 ๑๐๖๘ พันจาอากาศเอก  สมใจ  โถแกว 

 ๑๐๖๙ พันจาอากาศเอก  สมชาย  คงจันทร 

 ๑๐๗๐ พันจาอากาศเอก  สมชาย  เครือนาค 

 ๑๐๗๑ พันจาอากาศเอก  สมชาย  เชาวนะ 

 ๑๐๗๒ พันจาอากาศเอก  สมชาย   

  ดวงเพ็งรักษ 

 ๑๐๗๓ พันจาอากาศเอก  สมชาย  เทศวงษ 

 ๑๐๗๔ พันจาอากาศเอก  สมชาย  เปรมปรี 

 ๑๐๗๕ พันจาอากาศเอก  สมชาย  เพ็ชรอําไพ 

 ๑๐๗๖ พันจาอากาศเอก  สมชาย  ลากุล 

 ๑๐๗๗ พันจาอากาศเอก  สมชาย  สมบูรณดี 

 ๑๐๗๘ พันจาอากาศเอก  สมชาย   

  สรรพยานนท 

 ๑๐๗๙ พันจาอากาศเอก  สมชาย  อินทรผ้ึง 

 ๑๐๘๐ พันจาอากาศเอก  สมเดช  ศรีอาภรณ 

 ๑๐๘๑ พันจาอากาศเอก  สมนึก  ทวมมัย 

 ๑๐๘๒ พันจาอากาศเอก  สมบัติ  ศะศินิล 

 ๑๐๘๓ พันจาอากาศเอก  สมประสงค   

  ชางทอง 

 ๑๐๘๔ พันจาอากาศเอก  สมประสงค   

  เชิดชูวรรณ 

 ๑๐๘๕ พันจาอากาศเอก  สมพงษ  ภูใหผล 

 ๑๐๘๖ พันจาอากาศเอก  สมพร   

  นาราภัทรนันท 

 ๑๐๘๗ พันจาอากาศเอก  สมพร  เรียงเครือ 

 ๑๐๘๘ พันจาอากาศเอก  สมพร   

  แสงบุญเรือง 

 ๑๐๘๙ พันจาอากาศเอก  สมภาร  จําปานาค 

 ๑๐๙๐ พันจาอากาศเอก  สมโภชน   

  เสวตราคม 

 ๑๐๙๑ พันจาอากาศเอก  สมยศ   

  จุลประเสริฐ 

 ๑๐๙๒ พันจาอากาศเอก  สมฤกษ  สุขโสภี 

 ๑๐๙๓ พันจาอากาศเอก  สมลักษณ  มณีนิล 

 ๑๐๙๔ พันจาอากาศเอก  สมศักดิ์   

  สุขประสิทธิ์ 

 ๑๐๙๕ พันจาอากาศเอก  สมหมาย   

  ทองเปรมจิตต 

 ๑๐๙๖ พันจาอากาศเอก  สมหมาย   

  ฤทธิ์นอย 

 ๑๐๙๗ พันจาอากาศเอก  สมหวัง  สาสอน 

 ๑๐๙๘ พันจาอากาศเอก  สมัย  ผลาหาญ 

 ๑๐๙๙ พันจาอากาศเอก  สมัย  เสารเงิน 

 ๑๑๐๐ พันจาอากาศเอก  สมาน  ขวัญสุข 

 ๑๑๐๑ พันจาอากาศเอก  สมาน  จันทเพ็ชร 

 ๑๑๐๒ พันจาอากาศเอก  สมาน  ย่ีภู 



 หนา   ๑๔๙ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๑๐๓ พันจาอากาศเอก  สมาน  ละอองคํา 

 ๑๑๐๔ พันจาอากาศเอก  สยาม   

  โสธรรมมงคล 

 ๑๑๐๕ พันจาอากาศเอก  สรยุทธ  สินสวัสดิ์ 

 ๑๑๐๖ พันจาอากาศเอก  สรรชัย  บริสุทธิ์ 

 ๑๑๐๗ พันจาอากาศเอก  สรรทัศน   

  คูชัยยานนท 

 ๑๑๐๘ พันจาอากาศเอก  สราวุธ  กอเกิด 

 ๑๑๐๙ พันจาอากาศเอก  สราวุธ  รอยเที่ยง 

 ๑๑๑๐ พันจาอากาศเอก  สวัสดิ์  ยังเพ็ง 

 ๑๑๑๑ พันจาอากาศเอก  สวาง  มั่นพรม 

 ๑๑๑๒ พันจาอากาศเอก  สหรัฐ  ทวมเพ็ชร 

 ๑๑๑๓ พันจาอากาศเอก  สหรัฐ  ศรีนาค 

 ๑๑๑๔ พันจาอากาศเอก  สหัส  ชูอรุณ 

 ๑๑๑๕ พันจาอากาศเอก  สังคม  เกิดสินธุ 

 ๑๑๑๖ พันจาอากาศเอก  สัญชัย   

  จรัสสุขประเสริฐ 

 ๑๑๑๗ พันจาอากาศเอก  สัญญลักษณ   

  เกิดโท 

 ๑๑๑๘ พันจาอากาศเอก  สัญญา  บัวศรีผอง 

 ๑๑๑๙ พันจาอากาศเอก  สันติ  ตุยแมน 

 ๑๑๒๐ พันจาอากาศเอก  สันติ  นามสี 

 ๑๑๒๑ พันจาอากาศเอก  สันติภาพ   

  วงษเหมือน 

 ๑๑๒๒ พันจาอากาศเอก  สันติภูมิ   

  สีนวลจันทร 

 ๑๑๒๓ พันจาอากาศเอก  สันติสุข  บุสบงษ 

 ๑๑๒๔ พันจาอากาศเอก  สัมพันธ  เขียวทอง 

 ๑๑๒๕ พันจาอากาศเอก  สาครินทร   

  สุวัตธิกะ 

 ๑๑๒๖ พันจาอากาศเอก  สาธิต  ถนอมวงษ 

 ๑๑๒๗ พันจาอากาศเอก  สาธิต  วงศภูดี 

 ๑๑๒๘ พันจาอากาศเอก  สาธิต  อิ่มผักแวน 

 ๑๑๒๙ พันจาอากาศเอก  สานนท  ปล้ืมคิด 

 ๑๑๓๐ พันจาอากาศเอก  สายชล   

  โปยขุนทด 

 ๑๑๓๑ พันจาอากาศเอก  สายธาร   

  พรแจมใส 

 ๑๑๓๒ พันจาอากาศเอก  สายันต  สุขใส 

 ๑๑๓๓ พันจาอากาศเอก  สาโรจ  ฝอยทอง 

 ๑๑๓๔ พันจาอากาศเอก  สําราญ  นอยยาโน 

 ๑๑๓๕ พันจาอากาศเอก  สิงห  สมทรัพย 

 ๑๑๓๖ พันจาอากาศเอก  สิงหา  พิมพา 

 ๑๑๓๗ พันจาอากาศเอก  สิทธิกร  เจริญงาม 

 ๑๑๓๘ พันจาอากาศเอก  สิทธิชัย  ธุระกิจ 

 ๑๑๓๙ พันจาอากาศเอก  สิทธิพงษ   

  กฤษแกว 

 ๑๑๔๐ พันจาอากาศเอก  สิทธิพร  คําบง 

 ๑๑๔๑ พันจาอากาศเอก  สิทธิพล  มหาขันธ 

 ๑๑๔๒ พันจาอากาศเอก  สิทธิศักดิ์  กมล 

 ๑๑๔๓ พันจาอากาศเอก  สิทธิศักดิ์   

  หงสทอง 

 ๑๑๔๔ พันจาอากาศเอก  สิทธิศักดิ์   

  ฮวบเจริญ 



 หนา   ๑๕๐ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๑๔๕ พันจาอากาศเอก  สุขสันต   

  นาชัยเพ่ิม 

 ๑๑๔๖ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  ชุมพร 

 ๑๑๔๗ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  มีทอง 

 ๑๑๔๘ พันจาอากาศเอก  สุชิต  มาลาลํ้า 

 ๑๑๔๙ พันจาอากาศเอก  สุดเขตร   

  ครามสมอ 

 ๑๑๕๐ พันจาอากาศเอก  สุทธิ  ทองเครือมา 

 ๑๑๕๑ พันจาอากาศเอก  สุทธิ  ลองลอยเลิศ 

 ๑๑๕๒ พันจาอากาศเอก  สุทธิชัย  เพ็ชรชูดี 

 ๑๑๕๓ พันจาอากาศเอก  สุทธิพงษ   

  โพธิ์จันทร 

 ๑๑๕๔ พันจาอากาศเอก  สุทธิพงษ  สายบัว 

 ๑๑๕๕ พันจาอากาศเอก  สุทธิศักดิ์   

  ปญญามูลวงศา 

 ๑๑๕๖ พันจาอากาศเอก  สุทัศชัย  กุลแกว 

 ๑๑๕๗ พันจาอากาศเอก  สุทัศน  นอยแสง 

 ๑๑๕๘ พันจาอากาศเอก  สุทัสพันธ  บรรทัด 

 ๑๑๕๙ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  คนปอม 

 ๑๑๖๐ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  จันฤทธิ์ 

 ๑๑๖๑ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  ทัศสาคร 

 ๑๑๖๒ พันจาอากาศเอก  สุธา  เทศทอง 

 ๑๑๖๓ พันจาอากาศเอก  สุนทร  ขันธจิตร 

 ๑๑๖๔ พันจาอากาศเอก  สุนาวี  พูลผล 

 ๑๑๖๕ พันจาอากาศเอก  สุพจน  ชํานาญหมอ 

 ๑๑๖๖ พันจาอากาศเอก  สุพนัส  บุษดี 

 ๑๑๖๗ พันจาอากาศเอก  สุพสินร   

  มงคลแกว 

 ๑๑๖๘ พันจาอากาศเอก  สุพัฒน  ออนนอม 

 ๑๑๖๙ พันจาอากาศเอก  สุพิชานันท   

  เพียรเกตุกิจ 

 ๑๑๗๐ พันจาอากาศเอก  สุเมธ  หาเรือนศรี 

 ๑๑๗๑ พันจาอากาศเอก  สุรชัย  อินตะแสน 

 ๑๑๗๒ พันจาอากาศเอก  สุรเชษฐ  ใจกวาง 

 ๑๑๗๓ พันจาอากาศเอก  สุรเชษฐ  นิลลอม 

 ๑๑๗๔ พันจาอากาศเอก  สุรเชษฐ  เปยเนตร 

 ๑๑๗๕ พันจาอากาศเอก  สุรเชษฐ   

  พรหมรัตนเลิศ 

 ๑๑๗๖ พันจาอากาศเอก  สุรเดช  กนกงาม 

 ๑๑๗๗ พันจาอากาศเอก  สุรเนตร   

  จันทรหลา 

 ๑๑๗๘ พันจาอากาศเอก  สุรพงศ  โยมา 

 ๑๑๗๙ พันจาอากาศเอก  สุรพล  ขาวดี 

 ๑๑๘๐ พันจาอากาศเอก  สุรพิน  รอดบํารุง 

 ๑๑๘๑ พันจาอากาศเอก  สุรศักดิ์  ชอบธรรม 

 ๑๑๘๒ พันจาอากาศเอก  สุรศักดิ์  แผลงศร 

 ๑๑๘๓ พันจาอากาศเอก  สุรศักดิ์  เพ่ิมเกษม 

 ๑๑๘๔ พันจาอากาศเอก  สุรศักดิ์  โรจนกุล 

 ๑๑๘๕ พันจาอากาศเอก  สุรศักดิ์  ศรีเพ็ชร 

 ๑๑๘๖ พันจาอากาศเอก  สุรศักดิ์  สุสุวรรณ 

 ๑๑๘๗ พันจาอากาศเอก  สุรศิริ   

  เชาวนะพานิช 



 หนา   ๑๕๑ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๑๘๘ พันจาอากาศเอก  สุริยนต   

  นิทัสนะศาสน 

 ๑๑๘๙ พันจาอากาศเอก  สุริยา  เพิดขุนทด 

 ๑๑๙๐ พันจาอากาศเอก  สุริยา  แสงโห 

 ๑๑๙๑ พันจาอากาศเอก  สุริเยนต   

  สอรอโสะ 

 ๑๑๙๒ พันจาอากาศเอก  สุวพงษ  เขมะสิงคิ 

 ๑๑๙๓ พันจาอากาศเอก  สุวิชฌ  ภักดี 

 ๑๑๙๔ พันจาอากาศเอก  สุวิทย  เทียมมณี 

 ๑๑๙๕ พันจาอากาศเอก  สุวิทย   

  มิตรอุปถัมภ 

 ๑๑๙๖ พันจาอากาศเอก  สุวิทย  สิงหลอ 

 ๑๑๙๗ พันจาอากาศเอก  เสกสรรค   

  ชิตณรงค 

 ๑๑๙๘ พันจาอากาศเอก  เสกสรรค   

  ภูทองคํา 

 ๑๑๙๙ พันจาอากาศเอก  เสียงสาน   

  อุปชฌาย 

 ๑๒๐๐ พันจาอากาศเอก  หลาศรีไว   

  ไชยชนะ 

 ๑๒๐๑ พันจาอากาศเอก  หัสนัย  พูนศรี 

 ๑๒๐๒ พันจาอากาศเอก  หิรัณย  อุทร 

 ๑๒๐๓ พันจาอากาศเอก  ใหญ  นพพรพรหม 

 ๑๒๐๔ พันจาอากาศเอก  อดินันต  บุญธรรม 

 ๑๒๐๕ พันจาอากาศเอก  อดิเรก  มีกมลเวช 

 ๑๒๐๖ พันจาอากาศเอก  อดิศักดิ์   

  หวานหอม 

 ๑๒๐๗ พันจาอากาศเอก  อดุลย  บุตรแสงดี 

 ๑๒๐๘ พันจาอากาศเอก  อติชาต  นกครุฑ 

 ๑๒๐๙ พันจาอากาศเอก  อนันตชัย   

  ทวิชาชาติ 

 ๑๒๑๐ พันจาอากาศเอก  อนิรุทธ   

  สมบูรณศิริ 

 ๑๒๑๑ พันจาอากาศเอก  อนุกูล  กระถิน 

 ๑๒๑๒ พันจาอากาศเอก  อนุชา  เชียงทอง 

 ๑๒๑๓ พันจาอากาศเอก  อนุชา  ดีชะโชติ 

 ๑๒๑๔ พันจาอากาศเอก  อนุชาติ   

  พยัตธรรม 

 ๑๒๑๕ พันจาอากาศเอก  อนุชาติ  วงษสอาด 

 ๑๒๑๖ พันจาอากาศเอก  อนุชิต  ชีพนุรัตน 

 ๑๒๑๗ พันจาอากาศเอก  อนุรักษ  เจียศิริพร 

 ๑๒๑๘ พันจาอากาศเอก  อนุรักษ   

  พรหมใจรักษ 

 ๑๒๑๙ พันจาอากาศเอก  อนุรักษ  เหนือโท 

 ๑๒๒๐ พันจาอากาศเอก  อนุวัต  จันทรังษี 

 ๑๒๒๑ พันจาอากาศเอก  อนุศักดิ์   

  กุลจิตติศุภนันท 

 ๑๒๒๒ พันจาอากาศเอก  อนุศิษฎ   

  พวงทาโก 

 ๑๒๒๓ พันจาอากาศเอก  อนุสร  รวยรื่น 

 ๑๒๒๔ พันจาอากาศเอก  อนุสรณ   

  กฤษณะทรัพย 

 ๑๒๒๕ พันจาอากาศเอก  อนุสรณ  โกศล 

 ๑๒๒๖ พันจาอากาศเอก  อนุสรณ  ไดรูป 



 หนา   ๑๕๒ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๒๒๗ พันจาอากาศเอก  อนุสรณ  พวงพันสี 

 ๑๒๒๘ พันจาอากาศเอก  อนุสรณ  ศรีอุบล 

 ๑๒๒๙ พันจาอากาศเอก  อพิระชัย  จรลี 

 ๑๒๓๐ พันจาอากาศเอก  อภิชา  มหาวัฒนะ 

 ๑๒๓๑ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ  คงเงิน 

 ๑๒๓๒ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ  จันอินทร 

 ๑๒๓๓ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ   

  พันธุทองดี 

 ๑๒๓๔ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ   

  ยอดชมญาณ 

 ๑๒๓๕ พันจาอากาศเอก  อภินพ  พลัดกลาง 

 ๑๒๓๖ พันจาอากาศเอก  อภิรมย   

  ศักดิ์รามินทร 

 ๑๒๓๗ พันจาอากาศเอก  อภิรัฐ   

  กาญจนมาศ 

 ๑๒๓๘ พันจาอากาศเอก  อภิวัฒน   

  เที่ยงธรรม 

 ๑๒๓๙ พันจาอากาศเอก  อภิศักดิ์   

  เถื่อนดอนเจา 

 ๑๒๔๐ พันจาอากาศเอก  อมรเทพ  แข็งขัน 

 ๑๒๔๑ พันจาอากาศเอก  อมรเทพ  พันธคํา 

 ๑๒๔๒ พันจาอากาศเอก  อรรคเดช  พุมสุข 

 ๑๒๔๓ พันจาอากาศเอก  อรรคพล   

  ปกการะสัง 

 ๑๒๔๔ พันจาอากาศเอก  อรรครา   

  จันทรสุขศรี 

 ๑๒๔๕ พันจาอากาศเอก  อรรถพร  ย้ิมเนตร 

 ๑๒๔๖ พันจาอากาศเอก  อรรถพล   

  เฟองชูนุต 

 ๑๒๔๗ พันจาอากาศเอก  อรรถพล  สุริวงษ 

 ๑๒๔๘ พันจาอากาศเอก  อรรถพันธ   

  ดวงสุวรรณ 

 ๑๒๔๙ พันจาอากาศเอก  อราม  ทองมี 

 ๑๒๕๐ พันจาอากาศเอก  อรุญ  คําแผลง 

 ๑๒๕๑ พันจาอากาศเอก  อรุณ  เจาเบ 

 ๑๒๕๒ พันจาอากาศเอก  อรุณ  ชื่นเจริญ 

 ๑๒๕๓ พันจาอากาศเอก  อวกาศ  ผลเกิด 

 ๑๒๕๔ พันจาอากาศเอก  อวยชัย  พินกัง 

 ๑๒๕๕ พันจาอากาศเอก  อัจฉพงษ  มะลิงาม 

 ๑๒๕๖ พันจาอากาศเอก  อาคม  สําราญใจ 

 ๑๒๕๗ พันจาอากาศเอก  อาจิต  เพ็ชรงาม 

 ๑๒๕๘ พันจาอากาศเอก  อาทิตย   

  จันทะนาม 

 ๑๒๕๙ พันจาอากาศเอก  อาทิตย  นามวิเศษ 

 ๑๒๖๐ พันจาอากาศเอก  อาทิตย  ภูรัตน 

 ๑๒๖๑ พันจาอากาศเอก  อานนท  คําฝน 

 ๑๒๖๒ พันจาอากาศเอก  อาภรณรัตน   

  ศุภกาแกว 

 ๑๒๖๓ พันจาอากาศเอก  อํานวย   

  กฤษณะเศรณี 

 ๑๒๖๔ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  ทัพธมาตร 

 ๑๒๖๕ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  ปนเกตุ 



 หนา   ๑๕๓ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๒๖๖ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  ปานพรม 

 ๑๒๖๗ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  ย่ีสุนแกว 

 ๑๒๖๘ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  สงวนรัตน 

 ๑๒๖๙ พันจาอากาศเอก  อําพล  อรชร 

 ๑๒๗๐ พันจาอากาศเอก  อิฐศรัช  ออนศรี 

 ๑๒๗๑ พันจาอากาศเอก  อิทธิกร  รักษศิริ 

 ๑๒๗๒ พันจาอากาศเอก  อิทธิพล   

  ปานสมพงษ 

 ๑๒๗๓ พันจาอากาศเอก  อิทธิพล   

  รัตนปญญา 

 ๑๒๗๔ พันจาอากาศเอก  อิทธิพัทธ   

  วิสุทธิแพทย 

 ๑๒๗๕ พันจาอากาศเอก  อุกฤษฏ  ชินบุตร 

 ๑๒๗๖ พันจาอากาศเอก  อุดม  ไกยฝาย 

 ๑๒๗๗ พันจาอากาศเอก  อุดมศักดิ์   

  ชางยันต 

 ๑๒๗๘ พันจาอากาศเอก  อุดมศักดิ์   

  เชื้อสุวรรณ 

 ๑๒๗๙ พันจาอากาศเอก  อุดร  นุยเล้ียง 

 ๑๒๘๐ พันจาอากาศเอก  อุทัย  ขัติวงค 

 ๑๒๘๑ พันจาอากาศเอก  อุทัย  บุตรรักษ 

 ๑๒๘๒ พันจาอากาศเอก  อุทัย  ประทุมคํา 

 ๑๒๘๓ พันจาอากาศเอก  อุทัย  ปะทักขินัง 

 ๑๒๘๔ พันจาอากาศเอก  อุเทน  ทะเบียนธง 

 ๑๒๘๕ พันจาอากาศเอก  อุโลม  ทับกฤษ 

 ๑๒๘๖ พันจาอากาศเอก  เอกชัย  คลายบัว 

 ๑๒๘๗ พันจาอากาศเอก  เอกชัย  แจงไพร 

 ๑๒๘๘ พันจาอากาศเอก  เอกชัย  เพ็งเลา 

 ๑๒๘๙ พันจาอากาศเอก  เอกชัย  ภูทับทิม 

 ๑๒๙๐ พันจาอากาศเอก  เอกชัย  สมภาค 

 ๑๒๙๑ พันจาอากาศเอก  เอกภพ  ทองศรี 

 ๑๒๙๒ พันจาอากาศเอก  เอกวิสุทธิ์   

  จิรกรไพศาล 

 ๑๒๙๓ พันจาอากาศเอก  เอกศักดิ์   

  สะอาดจิต 

 ๑๒๙๔ พันจาอากาศเอก  เอนก  ปานสอน 

 ๑๒๙๕ พันจาอากาศเอก  เอนก  สังสุข 

 ๑๒๙๖ พันจาอากาศเอก  เอื้อน  สังคะโลก 

 ๑๒๙๗ พันจาอากาศโท  กมลรัตน  นพชาติ 

 ๑๒๙๘ พันจาอากาศโท  พลภัทร   

  สุภากาญจน 

 ๑๒๙๙ พันจาอากาศตรี  ชานนท  พลสุข 

 ๑๓๐๐ พันจาอากาศตรี  ภาวัต  กุลจิตติธร 

 ๑๓๐๑ พันจาอากาศตรี  รณยุทธ  ภูหัสดร 

 ๑๓๐๒ พันจาอากาศตรี  วัชรพงษ  จันทรงาม 

 ๑๓๐๓ จาอากาศเอก  สุรศักดิ์  แกวขุนทอง 

 ๑๓๐๔ นาวาอากาศเอกหญิง  ชลลดา   

  โพธิ์นทีไท 

 ๑๓๐๕ นาวาอากาศเอกหญิง  ธนศิริ   

  นาคเรือง 

 ๑๓๐๖ นาวาอากาศเอกหญิง  ธีระภา   

  จารุนิธิ 



 หนา   ๑๕๔ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๓๐๗ นาวาอากาศเอกหญิง  นําลาภ   

  อัมพุนันทน 

 ๑๓๐๘ นาวาอากาศเอกหญิง  ปาจรีย   

  วงษปนแกว 

 ๑๓๐๙ นาวาอากาศเอกหญิง  ศุภรา   

  ประทีปทอง 

 ๑๓๑๐ นาวาอากาศเอกหญิง  สะการะ   

  ทางชั้น 

 ๑๓๑๑ นาวาอากาศโทหญิง  กนกพร   

  บุญมีสุข 

 ๑๓๑๒ นาวาอากาศโทหญิง  นนทิยา   

  ภัทรกุลชัย 

 ๑๓๑๓ นาวาอากาศโทหญิง  ภาวนา   

  จงทักษิณาวัตร 

 ๑๓๑๔ นาวาอากาศโทหญิง  มนญาดา   

  เปล่ียนคง 

 ๑๓๑๕ นาวาอากาศโทหญิง  วรัญชา   

  เวสารัชอารียกุล 

 ๑๓๑๖ นาวาอากาศโทหญิง  สธนา  เสริมศรี 

 ๑๓๑๗ นาวาอากาศโทหญิง  อรพิชญ   

  ขยันกิจ 

 ๑๓๑๘ นาวาอากาศตรีหญิง  กรชิชา  ดําเกิด 

 ๑๓๑๙ นาวาอากาศตรีหญิง  กฤษณา   

  คูหาอุดมลาภ 

 ๑๓๒๐ นาวาอากาศตรีหญิง  กันยา  สุภา 

 ๑๓๒๑ นาวาอากาศตรีหญิง  กัลยาณี  พูลทวี 

 ๑๓๒๒ นาวาอากาศตรีหญิง  จันทรธิดา  คงใจ 

 ๑๓๒๓ นาวาอากาศตรีหญิง  จิราภรณ   

  สินภักดี 

 ๑๓๒๔ นาวาอากาศตรีหญิง  ฉัตรวารินทร   

  บุญเดช 

 ๑๓๒๕ นาวาอากาศตรีหญิง  ชมพูนุช  กองสุข 

 ๑๓๒๖ นาวาอากาศตรีหญิง  ฐิติพร  รุงนาวา 

 ๑๓๒๗ นาวาอากาศตรีหญิง  ฐิติมา   

  ธรรมธัชกุล 

 ๑๓๒๘ นาวาอากาศตรีหญิง  ณัฐกฤตา   

  บํารุงกิจ 

 ๑๓๒๙ นาวาอากาศตรีหญิง  ณัฐธิชา   

  วราพุฒ 

 ๑๓๓๐ นาวาอากาศตรีหญิง  ดรรชนีย   

  มูลแจม 

 ๑๓๓๑ นาวาอากาศตรีหญิง  ทรรศนี   

  ทรายขาว 

 ๑๓๓๒ นาวาอากาศตรีหญิง  ทัศดาว   

  จันทรธานี 

 ๑๓๓๓ นาวาอากาศตรีหญิง  ทิพวัลย   

  สิทธิเสือ 

 ๑๓๓๔ นาวาอากาศตรีหญิง  ทิพวัลย   

  อินทรฤทธิ์ 

 ๑๓๓๕ นาวาอากาศตรีหญิง  ธนิดา   

  พงษอุตทา 

 ๑๓๓๖ นาวาอากาศตรีหญิง  ธิดารัตน   

  นวยชัย 

 ๑๓๓๗ นาวาอากาศตรีหญิง  นงนุช  สิงหโต 



 หนา   ๑๕๕ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๓๓๘ นาวาอากาศตรีหญิง  นรินทรรัศมิ์   

  รวมทวี 

 ๑๓๓๙ นาวาอากาศตรีหญิง  นันทนา   

  ทานาแซง 

 ๑๓๔๐ นาวาอากาศตรีหญิง  นันทนา   

  บางกุง 

 ๑๓๔๑ นาวาอากาศตรีหญิง  นิภาพร   

  อิ่มพงษ 

 ๑๓๔๒ นาวาอากาศตรีหญิง  นุชลี   

  จันทรแยม 

 ๑๓๔๓ นาวาอากาศตรีหญิง  บุญมาภรณ   

  จันทรจีน 

 ๑๓๔๔ นาวาอากาศตรีหญิง  เบญจมาภรณ   

  โตเล้ียง 

 ๑๓๔๕ นาวาอากาศตรีหญิง  เบญจวรรณ   

  มวงนอยเจริญ 

 ๑๓๔๖ นาวาอากาศตรีหญิง  ปฏิมา   

  สิมเสมอ 

 ๑๓๔๗ นาวาอากาศตรีหญิง  ปภสร  สุริโย 

 ๑๓๔๘ นาวาอากาศตรีหญิง  ปวีณา   

  รัตนไดเจริญสุข 

 ๑๓๔๙ นาวาอากาศตรีหญิง  ปยณัฐ  สวัสดี 

 ๑๓๕๐ นาวาอากาศตรีหญิง  ปยะวดี   

  พรหมประสิทธิ์ 

 ๑๓๕๑ นาวาอากาศตรีหญิง  พัชรี  ชัยรัตน 

 ๑๓๕๒ นาวาอากาศตรีหญิง  พัณณภัทร   

  อ่ําพูล 

 ๑๓๕๓ นาวาอากาศตรีหญิง  พิชญสุกานต   

  ผองอําไพ 

 ๑๓๕๔ นาวาอากาศตรีหญิง  เฟองเฉลิม   

  ศรปะละ 

 ๑๓๕๕ นาวาอากาศตรหีญงิ  ภัทรพร  เซงกิ้ม 

 ๑๓๕๖ นาวาอากาศตรีหญิง  ภัทรมน   

  ทับสูงเนิน 

 ๑๓๕๗ นาวาอากาศตรีหญิง  รจนา  ภาคเดียว 

 ๑๓๕๘ นาวาอากาศตรีหญิง  รุงนภา   

  การรุงเจริญ 

 ๑๓๕๙ นาวาอากาศตรีหญิง  ละอองดาว   

  วรรณฤทธิ์ 

 ๑๓๖๐ นาวาอากาศตรีหญิง  ลักษขณา   

  พานิชสรรค 

 ๑๓๖๑ นาวาอากาศตรีหญิง  วรลักษณ   

  ไชยทองศรี 

 ๑๓๖๒ นาวาอากาศตรหีญงิ  วาสนา  สุขขันธ ี

 ๑๓๖๓ นาวาอากาศตรีหญิง  วิยดา   

  ติณชาติอารักษ 

 ๑๓๖๔ นาวาอากาศตรีหญิง  วิรงรอง   

  ทรงชัยพรรณา 

 ๑๓๖๕ นาวาอากาศตรีหญิง  ศราวัลย   

  ซื่อตรง 

 ๑๓๖๖ นาวาอากาศตรีหญิง  ศศิธร   

  อิศระภักดี 

 ๑๓๖๗ นาวาอากาศตรีหญิง  ศิริพรรณ   

  พิละมาตย 



 หนา   ๑๕๖ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๓๖๘ นาวาอากาศตรีหญิง  สายสมร   

  ประยูรหาญ 

 ๑๓๖๙ นาวาอากาศตรีหญิง  สาวิตรี   

  เคลือบคดี 

 ๑๓๗๐ นาวาอากาศตรีหญิง  สีไพร  เดิมพันธ 

 ๑๓๗๑ นาวาอากาศตรีหญิง  สุกัญญา   

  นิยมวัน 

 ๑๓๗๒ นาวาอากาศตรีหญิง  สุกัญญา   

  ปนสุวรรณ 

 ๑๓๗๓ นาวาอากาศตรีหญิง  สุกานดา   

  โชคนัติ 

 ๑๓๗๔ นาวาอากาศตรีหญิง  สุนันทา   

  แกวสุขศรี 

 ๑๓๗๕ นาวาอากาศตรีหญิง  สุภาณี  เดชศิริ 

 ๑๓๗๖ นาวาอากาศตรีหญิง  สุภาว   

  อยูมั่นคง 

 ๑๓๗๗ นาวาอากาศตรีหญิง  อมรรัตน   

  คมคาย 

 ๑๓๗๘ นาวาอากาศตรีหญิง  อรวรรณ   

  หวานใจ 

 ๑๓๗๙ นาวาอากาศตรีหญิง  อุบลรัตน   

  สิงหเสนี 

 ๑๓๘๐ นาวาอากาศตรีหญิง  อุษณีย   

  จําเนียร 

 ๑๓๘๑ เรืออากาศโทหญิง  กชนิภา   

  วงศบูรพาชาติ 

 ๑๓๘๒ เรืออากาศโทหญิง  จรินทร  วีระสิทธิ์ 

 ๑๓๘๓ เรืออากาศโทหญิง  รุงลาวัลย   

  สรอยระยา 

 ๑๓๘๔ เรืออากาศโทหญิง  อิศราพร   

  ผาสุขผล 

 ๑๓๘๕ เรืออากาศตรีหญิง  ณิชมน  ไกรศิริ 

 ๑๓๘๖ เรืออากาศตรีหญิง  นงคราญรัตน   

  ภิรมยหวาด 

 ๑๓๘๗ เรืออากาศตรีหญิง  ปุณิกา  กบรัตน 

 ๑๓๘๘ เรืออากาศตรีหญิง  ศลิรา  ทวีสิงห 

 ๑๓๘๙ เรืออากาศตรีหญิง  ศิริเพ็ญ   

  สกุลเดชนาวา 

 ๑๓๙๐ เรืออากาศตรีหญิง  อําไพ  อินทวงค 

 ๑๓๙๑ พันจาอากาศเอกหญิง  แคทลียา   

  พราหมพันธุ 

 ๑๓๙๒ พันจาอากาศเอกหญิง  จําเนียร   

  มิตรมวลชน 

 ๑๓๙๓ พันจาอากาศเอกหญิง  ผองพรรณ   

  จันทอง 

 ๑๓๙๔ พันจาอากาศเอกหญิง  พเยาว   

  เจริญผอง 

 ๑๓๙๕ พันจาอากาศเอกหญิง  พิสมัย  รุสกุล 

 ๑๓๙๖ พันจาอากาศเอกหญิง  ภรณนภัส   

  พันธนาม 

 ๑๓๙๗ พันจาอากาศเอกหญิง  มณฑิษา   

  ลาเฟอย 

 ๑๓๙๘ พันจาอากาศเอกหญิง  ยุพิน   

  ชําไชยศรี 



 หนา   ๑๕๗ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๓๙๙ พันจาอากาศเอกหญิง  รัฐวดี   

  นาคเรือง 

 ๑๔๐๐ พันจาอากาศเอกหญิง  วัฒนา   

  วงศจันทรอินทร 

 ๑๔๐๑ พันจาอากาศเอกหญิง  วารุณี   

  กวินภูวกรณ 

 ๑๔๐๒ พันจาอากาศเอกหญิง  สิริลักษณ   

  ตาทอง 

 ๑๔๐๓ พันจาอากาศเอกหญิง  สุมณฑา   

  งามสะอาด 

 ๑๔๐๔ พันจาอากาศเอกหญิง  หงสลดา   

  จงไกรจักร 
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