
 หนา   ๑ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง   พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา 

 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  พระราชทานเหรียญจักรมาลา  จํานวน   ๗,๖๓๑  ราย  และ   

เหรียญจักรพรรดิมาลา  จํานวน  ๓๖,๒๔๐  ราย  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา   

วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  รวมทั้งส้ิน  ๔๓,๘๗๑  ราย  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



 หนา   ๒ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

เหรียญจักรมาลา 
กระทรวงกลาโหม 

สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 

 ๑ รอยโทหญิง  จินดาพร  พงษเกิดลาภ 

 ๒ เรือโทหญิง  กรองทอง  สวางอารมณ 

 ๓ จาสิบเอก  ธีรวัฒน  เนื่องไชยยศ 

 ๔ จาสิบเอก  อรรถยุทธ  รอดโตนด 

 ๕ จาสิบเอก  อุดมศักด์ิ  แสงพิทักษ 

 ๖ พันจาเอก  กําพล  สวางอารมณ 

 ๗ พันจาเอก  อธิบดี  หองดอกไม 

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 ๑ พันเอก  ปญญา  บัติดอน 

 ๒ พันเอก  ราชันย  สุนทรเมือง 

 ๓ พันเอก  วีระพล  ระงับภัย 

 ๔ พันเอก  สุรศักด์ิ  ภูกลั่น 

 ๕ นาวาอากาศเอก  พิทูร  เจริญย่ิง 

 ๖ นาวาอากาศเอก  สุวิชัย  พินิจเวชการ 

 ๗ นาวาอากาศเอก  อิศรา  บุญแสง 

 ๘ พันเอกหญิง  ภัทราภร  เกษมศุข 

 ๙ นาวาเอกหญิง  วิมลกานต  แชมชอย 

 ๑๐ นาวาอากาศเอกหญิง  เสริมพัฒน  จัยวัฒน 

 ๑๑ พันโท  ดนัยกฤษณ  ศรีธนายุวศิน 

 ๑๒ พันโท  ทวี  สุดจิตร 

 ๑๓ พันโท  ธิติกานต  สุวรรณสกนธ 

 ๑๔ พันโท  ธาตุมงคล  ณ  นคร 

 ๑๕ พันโท  นรภัทร  วิจิตรานุช 

 ๑๖ พันโท  ปราการเพชร  จันทรวิทูร 

 ๑๗ พันโท  พงษศักด์ิ  ศรีทองสุข 

 ๑๘ พันโท  มนตรี  อารยวุฒิ 

 ๑๙ พันโท  รพี  เกียรติถาวร 

 ๒๐ พันโท  วัลลภ  ธาราภูมิ 

 ๒๑ พันโท  ศุภชัย  ศิริศักด์ิ 

 ๒๒ พันโท  สมัคร  มงคละสิริ 

 ๒๓ พันโท  เอกรัตน  ขําภักตร 

 ๒๔ นาวาโท  กีรติ  ราชนิยม 

 ๒๕ นาวาโท  ดวงนพเกา  สุทธินาค 

 ๒๖ นาวาโท  วิชชุ  แกวมณี 

 ๒๗ นาวาโท  หฤทัย  สุวรรณบัตร 

 ๒๘ นาวาโท  อดิศร  สกุลพานิช 

 ๒๙ นาวาโท  อาณัติ  รัศมี 

 ๓๐ นาวาอากาศโท  ถวัตชัย  จันทรเปลง 

 ๓๑ นาวาอากาศโท  ประภพ  สุขุมาลจันทร 

 ๓๒ นาวาอากาศโท  วรพร  พรเลิศ 

 ๓๓ พันโทหญิง  ดวงดาว  ศรีหลา 

 ๓๔ พันโทหญิง  นนทชา  ชนกิจโกศล 

 ๓๕ พันโทหญิง  ปาริชาติ  เปาประดิษฐ 

 ๓๖ พันโทหญิง  วันดี  โตสุวรรณ 



 หนา   ๓ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๗ พันโทหญิง  วิไลลักษณ  อินทรชูพงษ 

 ๓๘ นาวาโทหญิง  กรรณิกา  ปจฉิมกุล 

 ๓๙ นาวาโทหญิง  กนิฏฐา  สมบูรณผล 

 ๔๐ นาวาโทหญิง  ใกลรุง  สวางสุข 

 ๔๑ นาวาโทหญิง  กุลวดี  คนึงเพียร 

 ๔๒ นาวาโทหญิง  จิตติมา  หิรัญกาญจน 

 ๔๓ นาวาโทหญิง  ชุติมา  จันทรศรี 

 ๔๔ นาวาโทหญิง  ชุติภัส  วิวัฒน 

 ๔๕ นาวาโทหญิง  ณตรีพรรณ  เสาะแสวง 

 ๔๖ นาวาโทหญิง  ทิพวัลย  มณีโชติรัตน 

 ๔๗ นาวาโทหญิง  เบญจวรรณ  เขมแข็ง 

 ๔๘ นาวาโทหญิง  มนทิรา  วรรัตน 

 ๔๙ นาวาโทหญิง  มยุรี  อัษฎมงคลพันธ 

 ๕๐ นาวาโทหญิง  สุปราณี  รอดบุญลือ 

 ๕๑ นาวาโทหญิง  อัญชลี  ศรีรักษ 

 ๕๒ นาวาอากาศโทหญิง  ธันยา  ศิริจํารัส 

 ๕๓ นาวาอากาศโทหญิง  นรินทร  ทองไทย 

 ๕๔ นาวาอากาศโทหญิง  ลดาวัลย  บุญไชย 

 ๕๕ พันตรี  อมร  ร่ืนสด 

 ๕๖ นาวาอากาศตรี  สุทธิพงศ  วงษสวัสด์ิ 

 ๕๗ พันตรีหญิง  นิรัชพร  ชางเผือก 

 ๕๘ พันตรีหญิง  วิภา  เหมรา 

 ๕๙ พันตรีหญิง  อริตดา  หาสุนทรี 

 ๖๐ นาวาอากาศตรีหญิง  สาวิตรี  ปานอ่ํา 

 ๖๑ รอยเอก  โกมิล  ขันทอง 

 ๖๒ รอยเอก  อารีย  ดีการ 

 ๖๓ เรือเอก  สิทธิพล  มหาสวัสด์ิ 

 ๖๔ เรืออากาศเอก  เฉลิมชัย  จารุลักษณ 

 ๖๕ รอยเอกหญิง  สุนีย  คํานวน 

 ๖๖ เรืออากาศเอกหญิง  กนกวรรณ 

  สายแสงทอง 

 ๖๗ เรืออากาศเอกหญิง  ฉันทนี  บุญปกษ 

 ๖๘ รอยโท  บุญมา  ออนศรี 

 ๖๙ รอยโท  สุขี  พรมวงศ 

 ๗๐ เรืออากาศโท  สันทัด  อูเงิน 

 ๗๑ รอยโทหญิง  พัดชา  สิทธิประเสริฐ 

 ๗๒ เรือโทหญิง  ฐานิตา  จันทรสุทัศนกุล 

 ๗๓ เรือโทหญิง  วันเพ็ญ  ย้ิมสวัสด์ิ 

 ๗๔ รอยตรี  ดิษฐพงศ  พรหมตา 

 ๗๕ รอยตรี  นรงคฤทธิ์  เกิดสวาง 

 ๗๖ รอยตรี  นาจเพชร  แวนแกว 

 ๗๗ รอยตรี  ไพศาล  ชูสาร 

 ๗๘ รอยตรี  ไพบูรณ  เสือศรีลาน 

 ๗๙ เรือตรี  ทะเบียน  เชื้อมั่น 

 ๘๐ เรือตรี  พงศธร  ไพบูลย 

 ๘๑ รอยตรีหญิง  ผกาภรณ  สิงหโต 

 ๘๒ รอยตรีหญิง  รุงเรือง  มีชนะ 

 ๘๓ รอยตรีหญิง  ศริญญา  อูเงิน 

 ๘๔ รอยตรีหญิง  สุทธินันท  สงวนวงศ 

 ๘๕ จาสิบเอก  กิตติศักด์ิ  พุกสุข 

 ๘๖ จาสิบเอก  กันตพงศ  บุดดา 

 ๘๗ จาสิบเอก  จิรัฏฐ สาชิต 



 หนา   ๔ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๘ จาสิบเอก  เจริญ  หาญณรงค 

 ๘๙ จาสิบเอก  ดิลก  เกิดศักด์ิ  ณ  แวงนอย 

 ๙๐ จาสิบเอก  เดชา  ดีเดน 

 ๙๑ จาสิบเอก  ไตรเทพ  รับคําอินทร 

 ๙๒ จาสิบเอก  ธีรยุทธ  เปพะนัส 

 ๙๓ จาสิบเอก  นพรัตน  แกวมณี 

 ๙๔ จาสิบเอก  นิรันด  จันทวี 

 ๙๕ จาสิบเอก  ปริญญา  เครือแกว 

 ๙๖ จาสิบเอก  ปถมรัฐ  ปานมหาไชย 

 ๙๗ จาสิบเอก  ประสาร  บุตรดาวงศ 

 ๙๘ จาสิบเอก  ปรีชา  หอมอุดม 

 ๙๙ จาสิบเอก  เพ็ชร  เวชกิจ 

 ๑๐๐ จาสิบเอก  ไพศาล  สุวรรณแสง 

 ๑๐๑ จาสิบเอก  ยุทธภูมิ  ชํานาญกุล 

 ๑๐๒ จาสิบเอก  รณชัย  เพ็งมณี 

 ๑๐๓ จาสิบเอก  วีระ  โพธิ์ทอง 

 ๑๐๔ จาสิบเอก  วงศประเสริฐ  อินทรโพธิ์ 

 ๑๐๕ จาสิบเอก  สมชาย  วงษเดือน 

 ๑๐๖ จาสิบเอก  สมชาย  ภูโตนนา 

 ๑๐๗ จาสิบเอก  สมเกียรติ  โชติชวา 

 ๑๐๘ จาสิบเอก  สยาม  สุราภา 

 ๑๐๙ จาสิบเอก  สถาพร  สิทธิมงคล 

 ๑๑๐ จาสิบเอก  สุกษฎิ์พล  ฟกเทพ 

 ๑๑๑ จาสิบเอก  สุรชาญ  ชัยจํารัส 

 ๑๑๒ จาสิบเอก  สันติ  ต้ันสูงเนิน 

 ๑๑๓ จาสิบเอก  อนุชา  สังขลอย 

 ๑๑๔ จาสิบเอก  อายุวัฒน  ศิริลวน 

 ๑๑๕ จาสิบเอก  อํานวย  จันทรสําเภา 

 ๑๑๖ พันจาเอก  กมลชนก  เหลืองอรุณ 

 ๑๑๗ พันจาเอก  สําเริง  ดิษฐเกษม 

 ๑๑๘ พันจาเอก  เอกชัย  แกวโชติ 

 ๑๑๙ พันจาอากาศเอก  เฉลิมพร  ลมลอย 

 ๑๒๐ พันจาอากาศเอก  ธนิต  พึ่งกัน 

 ๑๒๑ พันจาอากาศเอก  นพพร  ทิมจันทร 

 ๑๒๒ พันจาอากาศเอก  พนมศักด์ิ  ยวงเงิน 

 ๑๒๓ พันจาอากาศเอก  พยงค  ดวงวิเชียร 

 ๑๒๔ พันจาอากาศเอก  มาโนช  พูลบางยุง 

 ๑๒๕ พันจาอากาศเอก  มีชัย  บุนนาค 

 ๑๒๖ พันจาอากาศเอก  ศุภรัตน  แกววุฒิ 

 ๑๒๗ พันจาอากาศเอก  สมชาย  เปรมปรี 

 ๑๒๘ พันจาอากาศเอก  สุรพงษ  แจมดวง 

 ๑๒๙ พันจาอากาศเอก  สุรเดช  บรรเทา 

 ๑๓๐ พันจาอากาศเอก  สังคม  พิลึก 

 ๑๓๑ พันจาอากาศเอก  อนันตศักด์ิ 

  โกมลเศรษฐ 

 ๑๓๒ พันจาอากาศเอก  อธิศ  วิริยะพัฒนา 

 ๑๓๓ จาสิบเอกหญิง  กมลวรรณ  รอดละมูล 

 ๑๓๔ จาสิบเอกหญิง  จารนัย 

  เสนีวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๑๓๕ จาสิบเอกหญิง  ทรงลักษณ  เกิดสวาง 

 ๑๓๖ จาสิบเอกหญิง  ทัศนีย  ชีชาง 

 ๑๓๗ จาสิบเอกหญิง  ทัศนีย  ดวงฟก 



 หนา   ๕ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๓๘ จาสิบเอกหญิง  นวลนุช  โตคุมภัย 

 ๑๓๙ จาสิบเอกหญิง  บุษรา  วงคสมัย 

 ๑๔๐ จาสิบเอกหญิง  ปาริชาติ  รักสมยา 

 ๑๔๑ จาสิบเอกหญิง  ผกามาส  จันทนิล 

 ๑๔๒ จาสิบเอกหญิง  พรกนก  สานิเทศ 

 ๑๔๓ จาสิบเอกหญิง  มัลลิกา  หมึกเจือ 

 ๑๔๔ จาสิบเอกหญิง  แมนมาส  ศรีรักษ 

 ๑๔๕ จาสิบเอกหญิง  เยาวลักษณ  บุญราศรี 

 ๑๔๖ จาสิบเอกหญิง  รวิกานต  ภูกลั่น 

 ๑๔๗ จาสิบเอกหญิง  รวีวรรณ  ศรีพระยา 

 ๑๔๘ จาสิบเอกหญิง  รัชฎาพร  นุตลักษณ 

 ๑๔๙ จาสิบเอกหญิง  ฤทัยชนก 

  ชวนานนท 

 ๑๕๐ จาสิบเอกหญิง  วนิดา  หอมกระจาย 

 ๑๕๑ จาสิบเอกหญิง  เสาวณีย  บุญออน 

 ๑๕๒ พันจาเอกหญิง  กนกวรรณ 

  แสนสุขโชคเจริญ 

 ๑๕๓ พันจาเอกหญิง  จิตรี  สัตยซ่ือ 

 ๑๕๔ พันจาเอกหญิง  จารุรัตน  กาเผือก 

 ๑๕๕ พันจาเอกหญิง  ณัฐณรี  เกงสารีกิจ 

 ๑๕๖ พันจาเอกหญิง  บุญสง  ยุนกระโทก 

 ๑๕๗ พันจาเอกหญิง  พิศมัย  ทิพยมาลา 

 ๑๕๘ พันจาเอกหญิง  เพ็ญจันทร  เดือนแจม 

 ๑๕๙ พันจาเอกหญิง  ยศยุพา  ดวงรักษา 

 ๑๖๐ พันจาเอกหญิง  วรนุช  วิวัฒนศร 

 ๑๖๑ พันจาเอกหญิง  วราภรณ  แยมวิบูล 

 ๑๖๒ พันจาเอกหญิง  วิรวรรณ 

  จงสมสกุลเดิม 

 ๑๖๓ พันจาเอกหญิง  ศิริทรัพย  ธนะมูล 

 ๑๖๔ พันจาเอกหญิง  ออมดาว  แฮวอ ู

 ๑๖๕ พันจาอากาศเอกหญิง  จันทิมา 

  ตุษยะเดช 

 ๑๖๖ พันจาอากาศเอกหญิง  ชนนีนาถ 

  รัชตะนาวิน 

 ๑๖๗ พันจาอากาศเอกหญิง  ฐานิตา 

  ขําผิวพรรณ 

 ๑๖๘ พันจาอากาศเอกหญิง  ณีรวรรณ 

  สาณศิลปน 

 ๑๖๙ พันจาอากาศเอกหญิง  ธัญวรัตน  ธานี 

 ๑๗๐ พันจาอากาศเอกหญิง  วัชรี  ดิษฐขํา 

 ๑๗๑ จาสิบโท  วีระ  ตันไพศาล 

 ๑๗๒ จาสิบโท  สมรัก  แปนทอง 

 ๑๗๓ จาสิบโท  สิทธิชัย  แสนแกว 

 ๑๗๔ จาสิบโท  สุวิชา  ชุมเจริญสุข 

 ๑๗๕ พันจาอากาศโท  ทวี  หงษเวียงจันทร 

 ๑๗๖ พันจาอากาศโทหญิง  ลําดวน  สาธรรม 

 ๑๗๗ จาสิบตรี  ประดิษฐ  ศุขพัฒน 

 ๑๗๘ จาสิบตรี  วันชัย  แกวพิลา 

 ๑๗๙ พันจาอากาศตรี  สิทธิพงษ 

  พรหมพิมพ 

 ๑๘๐ พันจาตรีหญิง  สุปราณี  คลายทอง 

 ๑๘๑ สิบเอก  เกียรติศักด์ิ  ศรีสังข 



 หนา   ๖ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๘๒ สิบเอก  เกรียงไกร  เชี่ยวชาญ 

 ๑๘๓ สิบเอก  เกรียงไกร  แปลนาค 

 ๑๘๔ สิบเอก  คมสัน  ปานทอง 

 ๑๘๕ สิบเอก  ฐนนกฤต  นกแกว 

 ๑๘๖ สิบเอก  ธนันชัย  ฉิมพลีย 

 ๑๘๗ สิบเอก  นิธิพัฒน  สุวรรณจันทรฉาย 

 ๑๘๘ สิบเอก  ประสิทธิ์  สีนอย 

 ๑๘๙ สิบเอก  พัลลภ  เกิดผล 

 ๑๙๐ สิบเอก  วิศิษฏ  จายแวน 

 ๑๙๑ สิบเอก  สมคิด  ดีผิว 

 ๑๙๒ สิบเอก  สมจิตร  บุญดล 

 ๑๙๓ จาเอกหญิง  วิไลรัตน  พันธุพืช 

 ๑๙๔ จาเอกหญิง  สุรีพร  โตสุข 

กรมราชองครักษ 

 ๑ พันโท  จีรวัฒน  ถนอมกุลบุตร 

 ๒ พันโท  วงศกร  คุมขนาบ 

 ๓ พันโท  วรวีร  จันทรเรือง 

 ๔ นาวาโท  สุชา  บุนนาค 

 ๕ นาวาโท  อนุจิต  สุริยกุล  ณ  อยุธยา 

 ๖ นาวาโทหญิง  ขนิษฐา  บุษปะเวศ 

 ๗ นาวาอากาศโท  เจน  คลายสังข 

 ๘ นาวาอากาศโท  ชัยโรจ  มุสิกะภุมมะ 

 ๙ พันตรี  ไพฑูรย  สารลักษณ 

 ๑๐ รอยตรี  มนูญ  คําภีระ 

 ๑๑ จาสิบเอก  ขวัญชัย  บัวสุข 

 ๑๒ จาสิบเอก  เชาว  ฉัตรธง 

 ๑๓ จาสิบเอก  ชูชีพ  เอี่ยมสอาด 

 ๑๔ จาสิบเอก  ณัฐชัย  โสภักดี 

 ๑๕ จาสิบเอก  ธีรโชติ  ชังบัว 

 ๑๖ จาสิบเอก  นพพร  โภคสุวรรณ 

 ๑๗ จาสิบเอก  พรชัย  กังสดาลสมุทร 

 ๑๘ จาสิบเอก  มุนี  เรียนคลาย 

 ๑๙ จาสิบเอก  มานะ  เสร็จกิจ 

 ๒๐ จาสิบเอก  สมคิด  ผิวออน 

 ๒๑ จาสิบเอก  สมชาย  กุลจีน 

 ๒๒ จาสิบเอก  สุรพงษ  พลอยมุข 

 ๒๓ พันจาเอก  สุพศิลป  ทรงศิลป 

 ๒๔ พันจาอากาศเอก  ธนวัฒน 

  สุวรรณชาตรี 

 ๒๕ พันจาอากาศเอก  สุภัทร 

  รัตนนานัปการ 

กองบัญชาการทหารสูงสุด 

 ๑ พลตรี  สุรสิทธิ์  ถาวร 

 ๒ พันเอก  จุมภฎ  นุรักษเขต 

 ๓ พันเอก  ชํานาญพจน  พูลเกษ 

 ๔ พันเอก  เตรียมพล  บุณยมาลิก 

 ๕ พันเอก  เทอดไทย  ทัพธานี 

 ๖ พันเอก  ธรรมนูญ  ทรัพยสํารวม 



 หนา   ๗ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗ พันเอก  พรนิมิต  พวงเสมา 

 ๘ พันเอก  พรชัย  พวงลําเจียก 

 ๙ พันเอก  ไพศาล  บุนนาค 

 ๑๐ พันเอก  สังคม  แกวสมบูรณ 

 ๑๑ พันเอก  ออกรบ  อมรัชกุล 

 ๑๒ พันเอก  อํานวย  สินสมบัติ 

 ๑๓ พันเอก  อัษฎางค  รอดวัฒนกาญจน 

 ๑๔ พันเอก  อัครพงศ  วิริรัตน 

 ๑๕ นาวาเอก  ชานนท  พรหมโคตร 

 ๑๖ นาวาเอก  ดรณ  ทิพนันท 

 ๑๗ นาวาอากาศเอก  วีระชัย  สาตจีนพงษ 

 ๑๘ พันเอกหญิง  สุพักตรา  อักษรถึง 

 ๑๙ นาวาเอกหญิง  เพ็ญโฉม  จันทรประเสริฐ 

 ๒๐ นาวาอากาศเอกหญิง  อรทัย  โพธิสุข 

 ๒๑ นาวาอากาศเอกหญิง  เอื้อย 

  โชติกะพุกกณะ 

 ๒๒ พันโท  กฤษณ  เฉลิมแสนยากร 

 ๒๓ พันโท  กฤชกมล  ธรรมานุกูล 

 ๒๔ พันโท  โฆษิต  มารอด 

 ๒๕ พันโท  จักรพงษ  จันทรเพ็งเพ็ญ 

 ๒๖ พันโท  ชวลิต  เกตุอรุณ 

 ๒๗ พันโท  ชัยวัฒน  คชวงษ 

 ๒๘ พันโท  เชล  เลิศไตรกุล 

 ๒๙ พันโท  ไชยา  ศรีนวล 

 ๓๐ พันโท  ณัฐวุฒิ  โสภณเสถียร 

 ๓๑ พันโท  ถนัด  รักษพงษ 

 ๓๒ พันโท  ทศพร  มาสมบูรณ 

 ๓๓ พันโท  ทัดชัย  โกกิลานนท 

 ๓๔ พันโท  ธีรนันทน  คัยนันทน 

 ๓๕ พันโท  นิธิ  วงศวานิช 

 ๓๖ พันโท  พีรเดช  ล้ิมวงศ 

 ๓๗ พันโท  ไพโรจน  พนารินทร 

 ๓๘ พันโท  พิพัฒน  อินทรพงษสกุล 

 ๓๙ พันโท  ภาณุ  จันทรศรี 

 ๔๐ พันโท  ยุทธศักด์ิ  พรหมทา 

 ๔๑ พันโท  รมไทร  วงษเจริญ 

 ๔๒ พันโท  รุง  สันปาแกว 

 ๔๓ พันโท  วินัย  นันตะกานตง 

 ๔๔ พันโท  วิทัคธ  เศรษฐยานนทร 

 ๔๕ พันโท  ศิวะ  หวางอากาศ 

 ๔๖ พันโท  ศตวรรษ  ศรีทรัพย 

 ๔๗ พันโท  เศกสรร  รามาตย 

 ๔๘ พันโท  ศุภฤกษ  จรรจาวิจักษณ 

 ๔๙ พันโท  สันติ  นาคลอย 

 ๕๐ พันโท  สรัณไชย  ผลากุล 

 ๕๑ พันโท  สพล  โตอดิเทพย 

 ๕๒ พันโท  สาคร  ทองอินทร 

 ๕๓ พันโท  สามารถ  มุกดาหาร 

 ๕๔ พันโท  สิโรฒม  เรืองรุง 

 ๕๕ พันโท  สุธี  ยรรยงเวโรจน 

 ๕๖ พันโท  สุรยา  แมนเหมือน 

 ๕๗ พันโท  สมเจษฎ  สุนทรธรรม 



 หนา   ๘ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๘ พันโท  สมชาติ  ถนอมกลิ่น 

 ๕๙ พันโท  สมนึก  มูลทองชุน 

 ๖๐ พันโท  สมรรถปกรณ  อินทรขาว 

 ๖๑ พันโท  สําเร็จ  เนียมศรี 

 ๖๒ พันโท  หฤษฎ  จันสน 

 ๖๓ พันโท  เอนก  สกุลรัตน 

 ๖๔ พันโท  อุกฤษฎ  สอาด 

 ๖๕ พันโท  อุดม  วงษถาวร 

 ๖๖ พันโท  อาชวกุล  กาญจนาคม 

 ๖๗ นาวาโท  ขวัญจักษ  นิลประดับ 

 ๖๘ นาวาอากาศโท  กิตติศาสตร  แตงรม 

 ๖๙ นาวาอากาศโท  ธนิศร  พิบูลแถว 

 ๗๐ นาวาอากาศโท  วิวัฒน  การะเกตุ 

 ๗๑ นาวาอากาศโท  วิทยา  เสือคง 

 ๗๒ นาวาอากาศโท  วีระชัย  สุมมาตย 

 ๗๓ นาวาอากาศโท  ศักด์ิดา  เหมสุลักษณ 

 ๗๔ นาวาอากาศโท  สิทธิศักด์ิ  จันทรโชติ 

 ๗๕ นาวาอากาศโท  สินธุนที  เอกจรรยา 

 ๗๖ พันโทหญิง  กัลยาณี  ปรียวงศ 

 ๗๗ พันโทหญิง  จตุรดา  ดวงนิมิตร 

 ๗๘ พันโทหญิง  ฉันทนา  สุขเกิด 

 ๗๙ พันโทหญิง  ถนอมศรี  ทองรักขาว 

 ๘๐ พันโทหญิง  ทัศนีย  สอนซ่ือ 

 ๘๑ พันโทหญิง  นราวดี  เกิดจงรักษ 

 ๘๒ พันโทหญิง  เนตรนภิส  ปานมุข 

 ๘๓ พันโทหญิง  นริสา  หิรัญรัศมีโรจน 

 ๘๔ พันโทหญิง  นริศรา  พลอยประไพ 

 ๘๕ พันโทหญิง  ปยะนารถ  สุขมาก 

 ๘๖ พันโทหญิง  ไพเราะ  มนูลักษณ 

 ๘๗ พันโทหญิง  ยุพิน  ชินายศ 

 ๘๘ พันโทหญิง  วลัยรัตน  มามะมาก 

 ๘๙ พันโทหญิง  วิลาสินี  สุตะพาหะ 

 ๙๐ พันโทหญิง  วนิดา  ทรัพยสิน 

 ๙๑ พันโทหญิง  วลักษฉวี  คัยนันทน 

 ๙๒ พันโทหญิง  ศรัณยา  กิจสํานอง 

 ๙๓ พันโทหญิง  สุทธวรรณ  ธานี 

 ๙๔ พันโทหญิง  สุทธิพันธ  กวีวุฒิศิลป 

 ๙๕ พันโทหญิง  สัณฐสิริ  สุวรรณฤทธิ์ 

 ๙๖ พันโทหญิง  สุภาวดี  ศรีออนทอง 

 ๙๗ พันโทหญิง  โสภิตา  รณฤทธิวิชัย 

 ๙๘ พันโทหญิง  สมณี  จันทรางศุ 

 ๙๙ นาวาโทหญิง  กมลวรรณ  ชีวจําเริญ 

 ๑๐๐ นาวาโทหญิง  กุญชลี  สุนทรสุทธิ์ 

 ๑๐๑ นาวาโทหญิง  จรีภรณ  ทั่งทอง 

 ๑๐๒ นาวาโทหญิง  ชไมพร  เพิ่มทรัพย 

 ๑๐๓ นาวาโทหญิง  ณัฐชลัยย  บุญชัยศรี 

 ๑๐๔ นาวาโทหญิง  ธาริณี  นิโรจน 

 ๑๐๕ นาวาโทหญิง  ธนพร  อํามาตยนู 

 ๑๐๖ นาวาโทหญิง  นิธิวดี  เอี่ยมขํา 

 ๑๐๗ นาวาโทหญิง  ปรียาพร  เพ็ชรมาลี 

 ๑๐๘ นาวาโทหญิง  วงเดือน  อินทวิชัย 

 ๑๐๙ นาวาโทหญิง  ศุลีพร  คําเครื่อง 



 หนา   ๙ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๑๐ นาวาโทหญิง  โสภนา  สาธร 

 ๑๑๑ นาวาโทหญิง  สมฤดี  ทองมอญ 

 ๑๑๒ นาวาโทหญิง  เสาวลักษณ  สุนันทชัย 

 ๑๑๓ นาวาโทหญิง  อนุรัตน  ทับคลาย 

 ๑๑๔ นาวาโทหญิง  อรนุช  เฟองชูนุช 

 ๑๑๕ นาวาอากาศโทหญิง  กฤตชญา 

  มุงเที่ยง 

 ๑๑๖ นาวาอากาศโทหญิง  ชุติมา  เสียงลอย 

 ๑๑๗ นาวาอากาศโทหญิง  ชนิดา 

  ทิพยจันทร 

 ๑๑๘ นาวาอากาศโทหญิง  ธิดาอัปสร 

  หาญกลา 

 ๑๑๙ นาวาอากาศโทหญิง  เบญจมาภรณ 

  เบญญศรี 

 ๑๒๐ นาวาอากาศโทหญิง  มัณฑนา 

  คําสีมวง 

 ๑๒๑ นาวาอากาศโทหญิง  มณฑา  ทรงคาศรี 

 ๑๒๒ นาวาอากาศโทหญิง  มนธิตา 

  สุนทรมณี 

 ๑๒๓ นาวาอากาศโทหญิง  สายบัว 

  ชิตทะวงศ 

 ๑๒๔ นาวาอากาศโทหญิง  อัจฉรา 

  กาละจิตต 

 ๑๒๕ พันตรี  กุมติร  โกยสมบูรณ 

 ๑๒๖ พันตรี  บุรฉัตร  มั่งมี 

 ๑๒๗ พันตรี  ภีศเดช  วิสุทธิธรรม 

 ๑๒๘ พันตรี  ภูษณ  ทิมวิภาค 

 ๑๒๙ พันตรี  ภูวดล  อุดมศิลป 

 ๑๓๐ พันตรี  วรการ  ฉิมกุล 

 ๑๓๑ พันตรี  สมมารถ  สุขเกษม 

 ๑๓๒ พันตรี  สมเจตน  มีปอม 

 ๑๓๓ นาวาอากาศตรี  ชิตพล  กอกิจสัมมากุล 

 ๑๓๔ พันตรีหญิง  เกียรต์ินันท  รามสูต 

 ๑๓๕ พันตรีหญิง  นัษฐา  ธรรมสุทธิกุล 

 ๑๓๖ พันตรีหญิง  เพ็ญพร  สมศิริ 

 ๑๓๗ พันตรีหญิง  รุงนภา  กีรกะจินดา 

 ๑๓๘ พันตรีหญิง  สุกัญญา  เสาเวียง 

 ๑๓๙ นาวาตรีหญิง  นันทพร  เพิ่มเจริญ 

 ๑๔๐ นาวาตรีหญิง  นัยนา  ใหญโสมานัง 

 ๑๔๑ นาวาตรีหญิง  ปรารถนา  ศิริพันธ 

 ๑๔๒ นาวาตรีหญิง  สินีนุช  ชนะจิตราสกุล 

 ๑๔๓ นาวาตรีหญิง  สุพิชฌาย  สัณหจันทร 

 ๑๔๔ นาวาอากาศตรีหญิง  ไพริน 

  ตัณฑะผลิน 

 ๑๔๕ รอยเอก  ดนุพล  ไทยขํา 

 ๑๔๖ รอยเอก  บุญโชค  เกิดสันเทียะ 

 ๑๔๗ รอยเอก  ประกาศ  แสงจันทร 

 ๑๔๘ รอยเอก  รังสรรค  การวิทยี 

 ๑๔๙ รอยเอก  เริงชัย  ภาคาแกว 

 ๑๕๐ รอยเอก  สุริยัน  ออนละมาย 

 ๑๕๑ รอยเอก  สมยศ  สุระ 

 ๑๕๒ รอยเอก  อราม  รัตตัญู 



 หนา   ๑๐ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๕๓ รอยเอกหญิง  ปยนุช  บรรจงศิริ 

 ๑๕๔ รอยเอกหญิง  สอิ้ง  ยะฑะเสม 

 ๑๕๕ เรืออากาศเอกหญิง  เกศิณี  ศรประชุม 

 ๑๕๖ รอยโท  ถมยา  ชุมพล 

 ๑๕๗ รอยโท  นิวัฒน  กระเปาทอง 

 ๑๕๘ รอยโท  ประยุกต  ตรีเมฆ 

 ๑๕๙ รอยโท  พะยุง  ภูมิศรี 

 ๑๖๐ รอยโท  ไพรวัลย  ศรีรี 

 ๑๖๑ รอยโท  ราชัน  เริงเกษตรกิจ 

 ๑๖๒ รอยโท  สมพร  อุทรพันธุ 

 ๑๖๓ เรืออากาศโท  ชัยยันต  หาญสุวรรณ 

 ๑๖๔ รอยโทหญิง  สายสมร 

  เถลิงศักด์ิวุฒิกุล 

 ๑๖๕ รอยตรี  คํานึง  เจนการ 

 ๑๖๖ รอยตรี  ชาญฤทธิ์  ลองจํานงค 

 ๑๖๗ รอยตรี  ชูชาติ  ประภาสะวัต 

 ๑๖๘ รอยตรี  ทวีป  ราชนิยม 

 ๑๖๙ รอยตรี  ทนงศักด์ิ  สําเภาเงิน 

 ๑๗๐ รอยตรี  พรเทพ  คงวุฒิ 

 ๑๗๑ รอยตรี  รุงรัตน  ปทมะรางกูล 

 ๑๗๒ รอยตรี  วัฒนพงษ  มกรมณี 

 ๑๗๓ รอยตรี  ศิษฐวัชร  ปยะศีล 

 ๑๗๔ รอยตรี  สามชัย  ชัยเสน 

 ๑๗๕ รอยตรี  สายชล  สินธุสุวรรณ 

 ๑๗๖ รอยตรี  สุรเชษฐ  สะอาดศร ี

 ๑๗๗ รอยตรี  สมเกียรติ  บุณยทรรพ 

 ๑๗๘ รอยตรี  สายชล  บุญแกว 

 ๑๗๙ เรืออากาศตรี  ประสิทธิ์  กีรติกําจาย 

 ๑๘๐ เรืออากาศตรี  ศักดา  ติวุตานนท 

 ๑๘๑ รอยตรีหญิง  เนาวรัตน  มวงกล่ํา 

 ๑๘๒ รอยตรีหญิง  พรฉวี  บัวสุข 

 ๑๘๓ เรือตรีหญิง  สุนีย  พิศเพ็ง 

 ๑๘๔ เรืออากาศตรีหญิง  ดวงกมล 

  ปรีชาเจริญศรี 

 ๑๘๕ เรืออากาศตรีหญิง  สุภาพร  แสงสวาง 

 ๑๘๖ จาสิบเอก  กิตติศักด์ิ  พราหมณวงศ 

 ๑๘๗ จาสิบเอก  กิตตินันท  พัวพลเทพ 

 ๑๘๘ จาสิบเอก  กิตติ  ชางเจริญ 

 ๑๘๙ จาสิบเอก  เกียรติพงษ  มุสิกะสิน 

 ๑๙๐ จาสิบเอก  โกศล  คุมฉายา 

 ๑๙๑ จาสิบเอก  กําเนิด  ธนะวรรณ 

 ๑๙๒ จาสิบเอก  กฤษฎางค  รอดทิม 

 ๑๙๓ จาสิบเอก  กฤษพงศ  เดชะคุปต 

 ๑๙๔ จาสิบเอก  กฤษณะ  พัฒนทองดี 

 ๑๙๕ จาสิบเอก  ขจร  ใจเที่ยงธรรม 

 ๑๙๖ จาสิบเอก  ขจรศักด์ิ  มาขน 

 ๑๙๗ จาสิบเอก  ขันติธร  เปยแกว 

 ๑๙๘ จาสิบเอก  เข็มชาติ  จันทรตรง 

 ๑๙๙ จาสิบเอก  คฑาวุธ  พรมสอน 

 ๒๐๐ จาสิบเอก  จรัญ  นอยศรี 

 ๒๐๑ จาสิบเอก  จักรกฤต  ทองยวง 

 ๒๐๒ จาสิบเอก  จิตไพบูลย  เสาเงิน 



 หนา   ๑๑ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๐๓ จาสิบเอก  จิรายุส  ตอสกุล 

 ๒๐๔ จาสิบเอก  จตุรงค  หลิมจํารัส 

 ๒๐๕ จาสิบเอก  จตุภัทร  ทองเล็ก 

 ๒๐๖ จาสิบเอก  เจริญชัย  ตันเวก 

 ๒๐๗ จาสิบเอก  เจษฎา  อนันสุข 

 ๒๐๘ จาสิบเอก  เจริญ  อุนอาสา 

 ๒๐๙ จาสิบเอก  ฉัตรชัย  แกวชัย 

 ๒๑๐ จาสิบเอก  ชนินทร  จันทรคล 

 ๒๑๑ จาสิบเอก  ชัยวัฒน  สามมานนท 

 ๒๑๒ จาสิบเอก  ชาญ  อภิบาลศรี 

 ๒๑๓ จาสิบเอก  ชาญชัย  พรมตะพาน 

 ๒๑๔ จาสิบเอก  ชาญชัย  เจริญทรัพย 

 ๒๑๕ จาสิบเอก  ชาตรี  องคศิลป 

 ๒๑๖ จาสิบเอก  ชาตรี  หอมสงกลิ่น 

 ๒๑๗ จาสิบเอก  ชูชาติ  ใบชิต 

 ๒๑๘ จาสิบเอก  เชวง  ตุมชู 

 ๒๑๙ จาสิบเอก  ไชยา  งามใจ 

 ๒๒๐ จาสิบเอก  เซ็น  การสมเจตน 

 ๒๒๑ จาสิบเอก  ณดิษย  เหรียญเฉลย 

 ๒๒๒ จาสิบเอก  เดชา  สิทธิตานนท 

 ๒๒๓ จาสิบเอก  ตรีเทพ  ทองมูล 

 ๒๒๔ จาสิบเอก  ถนอม  เขตสินบุญ 

 ๒๒๕ จาสิบเอก  ทยาสิญจ  เกตุพันธุ 

 ๒๒๖ จาสิบเอก  ทิติ  นามวงศษา 

 ๒๒๗ จาสิบเอก  ทวีสิทธิ์  สิงหทอง 

 ๒๒๘ จาสิบเอก  ทรงธรรม  จิตระยนต 

 ๒๒๙ จาสิบเอก  ทนงศักด์ิ  คํานนท 

 ๒๓๐ จาสิบเอก  ทองพูล  ผาละสิทธิ์ 

 ๒๓๑ จาสิบเอก  เทวิน  สินประสิทธิ์ 

 ๒๓๒ จาสิบเอก  ทรงยศ  โคตรรทอง 

 ๒๓๓ จาสิบเอก  ธนกร  ปญญาประเสริฐ 

 ๒๓๔ จาสิบเอก  ธนพงษ  พวงทอง 

 ๒๓๕ จาสิบเอก  ธนกฤต  บุญกอง 

 ๒๓๖ จาสิบเอก  ธรรมรัฐ  พูลเขตกิจ 

 ๒๓๗ จาสิบเอก  ธวัช  มิ่งขวัญ 

 ๒๓๘ จาสิบเอก  ธนากร  ออนยืนยงค 

 ๒๓๙ จาสิบเอก  ธีรชัย  เกิดผล 

 ๒๔๐ จาสิบเอก  ธนู  อํามวย 

 ๒๔๑ จาสิบเอก  ธงชัย  ปยสุทธิ์ 

 ๒๔๒ จาสิบเอก  ธงชัย  แพงตา 

 ๒๔๓ จาสิบเอก  นิรันดร  เมืองมั่งค่ัง 

 ๒๔๔ จาสิบเอก  นิรุทธิ์  ทองเวียง 

 ๒๔๕ จาสิบเอก  นิรุต  ไชยปรีชา 

 ๒๔๖ จาสิบเอก  บรรจง  ใยกระโทก 

 ๒๔๗ จาสิบเอก  บุญเรือง  กิติพันธ 

 ๒๔๘ จาสิบเอก  บุญเรือง  เหล็กมา 

 ๒๔๙ จาสิบเอก  บุญชอบ  กลอมบาง 

 ๒๕๐ จาสิบเอก  บุญฤทธิ์  แสนพันเงิน 

 ๒๕๑ จาสิบเอก  บุญญฤทธิ์  ทิมเปย 

 ๒๕๒ จาสิบเอก  บุญโฮม  พิมพบูรณ 

 ๒๕๓ จาสิบเอก  บุญธรรม  บุญชวย 

 ๒๕๔ จาสิบเอก  บุญพรหม  ไพรสวัสด์ิ 



 หนา   ๑๒ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๕๕ จาสิบเอก  บุญรุง  บัวสุวรรณ 

 ๒๕๖ จาสิบเอก  บุญชู  จันทรมี 

 ๒๕๗ จาสิบเอก  บํารุง  มะเจียกจร 

 ๒๕๘ จาสิบเอก  ประวิทย  ศรีภิรมย 

 ๒๕๙ จาสิบเอก  ประชุม  สุขมาก 

 ๒๖๐ จาสิบเอก  ประทีป  กุดเมือง 

 ๒๖๑ จาสิบเอก  ประทีป  อินสอน 

 ๒๖๒ จาสิบเอก  ประยงค  มุขดา 

 ๒๖๓ จาสิบเอก  ประสิทธิ์  บรรจงศิริ 

 ๒๖๔ จาสิบเอก  ปญญา  เพ็งทา 

 ๒๖๕ จาสิบเอก  ปรัชญา  ชาวบานกราง 

 ๒๖๖ จาสิบเอก  ปราชญปรีชา  ศรีจําปา 

 ๒๖๗ จาสิบเอก  ปยเดช  นาคอุไร 

 ๒๖๘ จาสิบเอก  ปกปอง  บุญเกียรติบุตร 

 ๒๖๙ จาสิบเอก  พาทย  พร้ิงวณิช 

 ๒๗๐ จาสิบเอก  พินิจ  บุษปธํารง 

 ๒๗๑ จาสิบเอก  พงศธร  สวาสิทธิเชย 

 ๒๗๒ จาสิบเอก  พนม  แชมชื่น 

 ๒๗๓ จาสิบเอก  พลกฤต  ไลบางปง 

 ๒๗๔ จาสิบเอก  เพ็ชร  แสนโม 

 ๒๗๕ จาสิบเอก  พรศักด์ิ  แสงสวัสด์ิ 

 ๒๗๖ จาสิบเอก  ไพรัชต  กล่ําชุม 

 ๒๗๗ จาสิบเอก  ไพฑูรย  จับใจ 

 ๒๗๘ จาสิบเอก  ไพบูลย  มณฑล 

 ๒๗๙ จาสิบเอก  ภวัต  ปานรักษา 

 ๒๘๐ จาสิบเอก  ภิรมณ  ทองบุรี 

 ๒๘๑ จาสิบเอก  ภิรมย  วงศเจริญ 

 ๒๘๒ จาสิบเอก  ภิรมณ  ทิพกฤตานนท 

 ๒๘๓ จาสิบเอก  มาโนช  นาคนิยม 

 ๒๘๔ จาสิบเอก  มานะ  เส็งหนองแบน 

 ๒๘๕ จาสิบเอก  มนตรี  ดีอินทร 

 ๒๘๖ จาสิบเอก  เมฆินทร  เกตุตาย 

 ๒๘๗ จาสิบเอก  เมธี  ขุนฤทธิ์ 

 ๒๘๘ จาสิบเอก  ยงยุทธ  สังขนาค 

 ๒๘๙ จาสิบเอก  รังสรรค  เติมสายทอง 

 ๒๙๐ จาสิบเอก  รัตนชัย  กันบัว 

 ๒๙๑ จาสิบเอก  รุงอรุณ  ยอดสุข 

 ๒๙๒ จาสิบเอก  เริงศักด์ิ  ศรีนคร 

 ๒๙๓ จาสิบเอก  เรืองเดช  เดชไพรขลา 

 ๒๙๔ จาสิบเอก  เลิศฤทธิ์  ศิริพันธุ 

 ๒๙๕ จาสิบเอก  วิรัตน  อิ่มเอิบ 

 ๒๙๖ จาสิบเอก  วิชิต  เอื้อเฟอกลาง 

 ๒๙๗ จาสิบเอก  วิษณุ  ร่ืนสิน 

 ๒๙๘ จาสิบเอก  วิเทพ  เทียนทอง 

 ๒๙๙ จาสิบเอก  วิเศษ  เกตุแกว 

 ๓๐๐ จาสิบเอก  วีระชัย  รักษายงค 

 ๓๐๑ จาสิบเอก  ศักด์ิ  มวงกล่ํา 

 ๓๐๒ จาสิบเอก  ศราวุธ  วรรณพันธ 

 ๓๐๓ จาสิบเอก  ศิริ  ศิริวัฒน 

 ๓๐๔ จาสิบเอก  ศรีศักด์ิ  เจริญทรัพย 

 ๓๐๕ จาสิบเอก  สันติ  สุวรรณฤทธิ์ 

 ๓๐๖ จาสิบเอก  สัญชัย  เอื้อเฟอ 



 หนา   ๑๓ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๐๗ จาสิบเอก  สังขทอง  ผันผอน 

 ๓๐๘ จาสิบเอก  สะลิ  ฉลาดพรอม 

 ๓๐๙ จาสิบเอก  สกรรจ  ยัญญลักษณ 

 ๓๑๐ จาสิบเอก  สมุด  บุญประจันทร 

 ๓๑๑ จาสิบเอก  สมิตร  สุนทรกูล 

 ๓๑๒ จาสิบเอก  สราวุธ  แทนพลกรัง 

 ๓๑๓ จาสิบเอก  สานนท  จันทรหอม 

 ๓๑๔ จาสิบเอก  สายัญ  สุโขพืช 

 ๓๑๕ จาสิบเอก  สิทธิชัย  จันทรทะระ 

 ๓๑๖ จาสิบเอก  เสรี  สวัสด์ิจารุวัฒน 

 ๓๑๗ จาสิบเอก  เสกสรร  แจงเร็ว 

 ๓๑๘ จาสิบเอก  สุชิน  คงกลิ่น 

 ๓๑๙ จาสิบเอก  สุรชัย  จุณทโรจน 

 ๓๒๐ จาสิบเอก  สุรชัย  อินโพธิ์ 

 ๓๒๑ จาสิบเอก  สุริการ  มณฑล 

 ๓๒๒ จาสิบเอก  สุริยา  โมรินทร 

 ๓๒๓ จาสิบเอก  สุนทร  พระสุรัตน 

 ๓๒๔ จาสิบเอก  สุวัช  ผิวโพธ์ิ 

 ๓๒๕ จาสิบเอก  สุเมธ  บุตรเนียร 

 ๓๒๖ จาสิบเอก  สุเมฆ  สุนามะ 

 ๓๒๗ จาสิบเอก  สุรัตน  สวัสด์ิพงษ 

 ๓๒๘ จาสิบเอก  สุรัตน  อุทัยวัฒน 

 ๓๒๙ จาสิบเอก  สุรศักด์ิ  มากผาสุข 

 ๓๓๐ จาสิบเอก  สงกรานต  กฤษณเพ็ชร 

 ๓๓๑ จาสิบเอก  สมเกียรติ  ศิวิลัย 

 ๓๓๒ จาสิบเอก  สมควร  บุญนอย 

 ๓๓๓ จาสิบเอก  สมชาย  เพิ่มพูน 

 ๓๓๔ จาสิบเอก  สมชาย  สารประภา 

 ๓๓๕ จาสิบเอก  สมเดช  พงษดนตรี 

 ๓๓๖ จาสิบเอก  สมพร  ศรีเพง 

 ๓๓๗ จาสิบเอก  สมพงษ  หัสจรรย 

 ๓๓๘ จาสิบเอก  สมพงษ  พิมพสมุทร 

 ๓๓๙ จาสิบเอก  สมบัติ  บุตกร 

 ๓๔๐ จาสิบเอก  สมบัติ  อานนอย 

 ๓๔๑ จาสิบเอก  สมบัติ  อนสนกรานต 

 ๓๔๒ จาสิบเอก  สมศักด์ิ  ทิพยรักษ 

 ๓๔๓ จาสิบเอก  สมศักด์ิ  พรตันติพงศ 

 ๓๔๔ จาสิบเอก  สมฤกษ  ฉายแสง 

 ๓๔๕ จาสิบเอก  สรอรรฐ  เต็มชํานาญ 

 ๓๔๖ จาสิบเอก  สําราญ  ก่ิงแกว 

 ๓๔๗ จาสิบเอก  สําเร็จ  ดวงทํา 

 ๓๔๘ จาสิบเอก  อัจฉริย  เปศะนันทน 

 ๓๔๙ จาสิบเอก  อภิชาติ  วงศพานิช 

 ๓๕๐ จาสิบเอก  อภิสิทธิ์  เฉลิมดิษฐ 

 ๓๕๑ จาสิบเอก  อาคม  จันทรขาว 

 ๓๕๒ จาสิบเอก  อานันท  สดวกดี 

 ๓๕๓ จาสิบเอก  เอกราช  พละงาม 

 ๓๕๔ จาสิบเอก  เอนก  มูลแจม 

 ๓๕๕ จาสิบเอก  อนุสรณ  กริชพรรณราย 

 ๓๕๖ จาสิบเอก  อดุลยศักด์ิ  ดาวขจร 

 ๓๕๗ จาสิบเอก  อรุณ  นวลรัตน 

 ๓๕๘ จาสิบเอก  องอาจ  สิงหบุระอุดม 



 หนา   ๑๔ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๕๙ จาสิบเอก  อําพน  ศรีเชียงสา 

 ๓๖๐ จาสิบเอก  อําพล  หงษมัง 

 ๓๖๑ จาสิบเอก  อํามอน  ภูโต 

 ๓๖๒ พันจาเอก  เกษม  สันโดด 

 ๓๖๓ พันจาเอก  จิตรกร  นาเครือ 

 ๓๖๔ พันจาเอก  ฉลอง  ทุงยู 

 ๓๖๕ พันจาเอก  ชนาวีร  ตันศิริ 

 ๓๖๖ พันจาเอก  ธาน ี ธรรมแกว 

 ๓๖๗ พันจาเอก  ธีรชัย  ปญญาสาร 

 ๓๖๘ พันจาเอก  นักรบ  วาทีปกรณ 

 ๓๖๙ พันจาเอก  นาวิน  วิชาโคตร 

 ๓๗๐ พันจาเอก  บรรจบ  พาลี 

 ๓๗๑ พันจาเอก  พรศักด์ิ  ไชยโพธิ์ 

 ๓๗๒ พันจาเอก  วาที  วิทยานันท 

 ๓๗๓ พันจาเอก  สุกิจ  ชาลีเครือ 

 ๓๗๔ พันจาเอก  สุพิช  เกษสร 

 ๓๗๕ พันจาเอก  สมศักด์ิ  ฟอสันเทียะ 

 ๓๗๖ พันจาเอก  อาคม  กิตินพคุณ 

 ๓๗๗ พันจาเอก  อนุภัทร  บุญสาลี 

 ๓๗๘ พันจาเอก  โอภาส  วาตะยัง 

 ๓๗๙ พันจาอากาศเอก  กฤษดา  ย้ิมอารี 

 ๓๘๐ พันจาอากาศเอก  จํารัส  นุมนวม 

 ๓๘๑ พันจาอากาศเอก  ประจวบ  เมืองเขียว 

 ๓๘๒ พันจาอากาศเอก  ปานดี  ศรีศักดา 

 ๓๘๓ พันจาอากาศเอก  มารุส  ชูสวัสด์ิ 

 ๓๘๔ พันจาอากาศเอก  สถิต  กีรติธรากุล 

 ๓๘๕ พันจาอากาศเอก  สอาด  รักษาสมบัติ 

 ๓๘๖ พันจาอากาศเอก  สุนทร 

  ธรรมรัตนวิชัย 

 ๓๘๗ พันจาอากาศเอก  สุมณะ  สุขแสงเพ็ชร 

 ๓๘๘ พันจาอากาศเอก  สุพจน  ทับทิมยอย 

 ๓๘๙ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  แกวสมนึก 

 ๓๙๐ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  แสงแกวสุข 

 ๓๙๑ พันจาอากาศเอก  อํานวย  นพศรี 

 ๓๙๒ จาสิบเอกหญิง  กนกพร  จันทรคล 

 ๓๙๓ จาสิบเอกหญิง  กรองแกว 

  ปญญาประทีป 

 ๓๙๔ จาสิบเอกหญิง  จามรี  คําแกว 

 ๓๙๕ จาสิบเอกหญิง  จําเรียง  มารยาทออน 

 ๓๙๖ จาสิบเอกหญิง  ชุลีพร  สุขสมัย 

 ๓๙๗ จาสิบเอกหญิง  ชนมณี  โพลงศิริ 

 ๓๙๘ จาสิบเอกหญิง  ดาวเรือง  เลาบัณฑิต 

 ๓๙๙ จาสิบเอกหญิง  ดอกออ  คงมี 

 ๔๐๐ จาสิบเอกหญิง  เตือนกมล  แกวขวัญ 

 ๔๐๑ จาสิบเอกหญิง  ทิพยวดี  ไตรธรรม 

 ๔๐๒ จาสิบเอกหญิง  ทิพยสุดา  สุขสุแดน 

 ๔๐๓ จาสิบเอกหญิง  นันทรัตน  นุมฤทธิ์ 

 ๔๐๔ จาสิบเอกหญิง  เบญจมาภรณ 

  โสภาพันธุ 

 ๔๐๕ จาสิบเอกหญิง  เบญจวรรณ  ปนเกษร 

 ๔๐๖ จาสิบเอกหญิง  ประไพ  เพ็งโสภา 

 ๔๐๗ จาสิบเอกหญิง  ปติชา  ศรีคลาย 



 หนา   ๑๕ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๐๘ จาสิบเอกหญิง  ปนปนัทธ 

  ชนารดีพงศสุภา 

 ๔๐๙ จาสิบเอกหญิง  ผุสดี  คลายเชย 

 ๔๑๐ จาสิบเอกหญิง  พิชามญชุ  อุนเรียน 

 ๔๑๑ จาสิบเอกหญิง  พิชญสินี  เจ็งสุวรรณ 

 ๔๑๒ จาสิบเอกหญิง  พรรัชดา  พรหมงาม 

 ๔๑๓ จาสิบเอกหญิง  พรทิพย  มีทิพย 

 ๔๑๔ จาสิบเอกหญิง  มัลลิกา  ทิพรักษ 

 ๔๑๕ จาสิบเอกหญิง  มาลัย  สุขสุเกตุ 

 ๔๑๖ จาสิบเอกหญิง  มนตทิพย  แจมจิตต 

 ๔๑๗ จาสิบเอกหญิง  ยศสรัล  สายฟา 

 ๔๑๘ จาสิบเอกหญิง  ลิลล่ี  ประชาบาล 

 ๔๑๙ จาสิบเอกหญิง  วัชรี  อุนแพทย 

 ๔๒๐ จาสิบเอกหญิง  ศิวาพร  สุวรรณจอย 

 ๔๒๑ จาสิบเอกหญิง  ศรีนวล  เสียงงาม 

 ๔๒๒ จาสิบเอกหญิง  สวาท  สีมาอิ้ง 

 ๔๒๓ จาสิบเอกหญิง  สายสุนีย  เมืองมั่งค่ัง 

 ๔๒๔ จาสิบเอกหญิง  สิริอาภา  สามารถ 

 ๔๒๕ จาสิบเอกหญิง  สุกัญญา  รุจิระกุล 

 ๔๒๖ จาสิบเอกหญิง  สุฑารัตน  สุขธรรม 

 ๔๒๗ จาสิบเอกหญิง  อัญชลี  หาญสาริกิจ 

 ๔๒๘ จาสิบเอกหญิง  อาภรณ  เดชจบ 

 ๔๒๙ จาสิบเอกหญิง  อนุสรณ  เปาพานิช 

 ๔๓๐ จาสิบเอกหญิง  อุษา  กุลละวณิชย 

 ๔๓๑ จาสิบเอกหญิง  อุษา  สูชัยยะ 

 ๔๓๒ จาสิบเอกหญิง  อรวรรณ  เลิกการบาป 

 ๔๓๓ พันจาเอกหญิง  จรัสศรี  นพศรี 

 ๔๓๔ พันจาเอกหญิง  จันทนา  ศิริชานนท 

 ๔๓๕ พันจาเอกหญิง  จิตราพร  เที่ยงธรรม 

 ๔๓๖ พันจาเอกหญิง  จินตนา  จิเจริญ 

 ๔๓๗ พันจาเอกหญิง  ชนิดาภา  บุญเลิศ 

 ๔๓๘ พันจาเอกหญิง  ดารานี  อินทรบุญ 

 ๔๓๙ พันจาเอกหญิง  ดารณี  เรืองเดช 

 ๔๔๐ พันจาเอกหญิง  นันทวัน  กุศลจิตต 

 ๔๔๑ พันจาเอกหญิง  นิสรา  สุบรรณภาส 

 ๔๔๒ พันจาเอกหญิง  นฤมล  หนูหอม 

 ๔๔๓ พันจาเอกหญิง  นงลักษณ  สระทอง 

 ๔๔๔ พันจาเอกหญิง  เบญจพร  ไชยมาตย 

 ๔๔๕ พันจาเอกหญิง  ปยฉัตร  กิจวาสน 

 ๔๔๖ พันจาเอกหญิง  ปูชิตา  ตะดี 

 ๔๔๗ พันจาเอกหญิง  เมตตา  วารินธุ 

 ๔๔๘ พันจาเอกหญิง  เยาวลักษณ  ภูลสนอง 

 ๔๔๙ พันจาเอกหญิง  ลักขณา  ทองคง 

 ๔๕๐ พันจาเอกหญิง  วรพร  จันทรตรง 

 ๔๕๑ พันจาเอกหญิง  วิไลพร  บุญนอม 

 ๔๕๒ พันจาเอกหญิง  วิมลภักด์ิ  เกตุพันธุ 

 ๔๕๓ พันจาเอกหญิง  ศราไพ  ไวปญญา 

 ๔๕๔ พันจาเอกหญิง  ศิริลักษณ 

  หอมกระจุย 

 ๔๕๕ พันจาเอกหญิง  สุกัญญา  สุคนธรัตน 

 ๔๕๖ พันจาเอกหญิง  สุกัญญา  บุญฤทธิ์ 

 ๔๕๗ พันจาเอกหญิง  สุธิณี  กําลังย่ิง 



 หนา   ๑๖ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๕๘ พันจาเอกหญิง  สุภาวดี 

  เสนีวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๔๕๙ พันจาเอกหญิง  สุภาพร  กลาจอหอ 

 ๔๖๐ พันจาเอกหญิง  หนูเล็ก  รัตนจิตรกร 

 ๔๖๑ พันจาเอกหญิง  อังคณา 

  พิมพสวรรค 

 ๔๖๒ พันจาเอกหญิง  อัฐฎา  เพลิงเทียน 

 ๔๖๓ พันจาอากาศเอกหญิง  นริศรา 

  พิมพรัตน 

 ๔๖๔ พันจาอากาศเอกหญิง  นิตยา 

  กาญจนลักษณ 

 ๔๖๕ พันจาอากาศเอกหญิง  นิตยา 

  ทัยระพันธ 

 ๔๖๖ พันจาอากาศเอกหญิง  นงคนุช 

  บายเที่ยง 

 ๔๖๗ พันจาอากาศเอกหญิง  พัชรินทร 

  ละกําปน 

 ๔๖๘ พันจาอากาศเอกหญิง  พนิดา 

  คุมพะเนียด 

 ๔๖๙ พันจาอากาศเอกหญิง  ไพบูลย 

  โนรีวงศ 

 ๔๗๐ พันจาอากาศเอกหญิง  เพ็ญศรี 

  ราชบุญเรือง 

 ๔๗๑ พันจาอากาศเอกหญิง  วรัฏฐยา  ชมชื่น 

 ๔๗๒ พันจาอากาศเอกหญิง  วรรนิสา 

  เอื้อเฟอ 

 ๔๗๓ พันจาอากาศเอกหญิง  ศิริวรรณ 

  หงษศิริวัฒน 

 ๔๗๔ พันจาอากาศเอกหญิง  สะอาด 

  กองโชค 

 ๔๗๕ พันจาอากาศเอกหญิง  สุมาลี 

  เนตรสวาง 

 ๔๗๖ พันจาอากาศเอกหญิง  เสาวลักษณ 

  พุมทองสุข 

 ๔๗๗ พันจาอากาศเอกหญิง  อภิชญา 

  กระแสจันทร 

 ๔๗๘ พันจาอากาศเอกหญิง  อัมพิกา  ขจัดภัย 

 ๔๗๙ จาสิบโท  กมล  คงตรง 

 ๔๘๐ จาสิบโท  ขัตติย  ขัตติยมาตย 

 ๔๘๑ จาสิบโท  จรุง  จตุรโมกข 

 ๔๘๒ จาสิบโท  ชํานาญ  พรมสุข 

 ๔๘๓ จาสิบโท  ณัฎฐชัย  มวงเปรม 

 ๔๘๔ จาสิบโท  ทศพร  ประเสริฐกุล 

 ๔๘๕ จาสิบโท  ธัสสร  หลวงสนาม 

 ๔๘๖ จาสิบโท  มาโนช  ปูเณร 

 ๔๘๗ จาสิบโท  สมรรถ  สุภาราญ 

 ๔๘๘ จาสิบโท  สาโรช  เรืองสุวรรณ 

 ๔๘๙ พันจาโท  ศักดา  คนหาญ 

 ๔๙๐ พันจาอากาศโท  กมล  ผกาพวง 

 ๔๙๑ พันจาอากาศโท  วรสิทธิ์  โสวรรณ 

 ๔๙๒ พันจาอากาศโท  สุเทพ  แชมชอย 

 ๔๙๓ จาสิบโทหญิง  ขนิษฐา  วุฒิกุล 



 หนา   ๑๗ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๙๔ จาสิบโทหญิง  ชุติมณฑน  ผาสุขธรรม 

 ๔๙๕ จาสิบโทหญิง  ปทิตตา  เพงพิศ 

 ๔๙๖ จาสิบโทหญิง  พรทิพย  ชินวิชา 

 ๔๙๗ จาสิบโทหญิง  มณิญา  ยะอัมพันธ 

 ๔๙๘ จาสิบโทหญิง  วารินทร  โสวรรณ 

 ๔๙๙ พันจาโทหญิง  รัตนาภรณ  อยูยืนนาน 

 ๕๐๐ พันจาโทหญิง  สุนันท  คุมฉายา 

 ๕๐๑ พันจาโทหญิง  เสาวณี  ธาระมัติ 

 ๕๐๒ จาสิบตรี  กันยา  มะคนมอญ 

 ๕๐๓ จาสิบตรี  จํารัส  สารบุญเรือง 

 ๕๐๔ จาสิบตรี  ณรงค  บุญสม 

 ๕๐๕ จาสิบตรี  ไพบูลย  วรรณศรี 

 ๕๐๖ จาสิบตรี  วิษณุ  แผนเสือ 

 ๕๐๗ จาสิบตรี  สถาพร  ภูระมาตร 

 ๕๐๘ จาสิบตรี  สันทัด  เกษมรักษกุล 

 ๕๐๙ จาสิบตรี  สุริยา  หงษาวงค 

 ๕๑๐ จาสิบตรี  สุพจน  ทองอยู 

 ๕๑๑ จาสิบตรี  สุนทร  ดาววิเวก 

 ๕๑๒ จาสิบตรี  สมชาย  กูหมัด 

 ๕๑๓ จาสิบตรี  สมเกียรต์ิ  วงษใหญ 

 ๕๑๔ จาสิบตรี  หัศดา  ผิวขํา 

 ๕๑๕ จาสิบตรี  อาชวาคม  ปฏิสุขัง 

 ๕๑๖ จาสิบตรี  อัครเดช  ย้ิมรอด 

 ๕๑๗ พันจาตรี  สิทธิศักด์ิ  ชูพงษ 

 ๕๑๘ พันจาตรี  สมชาติ  พึ่งจิตร 

 ๕๑๙ พันจาอากาศตรี  ศักด์ิดา  บุญสน่ํา 

 ๕๒๐ พันจาอากาศตรี  มณฑล  ทาเหล็ก 

 ๕๒๑ จาสิบตรีหญิง  ปทมา  ธาระสมบัติ 

 ๕๒๒ จาสิบตรีหญิง  ศรินทิพย  อนนต 

 ๕๒๓ จาสิบตรีหญิง  สุรางค  ศรีคํา 

 ๕๒๔ จาสิบตรีหญิง  สุประวีณ  องคศิลป 

 ๕๒๕ พันจาอากาศตรีหญิง  ณัฐษฬา 

  พุมพฤกษ 

 ๕๒๖ สิบเอก  กษิดิศ  กลอมสูงเนิน 

 ๕๒๗ สิบเอก  เกษม  ชมแข 

 ๕๒๘ สิบเอก  ชัยชาญ  วงษโสภา 

 ๕๒๙ สิบเอก  ชฎากฤษ  ทรงจอหอ 

 ๕๓๐ สิบเอก  ณรงค  คงอยู 

 ๕๓๑ สิบเอก  เดช  ไชยวงศ 

 ๕๓๒ สิบเอก  ทินกร  ชัยบัง 

 ๕๓๓ สิบเอก  ทนงศักด์ิ  ถ่ินมุกดา 

 ๕๓๔ สิบเอก  บุญเลี่ยม  ทองอยู 

 ๕๓๕ สิบเอก  พนัส  ผายชํานาญ 

 ๕๓๖ สิบเอก  พิเชษฐ  วงษสุริยา 

 ๕๓๗ สิบเอก  ไพโรจน  พูลสวัสด์ิ 

 ๕๓๘ สิบเอก  ราชันย  มั่นคง 

 ๕๓๙ สิบเอก  ราชัน  ตะบองเพ็ชร 

 ๕๔๐ สิบเอก  วัลลภ  สุวรรณศรี 

 ๕๔๑ สิบเอก  วิภาส  เมืองสุข 

 ๕๔๒ สิบเอก  วีระวัฒน  เขตตสันเทียะ 

 ๕๔๓ สิบเอก  วีรพันธ  ผลเกิด 

 ๕๔๔ สิบเอก  ศราวุธ  วงศพรหม 



 หนา   ๑๘ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๔๕ สิบเอก  ศิรเศรษฐ  วิสุทธิจิตร 

 ๕๔๖ สิบเอก  สถาพร  ฤทธิวงศ 

 ๕๔๗ สิบเอก  สิงห  ภูทองคํา 

 ๕๔๘ สิบเอก  สุพร  นากลางดอน 

 ๕๔๙ สิบเอก  สุทัศน  สุจริต 

 ๕๕๐ สิบเอก  แสน  ฤทธิรุตม 

 ๕๕๑ สิบเอก  สมจิต  เทศรําลึก 

 ๕๕๒ สิบเอก  สมนึก  อิ่มนอย 

 ๕๕๓ สิบเอก  สมเจตน  กันนอย 

 ๕๕๔ สิบเอก  สมศักด์ิ  สนธิวัตร 

 ๕๕๕ สิบเอก  สําเริง  เติมสายทอง 

 ๕๕๖ สิบเอก  เหียะ  บุญรวม 

 ๕๕๗ สิบเอก  อดิศักด์ิ  แพรพิชัย 

 ๕๕๘ สิบเอก  อดุลย  คอยสูงเนิน 

 ๕๕๙ สิบเอก  อนุรักษ  กําจัด 

 ๕๖๐ สิบเอก  อนุรัตน  ธนะฤทธิ์ 

 ๕๖๑ สิบเอก  อนุวัฒน  พราหมบุญมี 

 ๕๖๒ สิบเอก  อุทิศ  กอแกว 

 ๕๖๓ สิบเอก  อาคม  ไวยวาสา 

 ๕๖๔ จาเอก  แสงประทีป  มหาดไทย 

 ๕๖๕ จาเอก  ไพโรจน  ปนปก 

 ๕๖๖ จาอากาศเอก  เฉลียว  วนเทียน 

 ๕๖๗ จาอากาศเอก  วิษณุ  ปนอ่ํา 

 ๕๖๘ จาอากาศเอก  สุรพล  สาลรัตน 

 ๕๖๙ สิบเอกหญิง  วารี  ไชยายงค 

 ๕๗๐ สิบเอกหญิง  ศิริพร  อยูเกษม 

 ๕๗๑ สิบเอกหญิง  สุจินต  สุขพันธ 

 ๕๗๒ สิบเอกหญิง  สุวรรณ  ธรรมนุวัติ 

 ๕๗๓ สิบเอกหญิง  สมสกุล  งามแท 

 ๕๗๔ สิบเอกหญิง  สมฤดี  อนเรืองศรี 

 ๕๗๕ สิบเอกหญิง  เฉลียว  ฉิมนอย 

 ๕๗๖ สิบเอกหญงิ  วรรทณี  นุตรัตน 

 ๕๗๗ จาอากาศเอกหญิง  กรรณิกา 

  รัตนปริคณน 

 ๕๗๘ จาอากาศเอกหญิง  นฤทัย  อึ้งทอง 

 ๕๗๙ สิบโท  ทวีศิลป  จันทรหอม 

 ๕๘๐ สิบโท  เรวัต  เมือบสี 

 ๕๘๑ สิบโท  สนธยา  จารุภุมมิก 

 ๕๘๒ สิบโท  สลิสด์ิ  ดิษรัก 

 ๕๘๓ สิบโท  อัษฎา  อาจทอง 

 ๕๘๔ สิบตรี  ทวีศักด์ิ  เปงรักษา 

 ๕๘๕ สิบตรี  ประสิทธิ์  มั่นหมาย 

 ๕๘๖ สิบตรี  วัชรินทร  ปติแสง 

 ๕๘๗ สิบตรี  สมาน  ภูสาย 

 ๕๘๘ สิบตรี  สมเดช  ลาโม 

 ๕๘๙ สิบตรี  สมศักด์ิ  มากเปยม 

 ๕๙๐ สิบตรี  อุทิศ  ไวกสิกรรม 

 ๕๙๑ พันเอก  ชัยยุทธ  อินทจาร 

 ๕๙๒ พันโท  มนตรี  จันดาวรรณ 

 ๕๙๓ พันตรี  สมดี แสนหัวชาง 

 ๕๙๔ รอยตรี  จุฑา  จงประสิทธิ์ 

 ๕๙๕ เรืออากาศตรี  วิชัย  สายชล 



 หนา   ๑๙ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๙๖ จาสิบเอก  ณรงค  จงปลูกกลาง 

 ๕๙๗ จาสิบเอก  ประกาศ  วิจิตรขจี 

 ๕๙๘ จาสิบเอก  วันรบ  ทองยอน 

 ๕๙๙ จาสิบเอก  แวน  กุลเรือง 

 ๖๐๐ จาสิบเอก  สมาน  สนตะคุ 

 ๖๐๑ จาสิบเอก  สายันต  วองไว 

 ๖๐๒ จาสิบเอก  เสวก  มาพบ 

 ๖๐๓ พันจาเอก  ประเสริฐ  ธิราพืช 

 ๖๐๔ พันจาอากาศเอก  ประสาร  ดีขาย 

 ๖๐๕ พันจาอากาศเอก  อดิเรก  พันธุดี 

กองทัพบก 

 ๑ พลตรี  ประกอบ  เพิ่มสุข 

 ๒ พลตรี  สมมารถ  ปรุงสุวรรณ 

 ๓ พันเอก  กองศักด์ิ  ไชยณรงค 

 ๔ พันเอก  ไกรเวทย  พูลอําไภย 

 ๕ พันเอก  คิมห  อิทธิกุล 

 ๖ พันเอก  จตุพร  พุมเจริญ 

 ๗ พันเอก  ชนินทร  สังฆโสภณ 

 ๘ พันเอก  ชรัติ  อุนสัมฤทธิ์ 

 ๙ พันเอก  ชลศักด์ิ  เจียสกุล 

 ๑๐ พันเอก  ชัยสิทธิ์  ปนรัตน 

 ๑๑ พันเอก  ชาญชัย  ติกขะปญโญ 

 ๑๒ พันเอก  ชุติพนธ  ดุษฎีอัมพรกูล 

 ๑๓ พันเอก  โชคชัย  เกษจํารัส 

 ๑๔ พันเอก  ณัฐ  อินทรเจริญ 

 ๑๕ พันเอก  ดิฐฐภพ  ไกแกว 

 ๑๖ พันเอก  ธราพงษ  ดวงคํา 

 ๑๗ พันเอก  ธิติ  ติณสูลานนท 

 ๑๘ พันเอก  นราวิชญ  ปรมาธิกุล 

 ๑๙ พันเอก  นิวัติ  พิมพสอ 

 ๒๐ พันเอก  บรรพต  พูลเพียร 

 ๒๑ พันเอก  บัญญัติ  จันทรศรีระมี 

 ๒๒ พันเอก  ประชาสัณห  ชนะสงคราม 

 ๒๓ พันเอก  พงษจรัส  ทองมี 

 ๒๔ พันเอก  พรชัย  ประพันธพงษชัย 

 ๒๕ พันเอก  พัฒนศักด์ิ  ไกรสรพงษ 

 ๒๖ พันเอก  พัลลภ  รัตนอุดม 

 ๒๗ พันเอก  ไพบูลย  คุมกลิ่นวงษ 

 ๒๘ พันเอก  ไพโรจน  พนาเวศร 

 ๒๙ พันเอก  ภัทราวุธ  สุทธิรัตน 

 ๓๐ พันเอก  ภูมิรัตน  ลือศิริ 

 ๓๑ พันเอก  ยรรยงค  อิ่มสุวรรณ 

 ๓๒ พันเอก  วรโชติ  สุคนธเสนี 

 ๓๓ พันเอก  วรวุฒิ  สมิติษเฐียร 

 ๓๔ พันเอก  หมอมราชวงศวโรรส  บริพัตร 

 ๓๕ พันเอก  วศิน  บัวแสง 

 ๓๖ พันเอก  วิเชียร  วิริยะธรรมกุล 

 ๓๗ พันเอก  วิรัช  บูรณรัช 

 ๓๘ พันเอก  สยาม  สมรรคจันทร 



 หนา   ๒๐ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๙ พันเอก  สรวุฒิ  ไชยบุตร 

 ๔๐ พันเอก  สัณธวัฒน  วงศวัฒนะ 

 ๔๑ พันเอก  สามารถ  คงสาย 

 ๔๒ พันเอก  สุภัส  จันทรสุนทราพร 

 ๔๓ พันเอก  สุรชัย  รัศมีจิวานนท 

 ๔๔ พันเอก  สุรชัย  สินไชย 

 ๔๕ พันเอก  สุวัฒนชัย  เนื้อนวลสุวรรณ 

 ๔๖ พันเอก  สุเอซ  อมาตยกุล 

 ๔๗ พันเอก  เสรี  เทพพิทักษ 

 ๔๘ พันเอก  องอาจ  จิรานุภาพ 

 ๔๙ พันเอก  อภิชาติ  ปตตะนุ 

 ๕๐ พันเอก  อลงกรณ  เจริญพันธ 

 ๕๑ พันเอก  อินทรา  กานุวงษ 

 ๕๒ พันเอก  อุทิศ  อนันตนานนท 

 ๕๓ พันเอกหญิง  กฤษณา  โพธิอาศน 

 ๕๔ พันเอกหญิง  ฐิติพร  รัตนพจนารถ 

 ๕๕ พันเอกหญิง  ดวงพร  พรสุขสวาง 

 ๕๖ พันเอกหญิง  เตือนใจ  กลั่นสุภา 

 ๕๗ พันเอกหญิง  นรีรัตน  ศรีเลณวัติ 

 ๕๘ พันเอกหญิง  นาฏยา  ธีระพงษ 

 ๕๙ พันเอกหญิง  บุญรักษา  นาควานิช 

 ๖๐ พันเอกหญิง  เบญจมาศ  จงอุตสาห 

 ๖๑ พันเอกหญิง  ภารณี  ฤกษเย็น 

 ๖๒ พันเอกหญิง  ยุพาพิน  จุลโมกข 

 ๖๓ พันเอกหญิง  รัตนา  เอื้อบุณยะนันท 

 ๖๔ พันเอกหญิง  ลักษมบูล  บุญคง 

 ๖๕ พันเอกหญิง  วัชรินทร  เขียววงษ 

 ๖๖ พันเอกหญิง  ศิริวรรณ  กาญจนโหติ 

 ๖๗ พันเอกหญิง  สมพร  คําเครื่อง 

 ๖๘ พันเอกหญิง  อโณมา  คงตะแบก 

 ๖๙ พันเอกหญิง  อุไรวรรณ  งามเอก 

 ๗๐ พันโท  กมลชนก  ฉิมชั้น 

 ๗๑ พันโท  กษิดิส  กอนทรัพย 

 ๗๒ พันโท  กานต  ชะนะ 

 ๗๓ พันโท  กานต  รามศิริ 

 ๗๔ พันโท  กําชัย  กุศลทรามาส 

 ๗๕ พันโท  กิตติ  อิ่มทองคํา 

 ๗๖ พันโท  เกียรติชัย  ชิงสกล 

 ๗๗ พันโท  เกียรติพงษ  เศลารมย 

 ๗๘ พันโท  ไกรฤกษ  ผลฉาย 

 ๗๙ พันโท  ขวัญประชา  แกวแปง 

 ๘๐ พันโท  คํารน  แตงแกว 

 ๘๑ พันโท  โฆสิตพงษ  นิลเอก 

 ๘๒ พันโท  จวน  วรรณจันทร 

 ๘๓ พันโท  จักรี  พรหมแกว 

 ๘๔ พันโท  จารึก  แกวผลึก 

 ๘๕ พันโท  จิรวัฒน  มากทรัพย 

 ๘๖ พันโท  จิระเดช  ตุงคะเศรณี 

 ๘๗ พันโท  จิระเทพ  วงศาโรจน 

 ๘๘ พันโท  จิระศักด์ิ  ศิลาพงษ 

 ๘๙ พันโท  จีระชาติ  บุตรชาง 

 ๙๐ พันโท  ฉัตรมงคล  คนขยัน 



 หนา   ๒๑ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๑ พันโท  เฉลิม  สีเจริญ 

 ๙๒ พันโท  เฉลิมพล  กรงกรด 

 ๙๓ พันโท  ชัยณรงค  แกวประสิทธิ์ 

 ๙๔ พันโท  ชัยณรงค  เดือนแรม 

 ๙๕ พันโท  ชาคริต  ปรุงสุวรรณ 

 ๙๖ พันโท  ชาย  ออนเจริญ 

 ๙๗ พันโท  ชูชีพ  บุญโห 

 ๙๘ พันโท  ณรงค  ตันติสิทธิพร 

 ๙๙ พันโท  ดิษฐ  เลิศล้ํา 

 ๑๐๐ พันโท  เดชพนต  อุนพงศภูวนารถ 

 ๑๐๑ พันโท  ถนอม  สบายพร 

 ๑๐๒ พันโท  ทรงพล  สุวรรณรัตน 

 ๑๐๓ พันโท  ทัศนพล  สุพีสุนทร 

 ๑๐๔ พันโท  ธนกฤต  สิงคะอุดม 

 ๑๐๕ พันโท  ธราธร  ปณราช 

 ๑๐๖ พันโท  ธัญญะ  โพธิ์รัง 

 ๑๐๗ พันโท  ธัญพฤฒ  สายบุงคลา 

 ๑๐๘ พันโท  ธานินทร  เสนะวัติ 

 ๑๐๙ พันโท  ธํารงคศักด์ิ  สิงหโตขํา 

 ๑๑๐ พันโท  ธิติชัย  เกาะสมบัติ 

 ๑๑๑ พันโท  นนทวัฒน  จันทรทอง 

 ๑๑๒ พันโท  นพพร  วิริยราชวัลลภ 

 ๑๑๓ พันโท  นพรัตน  แสงหนุม 

 ๑๑๔ พันโท  นเรศ  แพแจม 

 ๑๑๕ พันโท  นักรบ  พงษสามารถ 

 ๑๑๖ พันโท  นําพล  ผิวผอง 

 ๑๑๗ พันโท  นิติวัฒน  นิวาศะบุตร 

 ๑๑๘ พันโท  นิพนธ  จันทนะ 

 ๑๑๙ พันโท  นุสรณ  ไชยพรหม 

 ๑๒๐ พันโท  บรมเอก  แกวแดง 

 ๑๒๑ พันโท  บรรจง  สุวัฑฒิต 

 ๑๒๒ พันโท  บรรจบ  พยัคฆพงษ 

 ๑๒๓ พันโท  บรรจบ  ฟูวงคสิทธิ์ 

 ๑๒๔ พันโท  บรรจบ  วันไทย 

 ๑๒๕ พันโท  บุญแล  บุญเรือน 

 ๑๒๖ พันโท  บุญศรี  วิมลแกว 

 ๑๒๗ พันโท  บูรพา  ผาสุขสวัสด์ิ 

 ๑๒๘ พันโท  ประเวทสุทธิ  สุทธิประภา 

 ๑๒๙ พันโท  ประสาน  เห็นประเสริฐ 

 ๑๓๐ พันโท  ประสิทธิ์  ไพบูลย 

 ๑๓๑ พันโท  ประสิทธิ์  ศรีอินทรสุด 

 ๑๓๒ พันโท  ปริพันธ  ยาวิราช 

 ๑๓๓ พันโท  ปรีชากร  วีระประวัติ 

 ๑๓๔ พันโท  ปานเทพ  อิ่มสุน 

 ๑๓๕ พันโท  ปยกาศ  บัววิรัตน 

 ๑๓๖ พันโท  ปยะวัติ  ราชวงศ 

 ๑๓๗ พันโท  เปรียว  ติณสูลานนท 

 ๑๓๘ พันโท  พจนาถ  อินทรกําแหง 

 ๑๓๙ พันโท  พรหมวิศเนตร  สัตถาผล 

 ๑๔๐ พันโท  พักรบ  คัฒทะจันทร 

 ๑๔๑ พันโท  พิชานน  คําบุญรัตน 

 ๑๔๒ พันโท  พิทยากร  วิริยะวงศ 



 หนา   ๒๒ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๔๓ พันโท  พิษณุ  สารถี 

 ๑๔๔ พันโท  ภาณุ  ลิมปศิริสุวรรณ 

 ๑๔๕ พันโท  ภิเษก  บุญธรรม 

 ๑๔๖ พันโท  มนตรี  ประเสริฐสรชัย 

 ๑๔๗ พันโท  มโนรถ  สุทธิสําแดง 

 ๑๔๘ พันโท  มหินท  ตุงคะเศรณี 

 ๑๔๙ พันโท  ยงยุทธ  เหลาเขตรการ 

 ๑๕๐ พันโท  ยุทธนา  พัสสุดี 

 ๑๕๑ พันโท  รัฐพงศ  รอบคอบ 

 ๑๕๒ พันโท  รุงธรรม  บวรยรรยง 

 ๑๕๓ พันโท  ฤกษฤทธิ์  ภูมิจันทึก 

 ๑๕๔ พันโท  วรทัศน  โทเทอดวิไล 

 ๑๕๕ พันโท  วรวุฒิ  แสงทอง 

 ๑๕๖ พันโท  วราวุธ  ปุยสําลี 

 ๑๕๗ พันโท  วรินทร  ทานาค 

 ๑๕๘ พันโท  วัชริศ  มูลณี 

 ๑๕๙ พันโท  วิทยา  เสมาทอง 

 ๑๖๐ พันโท  วิภาส  วิเชียรสินธุ 

 ๑๖๑ พันโท  วิรัช  วงศจันทร 

 ๑๖๒ พันโท  วีระพงษ  คําสิทธิ์ 

 ๑๖๓ พันโท  วีรินทร  จิตรบํารุง 

 ๑๖๔ พันโท  วุฒินันท  แจงไพศาล 

 ๑๖๕ พันโท  ศักดาวุธ  รัตนโสภา 

 ๑๖๖ พันโท  ศักด์ิชัย  ภมรสูต 

 ๑๖๗ พันโท  สถาพร  จิรสัทธรรม 

 ๑๖๘ พันโท  สมเกียรติ  ทิพยศักด์ิ 

 ๑๖๙ พันโท  สมชาย  เกื้อกูล 

 ๑๗๐ พันโท  สมชาย  พัฒนอางกุล 

 ๑๗๑ พันโท  สมพงษ  ถ่ินทวี 

 ๑๗๒ พันโท  สรรพชัย  สุขียามานนท 

 ๑๗๓ พันโท  สัญญา  ยอดพรมทอง 

 ๑๗๔ พันโท  สุชน  ศุภวราสุวัฒน 

 ๑๗๕ พันโท  สุทธิ  เกรัมย 

 ๑๗๖ พันโท  สุทธิชัย  ไชยเขตต 

 ๑๗๗ พันโท  สุธีร  ดวงตุน 

 ๑๗๘ พันโท  สุนทร  กําลังมาก 

 ๑๗๙ พันโท  สุภาพ  ถิระสุข 

 ๑๘๐ พันโท  สุรชาติ  หมั่นมา 

 ๑๘๑ พันโท  สุรพงษ  บุตรโพธิ์ 

 ๑๘๒ พันโท  สุรพล  ทิมมาศ 

 ๑๘๓ พันโท  สุวัฒน  ยศประกอบ 

 ๑๘๔ พันโท  อนุชาติ  กลิ่นฤทธิ์ 

 ๑๘๕ พันโท  อนุรัตน  อินกัน 

 ๑๘๖ พันโท  อภินันท  แจมแจง 

 ๑๘๗ พันโท  อภิรักษ  ไชยรุงเรือง 

 ๑๘๘ พันโท  อรรคเดช  ประทีปอุษานนท 

 ๑๘๙ พันโท  อวิรุทธิ์  สวดประโคน 

 ๑๙๐ พันโท  อังคาร  พรอมสุข 

 ๑๙๑ พันโท  อาวุธ  ศรมณี 

 ๑๙๒ พันโท  อํานาจ  วงษจําปา 

 ๑๙๓ พันโท  อิสระ  สุขประเสริฐ 

 ๑๙๔ พันโทหญิง  กนกพร  เย็นอุทก 



 หนา   ๒๓ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๙๕ พันโทหญิง  เกศราภรณ 

  รัชตเกรียงไกร 

 ๑๙๖ พันโทหญิง  ขนิษฐา  โกเมนทร 

 ๑๙๗ พันโทหญิง  ขวัญฤทัย  ชื่นใจดี 

 ๑๙๘ พันโทหญิง  จอมขวัญ  แสงบัวแกว 

 ๑๙๙ พันโทหญิง  จันทิมา  สวางวรรณ 

 ๒๐๐ พันโทหญิง  จิรวรรณ  สระวาสี 

 ๒๐๑ พันโทหญิง  ชไมพร  สุวรรณะโสภณ 

 ๒๐๒ พันโทหญิง  ชิดาภา  บุญสันติสุข 

 ๒๐๓ พันโทหญิง  ณัฐพร  ผดุงเกียรติวงษ 

 ๒๐๔ พันโทหญิง  ณัฐาภรณ  ดวงพรหม 

 ๒๐๕ พันโทหญิง  ณิรนุช  เนตรพุกกะณะ 

 ๒๐๖ พันโทหญิง  ดลฤดี  สังฆา 

 ๒๐๗ พันโทหญิง  ทิวาพร  ศรีวลัย 

 ๒๐๘ พันโทหญิง  ธนพรรษ  ชัยเกษม 

 ๒๐๙ พันโทหญิง  นองนุช  จันทนมาลา 

 ๒๑๐ พันโทหญิง  นันทนา  พันธเศรษฐ 

 ๒๑๑ พันโทหญิง  บุญธาดา 

  บุญธรรมเจริญ 

 ๒๑๒ พันโทหญิง  ปนัดดา  สุขปรีดี 

 ๒๑๓ พันโทหญิง  พนอ  มีฤทธิ์ 

 ๒๑๔ พันโทหญิง  พรทิพย  วิริยะภาค 

 ๒๑๕ พันโทหญิง  พรพิมล  เปานิล 

 ๒๑๖ พันโทหญิง  พรรณพนาไล  คงสุวรรณ 

 ๒๑๗ พันโทหญงิ  รัชนี  ใตธงชัย 

 ๒๑๘ พันโทหญิง  ลลิดา  โทวิชา 

 ๒๑๙ พันโทหญิง  ลลิตพรรณ 

  ปญญาประดิษฐ 

 ๒๒๐ พันโทหญิง  ลอองพรรณ  คุณกมุท 

 ๒๒๑ พันโทหญิง  ลัดดาวัลย  รัตนพฤกษ 

 ๒๒๒ พันโทหญิง  ลินดา  เลิศประสพสุข 

 ๒๒๓ พันโทหญิง  วรดา  เคยอาษา 

 ๒๒๔ พันโทหญิง  วรรณกร  คําเดช 

 ๒๒๕ พันโทหญิง  วรรณชลี  เกตุโสภณ 

 ๒๒๖ พันโทหญิง  ศรีพรรณ  สุทธิวงศ 

 ๒๒๗ พันโทหญิง  สนิตรา  ศิริธางกุล 

 ๒๒๘ พันโทหญิง  สินี  สายบุงคลา 

 ๒๒๙ พันโทหญิง  สิริมาลย  สวางวรรณ 

 ๒๓๐ พันโทหญิง  สุกัญญา  แสงมหาชัย 

 ๒๓๑ พันโทหญิง  สุมนมาศ  สมประสงค 

 ๒๓๒ พันโทหญงิ  สุมิตรา  มิ่งมิตร 

 ๒๓๓ พันโทหญิง  อภิสรา  ศรีเรือน 

 ๒๓๔ พันโทหญิง  อรนุช  ชัยประภา 

 ๒๓๕ พันโทหญิง  อัจฉรา  อุไรเลิศ 

 ๒๓๖ พันโทหญิง  อาภัสรา  ศรีธวัช 

 ๒๓๗ พันโทหญิง  เอื้อมพร  กองเพชร 

 ๒๓๘ พันตรี  กฤตย  เสง่ียมเฉย 

 ๒๓๙ พันตรี  โฆษิต  เทียมเพ็ชร 

 ๒๔๐ พันตรี  จอมเมธ  มละโยธา 

 ๒๔๑ พันตรี  จําลอง  เรืองฤทธิ์ 

 ๒๔๒ พันตรี  จิตภู  หาญสมบูรณ 

 ๒๔๓ พันตรี  จิตรกร  แกวลาย 



 หนา   ๒๔ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๔๔ พันตรี  จิรพัชร  เศวตเศรนี 

 ๒๔๕ พันตรี  เจษฎา  ไวศยะ 

 ๒๔๖ พันตรี  ฉกาจ  พรหมดีสาร 

 ๒๔๗ พันตรี  ชยุต  ชุณหเพสย 

 ๒๔๘ พันตรี  ชัยธวัช  สิทธิสุข 

 ๒๔๙ พันตรี  ชูชาติ  พจนรังษี 

 ๒๕๐ พันตรี  ชูพงษ  โอบออม 

 ๒๕๑ พันตรี  ไชโย  นามนนท 

 ๒๕๒ พันตรี  ฐิติธรรม  อาบทิพย 

 ๒๕๓ พันตรี  ฐิตรัชช  สมบัติศิริ 

 ๒๕๔ พันตรี  ณรงคชัย  เจริญชัย 

 ๒๕๕ พันตรี  ณัฐวุฒิ  เลิศล้ํา 

 ๒๕๖ พันตรี  เดชา  หานาม 

 ๒๕๗ พันตรี  ตรึก  เกิดสมบูรณ 

 ๒๕๘ พันตรี  ทศพล  ลึกลับพนาวัลย 

 ๒๕๙ พันตรี  ธงชัย  กนกนุวัตร 

 ๒๖๐ พันตรี  ธนพล  ขันทกาญจน 

 ๒๖๑ พันตรี  ธนพัต  พาหิระ 

 ๒๖๒ พันตรี  ธนาคม  ไพยารมณ 

 ๒๖๓ พันตรี  ธานินทร  รัตนสุต 

 ๒๖๔ พันตรี  ธิติ  เงินทาบ 

 ๒๖๕ พันตรี  นฤดล  จูบาง 

 ๒๖๖ พันตรี  นิธิพัทธ  ออนสนิท 

 ๒๖๗ พันตรี  นิพนธ  สายชนะพันธ 

 ๒๖๘ พันตรี  บุญเสริม  แหวนวิเศษ 

 ๒๖๙ พันตรี  ปรมาธร  บุนนาค 

 ๒๗๐ พันตรี  ประชา  สันทัดกลาง 

 ๒๗๑ พันตรี  ประดิษฐ  ธิติศรัณย 

 ๒๗๒ พันตรี  ประสาท  นวลประเสริฐ 

 ๒๗๓ พันตรี  ประสาร  จันทรเชื้อ 

 ๒๗๔ พันตรี  ปรีติ  กุมภิรัตน 

 ๒๗๕ พันตรี  ปญญา  ย้ิมแชม 

 ๒๗๖ พันตรี  ปาลิต  จุลพันธุศิริพันธุ 

 ๒๗๗ พันตรี  พงษศักด์ิ  ศรีทองพิมพ 

 ๒๗๘ พันตรี  พงษสวัสด์ิ  สัจจสุวรรณ 

 ๒๗๙ พันตรี  พัสพ  วงษรวินันท 

 ๒๘๐ พันตรี  พิงการ  สายจันทร 

 ๒๘๑ พันตรี  พิทยา  นงคภา 

 ๒๘๒ พันตรี  พิทยา  ราชะพร้ิง 

 ๒๘๓ พันตรี  พินิจ  คุมเกตุ 

 ๒๘๔ พันตรี  พิพัฒนพล  โชนิรัตน 

 ๒๘๕ พันตรี  พิศาล  เบ็ญจรัตน 

 ๒๘๖ พันตรี  ภุชงค  ญาณบุตร 

 ๒๘๗ พันตรี  เมธากรณ  อินธิแสง 

 ๒๘๘ พันตรี  ยอดเพชร  ภูแส 

 ๒๘๙ พันตรี  ยุทธนา  ย้ิมแชม 

 ๒๙๐ พันตรี  ยุทธนา  สารถี 

 ๒๙๑ พันตรี  ยุทธศาสตร  อาจสามารถศิริ 

 ๒๙๒ พันตรี  รวมพล  ธรรมมา 

 ๒๙๓ พันตรี  รุฒภณ  มะโนนอม 

 ๒๙๔ พันตรี  วชิรนันท  กองศรี 

 ๒๙๕ พันตรี  วรวุฒิ  สําราญ 



 หนา   ๒๕ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๙๖ พันตรี  วันเลิศ  เอมโอชะ 

 ๒๙๗ พันตรี  วินัย  ศรีนวล 

 ๒๙๘ พันตรี  วิวัฒน  อยูศรี 

 ๒๙๙ พันตรี  วิษุวัต  ศรีนรคุตร 

 ๓๐๐ พันตรี  วีระยุทธ  ฤกษวิรี 

 ๓๐๑ พันตรี  ศักด์ิชาย  รักษาสัตย 

 ๓๐๒ พันตรี  ศักด์ิศิริ  แข็งแรง 

 ๓๐๓ พันตรี  ศิริพงษ  ภูรัตน 

 ๓๐๔ พันตรี  ศิวดล  นนทชัยวัฒน 

 ๓๐๕ พันตรี  ศุภฤกษ  เกตุพันธุ 

 ๓๐๖ พันตรี  สกล  ศรีมุกดา 

 ๓๐๗ พันตรี  สถาพร  เต๊ียะเพชรดี 

 ๓๐๘ พันตรี  สนิท  บรรเทา 

 ๓๐๙ พันตรี  สนิท  โลตุฤทธิ์ 

 ๓๑๐ พันตรี  สมเกียรติ  ตัวสะเกตุ 

 ๓๑๑ พันตรี  สมบัติ  สังขงาม 

 ๓๑๒ พันตรี  สมพจน  แสงขจาย 

 ๓๑๓ พันตรี  สมโภชน  ออกประโคน 

 ๓๑๔ พันตรี  สมศักด์ิ  ชูสุทธิสกุล 

 ๓๑๕ พันตรี  สมหวัง  โตรักษา 

 ๓๑๖ พันตรี  สมาน  จันทรเศียร 

 ๓๑๗ พันตรี  สฤษด์ิ  แผนสนิท 

 ๓๑๘ พันตรี  สามารถ  อาจหาญ 

 ๓๑๙ พันตรี  สาโรจน  ธีรเนตร 

 ๓๒๐ พันตรี  สิน  ธิวงษา 

 ๓๒๑ พันตรี  สุชาติ  ทิพยมงคล 

 ๓๒๒ พันตรี  สุชาติ  ออนศรี 

 ๓๒๓ พันตรี  สุดเขตต  พลยะเรศ 

 ๓๒๔ พันตรี  สุดชาย  พลอยประดับ 

 ๓๒๕ พันตรี  สุเทพ  แกวงาม 

 ๓๒๖ พันตรี  สุนทร  สุขานุยุทธ 

 ๓๒๗ พันตรี  สุบิน  โหมดนิ่มนวล 

 ๓๒๘ พันตรี  สุรธัช  บุนนาค 

 ๓๒๙ พันตรี  สุรินทร  อวนศรี 

 ๓๓๐ พันตรี  สุริยา  ชวยบํารุง 

 ๓๓๑ พันตรี  เสกสรรค  ปาสองหอง 

 ๓๓๒ พันตรี  เสนห  เทียบเพชร 

 ๓๓๓ พันตรี  เสรี  วรรณโสภณ 

 ๓๓๔ พันตรี  เสวฒฐชัย  มณีดํา 

 ๓๓๕ พันตรี  ไสว  พรมณี 

 ๓๓๖ พันตรี  อกนิษฐ  จิตณรงค 

 ๓๓๗ พันตรี  องอาจ  เพียงโงก 

 ๓๓๘ พันตรี  อชิระ  ราศรีรัตนะ 

 ๓๓๙ พันตรี  อนรรฆชฎิล  ศรีบุรี 

 ๓๔๐ พันตรี  อนันต  รักษาวงศ 

 ๓๔๑ พันตรี  อภิชาต  จูภาวัง 

 ๓๔๒ พันตรี  อัครราช  เต็มยอด 

 ๓๔๓ พันตรี  อัศวิน  เลาหตระกูล 

 ๓๔๔ พันตรี  อัษฎาวธุ  ปนยารชุน 

 ๓๔๕ พันตรี  อาณัติ  มิ่งเมือง 

 ๓๔๖ พันตรี  อานนท  กองเงินนอก 

 ๓๔๗ พันตรี  อานนท  แสงประทีป 



 หนา   ๒๖ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๔๘ พันตรี  อุดมศักด์ิ  บุญธรรม 

 ๓๔๙ พันตรี  เอกอนันต  เหมะบุตร 

 ๓๕๐ พันตรีหญิง  กนกพรรณ  มาศิริ 

 ๓๕๑ พันตรีหญิง  กนกวรรณ  บุญชัย 

 ๓๕๒ พันตรีหญิง  กนกวรรณ  วิสุทธิแพทย 

 ๓๕๓ พันตรีหญิง  กานตพิชชา  เถื่อนถนอม 

 ๓๕๔ พันตรีหญิง  ขจิต  ทองอราม 

 ๓๕๕ พนัตรีหญิง  จินตนา  เสานอย 

 ๓๕๖ พันตรีหญิง  จิรฐา  ภูระหงษ 

 ๓๕๗ พันตรีหญิง  จุฑาวดี  กลิ่นเฟอง 

 ๓๕๘ พันตรีหญิง  เจริญรัตน  ญาณศิริ 

 ๓๕๙ พันตรีหญิง  ฉัตรจินดา  รัตนจิตติ 

 ๓๖๐ พันตรีหญิง  ฉัตรพิมล  ชุนประสาน 

 ๓๖๑ พันตรีหญิง  ดลฤดี  อุทานปทุมรส 

 ๓๖๒ พันตรีหญิง  ทัศนาลัย  หิรัญโรจน 

 ๓๖๓ พันตรีหญิง  ทิพยวรรณ  พานิชอัตรา 

 ๓๖๔ พันตรีหญิง  นภาเพ็ญ  จันทขัมมา 

 ๓๖๕ พันตรีหญิง  นริศรา  ทุมาภา 

 ๓๖๖ พันตรีหญิง  นฤมล  ทองวัชรไพบูลย 

 ๓๖๗ พันตรีหญิง  นองนุช  สีดาพาลี 

 ๓๖๘ พันตรีหญิง  นองรุณี  ขวัญพิชิต 

 ๓๖๙ พันตรีหญิง  นาราพรรณ  บุตรเมฆ 

 ๓๗๐ พันตรีหญิง  น้ําทิพย  ทองใบ 

 ๓๗๑ พันตรีหญิง  น้ําเพชร  สุขเพ็ง 

 ๓๗๒ พันตรีหญิง  นิติยา  อัศวิกุล 

 ๓๗๓ พันตรีหญิง  นิสากร  กิจปลื้ม 

 ๓๗๔ พันตรีหญิง  นิสากร  ทองอราม 

 ๓๗๕ พันตรีหญิง  นุชนาถ  บุญโชติ 

 ๓๗๖ พันตรีหญิง  เบญจพร  แจมจิรารักษ 

 ๓๗๗ พันตรีหญิง  ปราณี  โสมาบุตร 

 ๓๗๘ พันตรีหญิง  ปรียาวัลย  ไชยเชษฐ 

 ๓๗๙ พันตรีหญิง  ผองแผว  พุมศรีนิล 

 ๓๘๐ พันตรีหญิง  พรญาณี  เฉลิมสีมา 

 ๓๘๑ พันตรีหญิง  พรพรรณ  อนุมาศ 

 ๓๘๒ พันตรีหญิง  พชัราภรณ  อุนเตจะ 

 ๓๘๓ พันตรีหญิง  พัชรินทร  กลิ่นสุคนธ 

 ๓๘๔ พันตรีหญิง  พัชรินทร  ขําละมาย 

 ๓๘๕ พันตรีหญิง  เพ็ญนภา  เกตุศูนย 

 ๓๘๖ พันตรีหญิง  เพ็ญศรี  ตันหราพันธุ 

 ๓๘๗ พันตรีหญิง  มัลลิกา  ขุมวัฒนา 

 ๓๘๘ พันตรีหญิง  มานิตย  เกียรติไพบูลย 

 ๓๘๙ พันตรีหญิง  มุกอัปสร  ชลสุวัฒน 

 ๓๙๐ พันตรีหญิง  รจนา  สุขสุนิตย 

 ๓๙๑ พันตรีหญิง  รพีพร  กาญจนะภาชนะ 

 ๓๙๒ พันตรีหญิง  รุงทิพย  จุลมานพ 

 ๓๙๓ พันตรีหญิง  เรวดี  กุสุมลกุล 

 ๓๙๔ พันตรีหญิง  วชิรา  ตันเสนีย 

 ๓๙๕ พันตรีหญิง  วรรณา  ลอมอิ่ม 

 ๓๙๖ พันตรีหญิง  วรรธกร  รักอิสสระ 

 ๓๙๗ พันตรีหญิง  วราภรณ  ธนะเศวต 

 ๓๙๘ พันตรีหญิง  วลีภรณ  คงเจริญ 

 ๓๙๙ พันตรีหญิง  วันธณีย  บุญเอียด 



 หนา   ๒๗ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๐๐ พันตรีหญิง  วันเพ็ญ  ปจจัยเจริญ 

 ๔๐๑ พันตรีหญิง  วิยะดา  ศรีบุญ 

 ๔๐๒ พันตรีหญิง  เวทิดา  หะวะนิช 

 ๔๐๓ พันตรีหญิง  ศิริจิต  นิวาศะบุตร 

 ๔๐๔ พันตรีหญิง  ศิรินิตย  เติมเกาะ 

 ๔๐๕ พันตรีหญิง  ศิริเพ็ญ  ถนอมคุม 

 ๔๐๖ พันตรีหญิง  ศิริรัตน  วัฒนวิบูลย 

 ๔๐๗ พันตรีหญิง  ศุภพิชญ  พานนิล 

 ๔๐๘ พันตรีหญิง  ศุภาพิชญ  กลีบบัว 

 ๔๐๙ พันตรีหญิง  สาวีตรี  ดอกบัว 

 ๔๑๐ พันตรีหญิง  สิริมา  เฉลิมทรัพย 

 ๔๑๑ พันตรีหญิง  สุชาดา  สุวิทยวงศ 

 ๔๑๒ พันตรีหญิง  สุธาทิพย  พนมชัยสวาง 

 ๔๑๓ พันตรีหญิง  สุรางคนา  เอี่ยมวิจิตร 

 ๔๑๔ พันตรีหญิง  สุวิมล  พูลผล 

 ๔๑๕ พันตรีหญิง  หัสยา  พงษจุฬากุล 

 ๔๑๖ พันตรีหญิง  อภิญญา  อินทรรัตน 

 ๔๑๗ พันตรีหญิง  อมรพันธ  อิ่มกระจาง 

 ๔๑๘ พันตรีหญิง  อรสา  สบายสูงเนิน 

 ๔๑๙ พันตรีหญิง  อัจฉรา  บูรณรัช 

 ๔๒๐ พันตรีหญิง  อายุพร 

  ประสิทธิเวชชากูร 

 ๔๒๑ พันตรีหญิง  อารียรัตน  สุทธิรัตน 

 ๔๒๒ พันตรีหญิง  อุษณี  คํามณี 

 ๔๒๓ รอยเอก  เกียรติขจร  อาศัยน้ํา 

 ๔๒๔ รอยเอก  เกียรติศักด์ิ  แสบงบาล 

 ๔๒๕ รอยเอก  จิรศักด์ิ  ปนเวหา 

 ๔๒๖ รอยเอก  เจนวิทย  อรุณสวัสด์ิ 

 ๔๒๗ รอยเอก  ฉัตรชัย  พุกกะคุปต 

 ๔๒๘ รอยเอก  ชนวัศ  ทองประสาน 

 ๔๒๙ รอยเอก  ชลิต  อิ่มเอี่ยม 

 ๔๓๐ รอยเอก  เถลิงเกียรติ  คําดี 

 ๔๓๑ รอยเอก  ทรงวุฒิ  ภูดีทิพย 

 ๔๓๒ รอยเอก  ธงชัย  อุณชาติ 

 ๔๓๓ รอยเอก  ธนู  เอี่ยมศรี 

 ๔๓๔ รอยเอก  ธัญญะ  ศรีสังวรณ 

 ๔๓๕ รอยเอก  ธีระยุทธ  สายยืด 

 ๔๓๖ รอยเอก  นคร  ศรีแจมดี 

 ๔๓๗ รอยเอก  นันทชัย  แปนเจริญ 

 ๔๓๘ รอยเอก  นําศักด์ิ  แปโค 

 ๔๓๙ รอยเอก  นิยม  รักพลับ 

 ๔๔๐ รอยเอก  นิเวก  พลสา 

 ๔๔๑ รอยเอก  บรรจบ  ศุชสายชล 

 ๔๔๒ รอยเอก  ประชุม  เกลียวทอง 

 ๔๔๓ รอยเอก  ประหยัด  บัวสุดตา 

 ๔๔๔ รอยเอก  ปราโมท  หมอมศิลา 

 ๔๔๕ รอยเอก  ปรารมภ  รินอินทร 

 ๔๔๖ รอยเอก  พเยาว  คงหนองลาน 

 ๔๔๗ รอยเอก  พัฒนะ  ประยูรเทพ 

 ๔๔๘ รอยเอก  ไพรวัลย  ยอมมี 

 ๔๔๙ รอยเอก  ภิญโญ  ภิญโญพันธ 

 ๔๕๐ รอยเอก  มงคล  วีระศิริ 



 หนา   ๒๘ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๕๑ รอยเอก  รังสรรค  โวหาร 

 ๔๕๒ รอยเอก  รุง  ประชาธนานุกิจ 

 ๔๕๓ รอยเอก  เรวัตร  พันธวาวงษ 

 ๔๕๔ รอยเอก  ลัทธสิทธิ์  ตนมาลี 

 ๔๕๕ รอยเอก  วิชัย  วรรณา 

 ๔๕๖ รอยเอก  วิชาญ  เอกอุ 

 ๔๕๗ รอยเอก  วิเชียร  สมรักษ 

 ๔๕๘ รอยเอก  วิมาน  วรรณไชย 

 ๔๕๙ รอยเอก  ศตปกรณ  รัตนสูงเนิน 

 ๔๖๐ รอยเอก  ศักด์ิชัย  อินทชยาคม 

 ๔๖๑ รอยเอก  ศิริ  สุวรรณ 

 ๔๖๒ รอยเอก  ศุภกร  เดชจินดา 

 ๔๖๓ รอยเอก  ศุภโชค  ภักด์ิขันธ 

 ๔๖๔ รอยเอก  เศรษฐพงษ  สอาดบัว 

 ๔๖๕ รอยเอก  สมพงษ  สุขหวาน 

 ๔๖๖ รอยเอก  สิทธิชัย  ศิริลวน 

 ๔๖๗ รอยเอก  สุชาติ  ธรรมโชติ 

 ๔๖๘ รอยเอก  สุทธิ  โรจนประทีป 

 ๔๖๙ รอยเอก  สุทา  สีแดงก่ํา 

 ๔๗๐ รอยเอก  สุเทพ  มูลยพิทักษพล 

 ๔๗๑ รอยเอก  สุนทร  สมพานเพียง 

 ๔๗๒ รอยเอก  สุรชัย  ดวงแกว 

 ๔๗๓ รอยเอก  สุรพล  บัวอุไร 

 ๔๗๔ รอยเอก  เสกสรร  วรรณา 

 ๔๗๕ รอยเอก  เสถียร  ตาสวาง 

 ๔๗๖ รอยเอก  อดิศร  สิงหพรมมา 

 ๔๗๗ รอยเอก  อดิสัย  ไขประพาย 

 ๔๗๘ รอยเอก  อภินันท  เรืองวุฒิเดช 

 ๔๗๙ รอยเอก  อิทธิพล  ฤทธิรักษ 

 ๔๘๐ รอยเอก  อุทัย  แฝงกระโทก 

 ๔๘๑ รอยเอก  เอกรัชช  ศรีดามาตย 

 ๔๘๒ รอยเอกหญิง  กัญญารัตน 

  จิตตประสงค 

 ๔๘๓ รอยเอกหญิง  จันธมาส  ชะนะ 

 ๔๘๔ รอยเอกหญิง  ชอทิพย  ศรีอินทร 

 ๔๘๕ รอยเอกหญิง  ดวงดาว  อินทรสถิตย 

 ๔๘๖ รอยเอกหญิง  นุชนาฏ  เอี่ยมฐานนท 

 ๔๘๗ รอยเอกหญิง  พัชรี  ลัคคะวิสสุต 

 ๔๘๘ รอยเอกหญิง  รุงอรุณ  วัฒยากร 

 ๔๘๙ รอยเอกหญิง  วิมลมาส  บุญมั่น 

 ๔๙๐ รอยเอกหญิง  ศรันยา  กิจพาณิชย 

 ๔๙๑ รอยเอกหญิง  ศิริวิไล  สิงหหนองโดน 

 ๔๙๒ รอยเอกหญิง  สินีนุช  เงินสลุง 

 ๔๙๓ รอยเอกหญิง  สุรพีย  มาสมบูรณ 

 ๔๙๔ รอยเอกหญิง  หทัยรัตน  บุญญะฤทธิ์ 

 ๔๙๕ รอยเอกหญิง  อริยา  สงชัย 

 ๔๙๖ รอยเอกหญิง  อัญชิสา  ศรีสุขพันธ 

 ๔๙๗ รอยเอกหญิง  อัมพร  อินทรสอน 

 ๔๙๘ รอยโท  กมล  สดมณี 

 ๔๙๙ รอยโท  โกศล  คูหาทอง 

 ๕๐๐ รอยโท  คนึง  สัสดี 

 ๕๐๑ รอยโท  คมกฤษ  แนบกลาง 



 หนา   ๒๙ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๐๒ รอยโท  คีรีบูรณ  จําปาเทศ 

 ๕๐๓ รอยโท  จรุณ  สุขแสงจันทร 

 ๕๐๔ รอยโท  จารุกิตต์ิ  ทองคง 

 ๕๐๕ รอยโท  จิระศักด์ิ  เกิดสุข 

 ๕๐๖ รอยโท  เจษฎา  แกนจันทร 

 ๕๐๗ รอยโท  ชัชวาล  มาระเนตร 

 ๕๐๘ รอยโท  ชาตรี  สมานทอง 

 ๕๐๙ รอยโท  ณรงค  คงมั่น 

 ๕๑๐ รอยโท  ตอสิทธิ์  อติโรจน 

 ๕๑๑ รอยโท  เทิดศักด์ิ  เกี้ยวเพ็ง 

 ๕๑๒ รอยโท  ธนารักษ  นามบัณฑิต 

 ๕๑๓ รอยโท  นทีพร  โกมลรัตน 

 ๕๑๔ รอยโท  นิพนธ  เจริญผล 

 ๕๑๕ รอยโท  นิพนธ  นิลพัฒน 

 ๕๑๖ รอยโท  นิรุตติ  กุลวงศ 

 ๕๑๗ รอยโท  บพิตร  ทองดี 

 ๕๑๘ รอยโท  บุดดี  พรมชน 

 ๕๑๙ รอยโท  ประเสริฐ  ศรีทะวรรณ 

 ๕๒๐ รอยโท  ปราโมช  วงษยะสิทธิ์ 

 ๕๒๑ รอยโท  ปรีชา  สัมมาขันธ 

 ๕๒๒ รอยโท  ปยะภัทร  เสนีวงษ 

 ๕๒๓ รอยโท  ไพรัช  เจนอนันต 

 ๕๒๔ รอยโท  มนตศักด์ิ  ประเสริฐสังข 

 ๕๒๕ รอยโท  รุจิภาส  พลโคตร 

 ๕๒๖ รอยโท  ศุภชัย  ไชยทิพย 

 ๕๒๗ รอยโท  สงวน  อาจศรี 

 ๕๒๘ รอยโท  สงา  สมหวัง 

 ๕๒๙ รอยโท  สมปอง  ปราณี 

 ๕๓๐ รอยโท  สันติ  สุขประเสริฐ 

 ๕๓๑ รอยโท  สันธาน  จุลศักด์ิเมธี 

 ๕๓๒ รอยโท  สุชาติ  สุทธิเจริญพร 

 ๕๓๓ รอยโท  สุเมธ  ปติโสภณ 

 ๕๓๔ รอยโท  สุรศักด์ิ  โยธายุทธ 

 ๕๓๕ รอยโท  อดิสร  เกษรศักด์ิ 

 ๕๓๖ รอยโท  อธิชาติ  สมัครคา 

 ๕๓๗ รอยโท  อธิศนันท  ทากระเบา 

 ๕๓๘ รอยโท  อํานาจ  เชื้อวงษ 

 ๕๓๙ รอยโทหญิง  ฐิตินันท  อาบสุวรรณ 

 ๕๔๐ รอยตรี  กมลชัย  สายทอง 

 ๕๔๑ รอยตรี  ชวลิต  สุขประเสริฐ 

 ๕๔๒ รอยตรี  ดํารงค  รุยหะชู 

 ๕๔๓ รอยตรี  เดชณรงค  เพ็ชรธนูศิลป 

 ๕๔๔ รอยตรี  ทองเพชร  เหลาโสด 

 ๕๔๕ รอยตรี  ธิติศักด์ิ  มาลัย 

 ๕๔๖ รอยตรี  นันทวุฒิ  ตันโห 

 ๕๔๗ รอยตรี  นิวัฒน  โคกเพ็ชร 

 ๕๔๘ รอยตรี  บุญเลิศ  อุนเรือน 

 ๕๔๙ รอยตรี  ประจวบ  วันตา 

 ๕๕๐ รอยตรี  ปรีชา  ปริญญาปุณโณ 

 ๕๕๑ รอยตรี  ภาณุพันธ  พร้ิมพลาย 

 ๕๕๒ รอยตรี  โภคทรัพย  แสนสุข 

 ๕๕๓ รอยตรี  มานะ  ศรีอํานาจ 



 หนา   ๓๐ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๕๔ รอยตรี  ยงยุทธ  วงษนอย 

 ๕๕๕ รอยตรี  วรรลบ  ภักดี 

 ๕๕๖ รอยตรี  วีระ  ผกาธูป 

 ๕๕๗ รอยตรี  วุฒิชัย  แสงเพชร 

 ๕๕๘ รอยตรี  ศุภากร  สังขสุวรรณ 

 ๕๕๙ รอยตรี  สมพล  มั่นเขตกร 

 ๕๖๐ รอยตรี  สมศักด์ิ  กระตายเพ็ชร 

 ๕๖๑ รอยตรี  สิทธิศักด์ิ  ชอบประดิษฐ 

 ๕๖๒ รอยตรี  สุพิณ  รวมคํา 

 ๕๖๓ รอยตรี  เสาร  ไชยราช 

 ๕๖๔ รอยตรี  อัศวิน  ขําลักษณะ 

 ๕๖๕ รอยตรีหญิง  บังอร  โตรักษา 

 ๕๖๖ รอยตรีหญิง  อุทัยวรรณ  วนิช 

 ๕๖๗ จาสิบเอก  กนกพล  พลอยภู 

 ๕๖๘ จาสิบเอก  กนกศักด์ิ  ปุญสิริ 

 ๕๖๙ จาสิบเอก  กฤษฎา  ตันศิริสุข 

 ๕๗๐ จาสิบเอก  กฤษฎา  ล้ีเจริญ 

 ๕๗๑ จาสิบเอก  กฤษณะ  ทัดทอง 

 ๕๗๒ จาสิบเอก  กฤษณะ  สุขสมบูรณ 

 ๕๗๓ จาสิบเอก  กฤษพงศ  วงศเพ็ชรชัย 

 ๕๗๔ จาสิบเอก  กลาณรงค  ริยะวงศ 

 ๕๗๕ จาสิบเอก  กวาง  ประสานพันธ 

 ๕๗๖ จาสิบเอก  กอนแกว  อโนทัย 

 ๕๗๗ จาสิบเอก  กอบศักด์ิ  เจนบาญชี 

 ๕๗๘ จาสิบเอก  กัมปนาท  กรปองกัน 

 ๕๗๙ จาสิบเอก  กําจร  พรมนา 

 ๕๘๐ จาสิบเอก  กําจร  เรืองหิรัญ 

 ๕๘๑ จาสิบเอก  กําชัย  ประวะเสนัง 

 ๕๘๒ จาสิบเอก  กําทอน  เสารคํา 

 ๕๘๓ จาสิบเอก  กําเพชร  ศรีสมบัติ 

 ๕๘๔ จาสิบเอก  กิตติ  นวลศรี 

 ๕๘๕ จาสิบเอก  กิตติกร  วุฑฒยากร 

 ๕๘๖ จาสิบเอก  กิตติคุณ  ยมนา 

 ๕๘๗ จาสิบเอก  กิตติชัย  บุญแล 

 ๕๘๘ จาสิบเอก  กิตติณัฏฐ  สุขโรจน 

 ๕๘๙ จาสิบเอก  กิตติพงษ  พิทักษพล 

 ๕๙๐ จาสิบเอก  กิตติพันธ  ภูอวม 

 ๕๙๑ จาสิบเอก  กิตติศักด์ิ  กลางหมู 

 ๕๙๒ จาสิบเอก  กิตติศักด์ิ  สิทธิวงษ 

 ๕๙๓ จาสิบเอก  เกริกไชย  ศรีสุทธิ 

 ๕๙๔ จาสิบเอก  เกรียงไกร  เชิดโฉม 

 ๕๙๕ จาสิบเอก  เกรียงไกร  บัวศรี 

 ๕๙๖ จาสิบเอก  เกรียงไกร  สุนทโร 

 ๕๙๗ จาสิบเอก  เกศตระกูล  บุญมี 

 ๕๙๘ จาสิบเอก  เกษม  สุขรักษ 

 ๕๙๙ จาสิบเอก  เกษมสิทธิ์  เขตสาลี 

 ๖๐๐ จาสิบเอก  เกียรติ  สวนนุม 

 ๖๐๑ จาสิบเอก  เกียรติขจร  พิษณุ 

 ๖๐๒ จาสิบเอก  เกียรติศักด์ิ  สีวัง 

 ๖๐๓ จาสิบเอก  เกียรติศักด์ิ  สุริยะชัย 

 ๖๐๔ จาสิบเอก  โกมล  ทองหนู 

 ๖๐๕ จาสิบเอก  โกมล  พุมทอง 



 หนา   ๓๑ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๐๖ จาสิบเอก  โกมล  รุงเรือง 

 ๖๐๗ จาสิบเอก  โกวิท  แกวกัณหา 

 ๖๐๘ จาสิบเอก  โกศล  แกวมณี 

 ๖๐๙ จาสิบเอก  โกศล  จงไกรจักร 

 ๖๑๐ จาสิบเอก  ไกรเทพ  นกเถื่อน 

 ๖๑๑ จาสิบเอก  ขจร  ไอยราคม 

 ๖๑๒ จาสิบเอก  ขจรศักด์ิ  จิตหาญ 

 ๖๑๓ จาสิบเอก  ขณิชัย  เหลาหวายนอก 

 ๖๑๔ จาสิบเอก  ขวัญชัย  นบนอบ 

 ๖๑๕ จาสิบเอก  ขวัญชัย  บุญเหมาะ 

 ๖๑๖ จาสิบเอก  ขวัญชัย  รักศรี 

 ๖๑๗ จาสิบเอก  คธา  ตมิศานนท 

 ๖๑๘ จาสิบเอก  คมกริช  มงคล 

 ๖๑๙ จาสิบเอก  คมกฤษ  ปราการนนท 

 ๖๒๐ จาสิบเอก  คมศักด์ิ  สินแสนสุข 

 ๖๒๑ จาสิบเอก  ครรชิต  เฟองฟู 

 ๖๒๒ จาสิบเอก  คาร  โสภาค 

 ๖๒๓ จาสิบเอก  คํามูล  ตะวิจัง 

 ๖๒๔ จาสิบเอก  คําสอน  ศรีบัวเทพ 

 ๖๒๕ จาสิบเอก  คุณากร  มีศิลป 

 ๖๒๖ จาสิบเอก  จงรัก  ซาพวง 

 ๖๒๗ จาสิบเอก  จเด็จ  เพชรสงคราม 

 ๖๒๘ จาสิบเอก  จรัส  พรมศิลป 

 ๖๒๙ จาสิบเอก  จรินทร  เชิงฉลาด 

 ๖๓๐ จาสิบเอก  จรุง  เจริญลภ 

 ๖๓๑ จาสิบเอก  จรูญ  คันธานุรักษ 

 ๖๓๒ จาสิบเอก  จรูญ  ทิพยอาย 

 ๖๓๓ จาสิบเอก  จักรกฤษณ  เพียรทําการ 

 ๖๓๔ จาสิบเอก  จักรกฤษณ  รอดแจม 

 ๖๓๕ จาสิบเอก  จักรกิจ ดวงแกว 

 ๖๓๖ จาสิบเอก  จักรพงศ  ควรพันธ 

 ๖๓๗ จาสิบเอก  จักรพงษ  เรือนทอง 

 ๖๓๘ จาสิบเอก  จักรพงษ  อยูสําราญ 

 ๖๓๙ จาสิบเอก  จักรพันธ  พันธุแกว 

 ๖๔๐ จาสิบเอก  จักรภพ  เดชธนบูลย 

 ๖๔๑ จาสิบเอก  จักรินทร  ทีต้ี 

 ๖๔๒ จาสิบเอก  จักรินทร  หิรัญคํา 

 ๖๔๓ จาสิบเอก  จักรี  วรเกตุ 

 ๖๔๔ จาสิบเอก  จาตุรนต  วงศทองดี 

 ๖๔๕ จาสิบเอก  จารึก  เสริมสมบูรณ 

 ๖๔๖ จาสิบเอก  จารุวัฒน  จุลบาท 

 ๖๔๗ จาสิบเอก  จารุวิทย  เงาะหวาน 

 ๖๔๘ จาสิบเอก  จําเนียร  เหล็กศิริ 

 ๖๔๙ จาสิบเอก  จํารัส  ไปวันหนา 

 ๖๕๐ จาสิบเอก  จํารัส  วงษจาด 

 ๖๕๑ จาสิบเอก  จํารัส  สัมมาขันธ 

 ๖๕๒ จาสิบเอก  จํารูญ  อุดมศิลป 

 ๖๕๓ จาสิบเอก  จําลอง  จอมเผือก 

 ๖๕๔ จาสิบเอก  จําลอง  ดวงแกว 

 ๖๕๕ จาสิบเอก  จิตรกร  เผาพันธ 

 ๖๕๖ จาสิบเอก  จิรโชติ  พันธุพงษ 

 ๖๕๗ จาสิบเอก  จิรพงษ  ปานเหม 
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 ๖๕๘ จาสิบเอก  จิรศักด์ิ  แสนทวี 

 ๖๕๙ จาสิบเอก  จิระศักด์ิ  อางหิรัญ 

 ๖๖๐ จาสิบเอก  จิรัฏฐ  คําเภา 

 ๖๖๑ จาสิบเอก  จิราธิป  จุขุนทด 

 ๖๖๒ จาสิบเอก  จิรายุ  แกวมะเริง 

 ๖๖๓ จาสิบเอก  จีระศักด์ิ  คงคอน 

 ๖๖๔ จาสิบเอก  จีระสิทธิ์  พวงดอกไม 

 ๖๖๕ จาสิบเอก  จุฑา  จุฑาเทศ 

 ๖๖๖ จาสิบเอก  เจตบดินทร  คุนเคย 

 ๖๖๗ จาสิบเอก  เจนณรงค  ประจันตะเสน 

 ๖๖๘ จาสิบเอก  เจริญ  กลมกลอม 

 ๖๖๙ จาสิบเอก  เจริญ  ฤทธิมาส 

 ๖๗๐ จาสิบเอก  เจริญ  ศรีแสนสุข 

 ๖๗๑ จาสิบเอก  เจริญพงษ  อมกระโทก 

 ๖๗๒ จาสิบเอก  ฉกรรณ  อุเทนหลอย 

 ๖๗๓ จาสิบเอก  ฉกาส  งานไว 

 ๖๗๔ จาสิบเอก  ฉลวย  พิมพปรุ 

 ๖๗๕ จาสิบเอก  ฉลาด  ไพรเถื่อน 

 ๖๗๖ จาสิบเอก  ฉออน  ยอดชมยาญ 

 ๖๗๗ จาสิบเอก  เฉลิม  เตมีย 

 ๖๗๘ จาสิบเอก  เฉลิม  ไพเกาะ 

 ๖๗๙ จาสิบเอก  เฉลิมเกียรติ  ศรีโยธา 

 ๖๘๐ จาสิบเอก  เฉลิมชัย  ไกรวิชา 

 ๖๘๑ จาสิบเอก  เฉลิมชัย  พวงมาลี 

 ๖๘๒ จาสิบเอก  เฉลิมพงษ  ผางาม 

 ๖๘๓ จาสิบเอก  เฉลิมพล  บรรณากิจ 

 ๖๘๔ จาสิบเอก  เฉลิมพล  แสงใส 

 ๖๘๕ จาสิบเอก  เฉลิมพล  อรดี 

 ๖๘๖ จาสิบเอก  ชนพนธ  บุญบริสุทธิ์ 

 ๖๘๗ จาสิบเอก  ชนะ  พรมแดง 

 ๖๘๘ จาสิบเอก  ชนะชัย  ทรงเย็น 

 ๖๘๙ จาสิบเอก  ชนะศึก  จําปา 

 ๖๙๐ จาสิบเอก  ชเนศ  นราพจน 

 ๖๙๑ จาสิบเอก  ชรินทร  อิ่นแกว 

 ๖๙๒ จาสิบเอก  ชลอ  เชื้อเย็น 

 ๖๙๓ จาสิบเอก  ชวลิต  พันธุโคตร 

 ๖๙๔ จาสิบเอก  ชวาลา  ผิวหนองอาง 

 ๖๙๕ จาสิบเอก  ชัชวาล  การณสูงเนิน 

 ๖๙๖ จาสิบเอก  ชัชวาลย  หลิมสุนทร 

 ๖๙๗ จาสิบเอก  ชัยณรงค  นิโลบล 

 ๖๙๘ จาสิบเอก  ชัยทิตย  บาลี 

 ๖๙๙ จาสิบเอก  ชัยธัช  สารกิจ 

 ๗๐๐ จาสิบเอก  ชัยพร  ใจฉลาด 

 ๗๐๑ จาสิบเอก  ชัยพร  มาอิ่นแกว 

 ๗๐๒ จาสิบเอก  ชัยพฤกษ  พูลพัฒน 

 ๗๐๓ จาสิบเอก  ชัยยศ  ปานสุวรรณ 

 ๗๐๔ จาสิบเอก  ชัยยะ  ณรงครอน 

 ๗๐๕ จาสิบเอก  ชัยยุทธ  มีศรี 

 ๗๐๖ จาสิบเอก  ชัยฤกษ  วรรณสิทธิ์ 

 ๗๐๗ จาสิบเอก  ชัยวัฒน  ไตรยะพานิช 

 ๗๐๘ จาสิบเอก  ชัยวัฒน  สวางจิตต 

 ๗๐๙ จาสิบเอก  ชัยวิชิต  สารีโท 
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 ๗๑๐ จาสิบเอก  ชัยสรรค  แมนเหมือน 

 ๗๑๑ จาสิบเอก  ชาญชัย  อุมไกร 

 ๗๑๒ จาสิบเอก  ชาญณรงค  บุญชม 

 ๗๑๓ จาสิบเอก  ชาตรี  วรีฤทธิ์ 

 ๗๑๔ จาสิบเอก  ชาติชาย  ติดวงษา 

 ๗๑๕ จาสิบเอก  ชาติชาย  สายพันธุ 

 ๗๑๖ จาสิบเอก  ชาติชาย  เหวจะบก 

 ๗๑๗ จาสิบเอก  ชาติสงคราม  เรือนใหม 

 ๗๑๘ จาสิบเอก  ชานนท  โภคัง 

 ๗๑๙ จาสิบเอก  ชํานาญ  บุญเกิด 

 ๗๒๐ จาสิบเอก  ชิงชัย  ฝดสุภาพ 

 ๗๒๑ จาสิบเอก  ชีวิน  นราจันทร 

 ๗๒๒ จาสิบเอก  ชีวิน  สุวรรณรินทร 

 ๗๒๓ จาสิบเอก  ชุมพล  นารถน้ําพอง 

 ๗๒๔ จาสิบเอก  ชูชาติ  ปราบมนตรี 

 ๗๒๕ จาสิบเอก  ชูชาติ  แสนสะอาด 

 ๗๒๖ จาสิบเอก  ชูชีพ  ตะลอมกลาง 

 ๗๒๗ จาสิบเอก  ชูชีพ  เพชรใส 

 ๗๒๘ จาสิบเอก  ชูฤทธิ์  มาลี 

 ๗๒๙ จาสิบเอก  เชาวลิต  งามสงวน 

 ๗๓๐ จาสิบเอก  เชาวลิต  บํารุงกลาง 

 ๗๓๑ จาสิบเอก  เชาวลิต  พะโยโค 

 ๗๓๒ จาสิบเอก  เชิงชาย  โชคกลาง 

 ๗๓๓ จาสิบเอก  เชิดชัย  ชิดพันธ 

 ๗๓๔ จาสิบเอก  เชี่ยวชาญ  ทองฟก 

 ๗๓๕ จาสิบเอก  โชคชัย  ประทีป 

 ๗๓๖ จาสิบเอก  ไชยณรงค  นามวงษ 

 ๗๓๗ จาสิบเอก  ไชยยันต  สุขเกษม 

 ๗๓๘ จาสิบเอก  ไชยา  มีแสง 

 ๗๓๙ จาสิบเอก  ฐิติพงษ  บุษบา 

 ๗๔๐ จาสิบเอก  ณกรณ  เหมืองพุน 

 ๗๔๑ จาสิบเอก  ณรงค  กมลศิริประเสริฐ 

 ๗๔๒ จาสิบเอก  ณรงค  ขาวประภา 

 ๗๔๓ จาสิบเอก  ณรงค  ญาติฉิมพลี 

 ๗๔๔ จาสิบเอก  ณรงค  ทองทา 

 ๗๔๕ จาสิบเอก  ณรงค  บุตรวงษ 

 ๗๔๖ จาสิบเอก  ณรงค  แสงสนธิ์ 

 ๗๔๗ จาสิบเอก  ณรงค  อวมนอย 

 ๗๔๘ จาสิบเอก  ณรงคยุทธ  สาลีงาม 

 ๗๔๙ จาสิบเอก  ณรงครัชช  ประสิทธิวงศ 

 ๗๕๐ จาสิบเอก  ณรงคฤทธิ์  จันทร 

 ๗๕๑ จาสิบเอก  ณรงคศักด์ิ  ถารียะ 

 ๗๕๒ จาสิบเอก  ณรงฤทธิ์  บุญณรงค 

 ๗๕๓ จาสิบเอก  ณัฐชัย  พันธนอย 

 ๗๕๔ จาสิบเอก  ณัฐดนัย  วุฒิชัยเศรษฐ 

 ๗๕๕ จาสิบเอก  ณัฐพร  มาศศิริทรัพย 

 ๗๕๖ จาสิบเอก  ณัฐพล  เกตุแกว 

 ๗๕๗ จาสิบเอก  ณัฐพล  ชัยมัติ 

 ๗๕๘ จาสิบเอก  ณัฐพัฒน  ศรีเกตุ 

 ๗๕๙ จาสิบเอก  ณัฐวุฒิ  จันทรศรี 

 ๗๖๐ จาสิบเอก  ณัฐสิทธิ์  เหลาเทิดเกียรติ 

 ๗๖๑ จาสิบเอก  ดาว  เพชรดําดี 
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เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๖๒ จาสิบเอก  ดาวเรือง  ไมนอย 

 ๗๖๓ จาสิบเอก  ดําเนิน  พวงพี 

 ๗๖๔ จาสิบเอก  ดํารงค  บานเพียร 

 ๗๖๕ จาสิบเอก  ดิษยนันท  ธัมมัญุตานนท 

 ๗๖๖ จาสิบเอก  ดุษฎี  เข็มทอง 

 ๗๖๗ จาสิบเอก  ดุสิต  กลิ่นหอม 

 ๗๖๘ จาสิบเอก  ดุสิทธิ์  บุญกระจาง 

 ๗๖๙ จาสิบเอก  เดชณรงค  ศรีชมชื่น 

 ๗๗๐ จาสิบเอก  เดชประเสริฐ  พวงมาลี 

 ๗๗๑ จาสิบเอก  เดชา  กองศรี 

 ๗๗๒ จาสิบเอก  เดชา  สูงศักด์ิ 

 ๗๗๓ จาสิบเอก  เดชาชัย  โพธิสุวรรณ 

 ๗๗๔ จาสิบเอก  ถนัด  นราชัย 

 ๗๗๕ จาสิบเอก  ถนัด  ใสสดศรี 

 ๗๗๖ จาสิบเอก  ถวิล  พืชสิงห 

 ๗๗๗ จาสิบเอก  ถาวร  พลเผือก 

 ๗๗๘ จาสิบเอก  ถาวร  เพชรแสนงาม 

 ๗๗๙ จาสิบเอก  ไถน  คอยสูงเนิน 

 ๗๘๐ จาสิบเอก  ทรงพล  อินทศร 

 ๗๘๑ จาสิบเอก  ทรงวุฒิ  ผิวเอี่ยม 

 ๗๘๒ จาสิบเอก  ทรงศักด์ิ  พอกพูน 

 ๗๘๓ จาสิบเอก  ทรัพย  เนนเลิศ 

 ๗๘๔ จาสิบเอก  ทวนทอง  ออมทรัพย 

 ๗๘๕ จาสิบเอก  ทวิช  จีนตุม 

 ๗๘๖ จาสิบเอก  ทวี  คร่ังฝา 

 ๗๘๗ จาสิบเอก  ทวี  พรหมจันทร 

 ๗๘๘ จาสิบเอก  ทวี  วรรณกุล 

 ๗๘๙ จาสิบเอก  ทวีเดช  อินทเศียร 

 ๗๙๐ จาสิบเอก  ทวีทรัพย  บุตรน้ําเพชร 

 ๗๙๑ จาสิบเอก  ทวีป  จําสนอง 

 ๗๙๒ จาสิบเอก  ทวีศักด์ิ  ตอสกุล 

 ๗๙๓ จาสิบเอก  ทองจันทร  ปงศรี 

 ๗๙๔ จาสิบเอก  ทองบุน  แดงสีออน 

 ๗๙๕ จาสิบเอก  ทองใบ  ปนหอม 

 ๗๙๖ จาสิบเอก  ทักษิณ  เถาทับนุม 

 ๗๙๗ จาสิบเอก  ทิวา  กุลภา 

 ๗๙๘ จาสิบเอก  เทพรัตน  เขียนบุตร 

 ๗๙๙ จาสิบเอก  เทวัญ  มากมี 

 ๘๐๐ จาสิบเอก  เทวา  แกวตา 

 ๘๐๑ จาสิบเอก  เทอดเกียรติ  จันคํา 

 ๘๐๒ จาสิบเอก  เทอดชัย  รักพรม 

 ๘๐๓ จาสิบเอก  เทอดศักด์ิ  แสงสัจจา 

 ๘๐๔ จาสิบเอก  ธงชัย  เกษตรนวลสกุล 

 ๘๐๕ จาสิบเอก  ธงชัย  มะลิเถาว 

 ๘๐๖ จาสิบเอก  ธงชัย  เรืองเดช 

 ๘๐๗ จาสิบเอก  ธงชัย  ฤทธิ์ทองกุล 

 ๘๐๘ จาสิบเอก  ธงชาติ  ศรีจันทรโฉม 

 ๘๐๙ จาสิบเอก  ธงไชย  ทิออน 

 ๘๑๐ จาสิบเอก  ธงศรี  บุรัตน 

 ๘๑๑ จาสิบเอก  ธนกฤต  อุนศิลป 

 ๘๑๒ จาสิบเอก  ธนเดช  ทองชะอุม 

 ๘๑๓ จาสิบเอก  ธนบดี  พุกพัก 



 หนา   ๓๕ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๑๔ จาสิบเอก  ธนปพน  สินสุข 

 ๘๑๕ จาสิบเอก  ธนพงษ  ผูกดวง 

 ๘๑๖ จาสิบเอก  ธนพัทธ  โพธิ์ประสาท 

 ๘๑๗ จาสิบเอก  ธนภัทร  ศิริธรรม 

 ๘๑๘ จาสิบเอก  ธนรัชต  เกษวัง 

 ๘๑๙ จาสิบเอก  ธนรัชต  สกุลไทย 

 ๘๒๐ จาสิบเอก  ธนา  ตรีพงษ 

 ๘๒๑ จาสิบเอก  ธนาวุฒิ  มวงทอง 

 ๘๒๒ จาสิบเอก  ธนาศักด์ิ  กองแกม 

 ๘๒๓ จาสิบเอก  ธเนศ  สุวานิช 

 ๘๒๔ จาสิบเอก  ธรรมนูญ  พุมไสว 

 ๘๒๕ จาสิบเอก  ธรรมวัฒน  แจมแจง 

 ๘๒๖ จาสิบเอก  ธรรมสรณ  วงษเกิดศรี 

 ๘๒๗ จาสิบเอก  ธราธร  ชาตะพา 

 ๘๒๘ จาสิบเอก  ธราธิป  วงคชาง 

 ๘๒๙ จาสิบเอก  ธลัช  เส็งหะพันธ 

 ๘๓๐ จาสิบเอก  ธวัช  จรูญศรีโชติ 

 ๘๓๑ จาสิบเอก  ธวัช  เชื้อเต็ง 

 ๘๓๒ จาสิบเอก  ธวัช  ศรีเงินยวง 

 ๘๓๓ จาสิบเอก  ธวัช  ศิริหลา 

 ๘๓๔ จาสิบเอก  ธวัชชัย  กล่ําสวัสด์ิ 

 ๘๓๕ จาสิบเอก  ธวัชชัย  ขํากนก 

 ๘๓๖ จาสิบเอก  ธวัชชัย  จาติเกตุ 

 ๘๓๗ จาสิบเอก  ธวัชชัย  นิ่มครุธ 

 ๘๓๘ จาสิบเอก  ธวัชชัย  พลายละหาร 

 ๘๓๙ จาสิบเอก  ธัญญา  งามคณะ 

 ๘๔๐ จาสิบเอก  ธัญญารัชต  ทัพนอย 

 ๘๔๑ จาสิบเอก  ธานินทร  บุญชวย 

 ๘๔๒ จาสิบเอก  ธานี  ชูเชิด 

 ๘๔๓ จาสิบเอก  ธานี  ยอดหลา 

 ๘๔๔ จาสิบเอก  ธํารงค  มุสิกชาต 

 ๘๔๕ จาสิบเอก  ธีรพงศ  เงินปาน 

 ๘๔๖ จาสิบเอก  ธีรพล  ไชยศล 

 ๘๔๗ จาสิบเอก  ธีระพล  เทียนประภา 

 ๘๔๘ จาสิบเอก  ธีระยุทธ  สุทธิมานัส 

 ๘๔๙ จาสิบเอก  ธีรวัฒน  ศรีทอง 

 ๘๕๐ จาสิบเอก  นคร  แกวก่ิง 

 ๘๕๑ จาสิบเอก  นคร  รุงเรือง 

 ๘๕๒ จาสิบเอก  นคร  อิ่มที่สุด 

 ๘๕๓ จาสิบเอก  นครชัย  อินทจักร 

 ๘๕๔ จาสิบเอก  นนทวัฒน  บุณยโรจนวุฒิ 

 ๘๕๕ จาสิบเอก  นพดล  จันทรทิพรักษ 

 ๘๕๖ จาสิบเอก  นพดล  ปองกัน 

 ๘๕๗ จาสิบเอก  นพดล  ฤทธิ์เลิศ 

 ๘๕๘ จาสิบเอก  นพดล  ศรีเดช 

 ๘๕๙ จาสิบเอก  นพประพล  แกวอาสา 

 ๘๖๐ จาสิบเอก  นพพร  กรมสุริยศักด์ิ 

 ๘๖๑ จาสิบเอก  นพพร  วรภาพ 

 ๘๖๒ จาสิบเอก  นพพล  ใจบุญ 

 ๘๖๓ จาสิบเอก  นพรัตน  เกษร 

 ๘๖๔ จาสิบเอก  นพฤทธิ์  จันทระ 

 ๘๖๕ จาสิบเอก  นรานนท  สุขสด 



 หนา   ๓๖ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๖๖ จาสิบเอก  นราวิชญ  แกวมะณีย 

 ๘๖๗ จาสิบเอก  นรินทร  เหมือนเจ็ดร้ิว 

 ๘๖๘ จาสิบเอก  นอย  สวนโนลี 

 ๘๖๙ จาสิบเอก  นอย  อานดอน 

 ๘๗๐ จาสิบเอก  นันทวุฒิ  การลุ 

 ๘๗๑ จาสิบเอก  นิกร  คะสูงเนิน 

 ๘๗๒ จาสิบเอก  นิกร  ทองใบ 

 ๘๗๓ จาสิบเอก  นิคม  ขาวจัตุรัส 

 ๘๗๔ จาสิบเอก  นิคม  บุญวาสนา 

 ๘๗๕ จาสิบเอก  นิคม  ศรีทองแสง 

 ๘๗๖ จาสิบเอก  นิคม  สุวรรณ 

 ๘๗๗ จาสิบเอก  นิคม  อิสสอาด 

 ๘๗๘ จาสิบเอก  นิชพัฒน  ใจบุญ 

 ๘๗๙ จาสิบเอก  นิพนธ  คงดีจรเข 

 ๘๘๐ จาสิบเอก  นิพนธ  นาโสก 

 ๘๘๑ จาสิบเอก  นิพนธ  วงษสุกรม 

 ๘๘๒ จาสิบเอก  นิมิตร  เส็งเมือง 

 ๘๘๓ จาสิบเอก  นิยม  วรรณสุข 

 ๘๘๔ จาสิบเอก  นิสัย  ชัยสนิท 

 ๘๘๕ จาสิบเอก  นุกูล  ฉิมพาลี 

 ๘๘๖ จาสิบเอก  นุกูล  สุขเข 

 ๘๘๗ จาสิบเอก  บรรจง  วิถี 

 ๘๘๘ จาสิบเอก  บรรเจิด  เต็มดี 

 ๘๘๙ จาสิบเอก  บรรเจิด  เริงเกษตรกิจ 

 ๘๙๐ จาสิบเอก  บรรฑูรย  อยูคง 

 ๘๙๑ จาสิบเอก  บรรณกฤษฎิ์  กาญจนทัต 

 ๘๙๒ จาสิบเอก  บรรพต  สวัสดี 

 ๘๙๓ จาสิบเอก  บรรพต  แสงวิเชียร 

 ๘๙๔ จาสิบเอก  บรรยง  พุทธา 

 ๘๙๕ จาสิบเอก  บรรลือ  เลือดขุนทด 

 ๘๙๖ จาสิบเอก  บรรลือศักด์ิ  พยัคฆชนม 

 ๘๙๗ จาสิบเอก  บวรชย  เย่ียมพินิต 

 ๘๙๘ จาสิบเอก  บัญชา  ชัยวันดี 

 ๘๙๙ จาสิบเอก  บัญชา  สุวรรณชาติ 

 ๙๐๐ จาสิบเอก  บัณฑิต  แกนสาร 

 ๙๐๑ จาสิบเอก  บัณฑิต  ราชเจริญ 

 ๙๐๒ จาสิบเอก  บัณฑิต  ร่ืนสุคนธ 

 ๙๐๓ จาสิบเอก  บานเย็น  ขันธวุฒิ 

 ๙๐๔ จาสิบเอก  บําเพ็ญ  พงษพันธ 

 ๙๐๕ จาสิบเอก  บํารุง  มีอนันต 

 ๙๐๖ จาสิบเอก  บุญงาม  จันทรชิต 

 ๙๐๗ จาสิบเอก  บุญชวย  กาศโอสถ 

 ๙๐๘ จาสิบเอก  บุญชวย  ดีเผือก 

 ๙๐๙ จาสิบเอก  บุญชัย  ประเสริฐศรีชล 

 ๙๑๐ จาสิบเอก  บุญถิร  แสงกอง 

 ๙๑๑ จาสิบเอก  บุญธรรม  แสนอุบล 

 ๙๑๒ จาสิบเอก  บุญนํา  สุวรรณการ 

 ๙๑๓ จาสิบเอก  บุญรวม  ทรัพยถนอม 

 ๙๑๔ จาสิบเอก  บุญรวม  พรรแกว 

 ๙๑๕ จาสิบเอก  บุญลือ  รวงผึ้ง 

 ๙๑๖ จาสิบเอก  บุญเลิศ  โพธิ์สันเทียะ 

 ๙๑๗ จาสิบเอก  บุญเลิศ  มวงจินดา 



 หนา   ๓๗ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๑๘ จาสิบเอก  บุญเวียน  แกวมุกดา 

 ๙๑๙ จาสิบเอก  บุญศรี  โอปาก 

 ๙๒๐ จาสิบเอก  บุญศิลป  แหมไธสง 

 ๙๒๑ จาสิบเอก  บุญเสริม  หอมย่ิง 

 ๙๒๒ จาสิบเอก  บุญหนา  พลรัตน 

 ๙๒๓ จาสิบเอก  เบญจะ  หอมพิกุล 

 ๙๒๔ จาสิบเอก  ปกาศิต  พุมศรีนิล 

 ๙๒๕ จาสิบเอก  ปฏิภาณ  กิมะพงษ 

 ๙๒๖ จาสิบเอก  ปฏิวัติ  เปลี่ยนขํา 

 ๙๒๗ จาสิบเอก  ปติยุทธ  ชุมชาติ 

 ๙๒๘ จาสิบเอก  ปนิตย  จักรพล 

 ๙๒๙ จาสิบเอก  ประกาศฐ  อันพาพรม 

 ๙๓๐ จาสิบเอก  ประกาษิต  โกพลรัตน 

 ๙๓๑ จาสิบเอก  ประกิจ  เจริญภักตร 

 ๙๓๒ จาสิบเอก  ประจง  สารราษฎร 

 ๙๓๓ จาสิบเอก  ประจักษ  กองเกาะ 

 ๙๓๔ จาสิบเอก  ประดิษฐ  ไชยวงควัฒน 

 ๙๓๕ จาสิบเอก  ประดิษฐ  เสระทอง 

 ๙๓๖ จาสิบเอก  ประทีป  เรืองฤทธิ์ 

 ๙๓๗ จาสิบเอก  ประทีป  ลองเพ็ง 

 ๙๓๘ จาสิบเอก  ประทีป  ศรีทอง 

 ๙๓๙ จาสิบเอก  ประทีป  อินทะนนท 

 ๙๔๐ จาสิบเอก  ประทีป  เอี่ยมสะอาด 

 ๙๔๑ จาสิบเอก  ประพล  เกิดปน 

 ๙๔๒ จาสิบเอก  ประไพ  ทองแยม 

 ๙๔๓ จาสิบเอก  ประภาส  จันทรคํา 

 ๙๔๔ จาสิบเอก  ประภาส  นาจําเริญ 

 ๙๔๕ จาสิบเอก  ประภาส  ปอกต้ือ 

 ๙๔๖ จาสิบเอก  ประภาส  วิชายะ 

 ๙๔๗ จาสิบเอก  ประมง  โมงปราณีต 

 ๙๔๘ จาสิบเอก  ประมวล  ซ่ือสัตย 

 ๙๔๙ จาสิบเอก  ประยงคยุทธ  สุขพัฒธี 

 ๙๕๐ จาสิบเอก  ประยุทธ  ทั่งทองมะดัน 

 ๙๕๑ จาสิบเอก  ประยุทธ  ยอดมา 

 ๙๕๒ จาสิบเอก  ประยุทธ  วงศศิธร 

 ๙๕๓ จาสิบเอก  ประยูร  จูเผื่อน 

 ๙๕๔ จาสิบเอก  ประยูร  เรียงทองหลาง 

 ๙๕๕ จาสิบเอก  ประลัมย  ตุงคะศิริ 

 ๙๕๖ จาสิบเอก  ประสงค  คุณกําจร 

 ๙๕๗ จาสิบเอก  ประสาทพร  พันโกฏิ 

 ๙๕๘ จาสิบเอก  ประสิทธิ์  ทาแกง 

 ๙๕๙ จาสิบเอก  ประสิทธิ์  พิมพดี 

 ๙๖๐ จาสิบเอก  ประสิทธิ์  มูลหลา 

 ๙๖๑ จาสิบเอก  ประเสริฐ  จันทราช 

 ๙๖๒ จาสิบเอก  ประเสริฐ  ชวนะสุพิชญ 

 ๙๖๓ จาสิบเอก  ประเสริฐ  มังกรทอง 

 ๙๖๔ จาสิบเอก  ประเสริฐ  วงศวิเคราะห 

 ๙๖๕ จาสิบเอก  ประหยัด  โพธิ์ศรี 

 ๙๖๖ จาสิบเอก  ประหยัด  วรตาย 

 ๙๖๗ จาสิบเอก  ปรัชญา  ยอดเพชร 

 ๙๖๘ จาสิบเอก  ปราโมท  แกวกัลยา 

 ๙๖๙ จาสิบเอก  ปราโมทย  กกเลี่ยม 



 หนา   ๓๘ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๗๐ จาสิบเอก  ปราโมทย  แจะไธสง 

 ๙๗๑ จาสิบเอก  ปราโมทย  เติมลาภ 

 ๙๗๒ จาสิบเอก  ปราโมทย  อินทรพิทักษ 

 ๙๗๓ จาสิบเอก  ปราศรัย  วงคแกว 

 ๙๗๔ จาสิบเอก  ปริญญา  รวดเร็ว 

 ๙๗๕ จาสิบเอก  ปริญญา  วุฒิปรีชากุล 

 ๙๗๖ จาสิบเอก  ปรีชา  เชียงภูกอ 

 ๙๗๗ จาสิบเอก  ปรีชา  สังขเงิน 

 ๙๗๘ จาสิบเอก  ปรีดา  เกตุมณี 

 ๙๗๙ จาสิบเอก  ปรีดา  บุตทะสุ 

 ๙๘๐ จาสิบเอก  ปรีดี  โลนุช 

 ๙๘๑ จาสิบเอก  ปญญา  แกวพันเดิม 

 ๙๘๒ จาสิบเอก  ปญญา  เฉลิมดิษฐ 

 ๙๘๓ จาสิบเอก  ปญญา  นาบุญ 

 ๙๘๔ จาสิบเอก  ปญญา  สุพลดี 

 ๙๘๕ จาสิบเอก  ปานทอง  สมมณี 

 ๙๘๖ จาสิบเอก  ปนพร  สิริเกื้อกูลชัย 

 ๙๘๗ จาสิบเอก  ผจญ  จินะสี 

 ๙๘๘ จาสิบเอก  ผจญ  หนูทอง 

 ๙๘๙ จาสิบเอก  ผิน  ปงสุแสน 

 ๙๙๐ จาสิบเอก  พงครัก  สงเคราะห 

 ๙๙๑ จาสิบเอก  พงศปณต  ระวังภัย 

 ๙๙๒ จาสิบเอก  พงษเทพ  สุวรรณโสภา 

 ๙๙๓ จาสิบเอก  พงษพันธุ  สรอยระยาแกว 

 ๙๙๔ จาสิบเอก  พงษศักด์ิ  กัณหา 

 ๙๙๕ จาสิบเอก  พงษศักด์ิ  แกวมั่น 

 ๙๙๖ จาสิบเอก  พงษศักด์ิ  ศรีวงคอุดมสิน 

 ๙๙๗ จาสิบเอก  พงษศักด์ิ  สุขรมณ 

 ๙๙๘ จาสิบเอก  พงษสวัสด์ิ  สุคนธชาติ 

 ๙๙๙ จาสิบเอก  พงษสันต  โชติกะเสถียร 

 ๑๐๐๐ จาสิบเอก  พงษสันต 

  โสมเกษตรินทร 

 ๑๐๐๑ จาสิบเอก  พจนารถ  บุญหนัก 

 ๑๐๐๒ จาสิบเอก  พจน  ทาวฬา 

 ๑๐๐๓ จาสิบเอก  พนธกร  ขุนดอนมะแสง 

 ๑๐๐๔ จาสิบเอก  พนม  หวยเรไร 

 ๑๐๐๕ จาสิบเอก  พยุงศักด์ิ  โสตะทวิ 

 ๑๐๐๖ จาสิบเอก  พยุห  สวางโคกกรวด 

 ๑๐๐๗ จาสิบเอก  พรชัย  จีนะ 

 ๑๐๐๘ จาสิบเอก  พรชัย  ทุมทอง 

 ๑๐๐๙ จาสิบเอก  พรชัย  สิงหนาถ 

 ๑๐๑๐ จาสิบเอก  พรณรงค  พรรณรัตน 

 ๑๐๑๑ จาสิบเอก  พรเทพ  บาลี 

 ๑๐๑๒ จาสิบเอก  พรพิทักษ  กุลงามกิ่ม 

 ๑๐๑๓ จาสิบเอก  พรมเพชร  จันทะวัง 

 ๑๐๑๔ จาสิบเอก  พรเลิศ  ทองแยม 

 ๑๐๑๕ จาสิบเอก  พรศักด์ิ  ใจเปรียว 

 ๑๐๑๖ จาสิบเอก  พฤทธิ์  แกวกลัด 

 ๑๐๑๗ จาสิบเอก  พันศักด์ิ  สัมฤทธิ์ 

 ๑๐๑๘ จาสิบเอก  พานิชย  นามกา 

 ๑๐๑๙ จาสิบเอก  พิชัย  หมื่นทวงศ 

 ๑๐๒๐ จาสิบเอก  พิชิต  ชาญเชี่ยว 



 หนา   ๓๙ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๒๑ จาสิบเอก  พิชิต  อินทรประสิทธิ์ 

 ๑๐๒๒ จาสิบเอก  พิชิต  อึ้งสวัสด์ิ 

 ๑๐๒๓ จาสิบเอก  พิเชษฐ  โคนกระโทก 

 ๑๐๒๔ จาสิบเอก  พิเชษฐ  เรืองทุม 

 ๑๐๒๕ จาสิบเอก  พิเชษฐ  ถาวรนุรักษ 

 ๑๐๒๖ จาสิบเอก  พิเชษฐ  ธรรมโชติ 

 ๑๐๒๗ จาสิบเอก  พิฑูรย  เนตรตุม 

 ๑๐๒๘ จาสิบเอก  พิณ  เงินโพธิ์ 

 ๑๐๒๙ จาสิบเอก  พิทยา  สุขกรณ 

 ๑๐๓๐ จาสิบเอก  พิทักษ  แกวบุญเรือง 

 ๑๐๓๑ จาสิบเอก  พิทักษ  ปรียานุภาพ 

 ๑๐๓๒ จาสิบเอก  พิทักษ  พิเคราะงาม 

 ๑๐๓๓ จาสิบเอก  พิทักษ  วงษมามี 

 ๑๐๓๔ จาสิบเอก  พิทักษ 

  สุริยะสุขประเสริฐ 

 ๑๐๓๕ จาสิบเอก  พิทักษพล  สุพรรณเภสัช 

 ๑๐๓๖ จาสิบเอก  พินิจ  เพชรไทย 

 ๑๐๓๗ จาสิบเอก  พินิจ 

  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 

 ๑๐๓๘ จาสิบเอก  พิริยะ  วิเชียร 

 ๑๐๓๙ จาสิบเอก  พิสิฏฐ  กลัสสุขวัฒน 

 ๑๐๔๐ จาสิบเอก  พีรยุทธ  ฉายอรุณ 

 ๑๐๔๑ จาสิบเอก  พีระพงษ  โคตรศรีเมือง 

 ๑๐๔๒ จาสิบเอก  พีระพร  จําปา 

 ๑๐๔๓ จาสิบเอก  พีรานุวัฒน  กาวิน 

 ๑๐๔๔ จาสิบเอก  พูนศักด์ิ  บัวขจร 

 ๑๐๔๕ จาสิบเอก  พูลศักด์ิ  แสงอรุณ 

 ๑๐๔๖ จาสิบเอก  ไพฑูรย  จุลสม 

 ๑๐๔๗ จาสิบเอก  ไพฑูรย  ชุนดี 

 ๑๐๔๘ จาสิบเอก  ไพฑูรย  สิงหเจริญ 

 ๑๐๔๙ จาสิบเอก  ไพฑูล  ทรงวัฒนา 

 ๑๐๕๐ จาสิบเอก  ไพทูน  บัวสด 

 ๑๐๕๑ จาสิบเอก  ไพบูรณ  จันทรเพชร 

 ๑๐๕๒ จาสิบเอก  ไพบูลย  นวนสําลี 

 ๑๐๕๓ จาสิบเอก  ไพบูลย  บินอารีย 

 ๑๐๕๔ จาสิบเอก  ไพบูลย  ฟกแฟง 

 ๑๐๕๕ จาสิบเอก  ไพรวัลย  สังขวรรณ 

 ๑๐๕๖ จาสิบเอก  ไพรัช  ทองทาสี 

 ๑๐๕๗ จาสิบเอก  ไพรัตน  กสิผล 

 ๑๐๕๘ จาสิบเอก  ไพรัตน  รอดศิริ 

 ๑๐๕๙ จาสิบเอก  ไพโรจน  มาลัยกรอง 

 ๑๐๖๐ จาสิบเอก  ไพโรจน  เอมสมบุญ 

 ๑๐๖๑ จาสิบเอก  ไพศาล  ปานาพุฒ 

 ๑๐๖๒ จาสิบเอก  ไพอุดม  มีสวนนิล 

 ๑๐๖๓ จาสิบเอก  ภมร  ขาวขํา 

 ๑๐๖๔ จาสิบเอก  ภักด์ิ  เครือมา 

 ๑๐๖๕ จาสิบเอก  ภาคี  เข็มกลัด 

 ๑๐๖๖ จาสิบเอก  ภาณุรุจ  หงษเวียงจันทร 

 ๑๐๖๗ จาสิบเอก  ภาณุวัตร  รูปทอง 

 ๑๐๖๘ จาสิบเอก  ภาปกรณ  ถ่ินชีลอง 

 ๑๐๖๙ จาสิบเอก  ภาษิต  ภวคาเจริญ 

 ๑๐๗๐ จาสิบเอก  ภาสกร  ไชยโพธิ์งาม 



 หนา   ๔๐ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๗๑ จาสิบเอก  ภิรมย  บุญลือ 

 ๑๐๗๒ จาสิบเอก  ภูมิ  แพทยกิจ 

 ๑๐๗๓ จาสิบเอก  ภูวนารถ  ทิศกระโทก 

 ๑๐๗๔ จาสิบเอก  ภูษิต  รุงศรี 

 ๑๐๗๕ จาสิบเอก  มงคล  กิมรอด 

 ๑๐๗๖ จาสิบเอก  มงคล  จอมสําโรง 

 ๑๐๗๗ จาสิบเอก  มงคล  ทองย่ิง 

 ๑๐๗๘ จาสิบเอก  มงคล  นลิศิริ 

 ๑๐๗๙ จาสิบเอก  มงคล  แปลนนาค 

 ๑๐๘๐ จาสิบเอก  มงคล  สวนสวรรค 

 ๑๐๘๑ จาสิบเอก  มงคล  อํานาจเจริญ 

 ๑๐๘๒ จาสิบเอก  มณเฑียร  คุมรักษ 

 ๑๐๘๓ จาสิบเอก  มณี  จันทรดี 

 ๑๐๘๔ จาสิบเอก  มนตรี  ชายสา 

 ๑๐๘๕ จาสิบเอก  มนตรี  ทาลาด 

 ๑๐๘๖ จาสิบเอก  มนตรี  หงษเวียงจันทร 

 ๑๐๘๗ จาสิบเอก  มนัส  แผผล 

 ๑๐๘๘ จาสิบเอก  มนัส  สูตรประจันทร 

 ๑๐๘๙ จาสิบเอก  มนัสพง  บูรณเจริญ 

 ๑๐๙๐ จาสิบเอก  มนู  หนูเปย 

 ๑๐๙๑ จาสิบเอก  มรุพงศ  เทศวิศาล 

 ๑๐๙๒ จาสิบเอก  มลรัตน  วงษพนัส 

 ๑๐๙๓ จาสิบเอก  มานพ  โชวสูงเนิน 

 ๑๐๙๔ จาสิบเอก  มานพ  ประสิทธิคร 

 ๑๐๙๕ จาสิบเอก  มานพ  พรหมพิทักษ 

 ๑๐๙๖ จาสิบเอก  มานพ  ภูมณี 

 ๑๐๙๗ จาสิบเอก  มานพ  หนูจาแสง 

 ๑๐๙๘ จาสิบเอก  มานะ  กมลธง 

 ๑๐๙๙ จาสิบเอก  มานะ  คําเงิน 

 ๑๑๐๐ จาสิบเอก  มานะ  เนื้อนาค 

 ๑๑๐๑ จาสิบเอก  มานะ  บัวงาม 

 ๑๑๐๒ จาสิบเอก  มานัส  วิสัย 

 ๑๑๐๓ จาสิบเอก  มานิต  ทองเติม 

 ๑๑๐๔ จาสิบเอก  มานิตย  ชัยยะ 

 ๑๑๐๕ จาสิบเอก  มานิตย  ทํางาน 

 ๑๑๐๖ จาสิบเอก  มานิตย  สงวนรัตน 

 ๑๑๐๗ จาสิบเอก  มาโนช  หรัถยา 

 ๑๑๐๘ จาสิบเอก  มาโนชญ  ชุนงาม 

 ๑๑๐๙ จาสิบเอก  มาโนด  กันยา 

 ๑๑๑๐ จาสิบเอก  มาโนท  ชมศรี 

 ๑๑๑๑ จาสิบเอก  มารยาท  กรองกลางดอน 

 ๑๑๑๒ จาสิบเอก  มุณี  ทองดี 

 ๑๑๑๓ จาสิบเอก  ยงยุทธ  ตันเสียงสม 

 ๑๑๑๔ จาสิบเอก  ยงยุทธ  ธรรมปรีดี 

 ๑๑๑๕ จาสิบเอก  ยงยุทธ  มังกรกิม 

 ๑๑๑๖ จาสิบเอก  ยรรยง  กกไธสง 

 ๑๑๑๗ จาสิบเอก  ยรรยงค  หงษสูง 

 ๑๑๑๘ จาสิบเอก  ยุคล  ทองประเสริฐ 

 ๑๑๑๙ จาสิบเอก  ยุทธเกียรติ  กลัดทอง 

 ๑๑๒๐ จาสิบเอก  ยุทธชัย  เดชบุญ 

 ๑๑๒๑ จาสิบเอก  ยุทธชัย  ทองสิน 

 ๑๑๒๒ จาสิบเอก  ยุทธชัย  วันเปลี่ยนสี 



 หนา   ๔๑ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๑๒๓ จาสิบเอก  ยุทธเชนทร  วงษเจริญ 

 ๑๑๒๔ จาสิบเอก  ยุทธนา  กาละพัฒน 

 ๑๑๒๕ จาสิบเอก  ยุทธนา  ชูประเสริฐ 

 ๑๑๒๖ จาสิบเอก  ยุทธนา  ผาเจริญ 

 ๑๑๒๗ จาสิบเอก  ยุทธนา  สดีเดช 

 ๑๑๒๘ จาสิบเอก  ยุทธภูมิ  สูติสงค 

 ๑๑๒๙ จาสิบเอก  รณภพ  เพิ่มทรัพย 

 ๑๑๓๐ จาสิบเอก  ระนอง  ก้ัวพิสมัย 

 ๑๑๓๑ จาสิบเอก  รังสยา  เครือสวัสด์ิ 

 ๑๑๓๒ จาสิบเอก  รังสรรค  ชูสุวรรณ 

 ๑๑๓๓ จาสิบเอก  รังสรรค  ประเสริฐสุข 

 ๑๑๓๔ จาสิบเอก  รังสรรค  สิทธิภาพ 

 ๑๑๓๕ จาสิบเอก  รัฐฐา  ขันธรักษ 

 ๑๑๓๖ จาสิบเอก  รัฐพงษ  วงศอามาตย 

 ๑๑๓๗ จาสิบเอก  รัฐพล  งามแสง 

 ๑๑๓๘ จาสิบเอก  รัฐพล  รัตนบานกรวย 

 ๑๑๓๙ จาสิบเอก  รัตนชาติ  คงเพ็ชรศักด์ิ 

 ๑๑๔๐ จาสิบเอก  รัตนศักด์ิ  ศรีวงศสุข 

 ๑๑๔๑ จาสิบเอก  รัษฎากร  มานะตอ 

 ๑๑๔๒ จาสิบเอก  ราชพงศ  สีทองนาค 

 ๑๑๔๓ จาสิบเอก  ราชันย  ขันทธรรม 

 ๑๑๔๔ จาสิบเอก  ราวิน  เปรินทร 

 ๑๑๔๕ จาสิบเอก  รุงตะวัน  ครุฑแกว 

 ๑๑๔๖ จาสิบเอก  รุงเรือง  อุนเรือน 

 ๑๑๔๗ จาสิบเอก  รุงโรจน  บุญรอด 

 ๑๑๔๘ จาสิบเอก  รุงโรจน  หีบแกว 

 ๑๑๔๙ จาสิบเอก  รุงฤทธิ  ศรีทอง 

 ๑๑๕๐ จาสิบเอก  รุจน  แกนพิทักษ 

 ๑๑๕๑ จาสิบเอก  เรวัต  มหัทธนสาร 

 ๑๑๕๒ จาสิบเอก  เรืองวิทย  ทองประเสริฐ 

 ๑๑๕๓ จาสิบเอก  โรจนะ  สิงหวรรณุรัตน 

 ๑๑๕๔ จาสิบเอก  โรม  ภุมาเกรียว 

 ๑๑๕๕ จาสิบเอก  โรมฤทธิ์  บุญเหลือ 

 ๑๑๕๖ จาสิบเอก  ฤทธิรงค  คงชีพ 

 ๑๑๕๗ จาสิบเอก  ฤาชัย  ไตรยสุทธิ์ 

 ๑๑๕๘ จาสิบเอก  ลวน  พวงจําป 

 ๑๑๕๙ จาสิบเอก  เล็ก  สุดพล 

 ๑๑๖๐ จาสิบเอก  เลิศชาย  ทับทิมทอง 

 ๑๑๖๑ จาสิบเอก  เลิศศักด์ิ  สาระรมย 

 ๑๑๖๒ จาสิบเอก  วรเชษฐ  มิฆเนตร 

 ๑๑๖๓ จาสิบเอก  วรพงศพัฒน  ตันสุพล 

 ๑๑๖๔ จาสิบเอก  วรพจน  ถึกไทย 

 ๑๑๖๕ จาสิบเอก  วรพจน  นิพัทธกุศล 

 ๑๑๖๖ จาสิบเอก  วรพันธุ  เนื่องลี 

 ๑๑๖๗ จาสิบเอก  วรยศ  วิริยะ 

 ๑๑๖๘ จาสิบเอก  วรรษิษฐ  วิเศษดี 

 ๑๑๖๙ จาสิบเอก  วรัญ  สรางยศ 

 ๑๑๗๐ จาสิบเอก  วรากร  นิติศักด์ิ 

 ๑๑๗๑ จาสิบเอก  วสันต  รอดจันทร 

 ๑๑๗๒ จาสิบเอก  วสันต  ศรีทองสุข 

 ๑๑๗๓ จาสิบเอก  วสุ  เจกะโพธิ์ 

 ๑๑๗๔ จาสิบเอก  วะสณ  ดวงเดช 



 หนา   ๔๒ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๑๗๕ จาสิบเอก  วัชรา  แสนบุญมี 

 ๑๑๗๖ จาสิบเอก  วัชรินทร  ธวัชไชย 

 ๑๑๗๗ จาสิบเอก  วัชรินทร  รุงแพน 

 ๑๑๗๘ จาสิบเอก  วัฒนะ  พูลสมบัติ 

 ๑๑๗๙ จาสิบเอก  วัฒนา  เจริญย่ิง 

 ๑๑๘๐ จาสิบเอก  วันชัย  คําใส 

 ๑๑๘๑ จาสิบเอก  วันชัย  เจริญศิลป 

 ๑๑๘๒ จาสิบเอก  วันชัย  พลอยนัด 

 ๑๑๘๓ จาสิบเอก  วันชัย  พวงพุฒ 

 ๑๑๘๔ จาสิบเอก  วันชัย  รอดพันธุ 

 ๑๑๘๕ จาสิบเอก  วันนะ  ออนโพธิ์ชา 

 ๑๑๘๖ จาสิบเอก  วันพจน  นนธิ 

 ๑๑๘๗ จาสิบเอก  วัลลภ  พบจันอัด 

 ๑๑๘๘ จาสิบเอก  วัลลภ  วิริยะ 

 ๑๑๘๙ จาสิบเอก  วัลลภ  สอนทะโม 

 ๑๑๙๐ จาสิบเอก  วิจารณ  นาคสนิท 

 ๑๑๙๑ จาสิบเอก  วิชัย  ธรรมดา 

 ๑๑๙๒ จาสิบเอก  วิชัย  ภูทอง 

 ๑๑๙๓ จาสิบเอก  วิชัย  ลอมสุขา 

 ๑๑๙๔ จาสิบเอก  วิชัย  วชิรเดโชชัย 

 ๑๑๙๕ จาสิบเอก  วิชัย  วิทาทาน 

 ๑๑๙๖ จาสิบเอก  วิชัย  แสงโสด 

 ๑๑๙๗ จาสิบเอก  วิชาญ  โตย่ิง 

 ๑๑๙๘ จาสิบเอก  วิชาญ  มากตาย 

 ๑๑๙๙ จาสิบเอก  วิชาญ  โรจนณรงค 

 ๑๒๐๐ จาสิบเอก  วิชาญ  สวางอารมณ 

 ๑๒๐๑ จาสิบเอก  วิเชษฐ  บัวปน 

 ๑๒๐๒ จาสิบเอก  วิเชียร  ขําสําเภา 

 ๑๒๐๓ จาสิบเอก  วิเชียร  เคารพ 

 ๑๒๐๔ จาสิบเอก  วิทยา  คุมฉายา 

 ๑๒๐๕ จาสิบเอก  วิทยา  ชาวนาน 

 ๑๒๐๖ จาสิบเอก  วิทยา  เปาอินทร 

 ๑๒๐๗ จาสิบเอก  วิทยา  โพธิ์ทอง 

 ๑๒๐๘ จาสิบเอก  วิทยา  วงศชาลี 

 ๑๒๐๙ จาสิบเอก  วิทวัส  วิจารณวงษ 

 ๑๒๑๐ จาสิบเอก  วิทูรย  วงศชัยธง 

 ๑๒๑๑ จาสิบเอก  วิทูลย  กอบทรัพยากร 

 ๑๒๑๒ จาสิบเอก  วินัย  กอบุญ 

 ๑๒๑๓ จาสิบเอก  วินัย  ทองฉิม 

 ๑๒๑๔ จาสิบเอก  วินัย  อินทนะ 

 ๑๒๑๕ จาสิบเอก  วิบุลย  ลิมปสวัสด์ิ 

 ๑๒๑๖ จาสิบเอก  วิมล  นิลละออ 

 ๑๒๑๗ จาสิบเอก  วิรพล  อุดมรัชรีสาร 

 ๑๒๑๘ จาสิบเอก  วิรัช  ศรีคงคา 

 ๑๒๑๙ จาสิบเอก  วิรัช  สมแสง 

 ๑๒๒๐ จาสิบเอก  วิรัตน  นิ่มละออง 

 ๑๒๒๑ จาสิบเอก  วิรัตน  ปจจัยโค 

 ๑๒๒๒ จาสิบเอก  วิรัติ  สินสราง 

 ๑๒๒๓ จาสิบเอก  วิริยะ  สินสุวรรณ 

 ๑๒๒๔ จาสิบเอก  วิโรจน  ใจมุง 

 ๑๒๒๕ จาสิบเอก  วิโรจน  ชินวัฒนา 

 ๑๒๒๖ จาสิบเอก  วิโรจน  บุญชด 



 หนา   ๔๓ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๒๒๗ จาสิบเอก  วิศาล  แสงสม 

 ๑๒๒๘ จาสิบเอก  วิษณุ  วิศวชาติกุล 

 ๑๒๒๙ จาสิบเอก  วิหค  แข็งธัญญกิจ 

 ๑๒๓๐ จาสิบเอก  วีรเทพ  ชิดพรมราช 

 ๑๒๓๑ จาสิบเอก  วีรพงษ  พรรณไวย 

 ๑๒๓๒ จาสิบเอก  วีรพงษ  โมงปราณีต 

 ๑๒๓๓ จาสิบเอก  วีรพล  ตนกลาย 

 ๑๒๓๔ จาสิบเอก  วีรยุทธ  สุนทรโกมล 

 ๑๒๓๕ จาสิบเอก  วีรศักด์ิ  ศีลรักษา 

 ๑๒๓๖ จาสิบเอก  วีระ  ถาดมุข 

 ๑๒๓๗ จาสิบเอก  วีระชัย  เรืองวิลัย 

 ๑๒๓๘ จาสิบเอก  วีระเดช  เขียวระยับ 

 ๑๒๓๙ จาสิบเอก  วีระพงษ  แอนปญญา 

 ๑๒๔๐ จาสิบเอก  วีระพล  ทองกลม 

 ๑๒๔๑ จาสิบเอก  วีระพล  อารีรมย 

 ๑๒๔๒ จาสิบเอก  วีระยุทธ  ชัยบุรินทร 

 ๑๒๔๓ จาสิบเอก  วีระยุทธ  กรรณแกว 

 ๑๒๔๔ จาสิบเอก  วีระศักด์ิ  พอเมือง 

 ๑๒๔๕ จาสิบเอก  วีรายุทธ  พงษศรีธัญธนา 

 ๑๒๔๖ จาสิบเอก  วุฒิ  แฝงดานกลาง 

 ๑๒๔๗ จาสิบเอก  วุฒิชัย  ทาวะรัตน 

 ๑๒๔๘ จาสิบเอก  วุฒิพงษ  สิทธิเวช 

 ๑๒๔๙ จาสิบเอก  ไวฑูรย  ย้ิมถนอม 

 ๑๒๕๐ จาสิบเอก  ศรนพ  พูลนิล 

 ๑๒๕๑ จาสิบเอก  ศรวง  เหล็กคม 

 ๑๒๕๒ จาสิบเอก  ศรายุทธ  ดาวเรือง 

 ๑๒๕๓ จาสิบเอก  ศรายุธ  หงษทอง 

 ๑๒๕๔ จาสิบเอก  ศราวุธ  สืบวงศคลาย 

 ๑๒๕๕ จาสิบเอก  ศรีจันทร  หมั่นสมบัติ 

 ๑๒๕๖ จาสิบเอก  ศักด์ิ  พุทธศรี 

 ๑๒๕๗ จาสิบเอก  ศักด์ิชาย  สิงหธงยาม 

 ๑๒๕๘ จาสิบเอก  ศักด์ิณรงค  แกนสาร 

 ๑๒๕๙ จาสิบเอก  ศักด์ิดา  แสงสุวรรณ 

 ๑๒๖๐ จาสิบเอก  ศักด์ิเมธา  บุญรอด 

 ๑๒๖๑ จาสิบเอก  ศักด์ิสิทธิ์  แกวเมือง 

 ๑๒๖๒ จาสิบเอก  ศักด์ิสิทธิ์  วงศตะลา 

 ๑๒๖๓ จาสิบเอก  ศิริ  อาจเดช 

 ๑๒๖๔ จาสิบเอก  ศิริคุณ  เพ็งพา 

 ๑๒๖๕ จาสิบเอก  ศิริชัย  วงศประสิทธิ์ 

 ๑๒๖๖ จาสิบเอก  ศิริชัย  สังขนุช 

 ๑๒๖๗ จาสิบเอก  ศิริพงษ 

  เสนีวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๑๒๖๘ จาสิบเอก  ศิริมงคล  มีไผขอ 

 ๑๒๖๙ จาสิบเอก  ศิริวัฒน  อุดขาว 

 ๑๒๗๐ จาสิบเอก  ศิริสัมพันธ  ฤาชากรณ 

 ๑๒๗๑ จาสิบเอก  ศิวะ  สังขเจริญ 

 ๑๒๗๒ จาสิบเอก  ศุภชัย  บุญสม 

 ๑๒๗๓ จาสิบเอก  ศุภชัย  ยาพิลา 

 ๑๒๗๔ จาสิบเอก  ศุภโชค  ชูสงฆ 

 ๑๒๗๕ จาสิบเอก  ศุภสิทธิ์  ประสิทธิผล 

 ๑๒๗๖ จาสิบเอก  เศกสรร  ทองมูลไพร 

 ๑๒๗๗ จาสิบเอก  เศกสันต์ิ  ยะจา 



 หนา   ๔๔ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๒๗๘ จาสิบเอก  สกรณ  อินทรอักษร 

 ๑๒๗๙ จาสิบเอก  สงกรานต  นาเมือง 

 ๑๒๘๐ จาสิบเอก  สงกรานต  โลหะภากร 

 ๑๒๘๑ จาสิบเอก  สงวน  ทาซาย 

 ๑๒๘๒ จาสิบเอก  สงวน  พวงโลก 

 ๑๒๘๓ จาสิบเอก  สถาพร  สังขวร 

 ๑๒๘๔ จาสิบเอก  สถิต  พืชเพียร 

 ๑๒๘๕ จาสิบเอก  สถิตย  โลกนิมิตร 

 ๑๒๘๖ จาสิบเอก  สนธิ  วิชัยกูล 

 ๑๒๘๗ จาสิบเอก  สนอง  เจิมขุนทด 

 ๑๒๘๘ จาสิบเอก  สนั่น  ฉายขุนทด 

 ๑๒๘๙ จาสิบเอก  สนั่น  ตันนอก 

 ๑๒๙๐ จาสิบเอก  สมกิจ  สีงาม 

 ๑๒๙๑ จาสิบเอก  สมเกียรติ  เง่ือนตะคุ 

 ๑๒๙๒ จาสิบเอก  สมเกียรติ  จันทรเพ็ญ 

 ๑๒๙๓ จาสิบเอก  สมเกียรติ  ใจสงัด 

 ๑๒๙๔ จาสิบเอก  สมเกียรติ  เดชกระจาง 

 ๑๒๙๕ จาสิบเอก  สมเกียรติ  สมบูรณ 

 ๑๒๙๖ จาสิบเอก  สมเกียรติ  โสพรรณโชติ 

 ๑๒๙๗ จาสิบเอก  สมควร  รมโพธิ์ทอง 

 ๑๒๙๘ จาสิบเอก  สมคิด  โคตุทา 

 ๑๒๙๙ จาสิบเอก  สมคิด  ผสมศรี 

 ๑๓๐๐ จาสิบเอก  สมเครื่อง  ตราผักแวน 

 ๑๓๐๑ จาสิบเอก  สมจิตต  สมดี 

 ๑๓๐๒ จาสิบเอก  สมจิตร  ภูมูล 

 ๑๓๐๓ จาสิบเอก  สมจิตร  พาตน 

 ๑๓๐๔ จาสิบเอก  สมเจตน  กําจัดภัย 

 ๑๓๐๕ จาสิบเอก  สมใจ  สุริการ 

 ๑๓๐๖ จาสิบเอก  สมใจ  หองแกว 

 ๑๓๐๗ จาสิบเอก  สมชาติ  ทองดีนอก 

 ๑๓๐๘ จาสิบเอก  สมชาติ  โพธิ์ดี 

 ๑๓๐๙ จาสิบเอก  สมชาย  เขตจัตุรัส 

 ๑๓๑๐ จาสิบเอก  สมชาย  ฉิมพลี 

 ๑๓๑๑ จาสิบเอก  สมชาย  ชํานาญ 

 ๑๓๑๒ จาสิบเอก  สมชาย  ทาสุวรรณ 

 ๑๓๑๓ จาสิบเอก  สมชาย  บุญประทาน 

 ๑๓๑๔ จาสิบเอก  สมชาย  พันธเลิศ 

 ๑๓๑๕ จาสิบเอก  สมชาย  ไพหาร 

 ๑๓๑๖ จาสิบเอก  สมชาย  ยอดเพชร 

 ๑๓๑๗ จาสิบเอก  สมชาย  ราชาเดช 

 ๑๓๑๘ จาสิบเอก  สมชาย  สวยรักษ 

 ๑๓๑๙ จาสิบเอก  สมชาย  สุขทรัพย 

 ๑๓๒๐ จาสิบเอก  สมชาย  แสงกาวิน 

 ๑๓๒๑ จาสิบเอก  สมชาย  เหลี่ยงตระกูลชัย 

 ๑๓๒๒ จาสิบเอก  สมชาย  เหลืองพวงทอง 

 ๑๓๒๓ จาสิบเอก  สมทรง  จอมโนนเขวา 

 ๑๓๒๔ จาสิบเอก  สมทรง  เพ็ญสุข 

 ๑๓๒๕ จาสิบเอก  สมนึก  ตุมธรรมรงค 

 ๑๓๒๖ จาสิบเอก  สมนึก  พรมหมื่นไวย 

 ๑๓๒๗ จาสิบเอก  สมนึก  ราชวงศษา 

 ๑๓๒๘ จาสิบเอก  สมบัติ  คลายวงศ 

 ๑๓๒๙ จาสิบเอก  สมบัติ  สิมอุด 



 หนา   ๔๕ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๓๓๐ จาสิบเอก  สมบัติ  สุขทั่วญาติ 

 ๑๓๓๑ จาสิบเอก  สมบูรณ  กุระปะ 

 ๑๓๓๒ จาสิบเอก  สมบูรณ  บุญศรี 

 ๑๓๓๓ จาสิบเอก  สมบูรณ  พึ่งพิณ 

 ๑๓๓๔ จาสิบเอก  สมบูรณ  รัตนวิจิตร 

 ๑๓๓๕ จาสิบเอก  สมพงค  อินตะวงค 

 ๑๓๓๖ จาสิบเอก  สมพงษ  ขวัญสุข 

 ๑๓๓๗ จาสิบเอก  สมพงษ  พรประเสริฐผล 

 ๑๓๓๘ จาสิบเอก  สมพงษ  ยืนย่ิง 

 ๑๓๓๙ จาสิบเอก  สมพร  ทองมูล 

 ๑๓๔๐ จาสิบเอก  สมพร  นิจนาช 

 ๑๓๔๑ จาสิบเอก  สมพร  เรืองสุด 

 ๑๓๔๒ จาสิบเอก  สมพร  สวนพรหม 

 ๑๓๔๓ จาสิบเอก  สมพร  วงคชัย 

 ๑๓๔๔ จาสิบเอก  สมพาก  วัดขาว 

 ๑๓๔๕ จาสิบเอก  สมพาน  ฉัตรทอง 

 ๑๓๔๖ จาสิบเอก  สมพิศ  อรุณใหม 

 ๑๓๔๗ จาสิบเอก  สมเพศ  พันสอน 

 ๑๓๔๘ จาสิบเอก  สมภพ  ทาประเสริฐ 

 ๑๓๔๙ จาสิบเอก  สมภพ  สุนทรนันท 

 ๑๓๕๐ จาสิบเอก  สมภูมิ  ชินนอก 

 ๑๓๕๑ จาสิบเอก  สมโภช  จรัญยาออน 

 ๑๓๕๒ จาสิบเอก  สมโภช  ปานสังข 

 ๑๓๕๓ จาสิบเอก  สมมาตย  โสดา 

 ๑๓๕๔ จาสิบเอก  สมมิต  ตันสิงห 

 ๑๓๕๕ จาสิบเอก  สมยศ  ตัวสะเกตุ 

 ๑๓๕๖ จาสิบเอก  สมร  พรมสาร 

 ๑๓๕๗ จาสิบเอก  สมร  พระวงษ 

 ๑๓๕๘ จาสิบเอก  สมรชัย  สิงหทอง 

 ๑๓๕๙ จาสิบเอก  สมรภูมิ  เสฐียรโกเศศ 

 ๑๓๖๐ จาสิบเอก  สมรรถชัย  หมอโอสถ 

 ๑๓๖๑ จาสิบเอก  สมศักด์ิ  ชุมปาน 

 ๑๓๖๒ จาสิบเอก  สมศักด์ิ  เตาประจิม 

 ๑๓๖๓ จาสิบเอก  สมศักด์ิ  ทาระลาภ 

 ๑๓๖๔ จาสิบเอก  สมศักด์ิ  ทีงาม 

 ๑๓๖๕ จาสิบเอก  สมศักด์ิ  ผุดผอง 

 ๑๓๖๖ จาสิบเอก  สมศักด์ิ  ภูมิฐาน 

 ๑๓๖๗ จาสิบเอก  สมศักด์ิ  วงษดําเนิน 

 ๑๓๖๘ จาสิบเอก  สมศักด์ิ  ศึกษาศิลป 

 ๑๓๖๙ จาสิบเอก  สมศักด์ิ  เศรษฐี 

 ๑๓๗๐ จาสิบเอก  สมหมาย  บรรเทากุล 

 ๑๓๗๑ จาสิบเอก  สมหมาย  บุญชู 

 ๑๓๗๒ จาสิบเอก  สมาน  คําไทยกลาง 

 ๑๓๗๓ จาสิบเอก  สมาน  มั่นใจ 

 ๑๓๗๔ จาสิบเอก  สมาน  วันโสภา 

 ๑๓๗๕ จาสิบเอก  สมุทรปราการ  พอคาชาง 

 ๑๓๗๖ จาสิบเอก  สยาม  พรมมาทาว 

 ๑๓๗๗ จาสิบเอก  สรรพสิทธิ์  อัยลา 

 ๑๓๗๘ จาสิบเอก  สรวิส  ควบคุม 

 ๑๓๗๙ จาสิบเอก  สรสิทธิ์  จันทรเจิม 

 ๑๓๘๐ จาสิบเอก  สรายุทธ  จันทรแสงรัตน 

 ๑๓๘๑ จาสิบเอก  สฤษด์ิ  เกษทองมา 



 หนา   ๔๖ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๓๘๒ จาสิบเอก  สวน  ทินวัง 

 ๑๓๘๓ จาสิบเอก  สวรรค  มั่นใจ 

 ๑๓๘๔ จาสิบเอก  สวัสด์ิ  แปงนุจา 

 ๑๓๘๕ จาสิบเอก  สวัสด์ิ  วงษจินดา 

 ๑๓๘๖ จาสิบเอก  สวัสด์ิ  สินธุภูมิ 

 ๑๓๘๗ จาสิบเอก  สวัสด์ิ  เหลาชัย 

 ๑๓๘๘ จาสิบเอก  สวาง  วงวิราช 

 ๑๓๘๙ จาสิบเอก  สวิง  ปองสมาน 

 ๑๓๙๐ จาสิบเอก  สวิด  ขันทองดี 

 ๑๓๙๑ จาสิบเอก  สหชาติ  เรืองพลับพลา 

 ๑๓๙๒ จาสิบเอก  สหรัฐ  พรหมประเสริฐ 

 ๑๓๙๓ จาสิบเอก  สอาด  ศรีกําเหนิด 

 ๑๓๙๔ จาสิบเอก  สะทาน  คิอินธิ 

 ๑๓๙๕ จาสิบเอก  สะเหรบ  วารี 

 ๑๓๙๖ จาสิบเอก  สังวร  จันทรวิลัย 

 ๑๓๙๗ จาสิบเอก  สังวาลย  สุกใส 

 ๑๓๙๘ จาสิบเอก  สังสรรค  เฮาประมงค 

 ๑๓๙๙ จาสิบเอก  สัจจะ  สุยะใจ 

 ๑๔๐๐ จาสิบเอก  สัญญา  ทิพยภิบาล 

 ๑๔๐๑ จาสิบเอก  สัญญา  ปราสาทศรี 

 ๑๔๐๒ จาสิบเอก  สัญญา  สลักคํา 

 ๑๔๐๓ จาสิบเอก  สัญธิชัย  สรอยทอง 

 ๑๔๐๔ จาสิบเอก  สันติ  ประยูรพันธ 

 ๑๔๐๕ จาสิบเอก  สันติ  แพงดี 

 ๑๔๐๖ จาสิบเอก  สันติภาพ  ราชกรณ 

 ๑๔๐๗ จาสิบเอก  สัมพันธ  คําเครือ 

 ๑๔๐๘ จาสิบเอก  สัมพันธ  เอี่ยมเทียน 

 ๑๔๐๙ จาสิบเอก  สัมฤทธิ์  ไชยผง 

 ๑๔๑๐ จาสิบเอก  สาคร  สิทธิพาชี 

 ๑๔๑๑ จาสิบเอก  สาทิตย  เตาทอง 

 ๑๔๑๒ จาสิบเอก  สาธิต  รัตนติสรอย 

 ๑๔๑๓ จาสิบเอก  สานิต  พุทธรักษ 

 ๑๔๑๔ จาสิบเอก  สามารถ  นิลดาศรี 

 ๑๔๑๕ จาสิบเอก  สามารถ  พูลประเสริฐ 

 ๑๔๑๖ จาสิบเอก  สามารถ  สนธิ 

 ๑๔๑๗ จาสิบเอก  สายชน  บุญมี 

 ๑๔๑๘ จาสิบเอก  สายัณห  จุยเจริญ 

 ๑๔๑๙ จาสิบเอก  สายัณห  นาคประเสริฐ 

 ๑๔๒๐ จาสิบเอก  สายัน  เสริมนอก 

 ๑๔๒๑ จาสิบเอก  สายันต  พิการัตน 

 ๑๔๒๒ จาสิบเอก  สํารวม  สระแกว 

 ๑๔๒๓ จาสิบเอก  สํารวย  วงษโกฏ 

 ๑๔๒๔ จาสิบเอก  สํารวย  ศักดี 

 ๑๔๒๕ จาสิบเอก  สํารวย  เสานวด 

 ๑๔๒๖ จาสิบเอก  สําราญ  ศิลประดิษฐ 

 ๑๔๒๗ จาสิบเอก  สําเร็จ  ใบยา 

 ๑๔๒๘ จาสิบเอก  สําเร็จ  เรียบรอย 

 ๑๔๒๙ จาสิบเอก  สําเริง  ออนพันธุ 

 ๑๔๓๐ จาสิบเอก  สําฤทธิ์  โยวะผุย 

 ๑๔๓๑ จาสิบเอก  สิทธิกร  เจียนนุช 

 ๑๔๓๒ จาสิบเอก  สิทธิชัย  ทาธวัช 

 ๑๔๓๓ จาสิบเอก  สิทธิเดช  จันทรสะอาด 



 หนา   ๔๗ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๔๓๔ จาสิบเอก  สิทธิพล  ษรสุข 

 ๑๔๓๕ จาสิบเอก  สิน  ลําดับศรี 

 ๑๔๓๖ จาสิบเอก  สินชัย  ชื่นคา 

 ๑๔๓๗ จาสิบเอก  สิริชัย  กึนสี 

 ๑๔๓๘ จาสิบเอก  สิโรจน  สีหะอําไพ 

 ๑๔๓๙ จาสิบเอก  สุขสันติ  หงอกพิสัย 

 ๑๔๔๐ จาสิบเอก  สุจินต  จันทรตา 

 ๑๔๔๑ จาสิบเอก  สุจินต  พันชนะ 

 ๑๔๔๒ จาสิบเอก  สุชาติ  ดอนยังไพร 

 ๑๔๔๓ จาสิบเอก  สุชาติ  ปรีชา 

 ๑๔๔๔ จาสิบเอก  สุชาติ  ปญญาวงษ 

 ๑๔๔๕ จาสิบเอก  สุชาติ  ปดถาพงษ 

 ๑๔๔๖ จาสิบเอก  สุชาติ  ผึ่งผาย 

 ๑๔๔๗ จาสิบเอก  สุชาติ  พึ่งวงษ 

 ๑๔๔๘ จาสิบเอก  สุชาติ  เพิ่งอุตสาห 

 ๑๔๔๙ จาสิบเอก  สุชาติ  สืบศรี 

 ๑๔๕๐ จาสิบเอก  สุชาติ  สุจริต 

 ๑๔๕๑ จาสิบเอก  สุชาติ  หมวกหลํา 

 ๑๔๕๒ จาสิบเอก  สุชาติ  ไหมสีทอง 

 ๑๔๕๓ จาสิบเอก  สุชิน  ทรงเจริญ 

 ๑๔๕๔ จาสิบเอก  สุชิน  เสือแพร 

 ๑๔๕๕ จาสิบเอก  สุดทนง  พระสุพรรณ 

 ๑๔๕๖ จาสิบเอก  สุดสาย  นิกรพันธุ 

 ๑๔๕๗ จาสิบเอก  สุทธิ  โปตะวัตร 

 ๑๔๕๘ จาสิบเอก  สุทธิชัย  ชวดชุม 

 ๑๔๕๙ จาสิบเอก  สุทธิชัย  ปลั่งกลาง 

 ๑๔๖๐ จาสิบเอก  สุทธิชัย  สายวงศเปย 

 ๑๔๖๑ จาสิบเอก  สุทธิเดช  บุญวัฒนวิชัย 

 ๑๔๖๒ จาสิบเอก  สุทธิพงษ  ผลานิผล 

 ๑๔๖๓ จาสิบเอก  สุทธิพันธุ  ประทุมศิลา 

 ๑๔๖๔ จาสิบเอก  สุทธิรักษ  พลอยประดับ 

 ๑๔๖๕ จาสิบเอก  สุเทพ  แกวกระมล 

 ๑๔๖๖ จาสิบเอก  สุเทพ  พลฉิมพลี 

 ๑๔๖๗ จาสิบเอก  สุเทพ  หลิมมณี 

 ๑๔๖๘ จาสิบเอก  สุธี  เกี๊ยทอง 

 ๑๔๖๙ จาสิบเอก  สุธี  วงษครุฑ 

 ๑๔๗๐ จาสิบเอก  สุธี  หลีลวน 

 ๑๔๗๑ จาสิบเอก  สุธีพงศ  ชวยงาน 

 ๑๔๗๒ จาสิบเอก  สุนทร  คําไข 

 ๑๔๗๓ จาสิบเอก  สุนทร  คําหอม 

 ๑๔๗๔ จาสิบเอก  สุนทร  มากสวาสดิ์ 

 ๑๔๗๕ จาสิบเอก  สุนทร  ศรพรหม 

 ๑๔๗๖ จาสิบเอก  สุนทร  ศรีชุม 

 ๑๔๗๗ จาสิบเอก  สุนทร  ศรีใส 

 ๑๔๗๘ จาสิบเอก  สุพจน  จิระวงศ 

 ๑๔๗๙ จาสิบเอก  สุพจน  ดีทิพย 

 ๑๔๘๐ จาสิบเอก  สุพจน  นกเอี้ยงทอง 

 ๑๔๘๑ จาสิบเอก  สุพจน  บัวผาย 

 ๑๔๘๒ จาสิบเอก  สุพจน  สุสําราญ 

 ๑๔๘๓ จาสิบเอก  สุพวง  พวงกระโทก 

 ๑๔๘๔ จาสิบเอก  สุพสิษฐ  วงศสิงห 

 ๑๔๘๕ จาสิบเอก  สุพัฒน  กะพัง 



 หนา   ๔๘ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๔๘๖ จาสิบเอก  สุพัฒน  กิจพจน 

 ๑๔๘๗ จาสิบเอก  สุพัฒน  แกมชัยภูมิ 

 ๑๔๘๘ จาสิบเอก  สุพัฒน  ใสย่ิง 

 ๑๔๘๙ จาสิบเอก  สุพัฒน  เหลาเขตกิจ 

 ๑๔๙๐ จาสิบเอก  สุพันธ  ยอดศรีประภา 

 ๑๔๙๑ จาสิบเอก  สุดภาชัย  ปภาวีวงศ 

 ๑๔๙๒ จาสิบเอก  สุภาพ  เพ็งเกง 

 ๑๔๙๓ จาสิบเอก  สุภาพ  อดทน 

 ๑๔๙๔ จาสิบเอก  สุมิตร  ตะวัน 

 ๑๔๙๕ จาสิบเอก  สุรชัย  จํารัสภูมิ 

 ๑๔๙๖ จาสิบเอก  สุรเชษฐ  ชานนท 

 ๑๔๙๗ จาสิบเอก  สุรเดช  ปานชาง 

 ๑๔๙๘ จาสิบเอก  สุรพงศ  นันทะรัตน 

 ๑๔๙๙ จาสิบเอก  สุรพจน  สุดตาชาติ 

 ๑๕๐๐ จาสิบเอก  สุรพล  จันทรตะ 

 ๑๕๐๑ จาสิบเอก  สุรพล  ซึมกลาง 

 ๑๕๐๒ จาสิบเอก  สุรพลชัย  สรสนิธ 

 ๑๕๐๓ จาสิบเอก  สุรพศ  ปะสีกัง 

 ๑๕๐๔ จาสิบเอก  สุรพันธ  แข็งขัน 

 ๑๕๐๕ จาสิบเอก  สุรพันธ  คําพันธ 

 ๑๕๐๖ จาสิบเอก  สุรพันธ  ชางประดับ 

 ๑๕๐๗ จาสิบเอก  สุรศักด์ิ  ภูมิมิตร 

 ๑๕๐๘ จาสิบเอก  สุรศักด์ิ  เล็กจุฬา 

 ๑๕๐๙ จาสิบเอก  สุรศักด์ิ  เอี่ยมปา 

 ๑๕๑๐ จาสิบเอก  สุรสิทธิ์  สาริพันธ 

 ๑๕๑๑ จาสิบเอก  สุระเดช  ยกสงวน 

 ๑๕๑๒ จาสิบเอก  สุรินทร  ทิมแปน 

 ๑๕๑๓ จาสิบเอก  สุรินทร  หินประกอบ 

 ๑๕๑๔ จาสิบเอก  สุริยะ  วงศรัตน 

 ๑๕๑๕ จาสิบเอก  สุริยา  ศิริปุณย 

 ๑๕๑๖ จาสิบเอก  สุวัจน  ตาเต็ง 

 ๑๕๑๗ จาสิบเอก  สุวัฒน  รอดเวียง 

 ๑๕๑๘ จาสิบเอก  สุวัตร  ชีพเปนสุข 

 ๑๕๑๙ จาสิบเอก  สุวิทย  เปลี่ยนขํา 

 ๑๕๒๐ จาสิบเอก  สุวีระเชษฐ  ยอดอินทร 

 ๑๕๒๑ จาสิบเอก  สุเวช  ฟุงเฟอง 

 ๑๕๒๒ จาสิบเอก  เสกสรร  กลิ่นอุบล 

 ๑๕๒๓ จาสิบเอก  เสกสรร  สกุลนคร 

 ๑๕๒๔ จาสิบเอก  เสกสันต  เกิดสมจิตต 

 ๑๕๒๕ จาสิบเอก  เสง่ียม  อายุวงค 

 ๑๕๒๖ จาสิบเอก  เสถียร  ภูมิประหมัน 

 ๑๕๒๗ จาสิบเอก  เสนห  อรรคฮาด 

 ๑๕๒๘ จาสิบเอก  เสรี  ฤกษอุไร 

 ๑๕๒๙ จาสิบเอก  เสวก  เฮงเจริญ 

 ๑๕๓๐ จาสิบเอก  แสงทิศ  นาอุดม 

 ๑๕๓๑ จาสิบเอก  แสน  แยมยล 

 ๑๕๓๒ จาสิบเอก  แสวง  ศรีพลาย 

 ๑๕๓๓ จาสิบเอก  โสภณ  กระทุมนัด 

 ๑๕๓๔ จาสิบเอก  โสภณ  ฐานกระโทก 

 ๑๕๓๕ จาสิบเอก  โสภณ  นามชุม 

 ๑๕๓๖ จาสิบเอก  โสภณ  บวนหลี 

 ๑๕๓๗ จาสิบเอก  โสภณ  บุญยทัต 



 หนา   ๔๙ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๕๓๘ จาสิบเอก  โสภาส  เดนดวง 

 ๑๕๓๙ จาสิบเอก  โสรส  ทองใบ 

 ๑๕๔๐ จาสิบเอก  ไสว  กมลเพชร 

 ๑๕๔๑ จาสิบเอก  หยิบ  สีไขมุกข 

 ๑๕๔๒ จาสิบเอก  หัสดี  เฉลยภาพ 

 ๑๕๔๓ จาสิบเอก  หาญณรงค  ชํานาญตะคุ 

 ๑๕๔๔ จาสิบเอก  เหรียญ  บุตรพวง 

 ๑๕๔๕ จาสิบเอก  องอาจ  กันทะวงค 

 ๑๕๔๖ จาสิบเอก  อณาวัฒน  พิลาบุตร 

 ๑๕๔๗ จาสิบเอก  อดิทัศน  มารศรี 

 ๑๕๔๘ จาสิบเอก  อดิเรก  ย่ังยืนสุข 

 ๑๕๔๙ จาสิบเอก  อดิศักด์ิ  พรมไพร 

 ๑๕๕๐ จาสิบเอก  อดุลย  คุมรักษ 

 ๑๕๕๑ จาสิบเอก  อดุลย  ดวงแสงฤทธิ์ 

 ๑๕๕๒ จาสิบเอก  อดุลย  ลินลา 

 ๑๕๕๓ จาสิบเอก  อนันต  เชาวพลกรัง 

 ๑๕๕๔ จาสิบเอก  อนันต  นิยมผล 

 ๑๕๕๕ จาสิบเอก  อนันต  เปยมจิตต 

 ๑๕๕๖ จาสิบเอก  อนันต  อวมนอย 

 ๑๕๕๗ จาสิบเอก  อนุชา  ครองนาม 

 ๑๕๕๘ จาสิบเอก  อนุชา  บางผึ้ง 

 ๑๕๕๙ จาสิบเอก  อนุชา  ลักษมีราต 

 ๑๕๖๐ จาสิบเอก  อนุชาติ  ขวัญดี 

 ๑๕๖๑ จาสิบเอก  อนุชาติ  จันตะศิริ 

 ๑๕๖๒ จาสิบเอก  อนุตรา  โทนุบล 

 ๑๕๖๓ จาสิบเอก  อนุรักษ  จันทรศร 

 ๑๕๖๔ จาสิบเอก  อนุวัตร  ยามสุข 

 ๑๕๖๕ จาสิบเอก  อโนทัย  ผลานันต 

 ๑๕๖๖ จาสิบเอก  อภิชัย  คุณลาน 

 ๑๕๖๗ จาสิบเอก  อภิชาติ  นิลพิมาย 

 ๑๕๖๘ จาสิบเอก  อภิญญา  ซอมตะคุ 

 ๑๕๖๙ จาสิบเอก  อภิทักษ  พันธนี 

 ๑๕๗๐ จาสิบเอก  อภิเนตร  ศรีฑะ 

 ๑๕๗๑ จาสิบเอก  อภิรักษ  แกวเนตร 

 ๑๕๗๒ จาสิบเอก  อภิรักษ  มณีเอี่ยม 

 ๑๕๗๓ จาสิบเอก  อภิวัชร  ชัยยอด 

 ๑๕๗๔ จาสิบเอก  อภิวัฒน  วิศาพล 

 ๑๕๗๕ จาสิบเอก  อมฤต  เฝาดาน 

 ๑๕๗๖ จาสิบเอก  อรรถพล  กลิ่นพูล 

 ๑๕๗๗ จาสิบเอก  อรรถพล  เวียงอินทร 

 ๑๕๗๘ จาสิบเอก  อรรถพล  สะอาดนัก 

 ๑๕๗๙ จาสิบเอก  อราม  พลเย่ียม 

 ๑๕๘๐ จาสิบเอก  อรุณ  แดงตะโคตร 

 ๑๕๘๑ จาสิบเอก  อรุณ  บุญจันทร 

 ๑๕๘๒ จาสิบเอก  อรุณ  สนตะคุ 

 ๑๕๘๓ จาสิบเอก  อรุณเกียรติ  โคกทอง 

 ๑๕๘๔ จาสิบเอก  อักษร  บุญตน 

 ๑๕๘๕ จาสิบเอก  อัครชัย  จันทรสอง 

 ๑๕๘๖ จาสิบเอก  อัครเดช  จําปา 

 ๑๕๘๗ จาสิบเอก  อัครเดช  เทศมี 

 ๑๕๘๘ จาสิบเอก  อัครพล  เอ็นดู 

 ๑๕๘๙ จาสิบเอก  อัฏฐพนธ  ทรัพยมาก 



 หนา   ๕๐ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๕๙๐ จาสิบเอก  อาคม  สมสนุก 

 ๑๕๙๑ จาสิบเอก  อาจินต  มณีเลิศ 

 ๑๕๙๒ จาสิบเอก  อาณัติ  พันธุวัฒนา 

 ๑๕๙๓ จาสิบเอก  อาณาจักร  ฉิมผูก 

 ๑๕๙๔ จาสิบเอก  อาทิตย  โชติวุฑฒากร 

 ๑๕๙๕ จาสิบเอก  อาทิตย  ทวีโชค 

 ๑๕๙๖ จาสิบเอก  อาทิตย  มวงมนตรี 

 ๑๕๙๗ จาสิบเอก  อานนท  การัมย 

 ๑๕๙๘ จาสิบเอก  อานนท  สุทธายน 

 ๑๕๙๙ จาสิบเอก  อํานวย  พิศแพว 

 ๑๖๐๐ จาสิบเอก  อํานาจ  สะตะ 

 ๑๖๐๑ จาสิบเอก  อํานาจ  สาระ 

 ๑๖๐๒ จาสิบเอก  อํานาจ  สุขทอง 

 ๑๖๐๓ จาสิบเอก  อําพร  ทําบุญสุข 

 ๑๖๐๔ จาสิบเอก  อําพล  พานหาญ 

 ๑๖๐๕ จาสิบเอก  อิทธิพล  ฟกมงคล 

 ๑๖๐๖ จาสิบเอก  อิศราพงษ 

  พิทักษธานินทร 

 ๑๖๐๗ จาสิบเอก  อิศราวัฒน  ศรีสวัสด์ิ 

 ๑๖๐๘ จาสิบเอก  อิสระชัย  บูรณะเนตร 

 ๑๖๐๙ จาสิบเอก  อุดม  มีแกว 

 ๑๖๑๐ จาสิบเอก  อุดมยุทธ  อวมผึ้ง 

 ๑๖๑๑ จาสิบเอก  อุดร  รักเดช 

 ๑๖๑๒ จาสิบเอก  อุทิศ  โชพลกรัง 

 ๑๖๑๓ จาสิบเอก  เอก  ประสาทแกว 

 ๑๖๑๔ จาสิบเอก  เอกชัย  เกตุสอาด 

 ๑๖๑๕ จาสิบเอก  เอกชัย  ชัยสิทธิ์ 

 ๑๖๑๖ จาสิบเอก  เอกชัย  ปนทอง 

 ๑๖๑๗ จาสิบเอก  เอกชัย  รุงเรือง 

 ๑๖๑๘ จาสิบเอก  เอกพงษ  อุดมผล 

 ๑๖๑๙ จาสิบเอก  เอกรินทร 

  สุวรรณประเสริฐ 

 ๑๖๒๐ จาสิบเอก  เอกศักด์ิ  กองทิพย 

 ๑๖๒๑ จาสิบเอก  เอนก  โพยประโคน 

 ๑๖๒๒ จาสิบเอก  เอนก  สีดาคํา 

 ๑๖๒๓ จาสิบเอก  เอี่ยมศักด์ิ 

  เปยมปรัชญากุล 

 ๑๖๒๔ จาสิบเอก  โอภาส  กรวยในเมือง 

 ๑๖๒๕ จาสิบเอก  โอภาส  วงษไกร 

 ๑๖๒๖ จาสิบเอก  โอภาส  ศรีเพชรภูมิ 

 ๑๖๒๗ จาสิบเอก  โอภาส  ศุกระมูล 

 ๑๖๒๘ จาสิบเอกหญิง  กนกพร  ขจรอนันต 

 ๑๖๒๙ จาสิบเอกหญิง  กุลนรี  กลมกลอม 

 ๑๖๓๐ จาสิบเอกหญิง  ขวัญตา  แกนสาร 

 ๑๖๓๑ จาสิบเอกหญิง  ขวัญตา  จิตรโสภี 

 ๑๖๓๒ จาสิบเอกหญิง  จันเพ็ญ  ศรีจันทร 

 ๑๖๓๓ จาสิบเอกหญิง  จารุวรรณ  ซ่ือสัตย 

 ๑๖๓๔ จาสิบเอกหญิง  จิตรลดา  นรารักษ 

 ๑๖๓๕ จาสิบเอกหญิง  จุรีพร  เสนหพงษ 

 ๑๖๓๖ จาสิบเอกหญิง  ณัฐชนา  วัดราศรี 

 ๑๖๓๗ จาสิบเอกหญิง  นิตยาพร  ศรีนิ่ม 

 ๑๖๓๘ จาสิบเอกหญิง  นุชพรรณ  โสภา 



 หนา   ๕๑ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๖๓๙ จาสิบเอกหญิง  ปณิชา  ประวิงวงศ 

 ๑๖๔๐ จาสิบเอกหญิง  ประดิพัทธ  มวลสุข 

 ๑๖๔๑ จาสิบเอกหญิง  ประดิษฐา  อ่ําพันเงิน 

 ๑๖๔๒ จาสิบเอกหญิง  ปยะนาถ  วงศสิกุล 

 ๑๖๔๓ จาสิบเอกหญิง  พยอม  กลิ่นผกา 

 ๑๖๔๔ จาสิบเอกหญิง  พรทิพย  โภคนิภา 

 ๑๖๔๕ จาสิบเอกหญิง  พรนิภา  หลวงท ุ

 ๑๖๔๖ จาสิบเอกหญิง  พิมพจุฑา  นาดี 

 ๑๖๔๗ จาสิบเอกหญิง  ไพรัช  หัสครบุรี 

 ๑๖๔๘ จาสิบเอกหญิง  ภาคินี  สุวรรณชื่น 

 ๑๖๔๙ จาสิบเอกหญิง  ภาณี  พูลพิพัฒน 

 ๑๖๕๐ จาสิบเอกหญิง  มยุรี  ภมรมานพ 

 ๑๖๕๑ จาสิบเอกหญิง  เย่ียงฟา  พัดโบก 

 ๑๖๕๒ จาสิบเอกหญิง  ระพีพรรณ  ศรีหร่ิง 

 ๑๖๕๓ จาสิบเอกหญิง  ราตรี 

  อดุลยฐานานุศักด์ิ 

 ๑๖๕๔ จาสิบเอกหญิง  ล้ินจ่ี  คเชนทรชาติ 

 ๑๖๕๕ จาสิบเอกหญิง  วรรณวิมล 

  อุณหเลขกะ 

 ๑๖๕๖ จาสิบเอกหญิง  วาสนา  มาพิทักษ 

 ๑๖๕๗ จาสิบเอกหญิง  วิมลศรี 

  ทรัพยเรืองศรี 

 ๑๖๕๘ จาสิบเอกหญิง  วิไลพร   พรรณรายน 

 ๑๖๕๙ จาสิบเอกหญิง  ศศิประภา  แนวเงินดี 

 ๑๖๖๐ จาสิบเอกหญิง  ศิริวรรณ  เทวฤทธิ์ 

 ๑๖๖๑ จาสิบเอกหญิง  สรารัตน  สุขเหลือ 

 ๑๖๖๒ จาสิบเอกหญิง  สายทอง  ประยงค 

 ๑๖๖๓ จาสิบเอกหญิง  สุชัญสินี  คลธา 

 ๑๖๖๔ จาสิบเอกหญิง  สุรางค  พันธุพิบูลย 

 ๑๖๖๕ จาสิบเอกหญิง  เสาวภา  แทนผักแวน 

 ๑๖๖๖ จาสิบเอกหญิง  อัญชลี  สันทัดยนต 

 ๑๖๖๗ จาสิบเอกหญิง  เอื้อมทิพย 

  บุณยะเสน 

 ๑๖๖๘ จาสิบโท  กอบคุณ  สิทธิคุณาภรณ 

 ๑๖๖๙ จาสิบโท  การันย  สุวรรณศรี 

 ๑๖๗๐ จาสิบโท  กิตติศักด์ิ  ชํานาญรบ 

 ๑๖๗๑ จาสิบโท  เกียรติศักด์ิ  เรืองศรี 

 ๑๖๗๒ จาสิบโท  โกสิทธิ์  เกตุศิริ 

 ๑๖๗๓ จาสิบโท  คงศักด์ิ  ทองทวี 

 ๑๖๗๔ จาสิบโท  คําพัด  สารัตน 

 ๑๖๗๕ จาสิบโท  คําภู  เจริญพงษ 

 ๑๖๗๖ จาสิบโท  คํารณ  พุมฉายา 

 ๑๖๗๗ จาสิบโท  จรัญ  กัณฐโรจน 

 ๑๖๗๘ จาสิบโท  จักรพงศ  ศรีทอง 

 ๑๖๗๙ จาสิบโท  จักรรินทร  ชูดํา 

 ๑๖๘๐ จาสิบโท  จํานงค  จันทนูศร 

 ๑๖๘๑ จาสิบโท  จุมพล  คําหวาน 

 ๑๖๘๒ จาสิบโท  เจริญ  อรุณเร่ือ 

 ๑๖๘๓ จาสิบโท  ชนาธิป  ถาวรชัยสกุล 

 ๑๖๘๔ จาสิบโท  ชัยยุทธ  งามกระแสสินธุ 

 ๑๖๘๕ จาสิบโท  ชาญชัย  ทวมอน 

 ๑๖๘๖ จาสิบโท  ชาญชัย  ฦาชา 



 หนา   ๕๒ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๖๘๗ จาสิบโท  ชาญชัย  เสถียรพงษ 

 ๑๖๘๘ จาสิบโท  ชํานาญ  ง้ิวงาม 

 ๑๖๘๙ จาสิบโท  ชูเนตร  ชาวเพชรดี 

 ๑๖๙๐ จาสิบโท  ฐานิกร  คําพร 

 ๑๖๙๑ จาสิบโท  ฐิติวัจน  เงางาม 

 ๑๖๙๒ จาสิบโท  ณฐกรณ  กุลสิงห 

 ๑๖๙๓ จาสิบโท  ณรงค  ศรีสุดสะอาด 

 ๑๖๙๔ จาสิบโท  ณัฐพล  เพ็งเภา 

 ๑๖๙๕ จาสิบโท  ณัฐวุฒิ  กองเงิน 

 ๑๖๙๖ จาสิบโท  ดนตรี  พุฒศรี 

 ๑๖๙๗ จาสิบโท  เดนพงษ  หมดภัย 

 ๑๖๙๘ จาสิบโท  ตรีทเศศ  เรืองเดช 

 ๑๖๙๙ จาสิบโท  เตชสิทธิ์  เตชทัตนภัส 

 ๑๗๐๐ จาสิบโท  ทรงกฎ  ออนคํา 

 ๑๗๐๑ จาสิบโท  ทรงพล  อุนทะออน 

 ๑๗๐๒ จาสิบโท  ทรงภณ  ทิมาศาสตร 

 ๑๗๐๓ จาสิบโท  ทรัพยประเสริฐ  บุญธรรม 

 ๑๗๐๔ จาสิบโท  ทวี  สาธุรัมย 

 ๑๗๐๕ จาสิบโท  เทพฤทธิ์  ศรีขาว 

 ๑๗๐๖ จาสิบโท  ธนภัทร  จันทรศิริ 

 ๑๗๐๗ จาสิบโท  ธราวุฒิ  วงศวีระชัย 

 ๑๗๐๘ จาสิบโท  ธานินทร  พลอยแดง 

 ๑๗๐๙ จาสิบโท  นพดล  สาวิเศษ 

 ๑๗๑๐ จาสิบโท  นภดล  เร่ืองวัชรเมธี 

 ๑๗๑๑ จาสิบโท  นฤทธิ์  ยินดี 

 ๑๗๑๒ จาสิบโท  นิมิตร  ภิญโญ 

 ๑๗๑๓ จาสิบโท  นุกูล  มีเงิน 

 ๑๗๑๔ จาสิบโท  บดีรักษ  มั่นคง 

 ๑๗๑๕ จาสิบโท  บรรจง  สวาทพงษ 

 ๑๗๑๖ จาสิบโท  บัณฑิต  ศาลาชูพงษ 

 ๑๗๑๗ จาสิบโท  บัลลังค  กัปตสอน 

 ๑๗๑๘ จาสิบโท  บุญรัตน  ใหมทอง 

 ๑๗๑๙ จาสิบโท  บุญฤทธิ์  ตะพรมมา 

 ๑๗๒๐ จาสิบโท  บุญลือ  ทองนวล 

 ๑๗๒๑ จาสิบโท  บุญลือ  ภูตอม 

 ๑๗๒๒ จาสิบโท  ปณสาร  เปรมกมล 

 ๑๗๒๓ จาสิบโท  ประดิษฐ  วัลดี 

 ๑๗๒๔ จาสิบโท  ประพันธ  ปอมนอย 

 ๑๗๒๕ จาสิบโท  ประภาส  โคตรชมภู 

 ๑๗๒๖ จาสิบโท  ประภาส  ปาจีคํา 

 ๑๗๒๗ จาสิบโท  ประมูล  สัญญารักษ 

 ๑๗๒๘ จาสิบโท  ประวิทย  จันทรเจริญ 

 ๑๗๒๙ จาสิบโท  ปรีดี  คําอยู 

 ๑๗๓๐ จาสิบโท  ปาณัทพงษ  ไกรเนตร 

 ๑๗๓๑ จาสิบโท  ปานศิลป  แกวปาน 

 ๑๗๓๒ จาสิบโท  ปยะ  มีปญญา 

 ๑๗๓๓ จาสิบโท  พงศปณต  กุลพินิจ 

 ๑๗๓๔ จาสิบโท  พงษศักด์ิ  ดอนศรี 

 ๑๗๓๕ จาสิบโท  พันฤทธิ์  กรปองกัน 

 ๑๗๓๖ จาสิบโท  พิพัฒน  ขัติยศ 

 ๑๗๓๗ จาสิบโท  ไพรัช  ทินกูล 

 ๑๗๓๘ จาสิบโท  ไพรัตน  จิตวิวัฒน 



 หนา   ๕๓ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๗๓๙ จาสิบโท  มณฑล  ทองอยู 

 ๑๗๔๐ จาสิบโท  ยงยุทธิ์  ปญญานุวัฒน 

 ๑๗๔๑ จาสิบโท  ยุทธนา  นิรัติศัยโสภิญ 

 ๑๗๔๒ จาสิบโท  รนกร  สายมาอินทร 

 ๑๗๔๓ จาสิบโท  รักไทย  กาลจินดา 

 ๑๗๔๔ จาสิบโท  วทัญู  มิลยมาตร 

 ๑๗๔๕ จาสิบโท  วรพงษ  ภัทรศิริพงษ 

 ๑๗๔๖ จาสิบโท  วัชรพล  นามวงศ 

 ๑๗๔๗ จาสิบโท  วัชระ  ทิพยกองลาศ 

 ๑๗๔๘ จาสิบโท  วัลลภ  รัตนาพันธุ 

 ๑๗๔๙ จาสิบโท  วิรัตน  แกวเชื้อ 

 ๑๗๕๐ จาสิบโท  วิรัตน  เสือเปย 

 ๑๗๕๑ จาสิบโท  วิโรจน  กาฬภักดี 

 ๑๗๕๒ จาสิบโท  วิโรจน  นันตะทัย 

 ๑๗๕๓ จาสิบโท  วีรพล  พุทธิ 

 ๑๗๕๔ จาสิบโท  วีระชาญ  จันทรงาม 

 ๑๗๕๕ จาสิบโท  ศรายุทธ  ทรัพยพันแสน 

 ๑๗๕๖ จาสิบโท  ศราวุฒิ  บุตรสุวรรณ 

 ๑๗๕๗ จาสิบโท  ศฤงคาร  สกุลยา 

 ๑๗๕๘ จาสิบโท  ศักดา  บุญผง 

 ๑๗๕๙ จาสิบโท  ศักด์ิพินิจ  บึงจันทร 

 ๑๗๖๐ จาสิบโท  ศิลปชัย  แกวเมือง 

 ๑๗๖๑ จาสิบโท  สงกรานต  บุตรเต 

 ๑๗๖๒ จาสิบโท  สงา  ต๋ันเปย 

 ๑๗๖๓ จาสิบโท  สมเกียรต์ิ  หมุกรอด 

 ๑๗๖๔ จาสิบโท  สมชาย  เกตุจันทร 

 ๑๗๖๕ จาสิบโท  สมชาย  ดวงจันทร 

 ๑๗๖๖ จาสิบโท  สมบัติ  ภิรมย 

 ๑๗๖๗ จาสิบโท  สมปอง  บังศรี 

 ๑๗๖๘ จาสิบโท  สมพร  ปวงสุข 

 ๑๗๖๙ จาสิบโท  สมพล  เหมะรักษ 

 ๑๗๗๐ จาสิบโท  สมหมาย  นาคทอง 

 ๑๗๗๑ จาสิบโท  สมหวัง  นพวาร 

 ๑๗๗๒ จาสิบโท  สมาน  วารี 

 ๑๗๗๓ จาสิบโท  สอาด  ปานสุวรรณ 

 ๑๗๗๔ จาสิบโท  สันติพงษ  สิงหที 

 ๑๗๗๕ จาสิบโท  สันพิชญ  ร่ืนถวิล 

 ๑๗๗๖ จาสิบโท  สายรุง  ลบสันเทียะ 

 ๑๗๗๗ จาสิบโท  สิทธิชัย  บิณฑบาตร 

 ๑๗๗๘ จาสิบโท  สุชน  ออนทอง 

 ๑๗๗๙ จาสิบโท  สุนทร  ผลวิลัย 

 ๑๗๘๐ จาสิบโท  สุพรรณ  บุตรสาร 

 ๑๗๘๑ จาสิบโท  สุรกิตติ  จุลบุษปะ 

 ๑๗๘๒ จาสิบโท  สุรชัย  ปาวรีย 

 ๑๗๘๓ จาสิบโท  สุระพงษ  บุญเกษม 

 ๑๗๘๔ จาสิบโท  สุริยะ  ปนโมรา 

 ๑๗๘๕ จาสิบโท  สุวัฒน  รัตนกําเนิด 

 ๑๗๘๖ จาสิบโท  สุวิทย  มีศิลารัตน 

 ๑๗๘๗ จาสิบโท  เสกสรร  สาดทอง 

 ๑๗๘๘ จาสิบโท  เสกสรรค  ธะระสวัสด์ิ 

 ๑๗๘๙ จาสิบโท  เสถียร  ลาภประเสริฐ 

 ๑๗๙๐ จาสิบโท  เสรี  พวงไม 
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 ๑๗๙๑ จาสิบโท  เสรี  เรืองดี 

 ๑๗๙๒ จาสิบโท  เสรี  หุนยนต 

 ๑๗๙๓ จาสิบโท  อนันต  มนตรี 

 ๑๗๙๔ จาสิบโท  อนุชิต  เสนะสุทธิพันธุ 

 ๑๗๙๕ จาสิบโท  อนุศิษฎ  สายพรม 

 ๑๗๙๖ จาสิบโท  อมร  ชัยขรรค 

 ๑๗๙๗ จาสิบโท  อารยะ  จินะราช 

 ๑๗๙๘ จาสิบโท  อํานาจ  วันทา 

 ๑๗๙๙ จาสิบโท  อุปชาติ  วิรณะ 

 ๑๘๐๐ จาสิบตรี  เกียรติศักด์ิ  ชัยมั่นคง 

 ๑๘๐๑ จาสิบตรี  ขวัญนคร  หิรัญญะศิริ 

 ๑๘๐๒ จาสิบตรี  คม  สุวรรณรัตน 

 ๑๘๐๓ จาสิบตรี  จรูญ  เพชรเทียนชัย 

 ๑๘๐๔ จาสิบตรี  เฉลิมพร  มุงจงรักษ 

 ๑๘๐๕ จาสิบตรี  ชัชวาลย  เหลื่อมอุไร 

 ๑๘๐๖ จาสิบตรี  ชาตรี  วงษนรา 

 ๑๘๐๗ จาสิบตรี  ชํานาญ  ตะนอย 

 ๑๘๐๘ จาสิบตรี  เชวงศักด์ิ  แดนวิวัฒนเดชา 

 ๑๘๐๙ จาสิบตรี  ณรงค  พานิจจะ 

 ๑๘๑๐ จาสิบตรี  ดังใจ  ธูสรานนท 

 ๑๘๑๑ จาสิบตรี  ตอศักด์ิ  พรมลา 

 ๑๘๑๒ จาสิบตรี  ถาวร  อัฒจักร 

 ๑๘๑๓ จาสิบตรี  เถลิงศักด์ิ  บัวมี 

 ๑๘๑๔ จาสิบตรี  ทรงพร  ไชยสิงห 

 ๑๘๑๕ จาสิบตรี  ทวีสุข  พาผล 

 ๑๘๑๖ จาสิบตรี  ทองอินทร  บุตรเล็ก 

 ๑๘๑๗ จาสิบตรี  ธนา  หวังประดิษฐ 

 ๑๘๑๘ จาสิบตรี  ธานี  วงษถาวร 

 ๑๘๑๙ จาสิบตรี  นัธนันท  มงคล 

 ๑๘๒๐ จาสิบตรี  นิคม  อยูคง 

 ๑๘๒๑ จาสิบตรี  นิพนธ  ลานไชยสงค 

 ๑๘๒๒ จาสิบตรี  นิยม  อนุศิริ 

 ๑๘๒๓ จาสิบตรี  นิรันดร  ลักษิตานนท 

 ๑๘๒๔ จาสิบตรี  นิสันต  ยกสวัสด์ิ 

 ๑๘๒๕ จาสิบตรี  บุญยก  ทาระแกว 

 ๑๘๒๖ จาสิบตรี  บุญเลิศ  นวนแดง 

 ๑๘๒๗ จาสิบตรี  ประจักษ  เพชรหาญ 

 ๑๘๒๘ จาสิบตรี  ประทีป  พชนะ 

 ๑๘๒๙ จาสิบตรี  ประเทือง  ศรีดี 

 ๑๘๓๐ จาสิบตรี  ประเวช  ศรีเจริญ 

 ๑๘๓๑ จาสิบตรี  ปราโมทย  ทิมสถิตย 

 ๑๘๓๒ จาสิบตรี  ผดุง  จันภิรมย 

 ๑๘๓๓ จาสิบตรี  เพชรรุง  วารินคีรีรัตน 

 ๑๘๓๔ จาสิบตรี  ภาณุเมธ  ชื่นอะลวย 

 ๑๘๓๕ จาสิบตรี  ภิรมย  คิวหา 

 ๑๘๓๖ จาสิบตรี  ภุชงค  สุวรรณฉวี 

 ๑๘๓๗ จาสิบตรี  มานพ  วิชัย 

 ๑๘๓๘ จาสิบตรี  ยุทธพงษ  วงศสนิท 

 ๑๘๓๙ จาสิบตรี  รังสรรค  สาวงศนาม 

 ๑๘๔๐ จาสิบตรี  ราชัย  ชื่นบุญ 

 ๑๘๔๑ จาสิบตรี  วรวิทย  ใจแกว 

 ๑๘๔๒ จาสิบตรี  วรวุฒิ  จงสงเสริม 



 หนา   ๕๕ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๘๔๓ จาสิบตรี  วันชัย  ควรชม 

 ๑๘๔๔ จาสิบตรี  วิรัตน  สาธร 

 ๑๘๔๕ จาสิบตรี  ศรีเทพ  เทพคําราม 

 ๑๘๔๖ จาสิบตรี  ศานิตย  บูศรี 

 ๑๘๔๗ จาสิบตรี  ศุภชัย  นันคํา 

 ๑๘๔๘ จาสิบตรี  สถาพร  ตัณฑเจริญรัตน 

 ๑๘๔๙ จาสิบตรี  สมเกียรติ  สุขจิต 

 ๑๘๕๐ จาสิบตรี  สมชัย  คําแหง 

 ๑๘๕๑ จาสิบตรี  สมบัติ  ชมภูนุช 

 ๑๘๕๒ จาสิบตรี  สมบัติ  ประเสริฐสงค 

 ๑๘๕๓ จาสิบตรี  สมพร  มั่นดี 

 ๑๘๕๔ จาสิบตรี  สมยศ  เจนไธสง 

 ๑๘๕๕ จาสิบตรี  สมหมาย  ออนศรี 

 ๑๘๕๖ จาสิบตรี  สัจจะ  ภิสิทธิ์ชัยชนะ 

 ๑๘๕๗ จาสิบตรี  สายัญ  ศรีหิรัญ 

 ๑๘๕๘ จาสิบตรี  สืบพงษ  กษิณศรี 

 ๑๘๕๙ จาสิบตรี  สุธี  วรดี 

 ๑๘๖๐ จาสิบตรี  สุเนตร  ชวลิต 

 ๑๘๖๑ จาสิบตรี  สุปน  นานุรักษ 

 ๑๘๖๒ จาสิบตรี  สุวัฒน  สมบูรณรัตนมณี 

 ๑๘๖๓ จาสิบตรี  สุวิชัย  ธนโกเศศ 

 ๑๘๖๔ จาสิบตรี  เสกสัน  ศรีสิทธิ์ 

 ๑๘๖๕ จาสิบตรี  โสวัตร  ชุมพล 

 ๑๘๖๖ จาสิบตรี  อดิศักด์ิ  ทองไทย 

 ๑๘๖๗ จาสิบตรี  อภิชาติ  บุญภา 

 ๑๘๖๘ จาสิบตรี  อรุณ  ทองจันทร 

 ๑๘๖๙ จาสิบตรี  อัครเดช  คําจันทร 

 ๑๘๗๐ จาสิบตรี  อัครวิทย  ชาติอุดม 

 ๑๘๗๑ จาสิบตรี  อิทธิพล  เพิ่มทรัพย 

 ๑๘๗๒ จาสิบตรี  อุทัย  สูหา 

 ๑๘๗๓ จาสิบตรีหญิง  นวลจันทร 

  วัฒนาพานิช 

 ๑๘๗๔ จาสิบตรีหญิง  วาสนา  บุรานันท 

 ๑๘๗๕ สิบเอก  กมล  สาระอาภรณ 

 ๑๘๗๖ สิบเอก  กรุงธน  งามบุญรัตน 

 ๑๘๗๗ สิบเอก  กฤตพล  ใจเมือง 

 ๑๘๗๘ สิบเอก  กฤติพงษ  สุขสําราญ 

 ๑๘๗๙ สิบเอก  กฤษฎา  ภูมิวิจารณ 

 ๑๘๘๐ สิบเอก  กฤษดา  จันทรทัน 

 ๑๘๘๑ สิบเอก  กองพล  ถนอมวัฒนา 

 ๑๘๘๒ สิบเอก  กอวิเศษ  สีลาผอง 

 ๑๘๘๓ สิบเอก  กัณหา  โสมรักษ 

 ๑๘๘๔ สิบเอก  กัมปนาท  พละสุ 

 ๑๘๘๕ สิบเอก  การุณ  ชะรุมรัมย 

 ๑๘๘๖ สิบเอก  กิตติ  ขําคม 

 ๑๘๘๗ สิบเอก  กิตติศักด์ิ  รักษาชนม 

 ๑๘๘๘ สิบเอก  กูเกียรติ  สุมงคล 

 ๑๘๘๙ สิบเอก  เกรียงศักด์ิ  บุญสิงห 

 ๑๘๙๐ สิบเอก  เกรียงศักด์ิ  อึงพุดซา 

 ๑๘๙๑ สิบเอก  เกษม  นกนอย 

 ๑๘๙๒ สิบเอก  เกษม  วิริยะ 

 ๑๘๙๓ สิบเอก  เกษมศักด์ิ  สุระอุดร 



 หนา   ๕๖ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๘๙๔ สิบเอก  เกียรติกอง  บาดดี 

 ๑๘๙๕ สิบเอก  เกียรติศักด์ิ  เชื้อผูดี 

 ๑๘๙๖ สิบเอก  เกียรติศักด์ิ  ศิริโต 

 ๑๘๙๗ สิบเอก  เกียรติศักด์ิ  สมดี 

 ๑๘๙๘ สิบเอก  โกศล  คุมบานชาติ 

 ๑๘๙๙ สิบเอก  ขชล  โคตรพันธ 

 ๑๙๐๐ สิบเอก  ขบวน  ออนอุทัย 

 ๑๙๐๑ สิบเอก  ขรรชัย  โนนดี 

 ๑๙๐๒ สิบเอก  ขันติ  ฮวบเอี่ยม 

 ๑๙๐๓ สิบเอก  คนองยุทธ  สมร 

 ๑๙๐๔ สิบเอก  คมกฤช  จ๋ิวออน 

 ๑๙๐๕ สิบเอก  คมพิพัฒน  ศรีสมบุญ 

 ๑๙๐๖ สิบเอก  คํานวน  ทรัพยแยม 

 ๑๙๐๗ สิบเอก  คํานวล  ผาอินทร 

 ๑๙๐๘ สิบเอก  จงรัก  โสรี 

 ๑๙๐๙ สิบเอก  จรัญ  ชํานาญ 

 ๑๙๑๐ สิบเอก  จรัญ  หิรัญสุข 

 ๑๙๑๑ สิบเอก  จริวัฒน  เฉลาชัย 

 ๑๙๑๒ สิบเอก  จรุณ  วรรณนิยม 

 ๑๙๑๓ สิบเอก  จักรกฤษณ  เพลัย 

 ๑๙๑๔ สิบเอก  จักรกฤษณ  รอดแจม 

 ๑๙๑๕ สิบเอก  จักรพันธุ  สักยะพรต 

 ๑๙๑๖ สิบเอก  จักรเพชร  สุนินทบูรณ 

 ๑๙๑๗ สิบเอก  จาตุรงค  ศรีวรรณโต 

 ๑๙๑๘ สิบเอก  จารึก  ศรีทาบุตร 

 ๑๙๑๙ สิบเอก  จํารูญ  ยาสูงเนิน 

 ๑๙๒๐ สิบเอก  จําลอง  กองดิน 

 ๑๙๒๑ สิบเอก  จิรภัทร  ยอดแกว 

 ๑๙๒๒ สิบเอก  จิรายุ  ครุฑพงษ 

 ๑๙๒๓ สิบเอก  จีระศักด์ิ  ฆารประเดิม 

 ๑๙๒๔ สิบเอก  เจษฎา  แกวบานดอน 

 ๑๙๒๕ สิบเอก  ฉัตรชัย  รักษรอด 

 ๑๙๒๖ สิบเอก  เฉลิมพงษ  โพธิสาร 

 ๑๙๒๗ สิบเอก  เฉลิมพล  คุณาเมือง 

 ๑๙๒๘ สิบเอก  ชนาธิป  จบจังหรีด 

 ๑๙๒๙ สิบเอก  ชราวุฒิ  ตนกันยา 

 ๑๙๓๐ สิบเอก  ชลชัย  กลอมประเสริฐ 

 ๑๙๓๑ สิบเอก  ชวลิต  ไมตรี 

 ๑๙๓๒ สิบเอก  ชะเนตร  แสงพิมาย 

 ๑๙๓๓ สิบเอก  ชัชชัย  สุพรรณคง 

 ๑๙๓๔ สิบเอก  ชัชวาล  ศรีหาบัติ 

 ๑๙๓๕ สิบเอก  ชัชวาลย  บุรําสูงเนิน 

 ๑๙๓๖ สิบเอก  ชัยชาย  บุญศรี 

 ๑๙๓๗ สิบเอก  ชัยพงษ  คําฟก 

 ๑๙๓๘ สิบเอก  ชัยยา  แสงสุด 

 ๑๙๓๙ สิบเอก  ชัยวัฒน  เจริญพร 

 ๑๙๔๐ สิบเอก  ชัยสิทธิ์  สวนหนองปลิง 

 ๑๙๔๑ สิบเอก  ชาญชยั  ทับทิม 

 ๑๙๔๒ สิบเอก  ชาญชัย  แสงสวาง 

 ๑๙๔๓ สิบเอก  ชาญยุทธ  ชินแสง 

 ๑๙๔๔ สิบเอก  ชาญยุทธ  พะฟู 

 ๑๙๔๕ สิบเอก  ชาตรี  ยงบรรทม 



 หนา   ๕๗ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๙๔๖ สิบเอก  ชุมพล  บุญประเสริฐ 

 ๑๙๔๗ สิบเอก  ชูเกียรติ  คุมมงคล 

 ๑๙๔๘ สิบเอก  ชูชาติ  แกนเชื้อชัย 

 ๑๙๔๙ สิบเอก  เชาว  คงสมบูรณ 

 ๑๙๕๐ สิบเอก  เชิดชาย  กาญจนสกุล 

 ๑๙๕๑ สิบเอก  ณรงค  แดงโชติ 

 ๑๙๕๒ สิบเอก  ณรงค  ปรึกษา 

 ๑๙๕๓ สิบเอก  ณรงค  ผดุงจิตต 

 ๑๙๕๔ สิบเอก  ณรงค  ยังคลาย 

 ๑๙๕๕ สิบเอก  ณัฐิวุฒิ  นกเทศ 

 ๑๙๕๖ สิบเอก  ดนัย  เดือนข้ึน 

 ๑๙๕๗ สิบเอก  ดนัย  นิ่มนวล 

 ๑๙๕๘ สิบเอก  ดําเนิน  ปานเพ็ชร 

 ๑๙๕๙ สิบเอก  ดํารงค  วิพัฒนากลืน 

 ๑๙๖๐ สิบเอก  ดิเรก  รัตนชัย 

 ๑๙๖๑ สิบเอก  ดิเรก  อาจรักษา 

 ๑๙๖๒ สิบเอก  ดิศกุล  โชคกิจ 

 ๑๙๖๓ สิบเอก  เดช  พงษประพันธ 

 ๑๙๖๔ สิบเอก  เดชา  พิรุณสุนทร 

 ๑๙๖๕ สิบเอก  เดนชัย  ชวนมา 

 ๑๙๖๖ สิบเอก  แดง  พฤกษชาติ 

 ๑๙๖๗ สิบเอก  ตอศักด์ิ  วัฒนสุนทร 

 ๑๙๖๘ สิบเอก  ตอศักด์ิ  สุภาพชน 

 ๑๙๖๙ สิบเอก  เตชทัต  รวมทวี 

 ๑๙๗๐ สิบเอก  ถนัด  ราคํา 

 ๑๙๗๑ สิบเอก  ถาวร  เจริญวงศ 

 ๑๙๗๒ สิบเอก  ทรงเกียรติ  ออนนอย 

 ๑๙๗๓ สิบเอก  ทรงวุฒิ  คงดี 

 ๑๙๗๔ สิบเอก  ทวนทอง  วงคชุมภู 

 ๑๙๗๕ สิบเอก  ทวี  โชคชัย 

 ๑๙๗๖ สิบเอก  ทวี  บุญบุตร 

 ๑๙๗๗ สิบเอก  ทวีศักด์ิ  ศรีจันทรมี 

 ๑๙๗๘ สิบเอก  ทองเติม  แดงสงา 

 ๑๙๗๙ สิบเอก  ทองใสย  หงษภู 

 ๑๙๘๐ สิบเอก  ทายาท  บุณยะเสน 

 ๑๙๘๑ สิบเอก  ทินกร  สันใจ 

 ๑๙๘๒ สิบเอก  เทวัญ  มั่นหมาย 

 ๑๙๘๓ สิบเอก  ธนนนท  จํานงคการ 

 ๑๙๘๔ สิบเอก  ธนพร  ออนแกว 

 ๑๙๘๕ สิบเอก  ธนพล  ธนะวรรณ 

 ๑๙๘๖ สิบเอก  ธนวรรธน  จูจันทร 

 ๑๙๘๗ สิบเอก  ธนาวัฒน  กอนคํา 

 ๑๙๘๘ สิบเอก  ธเนตร  ชัยมีแรง 

 ๑๙๘๙ สิบเอก  ธเนศ  แกวผลึก 

 ๑๙๙๐ สิบเอก  ธรรมนูญ  ภูผาเผย 

 ๑๙๙๑ สิบเอก  ธวัชชัย  คูณา 

 ๑๙๙๒ สิบเอก  ธวัชชัย  ตนวงค 

 ๑๙๙๓ สิบเอก  ธวัชชัย  สกุลออด 

 ๑๙๙๔ สิบเอก  ธวัฒชัย  ภิรมรักษ 

 ๑๙๙๕ สิบเอก  ธันยมัย  มาสวนจิก 

 ๑๙๙๖ สิบเอก  ธาตรี  ลาดเงิน 

 ๑๙๙๗ สิบเอก  ธานินทร  เกตุจําปา 



 หนา   ๕๘ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๙๙๘ สิบเอก  ธานี  คําเทศ 

 ๑๙๙๙ สิบเอก  ธํารงค  หอมเทียน 

 ๒๐๐๐ สิบเอก  ธีรเดช  ปสังคมาน 

 ๒๐๐๑ สิบเอก  ธีรพงษ  มาลัย 

 ๒๐๐๒ สิบเอก  ธีรพล  อินทรเอม 

 ๒๐๐๓ สิบเอก  ธีระชัย  นาคอาทิตย 

 ๒๐๐๔ สิบเอก  ธีระวัฒน  วรรณเสน 

 ๒๐๐๕ สิบเอก  ธีระเวศย  ต้ังเพียร 

 ๒๐๐๖ สิบเอก  ธีรดนัย  สะคาน 

 ๒๐๐๗ สิบเอก  นคร  สุทธิมานัส 

 ๒๐๐๘ สิบเอก  นครไชย  โคตรพันธ 

 ๒๐๐๙ สิบเอก  นพดล  นาประจุล 

 ๒๐๑๐ สิบเอก  นพดล  พันตรี 

 ๒๐๑๑ สิบเอก  นพดล  วงษาสุข 

 ๒๐๑๒ สิบเอก  นพรัตน  สีดี 

 ๒๐๑๓ สิบเอก  นภดล  ปรีชาศิลป 

 ๒๐๑๔ สิบเอก  นรงคชัย  จรุณศรี 

 ๒๐๑๕ สิบเอก  นฤนาท  ขจรอนันท 

 ๒๐๑๖ สิบเอก  นอย  ยอดคง 

 ๒๐๑๗ สิบเอก  นาวิน  ทองสิบวงษ 

 ๒๐๑๘ สิบเอก  นาวิน  สุวรรณเวศม 

 ๒๐๑๙ สิบเอก  นิกร  สินเธาว 

 ๒๐๒๐ สิบเอก  นิคม  ตอศิลป 

 ๒๐๒๑ สิบเอก  นิตินันท  สุทธิกาญจนกุล 

 ๒๐๒๒ สิบเอก  นิรันดร  สังขชู 

 ๒๐๒๓ สิบเอก  นิวัตร  งามสมบัติ 

 ๒๐๒๔ สิบเอก  นุกูล  ชาวโพธิ์สระ 

 ๒๐๒๕ สิบเอก  บรรพต  กุลศิริ 

 ๒๐๒๖ สิบเอก  บรรพต  คัทเนตร 

 ๒๐๒๗ สิบเอก  บรรลุ  นากุมา 

 ๒๐๒๘ สิบเอก  บรรลุ  บุตรยุทธ 

 ๒๐๒๙ สิบเอก  บวร  นุชคําแหง 

 ๒๐๓๐ สิบเอก  บวรเดช  ทิมทอง 

 ๒๐๓๑ สิบเอก  บัญชา  ลาภเกิด 

 ๒๐๓๒ สิบเอก  บัณฑิต  คุปพิศุทธิ์ 

 ๒๐๓๓ สิบเอก  บันดล  จักรสมศักด์ิ 

 ๒๐๓๔ สิบเอก  บัลลังค  เกษสม 

 ๒๐๓๕ สิบเอก  บุญเชิด  มีทอง 

 ๒๐๓๖ สิบเอก  บุญธรรม  สุขพีธี 

 ๒๐๓๗ สิบเอก  บุญมี  ณ  สกุล 

 ๒๐๓๘ สิบเอก  บุญรุง  ลําจวน 

 ๒๐๓๙ สิบเอก  บุญเลิศ  มิ่งอรุณ 

 ๒๐๔๐ สิบเอก  บุญสง  มิดแสง 

 ๒๐๔๑ สิบเอก  บุญหนา  จันทรดาหัวดง 

 ๒๐๔๒ สิบเอก  บุญเหลือ  พิมมาศ 

 ๒๐๔๓ สิบเอก  บุญเอียด  วิชาดี 

 ๒๐๔๔ สิบเอก  ปกาศิต  ศรีสงคราม 

 ๒๐๔๕ สิบเอก  ประกิจ  อุทัยชลานนท 

 ๒๐๔๖ สิบเอก  ประจวบ  หงษศรี 

 ๒๐๔๗ สิบเอก  ประจักษชัย  นิลสูงเนิน 

 ๒๐๔๘ สิบเอก  ประดิษฐ  จําจิตต 

 ๒๐๔๙ สิบเอก  ประดิษฐ  สมงาม 



 หนา   ๕๙ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๐๕๐ สิบเอก  ประพจน  เนตรสุวรรณ 

 ๒๐๕๑ สิบเอก  ประมาส  จัดแกว 

 ๒๐๕๒ สิบเอก  ประยนต  เงินฝร่ัง 

 ๒๐๕๓ สิบเอก  ประยุทธ  คิมหันตา 

 ๒๐๕๔ สิบเอก  ประยุทธ  แนงนอย 

 ๒๐๕๕ สิบเอก  ประยุทธ  มุมทอง 

 ๒๐๕๖ สิบเอก  ประยูร  สนุกแสน 

 ๒๐๕๗ สิบเอก  ประวิช  อุนตา 

 ๒๐๕๘ สิบเอก  ประเวศ  แสนสม 

 ๒๐๕๙ สิบเอก  ประสงค  หงษเพชร 

 ๒๐๖๐ สิบเอก  ประสาน  สะแกทอง 

 ๒๐๖๑ สิบเอก  ประสิทธิ์  คําสกุล 

 ๒๐๖๒ สิบเอก  ประสิทธิ์  ผาเจริญ 

 ๒๐๖๓ สิบเอก  ประเสริฐ  ศรีสันต 

 ๒๐๖๔ สิบเอก  ปราณี  พรหมสาขา 

 ๒๐๖๕ สิบเอก  ปราโมช  แดงอราม 

 ๒๐๖๖ สิบเอก  ปริญญา  กองโพธิ์ 

 ๒๐๖๗ สิบเอก  ปริญญา  เนื่องกําเหนิด 

 ๒๐๖๘ สิบเอก  ปรีชา  สุทธะ 

 ๒๐๖๙ สิบเอก  ปจจุบัน  คลังภักดี 

 ๒๐๗๐ สิบเอก  ปญญา  หนูทอง 

 ๒๐๗๑ สิบเอก  ปานแดง  บัวจันทร 

 ๒๐๗๒ สิบเอก  ปตุรงค  ผิวจันทร 

 ๒๐๗๓ สิบเอก  เปลื้อง  สุขจุล 

 ๒๐๗๔ สิบเอก  เปยก  เสวกวิหารี 

 ๒๐๗๕ สิบเอก  ผจญ  หวงแกว 

 ๒๐๗๖ สิบเอก  เผด็จ  ทองโพธิ์ 

 ๒๐๗๗ สิบเอก  พงษเทพ  บุตรวงษ 

 ๒๐๗๘ สิบเอก  พงษศักด์ิ  ครึกคร้ืน 

 ๒๐๗๙ สิบเอก  พนม  บัวสาย 

 ๒๐๘๐ สิบเอก  พรชัย  ปราณีตพลกรัง 

 ๒๐๘๑ สิบเอก  พรชัย  โพธิเพชร 

 ๒๐๘๒ สิบเอก  พรชัย  ราชหงษ 

 ๒๐๘๓ สิบเอก  พรณรงค  จ๋ิวบํารุง 

 ๒๐๘๔ สิบเอก  พรเทพ  นิลเทพี 

 ๒๐๘๕ สิบเอก  พรไพโรจน  ภิรมยรักษ 

 ๒๐๘๖ สิบเอก  พรมจันทร  ประยูรคํา 

 ๒๐๘๗ สิบเอก  พรศักด์ิ  ตราตรี 

 ๒๐๘๘ สิบเอก  พัฒนพงศ  วิจิตรพันธุ 

 ๒๐๘๙ สิบเอก  พิจิตร  วงศดาว 

 ๒๐๙๐ สิบเอก  พิชิต  สุวรรณศรี 

 ๒๐๙๑ สิบเอก  พิเชษฐ  เสียงใส 

 ๒๐๙๒ สิบเอก  พิเชษฐ  วัฒนา 

 ๒๐๙๓ สิบเอก  พิทยา  ไวยวิฬา 

 ๒๐๙๔ สิบเอก  พินิจ  เสารอน 

 ๒๐๙๕ สิบเอก  พิพัฒน  ดอกไม 

 ๒๐๙๖ สิบเอก  พิพัฒน  สิริทวีบุญ 

 ๒๐๙๗ สิบเอก  พิศาล  สูงปานเขา 

 ๒๐๙๘ สิบเอก  พิศิษฐ  สุนสิน 

 ๒๐๙๙ สิบเอก  พิษณุ  หอมทอง 

 ๒๑๐๐ สิบเอก  พิสิษฐ  ศรีพลาย 

 ๒๑๐๑ สิบเอก  พีระพล  วัฒนยืนยง 



 หนา   ๖๐ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๑๐๒ สิบเอก  พีระศักด์ิ  คงเจริญ 

 ๒๑๐๓ สิบเอก  พืชมงคล  ทองแกว 

 ๒๑๐๔ สิบเอก  พูล  จําปาทอง 

 ๒๑๐๕ สิบเอก  พูลศักด์ิ  บุตรศรี 

 ๒๑๐๖ สิบเอก  ไพบูลย  เหลืองสอาด 

 ๒๑๐๗ สิบเอก  ไพรวัน  เผือกนาค 

 ๒๑๐๘ สิบเอก  ไพวรรณ  ศรีเมือง 

 ๒๑๐๙ สิบเอก  ไพศาล  ษรจันทรศรี 

 ๒๑๑๐ สิบเอก  ไพศิษฐ  ฐานวิเศษ 

 ๒๑๑๑ สิบเอก  ภัทรพล  บุญเฉลียว 

 ๒๑๑๒ สิบเอก  ภาคภูมิ  สรอยอากาศ 

 ๒๑๑๓ สิบเอก  ภิรมย  กอนทอง 

 ๒๑๑๔ สิบเอก  ภิรมย  บัวนาค 

 ๒๑๑๕ สิบเอก  ภุชงค  อินทะวงษ 

 ๒๑๑๖ สิบเอก  ภูมฐาน  ภูมมินทร 

 ๒๑๑๗ สิบเอก  มนตรี  ปาหมี 

 ๒๑๑๘ สิบเอก  มนตรี  สําเภาวงศ 

 ๒๑๑๙ สิบเอก  มนตรี  สุธรรมา 

 ๒๑๒๐ สิบเอก  มนเทียน  เพลินบุญ 

 ๒๑๒๑ สิบเอก  มนัส  แกวทิม 

 ๒๑๒๒ สิบเอก  มลเฑียร  จูมดอก 

 ๒๑๒๓ สิบเอก  มานพ  นิสัยกลา 

 ๒๑๒๔ สิบเอก  มานพ  ผงดวง 

 ๒๑๒๕ สิบเอก  มานพ  สิทธิปลื้ม 

 ๒๑๒๖ สิบเอก  มานะ  เหมือนทอง 

 ๒๑๒๗ สิบเอก  มานิด  สละทาน 

 ๒๑๒๘ สิบเอก  มาโนช  นฤทุกข 

 ๒๑๒๙ สิบเอก  มาโนช  บูรณะเนตร 

 ๒๑๓๐ สิบเอก  มาลา  สืบเสม 

 ๒๑๓๑ สิบเอก  มีศิลป  โคตรศรีหา 

 ๒๑๓๒ สิบเอก  มูฮาหมัด  ดือราแฮ 

 ๒๑๓๓ สิบเอก  เมธี  สัมมาสิทธิ์ 

 ๒๑๓๔ สิบเอก  ยอดชาย  โพธิ์นิยม 

 ๒๑๓๕ สิบเอก  ยุทธนา  ไปดี 

 ๒๑๓๖ สิบเอก  ยุทธพงษ  จันทนะชาติ 

 ๒๑๓๗ สิบเอก  ยุทธภูมิ  เธียรวรรณ 

 ๒๑๓๘ สิบเอก  โยธิน  สายทอง 

 ๒๑๓๙ สิบเอก  รณกฤต  มูลจักร 

 ๒๑๔๐ สิบเอก  รณรง  โสภณ 

 ๒๑๔๑ สิบเอก  รณรงค  โปรงสูงเนิน 

 ๒๑๔๒ สิบเอก  รณสิทธิ  ทาเงิน 

 ๒๑๔๓ สิบเอก  รัฐภูมิ  โลหจินดา 

 ๒๑๔๔ สิบเอก  ราชภัฏ  พุทธเสน 

 ๒๑๔๕ สิบเอก  ราชัณ  ตรีอํานรรค 

 ๒๑๔๖ สิบเอก  รุด  เข็มกลัด 

 ๒๑๔๗ สิบเอก  เรวัต  พวงจันทรขาว 

 ๒๑๔๘ สิบเอก  เรืองศิลป  อินทรโทโล 

 ๒๑๔๙ สิบเอก  ลําพูน  อามาตยทัศน 

 ๒๑๕๐ สิบเอก  ลํ้าเลิศ  สุขประเสริฐ 

 ๒๑๕๑ สิบเอก  ลิขิต  ณ  นาน 

 ๒๑๕๒ สิบเอก  ลิขิต  เหลายนขาม 

 ๒๑๕๓ สิบเอก  วรกิจ  กิติวงค 



 หนา   ๖๑ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๑๕๔ สิบเอก  วรพล  ทรัพยัย 

 ๒๑๕๕ สิบเอก  วรเมธ  สนลอย 

 ๒๑๕๖ สิบเอก  วรรณชัย  วัธนวงสศิริ 

 ๒๑๕๗ สิบเอก  วรวิทย  แสงสัจจา 

 ๒๑๕๘ สิบเอก  วรวุฒิ  แกวคงดี 

 ๒๑๕๙ สิบเอก  วรวุฒิ  ทองเกิด 

 ๒๑๖๐ สิบเอก  วรากร  ชวาลา 

 ๒๑๖๑ สิบเอก  วสันต  นาชัยเงิน 

 ๒๑๖๒ สิบเอก  วัชระ  ไกรทอง 

 ๒๑๖๓ สิบเอก  วัชระ  ดาสงเคราะห 

 ๒๑๖๔ สิบเอก  วัฒน  อัยแกว 

 ๒๑๖๕ สิบเอก  วันชัย  จันภูถ่ิน 

 ๒๑๖๖ สิบเอก  วันชัย  ปตใจ 

 ๒๑๖๗ สิบเอก  วัลลภ  ชนะชัย 

 ๒๑๖๘ สิบเอก  วัลลภ  นุมเอี่ยม 

 ๒๑๖๙ สิบเอก  วาริน  ผาใหญ 

 ๒๑๗๐ สิบเอก  วิชัย  เอี่ยมสิริลักษณ 

 ๒๑๗๑ สิบเอก  วิชาญ  หอมหวล 

 ๒๑๗๒ สิบเอก  วิชิต  ซายศรี 

 ๒๑๗๓ สิบเอก  วิเชียร  ภูพวง 

 ๒๑๗๔ สิบเอก  วิทยา  จําปารัตน 

 ๒๑๗๕ สิบเอก  วินัย  สังขเวชยาคม 

 ๒๑๗๖ สิบเอก  วินัย  อวนผิว 

 ๒๑๗๗ สิบเอก  วิเนตร  พรมบอ 

 ๒๑๗๘ สิบเอก  วิพุฒิ  จันทรออน 

 ๒๑๗๙ สิบเอก  วิรัช  นาคปรากฎ 

 ๒๑๘๐ สิบเอก  วิรัตน  สิมมาสุข 

 ๒๑๘๑ สิบเอก  วิรัติ  เวสกุล 

 ๒๑๘๒ สิบเอก  วิโรจน  มูลหลา 

 ๒๑๘๓ สิบเอก  วิวัฒน  กิติราช 

 ๒๑๘๔ สิบเอก  วิวัฒน  ศิริวงศ 

 ๒๑๘๕ สิบเอก  วิศาล  ฉิมมา 

 ๒๑๘๖ สิบเอก  วิษิฐฎ  ไขกล 

 ๒๑๘๗ สิบเอก  วิสุทธิ  มูลผล 

 ๒๑๘๘ สิบเอก  วิสุทธิ์  เริงรักษ 

 ๒๑๘๙ สิบเอก  วีรพงษ  สีพรม 

 ๒๑๙๐ สิบเอก  วีรศักด์ิ  มงคลสวัสด์ิ 

 ๒๑๙๑ สิบเอก  วีระเดช  ชาวไชยา 

 ๒๑๙๒ สิบเอก  วีระพงษ  จําปาแกว 

 ๒๑๙๓ สิบเอก  วีระพันธ  นครศรี 

 ๒๑๙๔ สิบเอก  วีระศักด์ิ  สมพงษ 

 ๒๑๙๕ สิบเอก  วุฒิไกร  เธียรธัญญกิจ 

 ๒๑๙๖ สิบเอก  วุฒิไกร  อินทรนอก 

 ๒๑๙๗ สิบเอก  ไวพจน  กลิ่นดวง 

 ๒๑๙๘ สิบเอก  ศรยุทธ  โสฬส 

 ๒๑๙๙ สิบเอก  ศรราวี  มณีศรี 

 ๒๒๐๐ สิบเอก  ศรศิลป  อินทยักษ 

 ๒๒๐๑ สิบเอก  ศราวุฒิ  เวชการ 

 ๒๒๐๒ สิบเอก  ศราวุธ  บรรพสร 

 ๒๒๐๓ สิบเอก  ศราวุธ  บุญมี 

 ๒๒๐๔ สิบเอก  ศรีธน  ปญญา 

 ๒๒๐๕ สิบเอก  ศรียนต  สัญญาเข่ือน 



 หนา   ๖๒ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๒๐๖ สิบเอก  ศักดา  ศิริพันธุ 

 ๒๒๐๗ สิบเอก  ศักด์ิชัย  ชัยรัตนศักด์ิ 

 ๒๒๐๘ สิบเอก  ศักด์ิชาย  รวมรักษ 

 ๒๒๐๙ สิบเอก  ศักด์ิชาย  หงษคํา 

 ๒๒๑๐ สิบเอก  ศักด์ิณรงค  ชมบุญ 

 ๒๒๑๑ สิบเอก  ศิริเวช  ศิลปศร 

 ๒๒๑๒ สิบเอก  ศิวะศักด์ิ  ปดชาสุวรรณ 

 ๒๒๑๓ สิบเอก  ศุภชัย  บัวผัน 

 ๒๒๑๔ สิบเอก  ศุภโชค  เคนวิเศษ 

 ๒๒๑๕ สิบเอก  ศุภวัฒน  ศรีวัชรกุล 

 ๒๒๑๖ สิบเอก  ศุภสิทธิ์  ไชยคุณ 

 ๒๒๑๗ สิบเอก  สงบ  การปลูก 

 ๒๒๑๘ สิบเอก  สงบ  ขุมมิล 

 ๒๒๑๙ สิบเอก  สงวน  ทางชอบ 

 ๒๒๒๐ สิบเอก  สงวนศักด์ิ  เรืองสันเทียะ 

 ๒๒๒๑ สิบเอก  สถิตย  อมรพรหม 

 ๒๒๒๒ สิบเอก  สนธยา  บุญจันดา 

 ๒๒๒๓ สิบเอก  สนิท  ทับทิม 

 ๒๒๒๔ สิบเอก  สมเกียรติ  ไชยทิพย 

 ๒๒๒๕ สิบเอก  สมเกียรติ  สมสนุก 

 ๒๒๒๖ สิบเอก  สมเกียรติ  สารทอง 

 ๒๒๒๗ สิบเอก  สมคเณ  สมถวิล 

 ๒๒๒๘ สิบเอก  สมควร  จิระ 

 ๒๒๒๙ สิบเอก  สมคิด  ภูระหงษ 

 ๒๒๓๐ สิบเอก  สมคิด  รอบคอบ 

 ๒๒๓๑ สิบเอก  สมชัย  ทิพยจํานงค 

 ๒๒๓๒ สิบเอก  สมชาญ  สวิง 

 ๒๒๓๓ สิบเอก  สมชาย  ชมเชย 

 ๒๒๓๔ สิบเอก  สมชาย  ชางใหม 

 ๒๒๓๕ สิบเอก  สมชาย  บรรจบในเมือง 

 ๒๒๓๖ สิบเอก  สมชาย  ลาฉิม 

 ๒๒๓๗ สิบเอก  สมชาย  สิงหรุงเรือง 

 ๒๒๓๘ สิบเอก  สมโชค  การทํานา 

 ๒๒๓๙ สิบเอก  สมนึก  คงดี 

 ๒๒๔๐ สิบเอก  สมนึก มีจุย 

 ๒๒๔๑ สิบเอก  สมนึก  ราคมลัม 

 ๒๒๔๒ สิบเอก  สมบัติ  คณโฑเงิน 

 ๒๒๔๓ สิบเอก  สมบัติ  คอยบัลลังก 

 ๒๒๔๔ สิบเอก  สมบัติ  งามเฉลียว 

 ๒๒๔๕ สิบเอก  สมบัติ  มาพุม 

 ๒๒๔๖ สิบเอก  สมบัติ  สาลาด 

 ๒๒๔๗ สิบเอก  สมบัติ  หินขาว 

 ๒๒๔๘ สิบเอก  สมบูรณ  บุญณะสาร 

 ๒๒๔๙ สิบเอก  สมบูรณ  หอมประเสริฐ 

 ๒๒๕๐ สิบเอก  สมพงษ  สนธิรักษ 

 ๒๒๕๑ สิบเอก  สมพร  คณานันท 

 ๒๒๕๒ สิบเอก  สมพร  คําลือ 

 ๒๒๕๓ สิบเอก  สมพร  จิตจักร 

 ๒๒๕๔ สิบเอก  สมพิศ  ทองอราม 

 ๒๒๕๕ สิบเอก  สมภพ ประดับเพชร 

 ๒๒๕๖ สิบเอก  สมยศ  ชมภู 

 ๒๒๕๗ สิบเอก  สมฤทธิ์  มังคลาด 



 หนา   ๖๓ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๒๕๘ สิบเอก  สมศักด์ิ  ขอสังข 

 ๒๒๕๙ สิบเอก  สมศักด์ิ  ทาทิพย 

 ๒๒๖๐ สิบเอก  สมศักด์ิ  ปานกลาง 

 ๒๒๖๑ สิบเอก  สมศักด์ิ  เพชรสอาด 

 ๒๒๖๒ สิบเอก  สมศักด์ิ  เมืองอําพัน 

 ๒๒๖๓ สิบเอก  สมศักด์ิ  ศรีสุทโธ 

 ๒๒๖๔ สิบเอก  สมศักด์ิ  สุมประดิษฐ 

 ๒๒๖๕ สิบเอก  สมหมาย  ทศสูงเนิน 

 ๒๒๖๖ สิบเอก  สมหวัง  มูลทอง 

 ๒๒๖๗ สิบเอก  สมาน  ดีปญญา 

 ๒๒๖๘ สิบเอก  สยาม  สิงหสถิตย 

 ๒๒๖๙ สิบเอก  สรศักด์ิ  วันขวัญ 

 ๒๒๗๐ สิบเอก  สรายุทธ  เกตุเทศ 

 ๒๒๗๑ สิบเอก  สฤษด์ิเดช  กิจจาวิเศษ 

 ๒๒๗๒ สิบเอก  สวง  นันทชัยศรี 

 ๒๒๗๓ สิบเอก  สวัสด์ิ  คํากาหลง 

 ๒๒๗๔ สิบเอก  สวาง  ทําเลดี 

 ๒๒๗๕ สิบเอก  สวางพงศ  อาจหาญ 

 ๒๒๗๖ สิบเอก  สหัชชัย  ตาลชวง 

 ๒๒๗๗ สิบเอก  สังวาลย  พุกสรอย 

 ๒๒๗๘ สิบเอก  สังเวียน  รัตนโกสิน 

 ๒๒๗๙ สิบเอก  สัญชัย  พรหมพฤกษ 

 ๒๒๘๐ สิบเอก  สัญญา  ปาจรียานนท 

 ๒๒๘๑ สิบเอก  สัญญา  พุมพฤกษ 

 ๒๒๘๒ สิบเอก  สันติ  ศรีพัฒน 

 ๒๒๘๓ สิบเอก  สันติพล  แสวงผล 

 ๒๒๘๔ สิบเอก  สาคร  สาลี 

 ๒๒๘๕ สิบเอก  สาธร  สุตราม 

 ๒๒๘๖ สิบเอก  สานิตย  จันทรนอย 

 ๒๒๘๗ สิบเอก  สามารถ  พาออน 

 ๒๒๘๘ สิบเอก  สําราญ  พันธะยอด 

 ๒๒๘๙ สิบเอก  สําราญ  มหาวงศ 

 ๒๒๙๐ สิบเอก  สําราญ  อินทะยาตร 

 ๒๒๙๑ สิบเอก  สําเริง  แดงระกํา 

 ๒๒๙๒ สิบเอก  สําเริง  มณีรัตน 

 ๒๒๙๓ สิบเอก  สิงหนาท  มุกดาหาญ 

 ๒๒๙๔ สิบเอก  สิทธิพร  กาญจนลักษณ 

 ๒๒๙๕ สิบเอก  สิทธิพร  ผิวทอง 

 ๒๒๙๖ สิบเอก  สิทธิศักด์ิ  แตงแกว 

 ๒๒๙๗ สิบเอก  สิทธิศักด์ิ  รวมภักดี 

 ๒๒๙๘ สิบเอก  สินชัย  เกตุศรี 

 ๒๒๙๙ สิบเอก  สีหเดช  ฉายชูวงษ 

 ๒๓๐๐ สิบเอก  สุชาติ  พัทธเสมา 

 ๒๓๐๑ สิบเอก  สุดเขตร  แสงดารา 

 ๒๓๐๒ สิบเอก  หมอมหลวงสุทธิชัย 

  ชยางกูร 

 ๒๓๐๓ สิบเอก  สุทัศน  ชอทัยสงค 

 ๒๓๐๔ สิบเอก  สุเทพ  ดวงสุขสุริยะ 

 ๒๓๐๕ สิบเอก  สุเทพ  เบาทอง 

 ๒๓๐๖ สิบเอก  สุเทพ  พันธศรี 

 ๒๓๐๗ สิบเอก  สุเทพ  มากเจริญ 

 ๒๓๐๘ สิบเอก  สุเทียน  ตอรบรัมย 



 หนา   ๖๔ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๓๐๙ สิบเอก  สุนิสันต  บุญเรือง 

 ๒๓๑๐ สิบเอก  สุบิน  ศรีบุญ 

 ๒๓๑๑ สิบเอก  สุพจน  การิสุข 

 ๒๓๑๒ สิบเอก  สุพจน  ศรีคําขลิบ 

 ๒๓๑๓ สิบเอก  สุพจน  แสงแกวพะเนา 

 ๒๓๑๔ สิบเอก  สุพานิชย  ศรีบัวออน 

 ๒๓๑๕ สิบเอก  สุเฟยน  ไชยวงศ 

 ๒๓๑๖ สิบเอก  สุภาพ  จิตสันเทียะ 

 ๒๓๑๗ สิบเอก  สุรเกียรติ  คงสุข 

 ๒๓๑๘ สิบเอก  สุรชัย  จินตนารัตนกุล 

 ๒๓๑๙ สิบเอก  สุรชัย  วงศอารีย 

 ๒๓๒๐ สิบเอก  สุรชาติ  ทหารนะ 

 ๒๓๒๑ สิบเอก  สุรพล  จันทรเมือง 

 ๒๓๒๒ สิบเอก  สุรพล  ใจงาม 

 ๒๓๒๓ สิบเอก  สุรพล  หอมชื่น 

 ๒๓๒๔ สิบเอก  สุรศักด์ิ  เซ็งมณี 

 ๒๓๒๕ สิบเอก  สุรศักด์ิ  ศรีสทาน 

 ๒๓๒๖ สิบเอก  สุรศักด์ิ  สังขทอง 

 ๒๓๒๗ สิบเอก  สุรศักด์ิ  สุทธิประภา 

 ๒๓๒๘ สิบเอก  สุรสิทธิ์  สุยหลา 

 ๒๓๒๙ สิบเอก  สุรัฐ  กันทะสิงห 

 ๒๓๓๐ สิบเอก  สุริมา  จันลา 

 ๒๓๓๑ สิบเอก  สุริยนต  เหล็กสูงเนิน 

 ๒๓๓๒ สิบเอก  สุริยันต  มะโนมัย 

 ๒๓๓๓ สิบเอก  สุรีย  โดงดัง 

 ๒๓๓๔ สิบเอก  สุวัชชัย  มูลโพธ์ิ 

 ๒๓๓๕ สิบเอก  สุวัฒน  ศรีพรหม 

 ๒๓๓๖ สิบเอก  สุวัฒน  แสนชารี 

 ๒๓๓๗ สิบเอก  สุวิชัย  เทียมกระโทก 

 ๒๓๓๘ สิบเอก  สุวิท  จับใจนาย 

 ๒๓๓๙ สิบเอก  เสกสรร  ปญญานุวัฒน 

 ๒๓๔๐ สิบเอก  เสง่ียม  แฝกหอม 

 ๒๓๔๑ สิบเอก  เสนห  หองกระจก 

 ๒๓๔๒ สิบเอก  เสนาะ  เรืองผึ้ง 

 ๒๓๔๓ สิบเอก  เสรียุทธ  ชื่นไทย 

 ๒๓๔๔ สิบเอก  โสฬส  อยูทอง 

 ๒๓๔๕ สิบเอก  ไสว  จอดนอก 

 ๒๓๔๖ สิบเอก  หยก  กรพาหา 

 ๒๓๔๗ สิบเอก  หรรษา  เสนาะคํา 

 ๒๓๔๘ สิบเอก  อดุลย  ฝาทอง 

 ๒๓๔๙ สิบเอก  อธิวัฒน  บุญแสง 

 ๒๓๕๐ สิบเอก  อนันต  โสภณ 

 ๒๓๕๑ สิบเอก  อนันต  หนูในน้ํา 

 ๒๓๕๒ สิบเอก  อนันต  อนันตตระกูล 

 ๒๓๕๓ สิบเอก  อนันทชัย  ทองดาด 

 ๒๓๕๔ สิบเอก  อนุพนธ  สดแสงจันทร 

 ๒๓๕๕ สิบเอก  อนุรักษ  รักษชน 

 ๒๓๕๖ สิบเอก  อนุศักด์ิ  รนที 

 ๒๓๕๗ สิบเอก  อนุสรณ  พวงเจริญ 

 ๒๓๕๘ สิบเอก  อนุสรณ  สิงหวงค 

 ๒๓๕๙ สิบเอก  อภิไท  จุลนวล 

 ๒๓๖๐ สิบเอก  อภิรักษ  อาจหาญ 



 หนา   ๖๕ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๓๖๑ สิบเอก  อมร  ยืนยงค 

 ๒๓๖๒ สิบเอก  อมรศักด์ิ  พร้ิงไธสง 

 ๒๓๖๓ สิบเอก  อรรถพล  จูมสีสิงห 

 ๒๓๖๔ สิบเอก  อรัญ  กองดี 

 ๒๓๖๕ สิบเอก  อรัญ  นาศิริ 

 ๒๓๖๖ สิบเอก  อรุณ  พันธมั่งมี 

 ๒๓๖๗ สิบเอก  อลงกรณ  บูรณเจริญ 

 ๒๓๖๘ สิบเอก  อัครินทร  ทับทิมไทย 

 ๒๓๖๙ สิบเอก  อาคม  เขตอนันต 

 ๒๓๗๐ สิบเอก  อาทิตย  แกวดี 

 ๒๓๗๑ สิบเอก  อาทิตย  ตามี 

 ๒๓๗๒ สิบเอก  อาทิตย  ศรีมณี 

 ๒๓๗๓ สิบเอก  อานุภาพ  ศรีลาชัย 

 ๒๓๗๔ สิบเอก  อารีย  แกวลี 

 ๒๓๗๕ สิบเอก  อารีย  ปูเนียม 

 ๒๓๗๖ สิบเอก  อํานาจ  หลาชาญ 

 ๒๓๗๗ สิบเอก  อําพร  เสียงล้ํา 

 ๒๓๗๘ สิบเอก  อิทธิพันธ  นิลแสง 

 ๒๓๗๙ สิบเอก  อิสระ  อวมปาน 

 ๒๓๘๐ สิบเอก  อิสระศักด์ิ  เกิดขุมทอง 

 ๒๓๘๑ สิบเอก  อุดม  นาชัยลอง 

 ๒๓๘๒ สิบเอก  อุดร  สารเถื่อนแกว 

 ๒๓๘๓ สิบเอก  อุดร  สาหราย 

 ๒๓๘๔ สิบเอก  อุดรชัย  พรมจักร 

 ๒๓๘๕ สิบเอก  อุทัย  กนกแกว 

 ๒๓๘๖ สิบเอก  อุทัย  เรืองธรรมนันทะ 

 ๒๓๘๗ สิบเอก  อุทิตย  รัตนทิพย 

 ๒๓๘๘ สิบเอก  อุทิศ  สิงหทอง 

 ๒๓๘๙ สิบเอก  เอกพจน  เสือหิน 

 ๒๓๙๐ สิบเอก  เอกพล  ศุกรฤกษ 

 ๒๓๙๑ สิบเอก  เอ็งฤทธิ์  เลิศอาวุธ 

 ๒๓๙๒ สิบเอก  เอนก  ขําคง 

 ๒๓๙๓ สิบเอก  เอนก  ปรึกษา 

 ๒๓๙๔ สิบเอก  โอภาส  ธิกาพันธวรรณา 

 ๒๓๙๕ สิบเอกหญิง  เกศสุดา  ภูชัย 

 ๒๓๙๖ สิบเอกหญิง  เขมาภรณ  ยุวพันธ 

 ๒๓๙๗ สิบเอกหญิง  ครรสร  ชอบชน 

 ๒๓๙๘ สิบเอกหญิง  จันทรเพ็ญ  ภูมิลักษ 

 ๒๓๙๙ สิบเอกหญิง  ชณารัช  แสงสวาง 

 ๒๔๐๐ สิบเอกหญิง  ชุลีพร  เทียนเพ็ง 

 ๒๔๐๑ สิบเอกหญิง  ทศวรรณ  จันทรหัวนา 

 ๒๔๐๒ สิบเอกหญิง  ทัศนีย  ทองปน 

 ๒๔๐๓ สิบเอกหญิง  นฤมล  กมลฉํ่า 

 ๒๔๐๔ สิบเอกหญิง  น้ําทิพย  ตรีเนตร 

 ๒๔๐๕ สิบเอกหญิง  บังอร  เอี่ยมออน 

 ๒๔๐๖ สิบเอกหญิง  ปนัดดา  บุญปก 

 ๒๔๐๗ สิบเอกหญิง  ประเพ็ญ  คงแกวขาว 

 ๒๔๐๘ สิบเอกหญิง  พรนภา  จิระเนตร 

 ๒๔๐๙ สิบเอกหญิง  พิกุล  บุษปฤกษ 

 ๒๔๑๐ สิบเอกหญิง  พิมพณิภา  ชุมชูบุญ 

 ๒๔๑๑ สิบเอกหญิง  พิมลรัตน  สนธิ 

 ๒๔๑๒ สิบเอกหญิง  เพ็ญจันทร  มาสิงบุญ 



 หนา   ๖๖ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๔๑๓ สิบเอกหญิง  เมธินี  สุวรรณกาญจน 
 ๒๔๑๔ สิบเอกหญิง  รัชดา  ขําประไพ 
 ๒๔๑๕ สิบเอกหญิง  รุงทิพย  บุญแล 
 ๒๔๑๖ สิบเอกหญิง  ละอองดาว  จิตรีงาม 
 ๒๔๑๗ สิบเอกหญิง  วนิดา  ออนละมาย 
 ๒๔๑๘ สิบเอกหญิง  สุภัตรา  ปนเขียน 
 ๒๔๑๙ สิบเอกหญิง  สุภาพร  บรรจบราช 
 ๒๔๒๐ สิบเอกหญิง  สุวรรณา  เพ็ชรไม 
 ๒๔๒๑ สิบเอกหญิง  อัญชนา  อุนจิตตพันธุ 

 ๒๔๒๒ สิบเอกหญิง  อุษา  สุขศาสตร 
 ๒๔๒๓ สิบโท  เสมอ  พรหมดีสาร 
 ๒๔๒๔ พลทหาร  ธีรเดช  ถาวรจิตต 
 ๒๔๒๕ พลทหาร  นัฐพงศ  กรัพนานนท 
 ๒๔๒๖ พลทหาร  นิมิตร  ศรีมันตะ 
 ๒๔๒๗ พลทหาร  ปทีป  สุวรรณศร 
 ๒๔๒๘ พลทหาร  เผด็จ  เดนดวง 
 ๒๔๒๙ พลทหาร  สมชาย  พรมแสง 
 ๒๔๓๐ พลทหาร  เสนห  สุขสวัสด์ิ 

กองทัพเรือ 
 ๑ นาวาเอก  ชาญชาย  สมบูรณศักดิกุล 
 ๒ นาวาเอก  บริพนธ  สุวชิรัตน 
 ๓ นาวาเอก  ศุภชัย  จิระสถิตย 
 ๔ นาวาเอกหญิง  จุไรรัตน  วัจนะมงคล 
 ๕ นาวาเอกหญิง  เต็มสิริ 
  หิญชีระนันทน 
 ๖ นาวาเอกหญิง  เปยมสุข  ตันวิบูลย 
 ๗ นาวาโท  จิระพงศ  พฤกษพิจารณ 
 ๘ นาวาโท  ชลิต  เจริญวัฒนะโภคา 
 ๙ นาวาโท  ชัยสิทธิ์  ปานแดง 
 ๑๐ นาวาโท  ชุมพล  เทียวประสงค 
 ๑๑ นาวาโท  นฤพนธ  วิไลธัญญา 
 ๑๒ นาวาโท  บุญมี  กาโน 
 ๑๓ นาวาโท  ประถม  อินตะแสน 
 ๑๔ นาวาโท  ประสพ  สงคประเสริฐ 
 ๑๕ นาวาโท  ผดุงศิลป  แสนขวา 

 ๑๖ นาวาโท  พัฒน  โกพลรัตน 
 ๑๗ นาวาโท  ภราดร  หวยอําพัน 
 ๑๘ นาวาโท  ภูมิธน  ปรางพิทักษ 
 ๑๙ นาวาโท  มนตรี  วงศประยูร 
 ๒๐ นาวาโท  วิชัย  จันทิพย 
 ๒๑ นาวาโท  วีรยุทธ  โรจรุจิพงษ 
 ๒๒ นาวาโท  วุฒิพันธ  โมทะจิตร 
 ๒๓ นาวาโท  สุดปรานี  นพชํานาญ 
 ๒๔ นาวาโท  สุภาพ  สมพันธ 
 ๒๕ นาวาโท  อรรณพ  แจมศรีใส 
 ๒๖ นาวาโท  โอภาส  ไทยพิบูลย 
 ๒๗ นาวาโทหญิง  กรณวิกา 
  วรวิจิตรชัยกุล 
 ๒๘ นาวาโทหญิง  ขวัญตา  วงศสินธน 
 ๒๙ นาวาโทหญิง  คณิตา  โชติทัตต 
 ๓๐ นาวาโทหญิง  ฉัตรฑริกา  ทรัพยเย็น 



 หนา   ๖๗ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๑ นาวาโทหญิง  ชนิดาภา  ทองใหม 

 ๓๒ นาวาโทหญิง  ชุลีรัตน  บัวรอด 

 ๓๓ นาวาโทหญิง  ฐาปนพร  เอี่ยมโอภาส 

 ๓๔ นาวาโทหญิง  ดวงสุดา  ปนเมืองปก 

 ๓๕ นาวาโทหญิง  ธนภา  เมืองเกษม 

 ๓๖ นาวาโทหญิง  นกุลยา  สงสวัสด์ิ 

 ๓๗ นาวาโทหญิง  นงลักษณ  แกววิบูลยพันธุ 

 ๓๘ นาวาโทหญิง  นวลนารถ  บุญมี 

 ๓๙ นาวาโทหญิง  นันทพร  เถาสุวรรณ 

 ๔๐ นาวาโทหญิง  นันทวัน  ไมแกน 

 ๔๑ นาวาโทหญิง  ปรียา  เกตุสายเมือง 

 ๔๒ นาวาโทหญิง  พรปวีณ  ตรีนันทวัน 

 ๔๓ นาวาโทหญิง  พวงเพ็ชร  พูลสวัสด์ิ 

 ๔๔ นาวาโทหญิง  เพ็ญแข  สุขวณิช 

 ๔๕ นาวาโทหญิง  มณีรัตน  รอดรุงเรือง 

 ๔๖ นาวาโทหญิง  รัชดาภรณ  ศุภกาญจน 

 ๔๗ นาวาโทหญิง  วิจิตรา  เค่ียมทองคํา 

 ๔๘ นาวาโทหญิง  วิสสุตา  จันทรประภา 

 ๔๙ นาวาโทหญิง  ศลิษา  นอยฉายา 

 ๕๐ นาวาโทหญิง  ศศิวิมล  ทองดีแท 

 ๕๑ นาวาโทหญิง  ศิรินันท  พงษเภตรา 

 ๕๒ นาวาโทหญิง  ศิรมน  ธนรัช 

 ๕๓ นาวาโทหญิง  สราญหทัย  ศรีรัตน 

 ๕๔ นาวาโทหญิง  สุภาภรณ  สุกใส 

 ๕๕ นาวาโทหญิง  สุมล  หาญพล 

 ๕๖ นาวาโทหญิง  อังสนา  จินุพงษ 

 ๕๗ นาวาโทหญิง  อาภรณ  พลเสน 

 ๕๘ นาวาตรี  กมลพันธุ  วารีรักษ 

 ๕๙ นาวาตรี  กษิดิศ  พวงพันธ 

 ๖๐ นาวาตรี  กัมปนาท  สังขทองจีน 

 ๖๑ นาวาตรี  กิตติเชษฐิ์  ธนาพรชัยพงษ 

 ๖๒ นาวาตรี  กิตติภูมิ  แววสูงเนิน 

 ๖๓ นาวาตรี  กุลชาติ  พงษศรี 

 ๖๔ นาวาตรี  เกรียงไกร  กลิ่นทอง 

 ๖๕ นาวาตรี  เกรียงไกร  ตูจินดา 

 ๖๖ นาวาตรี  ไกรสร  บุระณะ 

 ๖๗ นาวาตรี  ขวัญชัย  ศุภทรง 

 ๖๘ นาวาตรี  ขวัญธิชัย  เรืองรุง 

 ๖๙ นาวาตรี  ขวัญเมือง  คเรศตรี 

 ๗๐ นาวาตรี  เขมชาติ  พิทักษธรรม 

 ๗๑ นาวาตรี  คณิศร  คูตระกูล 

 ๗๒ นาวาตรี  คีรีรัฐ  อุดรวงค 

 ๗๓ นาวาตรี  จรัญ  วทัญู 

 ๗๔ นาวาตรี  จักรณรงค  เดชะคุปต 

 ๗๕ นาวาตรี  จักรกฤช  ศิริรักษ 

 ๗๖ นาวาตรี  จัตวา  ศรีเลื่อนสรอย 

 ๗๗ นาวาตรี  จัตุพร  สุขสุวรรณ 

 ๗๘ นาวาตรี  จิรพงษ  อภิชาตวงษ 

 ๗๙ นาวาตรี  ฉัตรชัย  เหลืองทองคํา 

 ๘๐ นาวาตรี  ชลัมพ  โสมาภา 

 ๘๑ นาวาตรี  ชัยพร  ศรีอุดม 

 ๘๒ นาวาตรี  ชัยยศ  คงขวัญ 



 หนา   ๖๘ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๓ นาวาตรี  ชัยวิทย  เพ็งมาก 

 ๘๔ นาวาตรี  ฐิกิพงษ  จินุพงษ 

 ๘๕ นาวาตรี  ณดลสรรฐ  ธันยธรชนม 

 ๘๖ นาวาตรี  ณรัฐ  ออนจันทร 

 ๘๗ นาวาตรี  ณัฐพล  สาธร 

 ๘๘ นาวาตรี  เดช  สิทธิไชย 

 ๘๙ นาวาตรี  ตติศักด์ิ  กอประเสริฐ 

 ๙๐ นาวาตรี  ตุลรักษ  ทรงทิมไทย 

 ๙๑ นาวาตรี  ตุลรัฐ  ทรงทิมไทย 

 ๙๒ นาวาตรี  เตชธร  สงวนสิน 

 ๙๓ นาวาตรี  ทนงศักด์ิ  สุกใส 

 ๙๔ นาวาตรี  ทนุชาย  แทงทอง 

 ๙๕ นาวาตรี  ทวี  จิตกรณกิจศิลป 

 ๙๖ นาวาตรี  ธงชัย  เลาหตระกูล 

 ๙๗ นาวาตรี  ธนพงษ  สุริเย 

 ๙๘ นาวาตรี  ธนภัทร  โทนมณี 

 ๙๙ นาวาตรี  ธนาวัฒน  อาลีมินทร 

 ๑๐๐ นาวาตรี  ธรรมรัตน  เทียบเทียม 

 ๑๐๑ นาวาตรี  ธวัชชัย  เขียนเดช 

 ๑๐๒ นาวาตรี  ธีรพงศ  กระจางเนตร 

 ๑๐๓ นาวาตรี  ธีรศักด์ิ  ไพศาล 

 ๑๐๔ นาวาตรี  ธีรสาร  คงมั่น 

 ๑๐๕ นาวาตรี  นครินทร  เจริญวงษ 

 ๑๐๖ นาวาตรี  นที  ศรีบูรณ 

 ๑๐๗ นาวาตรี  นพพร  มีสวัสด์ิ 

 ๑๐๘ นาวาตรี  นภดล  สวางนาวิน 

 ๑๐๙ นาวาตรี  นันทกานต  สีหวิกรานต 

 ๑๑๐ นาวาตรี  นันทพล  นาคสุวรรณ 

 ๑๑๑ นาวาตรี  นันทพล  สุขไพศาล 

 ๑๑๒ นาวาตรี  นาวิน  วงศยะลา 

 ๑๑๓ นาวาตรี  นิพนธ  สนโพธิ์กลาง 

 ๑๑๔ นาวาตรี  นุกูล  สุขนิธิ 

 ๑๑๕ นาวาตรี  นุชาชาติ  หาสุณหะ 

 ๑๑๖ นาวาตรี  บัญญัติ  วงศจําปา 

 ๑๑๗ นาวาตรี  ประกิต  เอี่ยมสะอาด 

 ๑๑๘ นาวาตรี  ประพันธ  ผลประเสริฐ 

 ๑๑๙ นาวาตรี  ประมุข  สุวรรณประทีป 

 ๑๒๐ นาวาตรี  ประยุทธ  บุญถึง 

 ๑๒๑ นาวาตรี  ประสงค  ชัยมะณี 

 ๑๒๒ นาวาตรี  ปรีชา  ตันติรักส 

 ๑๒๓ นาวาตรี  ปณณทัต  สิงหเสนี 

 ๑๒๔ นาวาตรี  ปยะชัย  ขันธลักษณา 

 ๑๒๕ นาวาตรี  ปยะมินทร  ถนัดอักษร 

 ๑๒๖ นาวาตรี  พงษศักด์ิ  ดวงโพนทัน 

 ๑๒๗ นาวาตรี  พงษศิริ  ศุภกะ 

 ๑๒๘ นาวาตรี  พจนรัฐ  พวงรักษ 

 ๑๒๙ นาวาตรี  พนิศรัฐ  บุษยนิลเพชร 

 ๑๓๐ นาวาตรี  พรพจน  แสงอรุณ 

 ๑๓๑ นาวาตรี  พรพรหม  สกุลเต็ม 

 ๑๓๒ นาวาตรี  พสิษฐ  รุงสิตา 

 ๑๓๓ นาวาตรี  พัชริศ  สุขพานิช 

 ๑๓๔ นาวาตรี  พัฒนา  แสงอรุณ 



 หนา   ๖๙ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๓๕ นาวาตรี  พันธศักด์ิ  เชาวนะ 

 ๑๓๖ นาวาตรี  พัลลภ  พยัคเลิศ 

 ๑๓๗ นาวาตรี  พานิช  ศิริสัมปทา 

 ๑๓๘ นาวาตรี  พิสุทธิ์  แดงเผือก 

 ๑๓๙ นาวาตรี  พีรพัฒน  ใบกวาง 

 ๑๔๐ นาวาตรี  พีรพันธ  สุมสังข 

 ๑๔๑ นาวาตรี  โพธิพรรณ  โพธิสาร 

 ๑๔๒ นาวาตรี  ไพบูลย  ตันประเสริฐ 

 ๑๔๓ นาวาตรี  ภริศวร  วงษเพ็ญศรี 

 ๑๔๔ นาวาตรี  ภัทราวุธ  ปนแกว 

 ๑๔๕ นาวาตรี  ภากร  มาเนียม 

 ๑๔๖ นาวาตรี  ภาณุพงศ  ขุมสิน 

 ๑๔๗ นาวาตรี  ภาณุพันธุ  รักษแกว 

 ๑๔๘ นาวาตรี  ภาณุพันธ  ศรีนวล 

 ๑๔๙ นาวาตรี  ภานุมาส  มณีสาคร 

 ๑๕๐ นาวาตรี  ภูธรา  อินมวง 

 ๑๕๑ นาวาตรี  ภูริพันธ  ไชยยันบูรณ 

 ๑๕๒ นาวาตรี  ภูวนัย  สุขสง 

 ๑๕๓ นาวาตรี  มานะชัย  กาศแสวง 

 ๑๕๔ นาวาตรี  มานิต  รัตนกิจกมล 

 ๑๕๕ นาวาตรี  รพีพงศ  คงรักษา 

 ๑๕๖ นาวาตรี  รวีกฤษฎิ์  ลอเลิศวิไล 

 ๑๕๗ นาวาตรี  รักพงษ  ตัณฑสุวรรณ 

 ๑๕๘ นาวาตรี  ราชัน  ศรีตระกูล 

 ๑๕๙ นาวาตรี  เรวัตร  พันธุเวียง 

 ๑๖๐ นาวาตรี  ฤทธิรงค  อาศา 

 ๑๖๑ นาวาตรี  เลิศวิทย  ปจิฮี 

 ๑๖๒ นาวาตรี  วัชระพงศ  เทศพิทักษ 

 ๑๖๓ นาวาตรี  วัฒนา  นอยทอง 

 ๑๖๔ นาวาตรี  วิกรม  มาสุวัฒนะ 

 ๑๖๕ นาวาตรี  วิรัตน  สุวรรณ 

 ๑๖๖ นาวาตรี  วิศิษฐพงศ  เจริญวิชยเดช 

 ๑๖๗ นาวาตรี  วิเศษ  นัจจนาวากุล 

 ๑๖๘ นาวาตรี  วิษณุ  วงศทรายทอง 

 ๑๖๙ นาวาตรี  ไวพจน  วีระประเสริฐศักด์ิ 

 ๑๗๐ นาวาตรี  ศรัณย  ดาราวิโรจน 

 ๑๗๑ นาวาตรี  ศรายุทธ  นัทธีประทุม 

 ๑๗๒ นาวาตรี  ศรายุทธ  เพ็ญดี 

 ๑๗๓ นาวาตรี  สกรรจ  กนะกาศัย 

 ๑๗๔ นาวาตรี  สมคิด  ลักษมีวรานนท 

 ๑๗๕ นาวาตรี  สมนึก  บุญเรือง 

 ๑๗๖ นาวาตรี  สมบูรณ  ขุนศิริ 

 ๑๗๗ นาวาตรี  สมบูรณ  นุชทองมวง 

 ๑๗๘ นาวาตรี  สมพงษ  กิจจานนท 

 ๑๗๙ นาวาตรี  สรกฤต  พงษพิกุลทอง 

 ๑๘๐ นาวาตรี  สากล  ชํานาญ 

 ๑๘๑ นาวาตรี  สาธุ  สุวรรณรักษ 

 ๑๘๒ นาวาตรี  สานิต  เฟองขจร 

 ๑๘๓ นาวาตรี  สําเริง  คงผล 

 ๑๘๔ นาวาตรี  สิทธา  สายดาราสมุทร 

 ๑๘๕ นาวาตรี  สิทธิศักด์ิ  จารุเสวี 

 ๑๘๖ นาวาตรี  สุชาติ  นุชเฟอง 



 หนา   ๗๐ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๘๗ นาวาตรี  สุรณัฐ  ทรัพยเจริญ 

 ๑๘๘ นาวาตรี  สุรพงษ  เชาวเพชรไพโรจน 

 ๑๘๙ นาวาตรี  สุรสินธุ  สิงหทราเมศน 

 ๑๙๐ นาวาตรี  สุราษฎร  วงษประคอง 

 ๑๙๑ นาวาตรี  สุวิทย  เวียงเจริญ 

 ๑๙๒ นาวาตรี  อนุชา  ลิขิตวงษ 

 ๑๙๓ นาวาตรี  อมรเทพ  ทองสินธุ 

 ๑๙๔ นาวาตรี  อัศวิน  รุจิรานนท 

 ๑๙๕ นาวาตรี  อาณัติ  สําเภาเงิน 

 ๑๙๖ นาวาตรี  อุดร  ผดุงอรรถ 

 ๑๙๗ นาวาตรี  อูนนที  มุสิกะนันทน 

 ๑๙๘ นาวาตรีหญิง  กุสุมาลย  ฟองศรัณย 

 ๑๙๙ นาวาตรีหญิง  แกวตา  กิจกําแหง 

 ๒๐๐ นาวาตรีหญิง  จันทนา  กลัดสกุล 

 ๒๐๑ นาวาตรีหญิง  จิรภัทร  ชุมศิริ 

 ๒๐๒ นาวาตรีหญิง  จิราพร  พลูสมบัติ 

 ๒๐๓ นาวาตรีหญิง  จุฑารัตน  ชอสกุล 

 ๒๐๔ นาวาตรีหญิง  ชลารัตน  หลีงวน 

 ๒๐๕ นาวาตรีหญิง  ณัฏฐิมล  โลพันธศรี 

 ๒๐๖ นาวาตรีหญิง  ณัฐชา  นาคสุขไพบูลย 

 ๒๐๗ นาวาตรีหญิง  ดวงกมล  ฉัตรเงิน 

 ๒๐๘ นาวาตรีหญิง  ดาราวรรณ  อุนใจชน 

 ๒๐๙ นาวาตรีหญิง  ธนพร  หงสวีณะ 

 ๒๑๐ นาวาตรีหญิง  ธิดา  เทียนสุวรรณ 

 ๒๑๑ นาวาตรีหญิง  ธิดาทิพย  หนูลอย 

 ๒๑๒ นาวาตรีหญิง  นพวรรณ  แสนคราม 

 ๒๑๓ นาวาตรีหญิง  นฤมล  บริสุทธิ์ธรรม 

 ๒๑๔ นาวาตรีหญิง  นิรดา  อดุลยพิเชฏฐ 

 ๒๑๕ นาวาตรีหญิง  นุสรา  ขวัญไสวธรรม 

 ๒๑๖ นาวาตรีหญิง  ผจงเจิม  ศุภสมุทร 

 ๒๑๗ นาวาตรีหญิง  พนิดา  วาราชนนท 

 ๒๑๘ นาวาตรีหญิง  พรระพี  เพ็ชรรัตน 

 ๒๑๙ นาวาตรีหญิง  เพียงฤทัย  วงศวิวัฒน 

 ๒๒๐ นาวาตรีหญิง  ภคมน  เขียวสอาด 

 ๒๒๑ นาวาตรีหญิง  ภัทรพร  มัทวานุกูล 

 ๒๒๒ นาวาตรีหญิง  ภาสิรี  นาวีสุรพล 

 ๒๒๓ นาวาตรีหญิง  มาริณี  นาคนิยม 

 ๒๒๔ นาวาตรีหญิง  รัชนี  บริรักษ 

 ๒๒๕ นาวาตรีหญิง  ละมัย  ปอสูงเนิน 

 ๒๒๖ นาวาตรีหญิง  ลัดดาวัลย  แกวพิทักษ 

 ๒๒๗ นาวาตรีหญิง  วรดา  ขายแกว 

 ๒๒๘ นาวาตรีหญิง  วรรณพร  หลําวรรณะ 

 ๒๒๙ นาวาตรีหญิง  วริยา  กลอมใจ 

 ๒๓๐ นาวาตรีหญิง  วัชราพร  เชยสุวรรณ 

 ๒๓๑ นาวาตรีหญิง  วัลลภา  โคสิตานนท 

 ๒๓๒ นาวาตรีหญิง  วิชุตา  วารุณประภา 

 ๒๓๓ นาวาตรีหญิง  ศศิธร  นภาโชติ 

 ๒๓๔ นาวาตรีหญิง  ศิขริน  อินทโชติ 

 ๒๓๕ นาวาตรีหญิง  ศิรินทิพย  คุปตะวาทิน 

 ๒๓๖ นาวาตรีหญิง  สมใจ  ศุภนาม 

 ๒๓๗ นาวาตรีหญิง  สรชา  ตันติเวชกุล 

 ๒๓๘ นาวาตรีหญิง  สินีนุช  ศิริวงศ 



 หนา   ๗๑ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๓๙ นาวาตรีหญิง  สุดาวรรณ 

  ประสงคศิลป 

 ๒๔๐ นาวาตรีหญิง  สุนทรี  กองจันทร 

 ๒๔๑ นาวาตรีหญิง  อมรทิพย  ณ  บางชาง 

 ๒๔๒ นาวาตรีหญิง  อาทิตยา  ดวงมณี 

 ๒๔๓ นาวาตรีหญิง  อานันทนา  ชื่นวิสิทธิ์ 

 ๒๔๔ นาวาตรีหญิง  อารยา  กรีโภค 

 ๒๔๕ เรือเอก  คมกฤษ  กาญจนานุวัฒน 

 ๒๔๖ เรือเอก  เจริญพร  ขอเจริญ 

 ๒๔๗ เรือเอก  ชัยยา  จารุภาค 

 ๒๔๘ เรือเอก  ธรรมรงค  ศรีวับ 

 ๒๔๙ เรือเอก  นันทวัฒน  แสงโสรจสุข 

 ๒๕๐ เรือเอก  พรชัย  อนวงษา 

 ๒๕๑ เรือเอก  ภัทรกร  จันฝาก 

 ๒๕๒ เรือเอก  มานพ  เทียนขาว 

 ๒๕๓ เรือเอก  ยอดเย่ียม  ปลอดพยันต 

 ๒๕๔ เรือเอก  เลิศฤทธิ์  นอยดัด 

 ๒๕๕ เรือเอก  วิรัตน  วงษไสว 

 ๒๕๖ เรือเอก  สมบูรณ  คูบุบผา 

 ๒๕๗ เรือเอก  อณุชา  กันมั่ง 

 ๒๕๘ เรือเอก  อนุวัตร  ลักษณะโต 

 ๒๕๙ เรือเอกหญิง  พิมล  พิมใจใส 

 ๒๖๐ เรือเอกหญิง  พิศมัย  เมืองโคตร 

 ๒๖๑ เรือเอกหญิง  สุภารัตน  แกวนุย 

 ๒๖๒ เรือโท  ชายธง  เพ็ชรประดิษฐ 

 ๒๖๓ เรือโท  ประเสริฐ  เกิดอยู 

 ๒๖๔ เรือโทหญิง  กิติวรรณ  สวัสด์ิพันธ 

 ๒๖๕ เรือโทหญิง  ณัฐสุมา  ภูษิต 

 ๒๖๖ เรือโทหญิง  นิธิตา  เรืองกฤษ 

 ๒๖๗ เรือโทหญิง  พนารัตน  รุงสวาง 

 ๒๖๘ เรือโทหญิง  ราตรี  ศรีเพ็ง 

 ๒๖๙ เรือโทหญิง  วรินทร  ธุสาวัน 

 ๒๗๐ เรือตรี  เกียรติชน  สนธินอก 

 ๒๗๑ เรือตรี  ดรงค  บุญวงษ 

 ๒๗๒ เรือตรี  ทวีวัฒน  ชูศรีทอง 

 ๒๗๓ เรือตรี  นิสิต  ภาโนชิต 

 ๒๗๔ เรือตรี  บงกฤษณ  รอดคลองตัน 

 ๒๗๕ เรือตรี  พันสัก  แสนโคตร 

 ๒๗๖ เรือตรี  พิเชษฐ  กาละมหา 

 ๒๗๗ เรือตรี  ยุทธศาสตร  ฟุงเฟอง 

 ๒๗๘ เรือตรี  รพิภัทร  ชิณศรี 

 ๒๗๙ เรือตรี  รุงโรจน  จันทรรัตน 

 ๒๘๐ เรือตรี  วิจารณ  วันเพ็ง 

 ๒๘๑ เรือตรี  ศรชัย  ปากระโทก 

 ๒๘๒ เรือตรี  สมพงษ  จันทะแนน 

 ๒๘๓ เรือตรี  สมพงษ  ย้ิมศรวล 

 ๒๘๔ เรือตรี  เหมันต  เหมศรี 

 ๒๘๕ เรือตรีหญิง  เบญจภัค  สางหวยไพร 

 ๒๘๖ เรือตรีหญิง  พัฒนธีรา  สุวิบาย 

 ๒๘๗ เรือตรีหญิง  มนฑลี  มุงมาตร 

 ๒๘๘ เรือตรีหญิง  อารีย  สวนมะพลับ 

 ๒๘๙ พันจาเอก  กรันต  ลามาลี 



 หนา   ๗๒ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๙๐ พันจาเอก  กฤษดา  กลางพิมาย 

 ๒๙๑ พันจาเอก  กลา  กลองนอก 

 ๒๙๒ พันจาเอก  กวี  ยุพานิชย 

 ๒๙๓ พันจาเอก  กังวาลย  ชางตอ 

 ๒๙๔ พันจาเอก  กิตติ  บุญเมือง 

 ๒๙๕ พันจาเอก  กิตติ  สอิ้ง 

 ๒๙๖ พันจาเอก  กิตติพงศ  พิมพา 

 ๒๙๗ พันจาเอก  กิตติศักด์ิ  ทรัพยเพิ่มพูล 

 ๒๙๘ พันจาเอก  กุลยุทธ  เอกพินิจสถิตย 

 ๒๙๙ พันจาเอก  เกชา  ธุมา 

 ๓๐๐ พันจาเอก  เกรียงไกร  ทิพยเนตร 

 ๓๐๑ พันจาเอก  เกรียงศักด์ิ  บุญกล่ํา 

 ๓๐๒ พันจาเอก  เกษฎา  รัตนะ 

 ๓๐๓ พันจาเอก  ขจรศักด์ิ  มันสามุข 

 ๓๐๔ พันจาเอก  คมสัน  บริสุทธิ์ 

 ๓๐๕ พันจาเอก  คํานวน  สินธุพรหม 

 ๓๐๖ พันจาเอก  คินกร  ดวงแกว 

 ๓๐๗ พันจาเอก  คูณทวี  ไชยพาลี 

 ๓๐๘ พันจาเอก  จรัส  เกตุสุวรรณ 

 ๓๐๙ พันจาเอก  จเร  ปอยสูงเนิน 

 ๓๑๐ พันจาเอก  จอมนรา  ราชโพธิ์ทอง 

 ๓๑๑ พันจาเอก  จะเร  สวางวงศ 

 ๓๑๒ พันจาเอก  จํานง  พิมพเวิน 

 ๓๑๓ พันจาเอก  จําเนียร  ผลสวัสด์ิ 

 ๓๑๔ พันจาเอก  จํารัส  ลนเหลือ 

 ๓๑๕ พันจาเอก  จําลอง  คํากองราช 

 ๓๑๖ พันจาเอก  จิรทีปต  กล่ําเพ็ง 

 ๓๑๗ พันจาเอก  เจริญ  ไชยสาร 

 ๓๑๘ พันจาเอก  เจริญสิทธิ์  สังขกรด 

 ๓๑๙ พันจาเอก  เจษฎา  ฐานเจริญ 

 ๓๒๐ พันจาเอก  ฉกรรจ  ณีวงษ 

 ๓๒๑ พันจาเอก  ฉลอม  สุขลวน 

 ๓๒๒ พันจาเอก  ฉลาม  แกววิเศษ 

 ๓๒๓ พันจาเอก  ฉัตรชัย  บุญรักษา 

 ๓๒๔ พันจาเอก  เฉลา  พานแกว 

 ๓๒๕ พันจาเอก  เฉลิม  ชอุมผล 

 ๓๒๖ พันจาเอก  ชนะ  สินแต 

 ๓๒๗ พันจาเอก  ชวลิต  บัวสุนทร 

 ๓๒๘ พันจาเอก  ชะโลม  ออนนิ่ม 

 ๓๒๙ พันจาเอก  ชัชชัย  อิ่มทอง 

 ๓๓๐ พันจาเอก  ชัยธัช  เพชรเสนา 

 ๓๓๑ พันจาเอก  ชัยยันต์ิ  ตอเสนา 

 ๓๓๒ พันจาเอก  ชัยยุทธ  ทับทิมศรี 

 ๓๓๓ พันจาเอก  ชัยรัตน  ปานนิล 

 ๓๓๔ พันจาเอก  ชยัวัฒน  ภูแจง 

 ๓๓๕ พันจาเอก  ชัยวัฒน  เวทการ 

 ๓๓๖ พันจาเอก  ชัยสิทธิ์  วงศา 

 ๓๓๗ พันจาเอก  ชาญณรงค  สุดเดือน 

 ๓๓๘ พันจาเอก  ชาตรี  สุดาปน 

 ๓๓๙ พันจาเอก  ชํานาญ  ฉัตรพุก 

 ๓๔๐ พันจาเอก  ชูเกียรติ  คันธทรัพย 

 ๓๔๑ พันจาเอก  ชูชีพ  ผลเพียร 



 หนา   ๗๓ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๔๒ พันจาเอก  เชิดชาย  สุวะรักษ 

 ๓๔๓ พันจาเอก  ฐิติกร  วงษสงวน 

 ๓๔๔ พันจาเอก  ฑนวัฒน  สวนฉํ่า 

 ๓๔๕ พันจาเอก  ณฐาภพ  ลนวิลัย 

 ๓๔๖ พันจาเอก  ณรงค  กล่ํานอย 

 ๓๔๗ พันจาเอก  ณรงค  เคาสิม 

 ๓๔๘ พันจาเอก  ณรงค  วสะหลาย 

 ๓๔๙ พันจาเอก  ณรงค  หลินมา 

 ๓๕๐ พันจาเอก  ณรงค  อุดแกว 

 ๓๕๑ พันจาเอก  ณรงคศักด์ิ  ชาญเขตรธรรม 

 ๓๕๒ พันจาเอก  ณรงคศักด์ิ  พรหมประเสริฐ 

 ๓๕๓ พันจาเอก  ณัฐพงษ  เกิดสุข 

 ๓๕๔ พันจาเอก  ณัฐวัฒน  ภิรมยเชย 

 ๓๕๕ พันจาเอก  ดํารงค  โอมณี 

 ๓๕๖ พันจาเอก  ดํารงศักด์ิ  ลาธิบุญธรรม 

 ๓๕๗ พันจาเอก  เดชา  ทองเสน 

 ๓๕๘ พันจาเอก  เดชา  ภูเกิด 

 ๓๕๙ พันจาเอก  เดชา  อินพรม 

 ๓๖๐ พันจาเอก  แดน  พระศรี 

 ๓๖๑ พันจาเอก  ไตรรงค  คงโต 

 ๓๖๒ พันจาเอก  ถาวร  อวมคง 

 ๓๖๓ พันจาเอก  ทนงคชัย  นอยเจริญ 

 ๓๖๔ พันจาเอก  ทรงพล  จีนเสถียน 

 ๓๖๕ พันจาเอก  ทวี  บุญเจริญ 

 ๓๖๖ พันจาเอก  ทวีป  คงเจริญ 

 ๓๖๗ พันจาเอก  ทศพร  กระทุมทอง 

 ๓๖๘ พันจาเอก  ทองมา  ตาลอินทร 

 ๓๖๙ พันจาเอก  ทินกร  จําวงคลา 

 ๓๗๐ พันจาเอก  ทีธาทัศน  กันรัตน 

 ๓๗๑ พันจาเอก  ธงชัย  ชัยวิชา 

 ๓๗๒ พันจาเอก  ธงชัย  แสนแกว 

 ๓๗๓ พันจาเอก  ธรกนก  ขันธุเงิน 

 ๓๗๔ พันจาเอก  ธรรมรงคศักด์ิ  สุตะคาน 

 ๓๗๕ พันจาเอก  ธัญญะ  พิริยะบรรหาร 

 ๓๗๖ พันจาเอก  ธํารง  ทองเมา 

 ๓๗๗ พันจาเอก  ธีรพัฒน  พงศอุดม 

 ๓๗๘ พันจาเอก  ธีระศักด์ิ  เขมะจารี 

 ๓๗๙ พันจาเอก  ธีระศักด์ิ  พุกกะณะสุต 

 ๓๘๐ พันจาเอก  นพดล  คงเปนสุข 

 ๓๘๑ พันจาเอก  นพดล  มานาดี 

 ๓๘๒ พันจาเอก  นพดล  มีวงศวาร 

 ๓๘๓ พันจาเอก  นพดล  สวนเดิมบาง 

 ๓๘๔ พันจาเอก  นพรัตน  ดวงดารา 

 ๓๘๕ พันจาเอก  นราธร  วงศงาม 

 ๓๘๖ พันจาเอก  นเรศ  บุญชวยแลว 

 ๓๘๗ พันจาเอก  นเรศ  อยูสบาย 

 ๓๘๘ พันจาเอก  นฤคม  บริรักษกุล 

 ๓๘๙ พันจาเอก  นฤเทพ  ภูสิธานันทน 

 ๓๙๐ พันจาเอก  นาวี  ใจแสน 

 ๓๙๑ พันจาเอก  นิคม  บุญมี 

 ๓๙๒ พันจาเอก  นิพนธ  ชางหลอ 

 ๓๙๓ พันจาเอก  นิพนธ  ใยงูเหลือม 



 หนา   ๗๔ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๙๔ พันจาเอก  นิมิตร  เขียวพรหม 

 ๓๙๕ พันจาเอก  นิรัญ  สุวรรณอําไพ 

 ๓๙๖ พันจาเอก  นิวัตร  แหวนแกว 

 ๓๙๗ พันจาเอก  บรรพต  ดาวเรือง 

 ๓๙๘ พันจาเอก  บัญชา  สละรักษ 

 ๓๙๙ พันจาเอก  บัณฑิตย  เหลี่ยมจัตุรัส 

 ๔๐๐ พันจาเอก  บุญเชิด  วงษศักด์ิ 

 ๔๐๑ พันจาเอก  บุญเพ็ญ  อยูประเสริฐ 

 ๔๐๒ พันจาเอก  บุญมา  พวงเงินดี 

 ๔๐๓ พันจาเอก  บุญยงค  พงษวิเศษ 

 ๔๐๔ พันจาเอก  บุญยัง  กุลบุตร 

 ๔๐๕ พันจาเอก  บุญลภ  เสนาะสวย 

 ๔๐๖ พันจาเอก  บุญเลิศ  ดวงสูงเนิน 

 ๔๐๗ พันจาเอก  บุญเลิศ  ปนประชา 

 ๔๐๘ พันจาเอก  บุญสา  โคตรอาษา 

 ๔๐๙ พันจาเอก  บุญเสริม  คําสุข 

 ๔๑๐ พันจาเอก  บุญเหลือ  ขันติวีรธรรม 

 ๔๑๑ พันจาเอก  ปณิธาน  บุสดี 

 ๔๑๒ พันจาเอก  ประจวบ  หอมจรรยา 

 ๔๑๓ พันจาเอก  ประจวบ  เอี่ยมละออ 

 ๔๑๔ พันจาเอก  ประชา  ดํานงค 

 ๔๑๕ พันจาเอก  ประชา  สุขวงศ 

 ๔๑๖ พันจาเอก  ประดิษฐ  ไกรสีห 

 ๔๑๗ พันจาเอก  ประเดิม  แสงเพ็ชร 

 ๔๑๘ พันจาเอก  ประธาน  อินสอน 

 ๔๑๙ พันจาเอก  ประมูล  ธานี 

 ๔๒๐ พันจาเอก  ประยูร  โทโท 

 ๔๒๑ พันจาเอก  ประวิณ  ออนอวม 

 ๔๒๒ พันจาเอก  ประวิทร  วิเชียรมานะรักษ 

 ๔๒๓ พันจาเอก  ประเวทย  ง้ิวราย 

 ๔๒๔ พันจาเอก  ประสงค  สอนจังหรีด 

 ๔๒๕ พันจาเอก  ประสิทธิชัย  สุขเกลอ 

 ๔๒๖ พันจาเอก  ประสิทธิ์ชัย  พูลเกษม 

 ๔๒๗ พันจาเอก  ประเสริฐ  ศรีเกตุ 

 ๔๒๘ พันจาเอก  ประเสริฐ  ศรีพรม 

 ๔๒๙ พันจาเอก  ปราณพงศ  เมฆผึ้ง 

 ๔๓๐ พันจาเอก  ปราโมทย  ดําแดง 

 ๔๓๑ พันจาเอก  ปรีชา  ตระกูลกูเกียรติ 

 ๔๓๒ พันจาเอก  ปรีชา  ถึกสูงเนิน 

 ๔๓๓ พันจาเอก  ปรีชา  บุญทาบ 

 ๔๓๔ พันจาเอก  ปรีชา  มูลจิต 

 ๔๓๕ พันจาเอก  ปรีชา  ศรสิทธิ 

 ๔๓๖ พันจาเอก  ปรีชา  ศรีเทพ 

 ๔๓๗ พันจาเอก  ปรีชา  ศรีเสง่ียม 

 ๔๓๘ พันจาเอก  ปญญา  ชางทอง 

 ๔๓๙ พันจาเอก  ปยะ  มีชัย 

 ๔๔๐ พันจาเอก  พงศกร  รัตนมโนพร 

 ๔๔๑ พันจาเอก  พงศพัศ  จีนกิ้ม 

 ๔๔๒ พันจาเอก  พงษศักด์ิ  อนวงษา 

 ๔๔๓ พันจาเอก  พงษศิริ  นิมิตร 

 ๔๔๔ พันจาเอก  พนา  แกวเลื่อนมา 

 ๔๔๕ พันจาเอก  พรเทพ  โพธิ์ทอง 
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 ๔๔๖ พันจาเอก  พรพิทักษ  ศรีสงคราม 

 ๔๔๗ พันจาเอก  พรรณิน  หอมระรื่น 

 ๔๔๘ พันจาเอก  พลเชษฐ  โพธิ์วิจิตร 

 ๔๔๙ พันจาเอก  พลวัฒน  เพชรนิล 

 ๔๕๐ พันจาเอก  พัฒนะ  วงศแวว 

 ๔๕๑ พันจาเอก  พิกุล  ศรีดี 

 ๔๕๒ พันจาเอก  พิชัย  บุญมี 

 ๔๕๓ พันจาเอก  พิชัย  บูรณานันท 

 ๔๕๔ พันจาเอก  พิชิต  ภาพันธ 

 ๔๕๕ พันจาเอก  พิเชษฐ  เกตุสุวรรณ 

 ๔๕๖ พันจาเอก  พิเชษฐ  ต้ังสมสุข 

 ๔๕๗ พันจาเอก  พิเชษฐ  ปรึกษา 

 ๔๕๘ พันจาเอก  พิเชษฐ  รักกิ่ง 

 ๔๕๙ พันจาเอก  พิเชษฐ  หาทรัพย 

 ๔๖๐ พันจาเอก  พเิชษฐ  คงปาน 

 ๔๖๑ พันจาเอก  พิเชษฐ  เจริญสุข 

 ๔๖๒ พันจาเอก  พิเชษฐ  ศรีษะนาราช 

 ๔๖๓ พันจาเอก  พินิจ  ดิเรกโภค 

 ๔๖๔ พันจาเอก  พินิจ  เหมือนประสาท 

 ๔๖๕ พันจาเอก  พุฒิพงศ  การะเกตุ 

 ๔๖๖ พันจาเอก  พูนศักด์ิ  นาคเกี้ยว 

 ๔๖๗ พันจาเอก  เพลิน  ทินโนรส 

 ๔๖๘ พันจาเอก  ไพรรินทร  ถกลประจักษ 

 ๔๖๙ พันจาเอก  ไพรัช  รังสิวรารักษ 

 ๔๗๐ พันจาเอก  ไพรัตน  ครองหนองขาม 

 ๔๗๑ พันจาเอก  ไพรัตน  ภูนุช 

 ๔๗๒ พันจาเอก  ไพรินทร  หาระภูมิ 

 ๔๗๓ พันจาเอก  ไพโรจน  พวงวิจิตร 

 ๔๗๔ พันจาเอก  ไพวัลย  จันทวิเศษ 

 ๔๗๕ พันจาเอก  ภาคภูมิ  ไชยพันธ 

 ๔๗๖ พันจาเอก  ภาณุมาศ  ราชสูงเนิน 

 ๔๗๗ พันจาเอก  ภาณุเมธ  กันภัย 

 ๔๗๘ พันจาเอก  ภาวนา  คุมทรัพย 

 ๔๗๙ พันจาเอก  มงคล  กลัดเจริญ 

 ๔๘๐ พันจาเอก  มณฑล  แยมวจี 

 ๔๘๑ พันจาเอก  มนัส  พงษศิริ 

 ๔๘๒ พันจาเอก  มนูญ  อรุณฉาย 

 ๔๘๓ พันจาเอก  มาณพ  ดียะตามเจริญ 

 ๔๘๔ พันจาเอก  มานพ  หลวงสุ 

 ๔๘๕ พันจาเอก  มานะ  มวงนอย 

 ๔๘๖ พันจาเอก  เมธาสิทธิ์  บุษยะกิตติพัฒน 

 ๔๘๗ พันจาเอก  ยศวัฒน  ตันโกศล 

 ๔๘๘ พันจาเอก  ยุทธนา  รอดนวล 

 ๔๘๙ พันจาเอก  ยุทธนา  สีสด 

 ๔๙๐ พันจาเอก  ยุทธพงษ  ตวนมณี 

 ๔๙๑ พันจาเอก  ยุทธพงษ  อุคําพันธ 

 ๔๙๒ พันจาเอก  ยุทธศักด์ิ  แกวจันทร 

 ๔๙๓ พันจาเอก  รวมพล  เกตุประยูร 

 ๔๙๔ พันจาเอก  ระวิท  คงชาติ 

 ๔๙๕ พันจาเอก  รัชตกุล  นุชสมาน 

 ๔๙๖ พันจาเอก  รัตนรงค  เหรียญทอง 

 ๔๙๗ พันจาเอก  รุงโรจน  เหลี่ยมเพ็ง 
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 ๔๙๘ พันจาเอก  ฤทธิพงศ  เขียวออน 

 ๔๙๙ พันจาเอก  ฤทธิ์ลือชัย  ปรัชญานนท 

 ๕๐๐ พันจาเอก  ลาภิศ  อุปรีที 

 ๕๐๑ พันจาเอก  วสุธร  บุนเฮ้ียน 

 ๕๐๒ พันจาเอก  วัชชิระ  ขาววงษ 

 ๕๐๓ พันจาเอก  วัชระ  เทศเจริญ 

 ๕๐๔ พันจาเอก  วัฒนพงษ  พวงภิรมย 

 ๕๐๕ พันจาเอก  วัฒนา  จันทรกระจาง 

 ๕๐๖ พันจาเอก  วันชัย  วะริวงษ 

 ๕๐๗ พันจาเอก  วันชัย  หลําวรรณะ 

 ๕๐๘ พันจาเอก  วัลลภ  สังขะสูตร 

 ๕๐๙ พันจาเอก  วิชชญา  เรือนนาค 

 ๕๑๐ พันจาเอก  วิชาญ  ตอพันธ 

 ๕๑๑ พันจาเอก  วิชาญ  ศรีใหม 

 ๕๑๒ พันจาเอก  วิชิต  อุไรพันธุ 

 ๕๑๓ พันจาเอก  วิเชียร  บุญสิงห 

 ๕๑๔ พันจาเอก  วิเชียร  สมจิตร 

 ๕๑๕ พันจาเอก  วิเชียร  สุวรรณประภา 

 ๕๑๖ พันจาเอก  วิฑิต  เจียมใจจิต 

 ๕๑๗ พันจาเอก  วิทยา  จังภูเขียว 

 ๕๑๘ พันจาเอก  วิทยา  โทแกว 

 ๕๑๙ พันจาเอก  วิทยา  ภูประดิษฐ 

 ๕๒๐ พันจาเอก  วิทยา  ษัษฐีสิต 

 ๕๒๑ พันจาเอก  วินัย  ชาติวัฒนา 

 ๕๒๒ พันจาเอก  วินัย  เอี่ยมวงษา 

 ๕๒๓ พันจาเอก  วิระศักด์ิ  ขยันทํา 

 ๕๒๔ พันจาเอก  วิรัตน  เมฆโพธิ์ 

 ๕๒๕ พันจาเอก  วิโรจน  ทิพรวย 

 ๕๒๖ พันจาเอก  วิโรจน  ราชู 

 ๕๒๗ พันจาเอก  วิเศษศักด์ิ  จุดมี 

 ๕๒๘ พันจาเอก  วิสุทธิ์  ออนอินทร 

 ๕๒๙ พันจาเอก  วีรประมุข  เผาเพ็ง 

 ๕๓๐ พันจาเอก  วีรภัทร  พันธุพืช 

 ๕๓๑ พันจาเอก  วีระ  เทพแกว 

 ๕๓๒ พันจาเอก  วีระพงษ  พุมจันทร 

 ๕๓๓ พันจาเอก  วีระพล  ชนะชัย 

 ๕๓๔ พันจาเอก  ศราวุฒิ  หงษเวียงจันทร 

 ๕๓๕ พันจาเอก  ศราวุธ  ศรีระษา 

 ๕๓๖ พันจาเอก  ศักด์ินรินทร  กอนกระโทก 

 ๕๓๗ พันจาเอก  ศักด์ิศรี  วิสุวงษ 

 ๕๓๘ พันจาเอก  ศิริชัย  บุตรรัตน 

 ๕๓๙ พันจาเอก  ศิริชัย  สุขแสง 

 ๕๔๐ พันจาเอก  ศิวนัท  แกววันนา 

 ๕๔๑ พันจาเอก  ศุภกร  หิรัญเลิศสกุล 

 ๕๔๒ พันจาเอก  ศุภชัย  บํารุงกิจ 

 ๕๔๓ พันจาเอก  ศุภฤกษ  ทองไพรวรรณ 

 ๕๔๔ พันจาเอก  สกุลศักด์ิ  เรืองบุญสุข 

 ๕๔๕ พันจาเอก  สถาพร  คําแหงพล 

 ๕๔๖ พันจาเอก  สนั่น  ฤทธิ์จอหอ 

 ๕๔๗ พันจาเอก  สมเกียรติ  บุญนาคแกว 

 ๕๔๘ พันจาเอก  สมคิด  ราษีทอง 

 ๕๔๙ พันจาเอก  สมชาย  ฐานโพธิ์ 
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 ๕๕๐ พันจาเอก  สมชาย  ทองเงา 

 ๕๕๑ พันจาเอก  สมชาย  พรมชาติ 

 ๕๕๒ พันจาเอก  สมเดช  ธัญญะ 

 ๕๕๓ พันจาเอก  สมนึก  พระสุริยะ 

 ๕๕๔ พันจาเอก  สมนึก  อุดมสุข 

 ๕๕๕ พันจาเอก  สมบัติ  ฤทธานันท 

 ๕๕๖ พันจาเอก  สมบัติ  ศรีสวน 

 ๕๕๗ พันจาเอก  สมบัติ  สุวรรณรอด 

 ๕๕๘ พันจาเอก  สมบูรณ  จวนเจริญ 

 ๕๕๙ พันจาเอก  สมบูรณ  สังซา 

 ๕๖๐ พันจาเอก  สมผล  ผลพยุง 

 ๕๖๑ พันจาเอก  สมพงษ  ขุนทอง 

 ๕๖๒ พันจาเอก  สมพิศ  จิตรดล 

 ๕๖๓ พันจาเอก  สมพิศ  วิสิทธิ์ 

 ๕๖๔ พันจาเอก  สมภพ  วงษศรี 

 ๕๖๕ พันจาเอก  สมภาศ  สุวรรณ 

 ๕๖๖ พันจาเอก  สมโภช  ชุมกระโทก 

 ๕๖๗ พันจาเอก  สมมาศ  รัตนมณี 

 ๕๖๘ พันจาเอก  สมยงค  บัวหอม 

 ๕๖๙ พันจาเอก  สมยศ  บุญมั่น 

 ๕๗๐ พันจาเอก  สมรักษ  แสงศักด์ิ 

 ๕๗๑ พันจาเอก  สมศักด์ิ  วรสาร 

 ๕๗๒ พันจาเอก  สมัญญา  สะไบบาง 

 ๕๗๓ พันจาเอก  สมานมิตร  แมนกระโทก 

 ๕๗๔ พันจาเอก  สรพงษ  สนทนารักษ 

 ๕๗๕ พันจาเอก  สราวุฒิ  เฮาประมงค 

 ๕๗๖ พันจาเอก  สังวาลย  แยมเย้ือน 

 ๕๗๗ พันจาเอก  สัญญา  วอนน้ําเพ็ชร 

 ๕๗๘ พันจาเอก  สัณหวัช  อินนา 

 ๕๗๙ พันจาเอก  สันติ  จันทรพิทักษ 

 ๕๘๐ พันจาเอก  สันติ  ไทยครองธรรม 

 ๕๘๑ พันจาเอก  สาธิต  จันทรทรงกรด 

 ๕๘๒ พันจาเอก  สายชล  หลอดทอง 

 ๕๘๓ พันจาเอก  สายัณห  จุยเสง่ียม 

 ๕๘๔ พันจาเอก  สายัณห  นาจารย 

 ๕๘๕ พันจาเอก  สาริกา  ชัยสาลี 

 ๕๘๖ พันจาเอก  สําราญ  ปลาบูทอง 

 ๕๘๗ พันจาเอก  สําราญ  อุดทา 

 ๕๘๘ พันจาเอก  สําเริง  ชัยรัตน 

 ๕๘๙ พันจาเอก  สิงหา  แกวคําชาติ 

 ๕๙๐ พันจาเอก  สิริชัย  เกียรติอมรเวช 

 ๕๙๑ พันจาเอก  สุขเกษม  ชูใหม 

 ๕๙๒ พันจาเอก  สุทธิพงษ  พระราช 

 ๕๙๓ พันจาเอก  สุทิน  บุตรดี 

 ๕๙๔ พันจาเอก  สุเทพ  จํานงคประโคน 

 ๕๙๕ พันจาเอก  สุเทพ  อุปการสังข 

 ๕๙๖ พันจาเอก  สุนทร  จันทรปลอด 

 ๕๙๗ พันจาเอก  สุนทร  ยอดสงา 

 ๕๙๘ พันจาเอก  สุพจน  หาญกลั่น 

 ๕๙๙ พันจาเอก  สุพรรณ  ก่ิงทอง 

 ๖๐๐ พันจาเอก  สุพัฒน  ขําสุวรรณ 

 ๖๐๑ พันจาเอก  สุเมธ  ทองใส 
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 ๖๐๒ พันจาเอก  สุรชัย  เชื้อนาค 

 ๖๐๓ พันจาเอก  สุรชาติ  คานนท 

 ๖๐๔ พันจาเอก  สุรศักด์ิ  ราเลิศ 

 ๖๐๕ พันจาเอก  สุรสิทธิ์  พิมพานนท 

 ๖๐๖ พันจาเอก  สุรินทร  อนพวง 

 ๖๐๗ พันจาเอก  สุรินธร  พลเย่ียม 

 ๖๐๘ พันจาเอก  สุริยนต  ทองถนอม 

 ๖๐๙ พันจาเอก  สุริยา  โกตวัตร 

 ๖๑๐ พันจาเอก  สุริยา  โคตรจังหรีด 

 ๖๑๑ พันจาเอก  สุริยา  บุญเที่ยง 

 ๖๑๒ พันจาเอก  สุวนัย  ทองมหา 

 ๖๑๓ พันจาเอก  สุวรรณ  คําแหงวงศ 

 ๖๑๔ พันจาเอก  สุวิทย  เตโช 

 ๖๑๕ พันจาเอก  เสกสรร  แจงไธสง 

 ๖๑๖ พันจาเอก  เสถียร  กางโสภา 

 ๖๑๗ พันจาเอก  เสนห  มหาสุข 

 ๖๑๘ พันจาเอก  เสมอ  สมภักดี 

 ๖๑๙ พันจาเอก  แสงอรุณ  ทองคํา 

 ๖๒๐ พันจาเอก  โสภณ  ประกอบแกว 

 ๖๒๑ พันจาเอก  สงศักด์ิ  หองแซง 

 ๖๒๒ พันจาเอก  อโณทัย  มั่งค่ัง 

 ๖๒๓ พันจาเอก  อดิศักด์ิ  กฐินใหม 

 ๖๒๔ พันจาเอก  อนันต  แหวนหลอ 

 ๖๒๕ พันจาเอก  อนุชา  พัทธิกุล 

 ๖๒๖ พันจาเอก  อนุชา  ศรีไศล 

 ๖๒๗ พันจาเอก  อนุชา  อารีรัมย 

 ๖๒๘ พันจาเอก  อภิชาติ  วงษเพ็ชรเขียว 

 ๖๒๙ พันจาเอก  อภินันทน  สุขเจริญ 

 ๖๓๐ พันจาเอก  อภิวัฒน  กวางขวาง 

 ๖๓๑ พันจาเอก  อรรณพ  พลอยสุวรรณ 

 ๖๓๒ พันจาเอก  อรุณ  จักขุจันทร 

 ๖๓๓ พันจาเอก  อรุณ  มาปะลัง 

 ๖๓๔ พันจาเอก  อรุณ  รสจันทร 

 ๖๓๕ พันจาเอก  อราม  โตตามวงศ 

 ๖๓๖ พันจาเอก  อัศมเดช  วงษเกษม 

 ๖๓๗ พันจาเอก  อาณัติ  รัตนวรมณี 

 ๖๓๘ พันจาเอก  อาทิตย  อินโพธิ์สา 

 ๖๓๙ พันจาเอก  อํานาจ  ทนทาน 

 ๖๔๐ พันจาเอก  อํานาจ  ทัศวงษ 

 ๖๔๑ พันจาเอก  อํานาจ  หางกลาง 

 ๖๔๒ พันจาเอก  อิสราชัย  นารีจันทร 

 ๖๔๓ พันจาเอก  อุดร  ดวงตา 

 ๖๔๔ พันจาเอก  เอกชัย  สิริมีสงา 

 ๖๔๕ พันจาเอก  เอกภาพ  อรัณยกานนท 

 ๖๔๖ พันจาเอกหญิง  กัลยา  จันทรทองสุข 

 ๖๔๗ พันจาเอกหญิง  กิจมาลย  จันทรหอม 

 ๖๔๘ พันจาเอกหญิง  จิดาภา  พึ่งลอย 

 ๖๔๙ พันจาเอกหญิง  ดาลัด  คําซุย 

 ๖๕๐ พันจาเอกหญิง  ทัศนีย  ขุนพัฒน 

 ๖๕๑ พันจาเอกหญิง  นิตยา  บุญปญญา 

 ๖๕๒ พันจาเอกหญิง  บุศฎาภรณ  ไพรวิหค 

 ๖๕๓ พันจาเอกหญิง  เบญจพร  สุตตสันต 
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 ๖๕๔ พันจาเอกหญิง  ปอรรัชม  สุทินธุ 

 ๖๕๕ พันจาเอกหญิง  ปาริชาต  เปรมอําพล 

 ๖๕๖ พันจาเอกหญิง  ปยดา  นอยวานิช 

 ๖๕๗ พันจาเอกหญิง  รุงรัชนี  โกวิท 

 ๖๕๘ พันจาเอกหญิง  ศะศิธร  เข็มตรง 

 ๖๕๙ พันจาเอกหญิง  ศิริพร  ชมะโชติ 

 ๖๖๐ พันจาเอกหญิง  สายฝน  สมบุญ 

 ๖๖๑ พันจาเอกหญิง  สุนันท  อรรถกรชัย 

 ๖๖๒ พันจาเอกหญิง  สุพัตรา  สาหรายทอง 

 ๖๖๓ พันจาเอกหญิง  อรวรรณ  บุสมาน 

 ๖๖๔ พันจาเอกหญิง  อรุณพรรณ 

  ทิพยมณฑา 

 ๖๖๕ พันจาเอกหญิง  อัจฉรา  ทองทิพย 

 ๖๖๖ พันจาโท  กนก  ต่ีคะกุล 

 ๖๖๗ พันจาโท  กริชกานต  ทาขุลี 

 ๖๖๘ พันจาโท  กฤษฎา  ทอนแกว 

 ๖๖๙ พันจาโท  กฤษดา  เอี่ยมขอพึ่ง 

 ๖๗๐ พันจาโท  กอบชัย  ลาดปด 

 ๖๗๑ พันจาโท  คนึง  แกนสนธิ์ 

 ๖๗๒ พันจาโท  จักรกฤษณ  บุญเอี่ยม 

 ๖๗๓ พันจาโท  เจตนสฤษฏิ์  พินันชัย 

 ๖๗๔ พันจาโท  ฉัตรชัย  แตมเติม 

 ๖๗๕ พันจาโท  ฉัตรชัย  นาคทองคํา 

 ๖๗๖ พันจาโท  ฉัตรชัย  หมุยกระโทก 

 ๖๗๗ พันจาโท  ชนะ  หารัญดา 

 ๖๗๘ พันจาโท  ชวนชิต  พงษสพัง 

 ๖๗๙ พันจาโท  ชาญณรงค  รักษาพันธุ 

 ๖๘๐ พันจาโท  เชาวนะ  ทรัพยโสภณ 

 ๖๘๑ พันจาโท  เชาวลิต  ทองวิเศษ 

 ๖๘๒ พันจาโท  ไชยศ  ชูบุรี 

 ๖๘๓ พันจาโท  ญาณวิทย  วัจนะประพันธ 

 ๖๘๔ พันจาโท  ญาติเย่ียม  มั่นคง 

 ๖๘๕ พันจาโท  เดนดวง  พาทอง 

 ๖๘๖ พันจาโท  ถาวร  จิตตการุณย 

 ๖๘๗ พันจาโท  ทรงศักด์ิ  แสงอรุณ 

 ๖๘๘ พันจาโท  ธนาพจน  จันทรเวช 

 ๖๘๙ พันจาโท  ธรรมศักด์ิ  สายบุงคลา 

 ๖๙๐ พันจาโท  ธัญญะ  รักความสุข 

 ๖๙๑ พันจาโท  นพดล  ทิพยกองราษฎร 

 ๖๙๒ พันจาโท  บดินทร  ภูวิทูรวัฒนเมธี 

 ๖๙๓ พันจาโท  บุรินทร  ปสาทรัตน 

 ๖๙๔ พันจาโท  เบญจพล  พรมเกตุ 

 ๖๙๕ พันจาโท  ประกาศิต  ไตรนาครัตนกุล 

 ๖๙๖ พันจาโท  ประจวบ  สมบุญ 

 ๖๙๗ พันจาโท  ประมวล  จุมศักด์ิ 

 ๖๙๘ พันจาโท  ประสิทธิ์  จอยประสิทธิ์ 

 ๖๙๙ พันจาโท  ปรีชา  กางรัมย 

 ๗๐๐ พันจาโท  พรเทพ  วงศปาน 

 ๗๐๑ พันจาโท  พรเทพ  สุขุมวิทยาพร 

 ๗๐๒ พันจาโท  พิจากร  ศรีพุม 

 ๗๐๓ พันจาโท  พิเชษฐ  สงวนกิจ 

 ๗๐๔ พันจาโท  ไพทูลย  สุขบงกช 
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 ๗๐๕ พันจาโท  ไมตรี  เหลืองออน 

 ๗๐๖ พันจาโท  ยงยุทธ  อินทรโสภา 

 ๗๐๗ พันจาโท  โยธิน  จิระเนตร 

 ๗๐๘ พันจาโท  รุงรังศรี  แสนเขื่อนแกว 

 ๗๐๙ พันจาโท  วรรณสิทธิ์  บุญยงค 

 ๗๑๐ พันจาโท  วรวิทย  บุญนาโพธิ์ 

 ๗๑๑ พันจาโท  วันชัย  จันทรา 

 ๗๑๒ พันจาโท  วิเชษฐ  ชื่นอําไพ 

 ๗๑๓ พันจาโท  วิโรจน  จินดาดวง 

 ๗๑๔ พันจาโท  วิสันต  คูแกว 

 ๗๑๕ พันจาโท  วีระยุทธ  คีรีชล 

 ๗๑๖ พันจาโท  ไวพจน  สงวนนาม 

 ๗๑๗ พันจาโท  ศักด์ิชัย  ชินหัวดง 

 ๗๑๘ พันจาโท  สมเกียรติ  วับคํา 

 ๗๑๙ พันจาโท  สมพงษ  อนันตสุข 

 ๗๒๐ พันจาโท  สมพิศ  แสงสิทธิ์ 

 ๗๒๑ พันจาโท  สมภพ  สมตัว 

 ๗๒๒ พันจาโท  สมยศ  บัวโฮม 

 ๗๒๓ พันจาโท  สมัย  ทิพยแสง 

 ๗๒๔ พันจาโท  สัมพันธ  ประสมสิน 

 ๗๒๕ พันจาโท  สามารถ  จ่ันพา 

 ๗๒๖ พันจาโท  สุธี  ฉํ่าชื่น 

 ๗๒๗ พันจาโท  สุราษฎร  ชาติกระโทก 

 ๗๒๘ พันจาโท  เสนอ  โสโพ 

 ๗๒๙ พันจาโท  เสนาะ  เครือแส 

 ๗๓๐ พันจาโท  อดิศร  ระหงษ 

 ๗๓๑ พันจาโท  อดุลย  รุงรัศมี 

 ๗๓๒ พันจาโท  อดุลศักด์ิ  ดอกบัว 

 ๗๓๓ พันจาโท  อนันต  คงแกว 

 ๗๓๔ พันจาโท  อนันต  จันทรหอม 

 ๗๓๕ พันจาโท  อานนท  ทิพยรัตน 

 ๗๓๖ พันจาโท  อําพล  ชัยมงคล 

 ๗๓๗ พันจาโท  อิทธิพรชัย  เมนอยู 

 ๗๓๘ พันจาโท  โอภาส  รัตนเจริญ 

 ๗๓๙ พันจาโทหญิง  นิธิปรียา  วันทรัพย 

 ๗๔๐ พันจาโทหญิง  บุษราภรณ  คงมณี 

 ๗๔๑ พันจาโทหญิง  ยุวภา  สุขอุดม 

 ๗๔๒ พันจาโทหญิง  อรุณี  นันทกูล 

 ๗๔๓ พันจาตรี  เกษมศักด์ิ  ดอกผึ้ง 

 ๗๔๔ พันจาตรี  โกสนธ  สายลักษณ 

 ๗๔๕ พันจาตรี  กองไพร  พรมชวย 

 ๗๔๖ พันจาตรี  คงฤทธิ์  เหลืองอรุณ 

 ๗๔๗ พันจาตรี  ฉัตรชัย  สาเงิน 

 ๗๔๘ พันจาตรี  ชาตรี  ร่ืนเริง 

 ๗๔๙ พันจาตรี  เชษฐ  ต่ิงอินทร 

 ๗๕๐ พันจาตรี  ณฐกร  ศรีวิหค 

 ๗๕๑ พันจาตรี  ตะวัน  แกวเสนมณี 

 ๗๕๒ พันจาตรี  ทินกร  ตะเภาทอง 

 ๗๕๓ พันจาตรี  ธีรศักด์ิ  สุขชานุลักษ 

 ๗๕๔ พันจาตรี  นพดล  บุญเกษม 

 ๗๕๕ พันจาตรี  ประจักษ  แสนมา 

 ๗๕๖ พันจาตรี  พงศพันธ  สุพรรณพงศ 
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 ๗๕๗ พันจาตรี  พันธดี  ไขลายหงษ 

 ๗๕๘ พันจาตรี  พิชัยสิทธิ์  แคลวคลอง 

 ๗๕๙ พันจาตรี  มงคลชัย  ผิวบาง 

 ๗๖๐ พันจาตรี  วัชรพล  วงษเปยม 

 ๗๖๑ พันจาตรี  วิชิต  เนตระกาศ 

 ๗๖๒ พันจาตรี  วิศิษฐ  เสมอวม 

 ๗๖๓ พันจาตรี  วิสิทธิ์  ชินเขวา 

 ๗๖๔ พันจาตรี  ศิลปชัย  มะโนชัย 

 ๗๖๕ พันจาตรี  ศุภกร  สายเจริญ 

 ๗๖๖ พันจาตรี  สถิตย  บุตรพุม 

 ๗๖๗ พันจาตรี  สมชาย  กลิ่นสิน 

 ๗๖๘ พันจาตรี  สมนึก  อิงชํานิ 

 ๗๖๙ พันจาตรี  สันติ  ครองสิน 

 ๗๗๐ พันจาตรี  สันติ  ศรีเทพ 

 ๗๗๑ พันจาตรี  สาคร  อาศัยสงฆ 

 ๗๗๒ พันจาตรี  สุชาติ  กันสําอางค 

 ๗๗๓ พันจาตรี  สุพจน  ยอดรัก 

 ๗๗๔ พันจาตรี  สุริยง  เจริญบุญ 

 ๗๗๕ พันจาตรี  สุวิทย  บัวใหญ 

 ๗๗๖ พันจาตรี  เสนห  ทองตาลวง 

 ๗๗๗ พันจาตรี  อดุลย  ระไวกลาง 

 ๗๗๘ พันจาตรี  อมรเดช  ทองทัน 

 ๗๗๙ พันจาตรีหญิง  พรเพ็ญ 

  สุทัศน  ณ  อยุธยา 

 ๗๘๐ พันจาตรีหญิง  รัชนีบูลย  พัสตรานนท 

 ๗๘๑ จาเอก  กฤษฎา  ภูมิสัย 

 ๗๘๒ จาเอก  กวี  สุขสําราญ 

 ๗๘๓ จาเอก  กําพล  ลักษณะดี 

 ๗๘๔ จาเอก  กิตติ  ปญญา 

 ๗๘๕ จาเอก  กิตติ  แปนเหมือน 

 ๗๘๖ จาเอก  กิตติ  ศรีษะนอย 

 ๗๘๗ จาเอก  กิตติพงษ  โฮมราช 

 ๗๘๘ จาเอก  กิตติพร  เรืองรัตน 

 ๗๘๙ จาเอก  กิตติวัฒน  ครองบุญ 

 ๗๙๐ จาเอก  เกรียงไกร  พรหมทอง 

 ๗๙๑ จาเอก  เกรียงศักด์ิ  เพชรดํา 

 ๗๙๒ จาเอก  เกรียงศักด์ิ  มีศรี 

 ๗๙๓ จาเอก  เกษม  บุญงาม 

 ๗๙๔ จาเอก  เกิดศักด์ิ  ทัศนียไตรเทพ 

 ๗๙๕ จาเอก  โกมินทร  เข็มนาค 

 ๗๙๖ จาเอก  ขจรพล  ประภาษี 

 ๗๙๗ จาเอก  ขจรศักด์ิ  กระทุมแกว 

 ๗๙๘ จาเอก  คมกฤษณ  รัตโน 

 ๗๙๙ จาเอก  คมสันต  ขําศรี 

 ๘๐๐ จาเอก  ครรธร  เสนจาง 

 ๘๐๑ จาเอก  คะนองฤทธิ์  อินทระ 

 ๘๐๒ จาเอก  คีรีศักด์ิ  บุญชวย 

 ๘๐๓ จาเอก  เคียง  เจริญประโยชน 

 ๘๐๔ จาเอก  โฆสิต  ดุกสุขแกว 

 ๘๐๕ จาเอก  จตุรงค  ศรีบุญเรือง 

 ๘๐๖ จาเอก  จรัส  วงศสนิท 

 ๘๐๗ จาเอก  จรินทร  กลั่นมาก 
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 ๘๐๘ จาเอก  จรุง  แกวสวาง 

 ๘๐๙ จาเอก  จะเด็ด  ศรีชมภู 

 ๘๑๐ จาเอก  จักรกฤษณ  ประภานิล 

 ๘๑๑ จาเอก  จักรพงศ  จิตตภักดี 

 ๘๑๒ จาเอก  จักรพงษ  สิงหนนท 

 ๘๑๓ จาเอก  จักรรินทร  มุงหาผล 

 ๘๑๔ จาเอก  จักรา  อุนจิตต 

 ๘๑๕ จาเอก  จํานงค  จันทรพิทักษ 

 ๘๑๖ จาเอก  จํารัส  ทองเกี้ยง 

 ๘๑๗ จาเอก  จําเริญ  พิทักษกรณ 

 ๘๑๘ จาเอก  จินดา  สีดาบุญ 

 ๘๑๙ จาเอก  จินดา  สีสวด 

 ๘๒๐ จาเอก  จิรกิตต  ศิริรูป 

 ๘๒๑ จาเอก  จิรเดช  พันธเสน 

 ๘๒๒ จาเอก  จิรัฐ  เจิมเจริญ 

 ๘๒๓ จาเอก  จีรศักด์ิ  เจริญรัตน 

 ๘๒๔ จาเอก  จุลพงษ  สมศรี 

 ๘๒๕ จาเอก  เจริญ  ใจตรงดี 

 ๘๒๖ จาเอก  เจิม  จํานงคผล 

 ๘๒๗ จาเอก  ฉลอง  มุดมวง 

 ๘๒๘ จาเอก  ฉลาม  ศรีดาราช 

 ๘๒๙ จาเอก  ฉัตรชัย  ทันทปรีชา 

 ๘๓๐ จาเอก  ฉัตรชัย  สะอาด 

 ๘๓๑ จาเอก  ฉัตรทรง  แกวเกาะสะบา 

 ๘๓๒ จาเอก  ฉัตรเทพ  หงษทอง 

 ๘๓๓ จาเอก  ฉัตรเพชร  ณ  รังษี 

 ๘๓๔ จาเอก  เฉลิม  สุขเสง่ียม 

 ๘๓๕ จาเอก  เฉลิมชัย  หวงประเสริฐ 

 ๘๓๖ จาเอก  ชลธิศ  ศรีนาค 

 ๘๓๗ จาเอก  ชลอ  สุวรรณรัตน 

 ๘๓๘ จาเอก  ชวิน  สมณสิงห 

 ๘๓๙ จาเอก  ชะโลม  ทิพยอักษร 

 ๘๔๐ จาเอก  ชัช  จันทรเงิน 

 ๘๔๑ จาเอก  ชัชวาลย  นิลวดี 

 ๘๔๒ จาเอก  ชัยชนะ  กาลวรรณา 

 ๘๔๓ จาเอก  ชัยชุมพล  ชํานาญมาก 

 ๘๔๔ จาเอก  ชัยณรงค  ไชยกล 

 ๘๔๕ จาเอก  ชัยณรงค  เทียนบุตร 

 ๘๔๖ จาเอก  ชัยพร  เรืองเทพ 

 ๘๔๗ จาเอก  ชัยยะ  แมนมั่น 

 ๘๔๘ จาเอก  ชัยรัตน  ยอดธรรม 

 ๘๔๙ จาเอก  ชัยรัตน  สงวนสุข 

 ๘๕๐ จาเอก  ชัยวัฒน  ปนทอง 

 ๘๕๑ จาเอก  ชัยวัฒน  เอี่ยมสะอาด 

 ๘๕๒ จาเอก  ชาญณรงค  ชะบา 

 ๘๕๓ จาเอก  ชาญณรงค  ล้ิมตระกูล 

 ๘๕๔ จาเอก  ชาญวุฒิ  วัฒนะคันธารพันธ 

 ๘๕๕ จาเอก  ชาตรี  ปานคง 

 ๘๕๖ จาเอก  ชาตรี  พิมพเจริญ 

 ๘๕๗ จาเอก  ชาติชัย  อภิวันทร 

 ๘๕๘ จาเอก  ชาติชาย  แจมแจง 

 ๘๕๙ จาเอก  ชาลี  ทิมแกว 



 หนา   ๘๓ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๖๐ จาเอก  ชํานาญ  แกนสงสัย 

 ๘๖๑ จาเอก  ชํานาญ  ครุฑเครือ 

 ๘๖๒ จาเอก  ชํานาญ  ออนเกตุ 

 ๘๖๓ จาเอก  ชื่นอํานวย  พุมพวง 

 ๘๖๔ จาเอก  ชุมพร  พุฒลบ 

 ๘๖๕ จาเอก  ชุมพล  รัตนวงศ 

 ๘๖๖ จาเอก  เชษฐพร  ทิพนาค 

 ๘๖๗ จาเอก  เชษฐา  ศรีสุข 

 ๘๖๘ จาเอก  โชคชัย  ศรีสาครสุข 

 ๘๖๙ จาเอก  ไชยวัฒน  กลั่นชัยภูมิ 

 ๘๗๐ จาเอก  ไชยา  หรองบุตรศรี 

 ๘๗๑ จาเอก  ฐากูร  สุขปราโมทย 

 ๘๗๒ จาเอก  ฐานุวัฒน  โพธิ์ขาว 

 ๘๗๓ จาเอก  ฐาปน  สุริยาประชานันท 

 ๘๗๔ จาเอก  ณรงค  มวงจีบ 

 ๘๗๕ จาเอก  ณรงค  ยอดมะปราง 

 ๘๗๖ จาเอก  ณรงคศักด์ิ  ดิมาร 

 ๘๗๗ จาเอก  ณัฎฐชัย  เหลาชนะกุล 

 ๘๗๘ จาเอก  ณัฐนันท  ชูจิตร 

 ๘๗๙ จาเอก  ณัฐพล  ขวัญเมือง 

 ๘๘๐ จาเอก  ณัฐพล  ศรีหิรัญ 

 ๘๘๑ จาเอก  ดนูทัศน  พรมสี 

 ๘๘๒ จาเอก  ดวงพร  สังคะสี 

 ๘๘๓ จาเอก  ดํารงศักด์ิ  ศาสตรดํารง 

 ๘๘๔ จาเอก  ดิเรก  อ่ําเจริญ 

 ๘๘๕ จาเอก  ดุรงคฤทธิ์  เอี่ยมวิโรจน 

 ๘๘๖ จาเอก  ดุสิต  หนูแปลก 

 ๘๘๗ จาเอก  เดชา  กาญจนพันธ 

 ๘๘๘ จาเอก  เดชา  แข็งแรง 

 ๘๘๙ จาเอก  เดโช  ปติผล 

 ๘๙๐ จาเอก  เด่ียว  บุญศิลป 

 ๘๙๑ จาเอก  ตติยะ  สมเสถียร 

 ๘๙๒ จาเอก  ถนอม  สําคัญจิตร 

 ๘๙๓ จาเอก  ถาวร  นาคราช 

 ๘๙๔ จาเอก  เถลิงเกียรติ  อุดทอง 

 ๘๙๕ จาเอก  ทนงค  ไชยมงคล 

 ๘๙๖ จาเอก  ทรงเกียรติ  ดีชื่น 

 ๘๙๗ จาเอก  ทรงวิทย  หลักทอง 

 ๘๙๘ จาเอก  ทรงศักด์ิ  จันทรังษ 

 ๘๙๙ จาเอก  ทวีศักด์ิ  เรืองเศษ 

 ๙๐๐ จาเอก  ทศพร  มาลารัตน 

 ๙๐๑ จาเอก  ทองเครือ  คนมั่น 

 ๙๐๒ จาเอก  ทานินทร  ร่ืนจิตต 

 ๙๐๓ จาเอก  เทพณรงค  นวมภักดี 

 ๙๐๔ จาเอก  เทอดทัย  ทองหวาน 

 ๙๐๕ จาเอก  เทอดไทย  ฉายวงศ 

 ๙๐๖ จาเอก  เทอดศักด์ิ  ขจรโมทย 

 ๙๐๗ จาเอก  ธงเจิม  จูมเกตุ 

 ๙๐๘ จาเอก  ธงชัย  คําสงค 

 ๙๐๙ จาเอก  ธนกร  ขอบเหลือง 

 ๙๑๐ จาเอก  ธนภณ  ภูมิชัย 

 ๙๑๑ จาเอก  ธนวุฒิ  นอยหิรัญ 



 หนา   ๘๔ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๑๒ จาเอก  ธนัญชัย  วงศรินทร 

 ๙๑๓ จาเอก  ธนากร  สายอภัย 

 ๙๑๔ จาเอก  ธนาวัฒน  เผดิมรอด 

 ๙๑๕ จาเอก  ธเนศ  พินิจมนตรี 

 ๙๑๖ จาเอก  ธเนศ  มโหฬาร 

 ๙๑๗ จาเอก  ธรณธันย  ศรีสุขโชติ 

 ๙๑๘ จาเอก  ธานี  สิงหทอง 

 ๙๑๙ จาเอก  ธีรภัทร  ชาติศิริ 

 ๙๒๐ จาเอก  ธีระ  ขํากฤษ 

 ๙๒๑ จาเอก  ธีระ  จันทรงาม 

 ๙๒๒ จาเอก  ธีระ  แผนสมบูรณ 

 ๙๒๓ จาเอก  ธีระพจน  สรอยสะอาด 

 ๙๒๔ จาเอก  นพดล  คุมพะเนียด 

 ๙๒๕ จาเอก  นพพร  อิ่มอยู 

 ๙๒๖ จาเอก  นรา  แสงมวง 

 ๙๒๗ จาเอก  นันทวัฒน  คําสุข 

 ๙๒๘ จาเอก  นาวี  พูระหง 

 ๙๒๙ จาเอก  นิทัศน  แกนกระโทก 

 ๙๓๐ จาเอก  นิธิศ  นิธิศเตโชดม 

 ๙๓๑ จาเอก  นิพนธ  ฮะวังจู 

 ๙๓๒ จาเอก  นิพล  มณีเจริญ 

 ๙๓๓ จาเอก  บงการ  หลักมั่น 

 ๙๓๔ จาเอก  บรรพต  รมพฤกษ 

 ๙๓๕ จาเอก  บวร  กันทา 

 ๙๓๖ จาเอก  บันจบ  มาภา 

 ๙๓๗ จาเอก  บุญจันทร  นรินทรนอก 

 ๙๓๘ จาเอก  บุญถม  นวลไธสง 

 ๙๓๙ จาเอก  บุญทัน  รุงสังข 

 ๙๔๐ จาเอก  บุญธรรม  ดวงพุฒ 

 ๙๔๑ จาเอก  บุญธรรม  สําราญ 

 ๙๔๒ จาเอก  บุญนํา  ประทุม 

 ๙๔๓ จาเอก  บุญพิทักษ  กอบบุญ 

 ๙๔๔ จาเอก  บุญเพ็ญ  บุญธรรม 

 ๙๔๕ จาเอก  บุญยัง  สุบรรณ 

 ๙๔๖ จาเอก  บุญเลิศ  ฉัตรเจริญ 

 ๙๔๗ จาเอก  บุญศักด์ิ  ตุนสุวรรณ 

 ๙๔๘ จาเอก  บุญสง  ภูสิตลิต 

 ๙๔๙ จาเอก  บุญสม  แพทยประทุม 

 ๙๕๐ จาเอก  บุญสรรค  จันทรังษี 

 ๙๕๑ จาเอก  บุญสง  จันอุดร 

 ๙๕๒ จาเอก  บุญสง  ผาสุข 

 ๙๕๓ จาเอก  บุรินทร  แสงอาวุธ 

 ๙๕๔ จาเอก  ปฏิพล  เพชรประทุม 

 ๙๕๕ จาเอก  ประกอบ  ยอดดําเนิน 

 ๙๕๖ จาเอก  ประกอบ  หลงเปลี่ยว 

 ๙๕๗ จาเอก  ประกิตต  ผลิพัฒน 

 ๙๕๘ จาเอก  ประคัลภ  พวงปา 

 ๙๕๙ จาเอก  ประทีป  บุญอยู 

 ๙๖๐ จาเอก  ประทีป  อินสุม 

 ๙๖๑ จาเอก  ประไพ  คุระจอก 

 ๙๖๒ จาเอก  ประภาส  คชเดช 

 ๙๖๓ จาเอก  ประภาส  แสงประดับ 



 หนา   ๘๕ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๖๔ จาเอก  ประยุทธ  สุภสาร 

 ๙๖๕ จาเอก  ประโยชน  เกิดสนอง 

 ๙๖๖ จาเอก  ประวิทย  ปนจอย 

 ๙๖๗ จาเอก  ประสงค  คงดี 

 ๙๖๘ จาเอก  ประสพโชค  เข็มวรรณ 

 ๙๖๙ จาเอก  ประสาน  ศิริบุตร 

 ๙๗๐ จาเอก  ประสิทธิ์  เนียมดวง 

 ๙๗๑ จาเอก  ประสิทธิ์  พุทธสวัสด์ิ 

 ๙๗๒ จาเอก  ประสิทธิ์  หอยทอง 

 ๙๗๓ จาเอก  ประสูติ  ศิริรักษ 

 ๙๗๔ จาเอก  ประเสริฐ  เลือกหา 

 ๙๗๕ จาเอก  ปราโมทย  ชูเลขา 

 ๙๗๖ จาเอก  ปรารถนา  เชื่อมใจ 

 ๙๗๗ จาเอก  ปริญญา  ปตพรรณา 

 ๙๗๘ จาเอก  ปริญญา  ศรีพิณ 

 ๙๗๙ จาเอก  ปรีชา  กอนทอง 

 ๙๘๐ จาเอก  ปรีชา  เทพวงษา 

 ๙๘๑ จาเอก  ปรีชา  ภักดี 

 ๙๘๒ จาเอก  ปรีชา  ลีโนนอด 

 ๙๘๓ จาเอก  ปรีชา  วรรณทวี 

 ๙๘๔ จาเอก  ปรีชา  สุทธิประภา 

 ๙๘๕ จาเอก  ปรีดา  ศรีครไทย 

 ๙๘๖ จาเอก  ปรีดี  เองเสง 

 ๙๘๗ จาเอก  ปยะ  กลอมตระกูล 

 ๙๘๘ จาเอก  ปยะพล  พิชัยสงคราม 

 ๙๘๙ จาเอก  พงทิพย  แกวมณี 

 ๙๙๐ จาเอก  พงศธร  อุนานันท 

 ๙๙๑ จาเอก  พงษศักด์ิ  จันทรโป 

 ๙๙๒ จาเอก  พงษศักด์ิ  พลนาคู 

 ๙๙๓ จาเอก  พจนา  ชื่นมีศรี 

 ๙๙๔ จาเอก  พจนาจ  ศิลาโท 

 ๙๙๕ จาเอก  พชรพล  บุญฤทธิ์ 

 ๙๙๖ จาเอก  พยอม  บุญเกิด 

 ๙๙๗ จาเอก  พยุกิจ  กิจเจริญ 

 ๙๙๘ จาเอก  พร  ซอนหา 

 ๙๙๙ จาเอก  พรชัย  บุญอวม 

 ๑๐๐๐ จาเอก  พรชัย  พูนศรี 

 ๑๐๐๑ จาเอก  พรเทพ  ศรีสังวาลย 

 ๑๐๐๒ จาเอก  พรภิรมย  จินดานิล 

 ๑๐๐๓ จาเอก  พรมณา  มณีมัย 

 ๑๐๐๔ จาเอก  พฤกษพงศ  อินสวัสด์ิ 

 ๑๐๐๕ จาเอก  พลประการณ  มาพร 

 ๑๐๐๖ จาเอก  พันกาน  เกิดเรณู 

 ๑๐๐๗ จาเอก  พันธวัตร  ประทุมรัตน 

 ๑๐๐๘ จาเอก  พัลลภ  พรหมบัณฑิต 

 ๑๐๐๙ จาเอก  พัลลภ  มากพงษ 

 ๑๐๑๐ จาเอก  พิชัย  โชคเหมาะ 

 ๑๐๑๑ จาเอก  พิชัย  พุทธอุทัย 

 ๑๐๑๒ จาเอก  พินิจ  โอภาพ 

 ๑๐๑๓ จาเอก  พิมล  โพธิ์แกว 
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 ๑๐๑๔ จาเอก  พิรักษ  แยมทิม 

 ๑๐๑๕ จาเอก  พิสิษฐ  ธรรมชาติ 

 ๑๐๑๖ จาเอก  พิสิษฐ  อุตสาหะ 

 ๑๐๑๗ จาเอก  พีรยศ  เอี่ยวพานิช 

 ๑๐๑๘ จาเอก  พีรวัส  บัวทัพพมงคล 

 ๑๐๑๙ จาเอก  พีรวิชญ  ตัดใจ 

 ๑๐๒๐ จาเอก  พีระ  พรมฮวบ 

 ๑๐๒๑ จาเอก  พีระมิตร  มุขประดับ 

 ๑๐๒๒ จาเอก  พุฒิพงษ  เชื่อมแกว 

 ๑๐๒๓ จาเอก  ไพฑูรย  จินตรานันท 

 ๑๐๒๔ จาเอก  ไพฑูรย  สุวรรณบัณฑิต 

 ๑๐๒๕ จาเอก  ไพรวัลย  พุมพวง 

 ๑๐๒๖ จาเอก  ไพรวัลย  ภูมจันทร 

 ๑๐๒๗ จาเอก  ไพรัตน  พลอยทรัพย 

 ๑๐๒๘ จาเอก  ไพศาล  อินทรักษา 

 ๑๐๒๙ จาเอก  ภักดี  ถ่ินระยะ 

 ๑๐๓๐ จาเอก  ภุชงค  จุลละโพธิ 

 ๑๐๓๑ จาเอก  ภูวดล  นันตสุคนธ 

 ๑๐๓๒ จาเอก  มนตรา  ขันทะเสน 

 ๑๐๓๓ จาเอก  มนู  วงศอนันต 

 ๑๐๓๔ จาเอก  มลสิทธิ์  สุขพล 

 ๑๐๓๕ จาเอก  มักตา  อาลี 

 ๑๐๓๖ จาเอก  มานพ  แชมวงษ 

 ๑๐๓๗ จาเอก  มานพ  รมเย็น 

 ๑๐๓๘ จาเอก  มานพ  หัวแท 

 ๑๐๓๙ จาเอก  มานะ  แกนดี 

 ๑๐๔๐ จาเอก  มานะ  เจริญชัยวิบูลย 

 ๑๐๔๑ จาเอก  มานัส  มูลพิจิตร 

 ๑๐๔๒ จาเอก  มานัส  สีปาน 

 ๑๐๔๓ จาเอก  มานิตย  เรืองฤทธิ์ 

 ๑๐๔๔ จาเอก  มานิตย  เอี่ยมศรี 

 ๑๐๔๕ จาเอก  ยงยุทธ  จวงทอง 

 ๑๐๔๖ จาเอก  ยศศิริ  วิไลสมสกุล 

 ๑๐๔๗ จาเอก  ยอดรัก  ไตรญาณ 

 ๑๐๔๘ จาเอก  ย่ิงเกียรติ  คงใจ 

 ๑๐๔๙ จาเอก  ย่ิงยศ  แสงละออ 

 ๑๐๕๐ จาเอก  ยุทธนา  คงคา 

 ๑๐๕๑ จาเอก  ยุทธพนธ  นพสวัสด์ิ 

 ๑๐๕๒ จาเอก  ยุทธภูมิ  จันทรเศรษฐี 

 ๑๐๕๓ จาเอก  ยุทธศิลป  ชาญรัมย 

 ๑๐๕๔ จาเอก  โยธิน  เทียมธรรม 

 ๑๐๕๕ จาเอก  รชต  เกือนสันเทียะ 

 ๑๐๕๖ จาเอก  รชต  เทพอาจ 

 ๑๐๕๗ จาเอก  รังสิต  หงษวิเศษ 

 ๑๐๕๘ จาเอก  รัตนผล  จันทรจาย 

 ๑๐๕๙ จาเอก  ราเชน  ศรีมหาดไทย 

 ๑๐๖๐ จาเอก  รุงโรจน  ทองศรี 

 ๑๐๖๑ จาเอก  เรืองเดช  นามอินทร 

 ๑๐๖๒ จาเอก  โรม  จํานงค 

 ๑๐๖๓ จาเอก  เล็ก  ยมจินดา 



 หนา   ๘๗ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๖๔ จาเอก  วงสุวัฒน  เมฆหมอก 

 ๑๐๖๕ จาเอก  วชิราชัย  พิมพขาว 

 ๑๐๖๖ จาเอก  วรงค  ปญญาธรักษ 

 ๑๐๖๗ จาเอก  วราวุฒิ  คงวัฒนา 

 ๑๐๖๘ จาเอก  วราวุธ  โอวาท 

 ๑๐๖๙ จาเอก  วสันต  สุขทัศน 

 ๑๐๗๐ จาเอก  วัชรา  วุฒิสมบูรณ 

 ๑๐๗๑ จาเอก  วัฒนพงศ  บุตรโท 

 ๑๐๗๒ จาเอก  วัฒสันต  สีแจม 

 ๑๐๗๓ จาเอก  วันชัย  เนรภูศรี 

 ๑๐๗๔ จาเอก  วันชัย  ล้ิมประเสริฐ 

 ๑๐๗๕ จาเอก  วัลลภ  บุญเกิด 

 ๑๐๗๖ จาเอก  วิชัย  กมลภพ 

 ๑๐๗๗ จาเอก  วิชัย  ดอนชาไพร 

 ๑๐๗๘ จาเอก  วิชัย  พิมพเปย 

 ๑๐๗๙ จาเอก  วิชัย  สหรัตน 

 ๑๐๘๐ จาเอก  วิชาญ  บุญประเสริฐ 

 ๑๐๘๑ จาเอก  วิชาญ  เลขไวฑูรย 

 ๑๐๘๒ จาเอก  วิชาญ  สอิ้งทอง 

 ๑๐๘๓ จาเอก  วิเชศ  ค้ิวชัยภูมิ 

 ๑๐๘๔ จาเอก  วิเชษ  มวงหิมพาน 

 ๑๐๘๕ จาเอก  วิเชษฐ  ขุนดาน 

 ๑๐๘๖ จาเอก  วิเชียร  เพ็ชรคง 

 ๑๐๘๗ จาเอก  วิเชียร  อวนเสง 

 ๑๐๘๘ จาเอก  วิโชติ  ไพรพิสุทธิ์ 

 ๑๐๘๙ จาเอก  วิญญา  ยางนอก 

 ๑๐๙๐ จาเอก  วิทยา  นอยหีด 

 ๑๐๙๑ จาเอก  วิทยา  พัฒนคูหะ 

 ๑๐๙๒ จาเอก  วิทยา  เอี่ยมโภคาประดิษฐ 

 ๑๐๙๓ จาเอก  วินัย  สิงหวิบูลย 

 ๑๐๙๔ จาเอก  วิภพ  รักษดํารงค 

 ๑๐๙๕ จาเอก  วิรัช  ศรีจันทรา 

 ๑๐๙๖ จาเอก  วิรัตน  สัมฤทธิ์ 

 ๑๐๙๗ จาเอก  วิรุฬห  มาชัยภูมิ 

 ๑๐๙๘ จาเอก  วิวัฒน  คงคาลอม 

 ๑๐๙๙ จาเอก  วิศิษฏ  โพธิ์เจริญ 

 ๑๑๐๐ จาเอก  วิษณุ  ชวยทอง 

 ๑๑๐๑ จาเอก  วิษณุ  เนียมรินทร 

 ๑๑๐๒ จาเอก  วิสุทธิ์  สังขสุวรรณ 

 ๑๑๐๓ จาเอก  วีรชน  ปนสุข 

 ๑๑๐๔ จาเอก  วีรนนท  พรมฝาย 

 ๑๑๐๕ จาเอก  วีรพงษ  ภูทนิน 

 ๑๑๐๖ จาเอก  วีรวัฒน  ศรีบุตร 

 ๑๑๐๗ จาเอก  วีระ  วงศรักษ 

 ๑๑๐๘ จาเอก  วีระ  อุบลประเสริฐ 

 ๑๑๐๙ จาเอก  วีระพงษ  เดชสุภา 

 ๑๑๑๐ จาเอก  วีระยุทธ  พุฒตาล 

 ๑๑๑๑ จาเอก  วีระศักด์ิ  บุญรอด 

 ๑๑๑๒ จาเอก  วีระศักด์ิ  สนตะคุ 

 ๑๑๑๓ จาเอก  วุฒิกร  สุหญานาง 



 หนา   ๘๘ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๑๑๔ จาเอก  วุฒิกรณ  ตนประดับ 

 ๑๑๑๕ จาเอก  วุฒิชัย  แกวนําพา 

 ๑๑๑๖ จาเอก  วุฒิชัย  จันทมาตย 

 ๑๑๑๗ จาเอก  เวคิน  เงินชูกุล 

 ๑๑๑๘ จาเอก  ไวพจน  ทัศนา 

 ๑๑๑๙ จาเอก  ศกลณัฐ  ทันใจชน 

 ๑๑๒๐ จาเอก  ศราวุธ  สุขแกว 

 ๑๑๒๑ จาเอก  ศรีเทพ  นราฤทธิ์ 

 ๑๑๒๒ จาเอก  ศักด์ิ  พานทอง 

 ๑๑๒๓ จาเอก  ศักด์ิชัย  ทิพยละมัย 

 ๑๑๒๔ จาเอก  ศักด์ิชัย  ไหมทอง 

 ๑๑๒๕ จาเอก  ศักด์ิระพี  ศรีสุวรรณ 

 ๑๑๒๖ จาเอก  ศักด์ิวิทยา  วงศเฟยง 

 ๑๑๒๗ จาเอก  ศักรินทร  เลาหวรรณ 

 ๑๑๒๘ จาเอก  ศานิต  บุญมั่น 

 ๑๑๒๙ จาเอก  ศิรพันธ  ชําปฏิ 

 ๑๑๓๐ จาเอก  ศิราวุธ  แกวประจันทร 

 ๑๑๓๑ จาเอก  ศิลปชัย  อภิบาลศรี 

 ๑๑๓๒ จาเอก  ศุภกร  ทัดเจริญ 

 ๑๑๓๓ จาเอก  ศุภชัย  ผลแกว 

 ๑๑๓๔ จาเอก  ศุภสิทธิ์  ทองโพธิ์ศรี 

 ๑๑๓๕ จาเอก  สกนธ  สงวนสิน 

 ๑๑๓๖ จาเอก  สงกรานต  ประยงคกุล 

 ๑๑๓๗ จาเอก  สงกรานต  วัฒนพันธ 

 ๑๑๓๘ จาเอก  สงคราม  จันทรวะโรดม 

 ๑๑๓๙ จาเอก  สถิตย  สันทฤทธิ์ 

 ๑๑๔๐ จาเอก  สนธยา  ราญรอน 

 ๑๑๔๑ จาเอก  สมเกียรติ  ขุนแผว 

 ๑๑๔๒ จาเอก  สมคิด  พรหมรัตน 

 ๑๑๔๓ จาเอก  สมคิด  เลื่อยแพง 

 ๑๑๔๔ จาเอก  สมคิด  หนุนคง 

 ๑๑๔๕ จาเอก  สมจิตร  พงษอนันต 

 ๑๑๔๖ จาเอก  สมจินต  สุขพล 

 ๑๑๔๗ จาเอก  สมเจตร  แสงเจริญ 

 ๑๑๔๘ จาเอก  สมชาติ  เนียมนาม 

 ๑๑๔๙ จาเอก  สมชาย  ขุนสารวัตร 

 ๑๑๕๐ จาเอก  สมชาย  จันทรทรง 

 ๑๑๕๑ จาเอก  สมไชย  กระแบกหอม 

 ๑๑๕๒ จาเอก  สมเดช  หวังเจริญ 

 ๑๑๕๓ จาเอก  สมนึก  รุงเรือง 

 ๑๑๕๔ จาเอก  สมนึก  สุบงกช 

 ๑๑๕๕ จาเอก  สมบัติ  สีนาแค 

 ๑๑๕๖ จาเอก  สมพงษ  เจริญวงษ 

 ๑๑๕๗ จาเอก  สมพงษ  หลาจําศิลป 

 ๑๑๕๘ จาเอก  สมพร  มาศทอง 

 ๑๑๕๙ จาเอก  สมพร  ศรีเพชร 

 ๑๑๖๐ จาเอก  สมพร  อุนคํา 

 ๑๑๖๑ จาเอก  สมพล  สังขพูน 

 ๑๑๖๒ จาเอก  สมพล  หนูนุรักษ 

 ๑๑๖๓ จาเอก  สมภพ  วงศคุรุอกนิษฐ 



 หนา   ๘๙ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๑๖๔ จาเอก  สมภูมิ  คลอยนอย 

 ๑๑๖๕ จาเอก  สมยศ  เจริญรัตน 

 ๑๑๖๖ จาเอก  สมยศ  บุญพันธ 

 ๑๑๖๗ จาเอก  สมยศ  แสงอินทร 

 ๑๑๖๘ จาเอก  สมรวย  ปนสุวรรณ 

 ๑๑๖๙ จาเอก  สมศักด์ิ  ขันแวว 

 ๑๑๗๐ จาเอก  สมศักด์ิ  ชิตเจริญ 

 ๑๑๗๑ จาเอก  สมศักด์ิ  ทับทิมศรี 

 ๑๑๗๒ จาเอก  สมศักด์ิ  สุกใส 

 ๑๑๗๓ จาเอก  สมศักด์ิ  แสงทอง 

 ๑๑๗๔ จาเอก  สมศักด์ิ  เหมะ 

 ๑๑๗๕ จาเอก  สยาม  สลางสิงห 

 ๑๑๗๖ จาเอก  สรรเสริญ  สมงาม 

 ๑๑๗๗ จาเอก  สรวิชญ  จงอยูสุขสันต 

 ๑๑๗๘ จาเอก  สรศักด์ิ  รุงอุทัย 

 ๑๑๗๙ จาเอก  สรายุทธ  อินทรสุวรรณ 

 ๑๑๘๐ จาเอก  สวัสด์ิ  เจริญดี 

 ๑๑๘๑ จาเอก  สวัสด์ิ  บุญเศษ 

 ๑๑๘๒ จาเอก  สัญญา  แกวอราม 

 ๑๑๘๓ จาเอก  สัน  ปะลาวัน 

 ๑๑๘๔ จาเอก  สันติ  น้ําแกว 

 ๑๑๘๕ จาเอก  สันติ  วิเศษสงวน 

 ๑๑๘๖ จาเอก  สันติ  หวงน้ํา 

 ๑๑๘๗ จาเอก  สัมพันธ  บัวสําอางค 

 ๑๑๘๘ จาเอก  สามารถ  ศิริมณฑา 

 ๑๑๘๙ จาเอก  สายชล  โชวันดี 

 ๑๑๙๐ จาเอก  สายชล  ทาชาติ 

 ๑๑๙๑ จาเอก  สายชล  บัวประหลาด 

 ๑๑๙๒ จาเอก  สายัณห  สิงหคร 

 ๑๑๙๓ จาเอก  สายันต  คําสุวรรณ 

 ๑๑๙๔ จาเอก  สาโรช  สมใจ 

 ๑๑๙๕ จาเอก  สําเริง  บํารุงเขตต 

 ๑๑๙๖ จาเอก  สําเริง  บุรินทรกุล 

 ๑๑๙๗ จาเอก  สิทธิเดช  อัจฉริยวิริยะ 

 ๑๑๙๘ จาเอก  สิทธิพร  ชิงรัมย 

 ๑๑๙๙ จาเอก  สิทธิศักด์ิ  มีปานสกุล 

 ๑๒๐๐ จาเอก  สิทธิศักด์ิ  สุวรรณวัฒน 

 ๑๒๐๑ จาเอก  สุเทพ  เพลินทรัพย 

 ๑๒๐๒ จาเอก  สุเทพ  หนูเดช 

 ๑๒๐๓ จาเอก  สุธน  บุญธรรม 

 ๑๒๐๔ จาเอก  สุนันท  เพิกแสง 

 ๑๒๐๕ จาเอก  สุพจน  ทับทิม 

 ๑๒๐๖ จาเอก  สุพจน  มานันตพงศ 

 ๑๒๐๗ จาเอก  สุภชัย  เหลือสืบชาติ 

 ๑๒๐๘ จาเอก  สุรเชษฐ  ศรีสุวรรณ 

 ๑๒๐๙ จาเอก  สุรเชษฐ  พูลเพิ่ม 

 ๑๒๑๐ จาเอก  สุรพงศ  พงษจีน 

 ๑๒๑๑ จาเอก  สุรพงษ  หงษคํา 

 ๑๒๑๒ จาเอก  สุรพล  พิชัยฤกษ 

 ๑๒๑๓ จาเอก  สุรศักด์ิ  โควเจริญ 



 หนา   ๙๐ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๒๑๔ จาเอก  สุรศักด์ิ  แพทยพันธุ 

 ๑๒๑๕ จาเอก  สุรศักด์ิ  อยูคเชนทร 

 ๑๒๑๖ จาเอก  สุรสิทธิ์  ก่ิงสันเทียะ 

 ๑๒๑๗ จาเอก  สุราษฎร  งวนจร 

 ๑๒๑๘ จาเอก  สุรินทร  เมธีสกุลฤทธิ์ 

 ๑๒๑๙ จาเอก  สุริยนต  คงมี 

 ๑๒๒๐ จาเอก  สุริยะ  กันชัย 

 ๑๒๒๑ จาเอก  สุริยะ  บุญถนอม 

 ๑๒๒๒ จาเอก  สุริยา  ทรัพยมี 

 ๑๒๒๓ จาเอก  สุริยา  ธรรมพันธ 

 ๑๒๒๔ จาเอก  สุวรรณ  รัชวัฒน 

 ๑๒๒๕ จาเอก  สุวัฒน  มหาพงศ 

 ๑๒๒๖ จาเอก  เสกสรรค  สุขศรีแดง 

 ๑๒๒๗ จาเอก  เสนห  ศักด์ิสิทธิ์ 

 ๑๒๒๘ จาเอก  เสริมเกียรติ  แจมแจง 

 ๑๒๒๙ จาเอก  เสรี  เกตุแกว 

 ๑๒๓๐ จาเอก  เสรี  ปอมประยูร 

 ๑๒๓๑ จาเอก  หาญ  สุขแพทย 

 ๑๒๓๒ จาเอก  องอาจ  สังขทอง 

 ๑๒๓๓ จาเอก  อดุลย  ชันแสง 

 ๑๒๓๔ จาเอก  อนันต  ศรีธรรมมา 

 ๑๒๓๕ จาเอก  อนันต  อภัยพงค 

 ๑๒๓๖ จาเอก  อนุศักด์ิ  รัตนประพันธ 

 ๑๒๓๗ จาเอก  อภิชาติ  ชาวบล 

 ๑๒๓๘ จาเอก  อภิชาติ  บุญธรรม 

 ๑๒๓๙ จาเอก  อภินันต  สุวรรณรัตน 

 ๑๒๔๐ จาเอก  อภิเนก  นิลสวาง 

 ๑๒๔๑ จาเอก  อภิวัฒน  เกงตรง 

 ๑๒๔๒ จาเอก  อมรินทร  ศรีรัตน 

 ๑๒๔๓ จาเอก  อรรถกานต  รุงเจริญ 

 ๑๒๔๔ จาเอก  อรรถพร  มุขโต 

 ๑๒๔๕ จาเอก  อรรถพล  อรรฆวิบูลย 

 ๑๒๔๖ จาเอก  อรรถพล  เอี่ยมจรัส 

 ๑๒๔๗ จาเอก  อโศก  หิรัญประสิทธิ์ 

 ๑๒๔๘ จาเอก  อัครเดช  ฉลอง 

 ๑๒๔๙ จาเอก  อัครเดช  สมวงศ 

 ๑๒๕๐ จาเอก  อังกาจ  จันเสง่ียม 

 ๑๒๕๑ จาเอก  อาทิตย  ครุธพันธุ 

 ๑๒๕๒ จาเอก  อานนท  อยูเพ็ชร 

 ๑๒๕๓ จาเอก  อํานวย  คีรีแลง 

 ๑๒๕๔ จาเอก  อํานาจ  จันทะนา 

 ๑๒๕๕ จาเอก  อํานาจ  เนื่องหนุน 

 ๑๒๕๖ จาเอก  อํานาจ  บุตรน้ําเพชร 

 ๑๒๕๗ จาเอก  อํานาจ  ศักด์ิดาดวง 

 ๑๒๕๘ จาเอก  อํานาจ  ศิริวงษ 

 ๑๒๕๙ จาเอก  อํานาจ  สงคราม 

 ๑๒๖๐ จาเอก  อําพร  เสียงเสง 

 ๑๒๖๑ จาเอก  อิทธิเดช  ทั่งศรี 

 ๑๒๖๒ จาเอก  อุดร  บุญเรือง 

 ๑๒๖๓ จาเอก  อุทัย  ศรีบุตรดี 

 ๑๒๖๔ จาเอก  เอกชัย  กุณาเงิน 

 ๑๒๖๕ จาเอก  เอกนรินทร  มีอยู 



 หนา   ๙๑ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๒๖๖ จาเอก  เอกรัตน  ทองเดชะ 
 ๑๒๖๗ จาเอก  เอกวิทย  ขวนขวาย 
 ๑๒๖๘ จาเอก  เอนก  วรรณวิจิตร 
 ๑๒๖๙ จาเอก  เอนก  สติคราม 
 ๑๒๗๐ จาเอกหญิง  ณัฐจีรา  มนาคม 
 ๑๒๗๑ จาเอกหญิง  บรรจบ  เสนบี้ 
 ๑๒๗๒ จาเอกหญิง  ปรัชญา  เสมา 
 ๑๒๗๓ จาเอกหญิง  ปริญญา  จุลหุน 
 ๑๒๗๔ จาเอกหญิง  พิชญา  สุขประเสริฐ 

 ๑๒๗๕ จาเอกหญิง  พิมภัทร  ร่ืนแสง 
 ๑๒๗๖ จาเอกหญิง  มัณฑนา  นิตยไสว 
 ๑๒๗๗ จาเอกหญิง  รจนาพร  พลอินตะ 
 ๑๒๗๘ จาเอกหญิง  วรรณไพร  คงสุข 
 ๑๒๗๙ จาเอกหญิง  วราวรรณ  ประดิษฐผล 
 ๑๒๘๐ จาเอกหญิง  เสาวลักษณ  ทิพยโรจน 
 ๑๒๘๑ จาเอกหญิง  โสมนัส  โสภณดิลก 
 ๑๒๘๒ จาเอกหญิง  อภิรดี  จันทรทาทอง 

กองทัพอากาศ 
 ๑ นาวาอากาศเอก  กรพล  เดชเฟอง 
 ๒ นาวาอากาศเอก  กฤษณ  เถาถวิล 
 ๓ นาวาอากาศเอก  ชเนนทร  สุขวารี 
 ๔ นาวาอากาศเอก  ชอบ  ลายทอง 
 ๕ นาวาอากาศเอก  ฐากูร  นาครทรรพ 
 ๖ นาวาอากาศเอก  ณรงค 
  บุณะสุวรรณ 
 ๗ นาวาอากาศเอก  ดํารงค  เจริญทรัพย 
 ๘ นาวาอากาศเอก  ประทาน  สิริสรรพ 
 ๙ นาวาอากาศเอก  พายัพ  ปตตะพงศ 
 ๑๐ นาวาอากาศเอก  วิเชียร  มวงยอย 
 ๑๑ นาวาอากาศเอก  วิฑูรย  ปานเสนห 
 ๑๒ นาวาอากาศเอก  วิทยา  สมสกุล 
 ๑๓ นาวาอากาศเอก  วินัย  โกศล 
 ๑๔ นาวาอากาศเอก  ไวพจน  เกิงฝาก 
 ๑๕ นาวาอากาศเอก  สมประสงค 

  สิงหกลางพล 
 ๑๖ นาวาอากาศเอก  สรายุทธ  มหัตกีรติ 
 ๑๗ นาวาอากาศเอก  สุพรหม  ทําจะดี 
 ๑๘ นาวาอากาศเอก  อํานวย  สมวงศ 
 ๑๙ นาวาอากาศเอกหญิง  กรองทอง 
  สุวรรณรูป 
 ๒๐ นาวาอากาศเอกหญิง  กฤษณา 
  ศิริวาร 
 ๒๑ นาวาอากาศเอกหญิง  ฐานัส 
  งามเพ็ชร 
 ๒๒ นาวาอากาศเอกหญิง  บาจรีย 
  แคนทอง 
 ๒๓ นาวาอากาศเอกหญิง  วิบูลรัตน 
  เอี่ยมปรเมศวร 
 ๒๔ นาวาอากาศเอกหญิง  อนงคนาฏ 
  ระหงษ 



 หนา   ๙๒ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๕ นาวาอากาศโท  กาลิทัส  กมุทชาติ 

 ๒๖ นาวาอากาศโท  กิตติกร  บูรณพานิช 

 ๒๗ นาวาอากาศโท  กิติชัย  สิริทรัพยวิศาล 

 ๒๘ นาวาอากาศโท  กิติรัช  ศรีสังข 

 ๒๙ นาวาอากาศโท  จิรยุทธ  แชมวงษ 

 ๓๐ นาวาอากาศโท  จุมพล  คลอยภยันต 

 ๓๑ นาวาอากาศโท  ชวนัชย  เอี่ยมสะอาด 

 ๓๒ นาวาอากาศโท  ฐานันดร  ทิพเวส 

 ๓๓ นาวาอากาศโท  ถาวร  เรียงเครือ 

 ๓๔ นาวาอากาศโท  เทอดศักด์ิ  ยืนยง 

 ๓๕ นาวาอากาศโท  ธวัชชัย  โรจนโกวิท 

 ๓๖ นาวาอากาศโท  ธีระพงษ  ปตนา 

 ๓๗ นาวาอากาศโท  นคร  เจริญทรัพย 

 ๓๘ นาวาอากาศโท  นารายุทธ  นวลพลอย 

 ๓๙ นาวาอากาศโท  นิธิโรจน  ลายทิพย 

 ๔๐ นาวาอากาศโท  ประพัฒน  หาญฟาเขียว 

 ๔๑ นาวาอากาศโท  ประภาส  เอี่ยมโมฬี 

 ๔๒ นาวาอากาศโท  พลสมุทร  จินารัตน 

 ๔๓ นาวาอากาศโท  พิชัย  สงเคราะห 

 ๔๔ นาวาอากาศโท  ไพฑูรย 

  เทพอํานวยสุข 

 ๔๕ นาวาอากาศโท  ภคณัฐ  ศุขะพันธุ 

 ๔๖ นาวาอากาศโท  มนตรี  ตุมทอง 

 ๔๗ นาวาอากาศโท  รุงเรือง  สงวนพงศ 

 ๔๘ นาวาอากาศโท  เรืองวิทย  ลาภเจียม 

 ๔๙ นาวาอากาศโท  วรพจน  วรพิศาล 

 ๕๐ นาวาอากาศโท  วรายุทธ  กัมพลานุวงศ 

 ๕๑ นาวาอากาศโท  วสันต  บัณฑิตศักด์ิสกุล 

 ๕๒ นาวาอากาศโท  วัชรพงษ  พร้ิงรักษา 

 ๕๓ นาวาอากาศโท  วัชระ  กาญจนะรังสิตา 

 ๕๔ นาวาอากาศโท  วิสูตร  อินทรขํา 

 ๕๕ นาวาอากาศโท  วีรชน  นรานุต 

 ๕๖ นาวาอากาศโท  สมชาย  โสภานนท 

 ๕๗ นาวาอากาศโท  สมโภชน  อาจละสุทธิ์ 

 ๕๘ นาวาอากาศโท  สฤษฏ  วุทธีรพล 

 ๕๙ นาวาอากาศโท  สหรัฐ  เนตรประภา 

 ๖๐ นาวาอากาศโท  สิริพงษ  แกวอยู 

 ๖๑ นาวาอากาศโท  สุรพงษ  นาคธรรมรงค 

 ๖๒ นาวาอากาศโท  สุวรรณ  ภูเต็ง 

 ๖๓ นาวาอากาศโท  เสริมสกุล  โทณะวณิก 

 ๖๔ นาวาอากาศโท  โสรวาร  ปอมสนาม 

 ๖๕ นาวาอากาศโท  อนุกูล  ออนจันทรอม 

 ๖๖ นาวาอากาศโท  อภิชาต  บุญเพ็ชร 

 ๖๗ นาวาอากาศโท  อยุธ  ศาลิคุปต 

 ๖๘ นาวาอากาศโท  อังคาร  อินทรา 

 ๖๙ นาวาอากาศโท  อัมพร  เพ็ชราช 

 ๗๐ นาวาอากาศโท  อาคม  กิติเจริญศักด์ิ 

 ๗๑ นาวาอากาศโท  เอกณัฐ  ขวนขวายทรัพย 

 ๗๒ นาวาอากาศโท  เอนก  บุญนพ 

 ๗๓ นาวาอากาศโทหญิง  กชพรรณ 

  มนนามอญ 

 ๗๔ นาวาอากาศโทหญิง  กะริยา  ทวิวัฒน 



 หนา   ๙๓ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๕ นาวาอากาศโทหญิง  กัญจนยพร  พยุงวงศ 

 ๗๖ นาวาอากาศโทหญิง  ขนิษฐา  มณีนัย 

 ๗๗ นาวาอากาศโทหญิง  จงกลกร  สุขสงวน 

 ๗๘ นาวาอากาศโทหญิง  จิตติมา  พูลศิริ 

 ๗๙ นาวาอากาศโทหญิง  นพคุณ  ภูมณี 

 ๘๐ นาวาอากาศโทหญิง  นุชนรี 

  อุตตมธนินทร 

 ๘๑ นาวาอากาศโทหญิง  ประนอม  เตชะพิงค 

 ๘๒ นาวาอากาศโทหญิง  พัชนีกุล 

  แจงกระจาง 

 ๘๓ นาวาอากาศโทหญิง  มยุรี  ยงคไสว 

 ๘๔ นาวาอากาศโทหญิง  มัลลิกา  ใชยชลอ 

 ๘๕ นาวาอากาศโทหญิง  มัลลิกา  มาลยานนท 

 ๘๖ นาวาอากาศโทหญิง  เรืองรอง  นาควัชระ 

 ๘๗ นาวาอากาศโทหญิง  ษิริขนขันทอง 

  อุนใจ 

 ๘๘ นาวาอากาศโทหญิง  สัณสนีย  เหมาคม 

 ๘๙ นาวาอากาศโทหญิง  สุขจิต  ศิลาเขตต 

 ๙๐ นาวาอากาศโทหญิง  เสาวณีย  เชี่ยวสมุทร 

 ๙๑ นาวาอากาศโทหญิง  อโนทัย  โชยดิรส 

 ๙๒ นาวาอากาศโทหญิง  อารีย  วิธิศุภกร 

 ๙๓ นาวาอากาศโทหญิง  อุบลมาศ 

  โทณะวณิก 

 ๙๔ นาวาอากาศตรี  จักริน  โกฏคางพลู 

 ๙๕ นาวาอากาศตรี  ชาคริต  ศักด์ิชัยศรี 

 ๙๖ นาวาอากาศตรี  ชานนท  แกนจันทร 

 ๙๗ นาวาอากาศตรี  โชติรัตน  กลอมเกษม 

 ๙๘ นาวาอากาศตรี  ณฐพงศ 

  ตาละลักษมณ 

 ๙๙ นาวาอากาศตรี  เถลิงเกียรต์ิ  จีนอ่ํา 

 ๑๐๐ นาวาอากาศตรี  ธรรมวัฒน  ปาลศรี 

 ๑๐๑ นาวาอากาศตรี  นทัย  เมืองมณี 

 ๑๐๒ นาวาอากาศตรี  นภาดล  มีอิ่ม 

 ๑๐๓ นาวาอากาศตรี  บรรจง  แกวมา 

 ๑๐๔ นาวาอากาศตรี  บุญสราง  พรงาม 

 ๑๐๕ นาวาอากาศตรี  ประการ  เทศแกว 

 ๑๐๖ นาวาอากาศตรี  ปรียวิทย  พรหมจันทร 

 ๑๐๗ นาวาอากาศตรี  ปวีรกิตต์ิ  สงขาว 

 ๑๐๘ นาวาอากาศตรี  เผดิมชัย  กุลพิบูลย 

 ๑๐๙ นาวาอากาศตรี  พจน  อิศระ 

 ๑๑๐ นาวาอากาศตรี  เพทาย  บุญสุยา 

 ๑๑๑ นาวาอากาศตรี  ไพโรจน  เทียบบัว 

 ๑๑๒ นาวาอากาศตรี  ภาณุ  เชิงสะอาด 

 ๑๑๓ นาวาอากาศตรี  วรรณสิษฐ  ประดิษฐ 

 ๑๑๔ นาวาอากาศตรี  วรุณ  ศรีคําวงศ 

 ๑๑๕ นาวาอากาศตรี  วันชัย  แสนอุบล 

 ๑๑๖ นาวาอากาศตรี  วิจิตร  คะวงษา 

 ๑๑๗ นาวาอากาศตรี  วิจิตร  คําภูมี 

 ๑๑๘ นาวาอากาศตรี  วิทยา  สมพันธ 

 ๑๑๙ นาวาอากาศตรี  วิราช  ถิรบุตร 

 ๑๒๐ นาวาอากาศตรี  วิศัลย  ธรรมประสิทธิ์ 

 ๑๒๑ นาวาอากาศตรี  เศรษฐชัย  ศรีทอง 



 หนา   ๙๔ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๒๒ นาวาอากาศตรี  สงัด  ทองมูล 

 ๑๒๓ นาวาอากาศตรี  สมพร  มนนามอญ 

 ๑๒๔ นาวาอากาศตรี  สมภักด์ิ 

  พิทักษวงษดีงาม 

 ๑๒๕ นาวาอากาศตรี  สมศักด์ิ  เดชดาษ 

 ๑๒๖ นาวาอากาศตรี  สานิตย  สิทธินันท 

 ๑๒๗ นาวาอากาศตรี  สามารถ  จิตรบรรจง 

 ๑๒๘ นาวาอากาศตรี  สุธีรา  ศุภเอม 

 ๑๒๙ นาวาอากาศตรี  สุเนตร  ชางเจริญ 

 ๑๓๐ นาวาอากาศตรี  อภิรักษ  โชติศศิธร 

 ๑๓๑ นาวาอากาศตรี  อรรถพล  ปานมงคล 

 ๑๓๒ นาวาอากาศตรี  อารักษ  แกวทอง 

 ๑๓๓ นาวาอากาศตรี  เอกสยาม 

  เสาทองหลาง 

 ๑๓๔ นาวาอากาศตรีหญิง  กิติกานต 

  สุวรรณแจมศรี 

 ๑๓๕ นาวาอากาศตรีหญิง  จันทรฉาย 

  ทวีเฉลิมดิษฐ 

 ๑๓๖ นาวาอากาศตรีหญิง  จารุวรรณ 

  วงษทรัพยเจริญ 

 ๑๓๗ นาวาอากาศตรีหญิง  ชวันตรี 

  กิติเจริญศักด์ิ 

 ๑๓๘ นาวาอากาศตรีหญิง  ชุติมา  กุลวัฒน 

 ๑๓๙ นาวาอากาศตรีหญิง  ดุษณี  อ่ําแสง 

 ๑๔๐ นาวาอากาศตรีหญิง  นัฐกานต 

  ไชยเศรษฐ 

 ๑๔๑ นาวาอากาศตรีหญิง  ปนัดดา  ปุมฆอง 

 ๑๔๒ นาวาอากาศตรีหญิง  พนัสยา 

  ยุกตะเวทย 

 ๑๔๓ นาวาอากาศตรีหญิง  พรจิรา 

  จันทรโรจนกิจ 

 ๑๔๔ นาวาอากาศตรีหญิง  รสพร  ขลิบเงิน 

 ๑๔๕ นาวาอากาศตรีหญิง  วนิดา 

  ปอมประสิทธิ์ 

 ๑๔๖ นาวาอากาศตรีหญิง  สินทวี  ชวงทอง 

 ๑๔๗ นาวาอากาศตรีหญิง  สุกันยา 

  วีระประสาธน 

 ๑๔๘ นาวาอากาศตรีหญิง  อาภา  พนาวรรณ 

 ๑๔๙ เรืออากาศเอก  กรีพล  สุขแสน 

 ๑๕๐ เรืออากาศเอก  ชาตรี  แจงเล็ก 

 ๑๕๑ เรืออากาศเอก  ดนุสรณ  ดวงประทุม 

 ๑๕๒ เรืออากาศเอก  นิรันดร  พิงคะสัน 

 ๑๕๓ เรืออากาศเอก  มงคล  วัดจินดา 

 ๑๕๔ เรืออากาศเอก  มนตรี  ชัยวีรพันธเดช 

 ๑๕๕ เรืออากาศเอก  ลิขิต  ชื่นบาน 

 ๑๕๖ เรืออากาศเอก  วรินทร  บุญเวียนวงษ 

 ๑๕๗ เรืออากาศเอก  สมเจตน  กลิ่นถนอม 

 ๑๕๘ เรืออากาศเอก  สมาน  มาชัยภูมิ 

 ๑๕๙ เรืออากาศเอก  สิทธิโชค  ไชยะแกว 

 ๑๖๐ เรืออากาศเอก  สุกริช  บุญรอด 

 ๑๖๑ เรืออากาศเอก  สุพจน  สุขประเสริฐ 

 ๑๖๒ เรืออากาศเอก  เสนาะ  พรหมประพันธ 



 หนา   ๙๕ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๖๓ เรืออากาศเอกหญิง  สุนันทา  ดาวศรี 

 ๑๖๔ เรืออากาศโท  คํารณ  รองกาศ 

 ๑๖๕ เรืออากาศโท  จรัล  รุงกลิ่น 

 ๑๖๖ เรืออากาศโท  เจษฎา  ผลงานดี 

 ๑๖๗ เรืออากาศโท  เฉลิมพร  สวัสดิมงคล 

 ๑๖๘ เรืออากาศโท  ชรินทร  ไพรสรรณ 

 ๑๖๙ เรืออากาศโท  ชัชชัย  บุตรสอน 

 ๑๗๐ เรืออากาศโท  ณัฐพงศ  เสนานันท 

 ๑๗๑ เรืออากาศโท  ธารา  นันลังค 

 ๑๗๒ เรืออากาศโท  นิพนธ  นาคพวง 

 ๑๗๓ เรืออากาศโท  ประดิษฐ  บุญชุม 

 ๑๗๔ เรืออากาศโท  วจิระ  ทองดาษ 

 ๑๗๕ เรืออากาศโท  สลักชัย  จามรธัญญวาท 

 ๑๗๖ เรืออากาศโท  สุทิน  สุขผล 

 ๑๗๗ เรืออากาศโท  เสกสรรค  นนทะนํา 

 ๑๗๘ เรืออากาศโท  อํานาจ  คํานับภา 

 ๑๗๙ เรืออากาศโท  เอกสิทธิ์  ศรีตระกูลชาง 

 ๑๘๐ เรืออากาศตรี  ธานินทร  อินทรการทุม 

 ๑๘๑ เรืออากาศตรี  พงษอนันต 

  ขันหสิงหหา 

 ๑๘๒ เรืออากาศตรี  มณู  แสงประสาท 

 ๑๘๓ เรืออากาศตรี  มานัส  หอเย็น 

 ๑๘๔ เรืออากาศตรี  วัง  ตลับนาค 

 ๑๘๕ เรืออากาศตรี  วันชัย  ดิษฐพงษ 

 ๑๘๖ เรืออากาศตรี  วิโรจน  มหิธิธรรมธร 

 ๑๘๗ เรืออากาศตรี  สด  ภูภักดี 

 ๑๘๘ เรืออากาศตรี  เสรี  บํารุงกิจ 

 ๑๘๙ เรืออากาศตรี  อนุ  พูนทัพ 

 ๑๙๐ เรืออากาศตรีหญิง  ปริศนา  ชูยัง 

 ๑๙๑ เรืออากาศตรีหญิง  เฟองฟา 

  ไทรตระกูล 

 ๑๙๒ เรืออากาศตรีหญิง  อรัญญา 

  ลออสุวรรณ 

 ๑๙๓ พันจาอากาศเอก  กมล  ทาวงศ 

 ๑๙๔ พันจาอากาศเอก  กมล  สุริโย 

 ๑๙๕ พันจาอากาศเอก  กฤตวัฒน  กิจวราธร 

 ๑๙๖ พันจาอากาศเอก  กฤษณะ  มั่งนิมิตร 

 ๑๙๗ พันจาอากาศเอก  กฤษณ  ปชชา 

 ๑๙๘ พันจาอากาศเอก  กองแสง  อยูดี 

 ๑๙๙ พันจาอากาศเอก  กอบชัย 

  เหมือนประยูร 

 ๒๐๐ พันจาอากาศเอก  กัมปนาท  ยอดวัน 

 ๒๐๑ พันจาอากาศเอก  กัมพล  ปญธิเดช 

 ๒๐๒ พันจาอากาศเอก  กิตติ  อาจจีน 

 ๒๐๓ พันจาอากาศเอก  เกริกชัย  ภาษิตานนท 

 ๒๐๔ พันจาอากาศเอก  ไกรธวัช  วิริยะ 

 ๒๐๕ พันจาอากาศเอก  ขวัญชัย  เทพสังข 

 ๒๐๖ พันจาอากาศเอก  คณิต  อินทสูตร 

 ๒๐๗ พันจาอากาศเอก  คมสันต  พรมนิ่ม 

 ๒๐๘ พันจาอากาศเอก  ครรชิต  มีนะจรัส 

 ๒๐๙ พันจาอากาศเอก  คันศร  พุมชุมแสง 

 ๒๑๐ พันจาอากาศเอก  คําสาย  ชางเหล็ก 



 หนา   ๙๖ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๑๑ พันจาอากาศเอก  จรัญ  ใหลสกุล 

 ๒๑๒ พันจาอากาศเอก  จอมทัพ  รอดชะเอม 

 ๒๑๓ พันจาอากาศเอก  จักรพงษ  ตรีชัยพันธุ 

 ๒๑๔ พันจาอากาศเอก  จักรสุวรรณ  โตเจริญ 

 ๒๑๕ พันจาอากาศเอก  จักราวุธ  มหาวัน 

 ๒๑๖ พันจาอากาศเอก  จํานงค  วงษลอย 

 ๒๑๗ พันจาอากาศเอก  จําเริญ 

  เกิดโพธิ์กะตน 

 ๒๑๘ พันจาอากาศเอก  จิตรพี  แสงรัตน 

 ๒๑๙ พันจาอากาศเอก  จิระศักด์ิ 

  ปทมสุวรรณ 

 ๒๒๐ พันจาอากาศเอก  จีระเดช  ไชยเมือง 

 ๒๒๑ พันจาอากาศเอก  จีระนันท  จันทนา 

 ๒๒๒ พันจาอากาศเอก  เจริญ  มณีวงษ 

 ๒๒๓ พันจาอากาศเอก  เจริญพร  อนันต 

 ๒๒๔ พันจาอากาศเอก  เจษฎา  เมษประสาท 

 ๒๒๕ พันจาอากาศเอก  เจษฎา  เส็งจีน 

 ๒๒๖ พันจาอากาศเอก  ฉัตรชัย  อนันต 

 ๒๒๗ พันจาอากาศเอก  ฉัตรรุง  คชพลายุกต 

 ๒๒๘ พันจาอากาศเอก  เฉลิม  สุทธิสิทธิ 

 ๒๒๙ พันจาอากาศเอก  เฉลิมศักด์ิ  คําเกง 

 ๒๓๐ พันจาอากาศเอก  ชนก  ผลวิจิตร 

 ๒๓๑ พันจาอากาศเอก  ชนะศักด์ิ  แสงโปง 

 ๒๓๒ พันจาอากาศเอก  ชนินทรชัย  ศริิจร 

 ๒๓๓ พันจาอากาศเอก  ชโนวิทก  สุขะ 

 ๒๓๔ พันจาอากาศเอก  ชโลธร  รอดกูล 

 ๒๓๕ พันจาอากาศเอก  ชโลม  ชุดทะเล 

 ๒๓๖ พันจาอากาศเอก  ชัชวาล  ปุยสาลี 

 ๒๓๗ พันจาอากาศเอก  ชัชวาลย  วิจิตรกิ่ง 

 ๒๓๘ พันจาอากาศเอก  ชัยณรงค  แกวเพ็ชร 

 ๒๓๙ พันจาอากาศเอก  ชัยนาม  ธรรมพิงค 

 ๒๔๐ พันจาอากาศเอก  ชัยประเสริฐ  ชาลี 

 ๒๔๑ พันจาอากาศเอก  ชัยพร  ทยอมใหม 

 ๒๔๒ พันจาอากาศเอก  ชัยวัฒน  ศรีนาราง 

 ๒๔๓ พันจาอากาศเอก  ชัยสิทธิ์  พูลเจริญ 

 ๒๔๔ พันจาอากาศเอก  ชัยสิทธิ์  รัตนเนนย 

 ๒๔๕ พันจาอากาศเอก  ชาตรี  สุระมรรคา 

 ๒๔๖ พันจาอากาศเอก  ชาติชาย  ลอยแกว 

 ๒๔๗ พันจาอากาศเอก  ชาติไท  เชื้อจันทึก 

 ๒๔๘ พันจาอากาศเอก  ชานนท  ชาติยานนท 

 ๒๔๙ พันจาอากาศเอก  ชานุพงษ  ปานทอง 

 ๒๕๐ พันจาอากาศเอก  ชํานาญ  แผนทอง 

 ๒๕๑ พันจาอากาศเอก  ชูเกียรติ  ชิดสูงเนิน 

 ๒๕๒ พันจาอากาศเอก  ชูชัย  ทองสุข 

 ๒๕๓ พันจาอากาศเอก  ชูโชค  ฟกหอม 

 ๒๕๔ พันจาอากาศเอก  ไชยา  ปรียานุภาพ 

 ๒๕๕ พันจาอากาศเอก  ไชยา  สอนไข 

 ๒๕๖ พันจาอากาศเอก  ฐานันทร  ยอดย่ิง 

 ๒๕๗ พันจาอากาศเอก  ณภัทร  คงคะรัศมี 

 ๒๕๘ พันจาอากาศเอก  ณรงค  แทนทอง 

 ๒๕๙ พันจาอากาศเอก  ณรงค  สระศรี 

 ๒๖๐ พันจาอากาศเอก  ณัฐวุฒิ  มหาศร 



 หนา   ๙๗ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๖๑ พันจาอากาศเอก  ณัฐวุฒิ  สีหานาม 

 ๒๖๒ พันจาอากาศเอก  ดํารงค  พรรณรุน 

 ๒๖๓ พันจาอากาศเอก  ดํารงศักด์ิ  สินเชาว 

 ๒๖๔ พันจาอากาศเอก  ดิเรก  พันธุวิชัย 

 ๒๖๕ พันจาอากาศเอก  ดิเรก  แสงมะลิ 

 ๒๖๖ พันจาอากาศเอก  ดุษฎี  ดวงใจ 

 ๒๖๗ พันจาอากาศเอก  เดชา  ไชยสวัสด์ิ 

 ๒๖๘ พันจาอากาศเอก  ถนอม  พัดเพิ่ม 

 ๒๖๙ พันจาอากาศเอก  ถ่ิน  สงศรี 

 ๒๗๐ พันจาอากาศเอก  ทนงศักด์ิ 

  อินทรจันทร 

 ๒๗๑ พันจาอากาศเอก  ทวิช  เหมือนประยูร 

 ๒๗๒ พันจาอากาศเอก  ทวี  นนทเภท 

 ๒๗๓ พันจาอากาศเอก  ทวีวัฒน  ปญจมณี 

 ๒๗๔ พันจาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ  พวงมณี 

 ๒๗๕ พันจาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ  ยินดีวงษ 

 ๒๗๖ พันจาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ  สาดศรี 

 ๒๗๗ พันจาอากาศเอก  ทศพร  รักษาสิน 

 ๒๗๘ พันจาอากาศเอก  ทํานุ  หาญพยัคฆ 

 ๒๗๙ พันจาอากาศเอก  เทอด  เมฆจินดา 

 ๒๘๐ พันจาอากาศเอก  เทียนชัย 

  สวาสด์ิเพ็ชร 

 ๒๘๑ พันจาอากาศเอก  ธนกฤต 

  โปราณานนท 

 ๒๘๒ พันจาอากาศเอก  ธนัช  ใจนอม 

 ๒๘๓ พันจาอากาศเอก  ธนัท  วรสิงห 

 ๒๘๔ พันจาอากาศเอก  ธนาศักด์ิ 

  อรรถสิทธินันท 

 ๒๘๕ พันจาอากาศเอก  ธนิส  บุญยานาม 

 ๒๘๖ พันจาอากาศเอก  ธรรพวิชญ  อุดมพงษ 

 ๒๘๗ พันจาอากาศเอก  ธรรมนูญ  บุณยเลขา 

 ๒๘๘ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  ศรีบุตตะ 

 ๒๘๙ พันจาอากาศเอก  ธาดา  ยุติพันธ 

 ๒๙๐ พันจาอากาศเอก  ธานิน  คําบัว 

 ๒๙๑ พันจาอากาศเอก  ธีรนัย  ภักดี 

 ๒๙๒ พันจาอากาศเอก  ธีรพล  อิศรนาเวศ 

 ๒๙๓ พันจาอากาศเอก  ธีระวัฒน  สวางเนตร 

 ๒๙๔ พันจาอากาศเอก  นคร  ชังโชติ 

 ๒๙๕ พันจาอากาศเอก  นคร  วงศทรัพยอิน 

 ๒๙๖ พันจาอากาศเอก  นพดล  เหมือนทด 

 ๒๙๗ พันจาอากาศเอก  นพพร  ไพรแกน 

 ๒๙๘ พันจาอากาศเอก  นพรัตน  ดําหริวงศ 

 ๒๙๙ พันจาอากาศเอก  นพฤทธิ์  เต็มเปยม 

 ๓๐๐ พันจาอากาศเอก  นเรศ  เพลินหัด 

 ๓๐๑ พันจาอากาศเอก  นอย  อินสลุง 

 ๓๐๒ พันจาอากาศเอก  นักรบ  กวนไวยบุตร 

 ๓๐๓ พันจาอากาศเอก  นาวี  นีลโสภณ 

 ๓๐๔ พันจาอากาศเอก  นิกสัน  มะโนวงค 

 ๓๐๕ พันจาอากาศเอก  นิโรจน  ภูมี 

 ๓๐๖ พันจาอากาศเอก  บรรจง  มูลจุล 

 ๓๐๗ พันจาอากาศเอก  บรรจง  อินทรขาว 

 ๓๐๘ พันจาอากาศเอก  บุญชัย  วงคภักดี 



 หนา   ๙๘ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๐๙ พันจาอากาศเอก  บุญชื่น  บุญโย 

 ๓๑๐ พันจาอากาศเอก  บุญญัง  ปทมดิษฐ 

 ๓๑๑ พันจาอากาศเอก  บุญถม  เที่ยงดีฤทธิ์ 

 ๓๑๒ พันจาอากาศเอก  บุญธรรม  คลังเกตุ 

 ๓๑๓ พันจาอากาศเอก  บุญมา  อุปรีพรอม 

 ๓๑๔ พันจาอากาศเอก  บุญมี  อินตะราช 

 ๓๑๕ พันจาอากาศเอก  บุญยืน  ยูซพ 

 ๓๑๖ พันจาอากาศเอก  บุญฤทธิ์ 

  พรรณประทุม 

 ๓๑๗ พันจาอากาศเอก  บุญลือ  จิตรีสรรพ 

 ๓๑๘ พันจาอากาศเอก  บุญเลิศ  หล่ังทรัพย 

 ๓๑๙ พันจาอากาศเอก  บุรัชย  อยูศรี 

 ๓๒๐ พันจาอากาศเอก  บูรพา  สัมมา 

 ๓๒๑ พันจาอากาศเอก  ประกิต  วิสุทธิเสน 

 ๓๒๒ พันจาอากาศเอก  ประจักษ  เจตนา 

 ๓๒๓ พนัจาอากาศเอก  ประจักษ  บํารุงถิ่น 

 ๓๒๔ พันจาอากาศเอก  ประชัน  พุทธวงศ 

 ๓๒๕ พันจาอากาศเอก  ประเชิญ  พูลสวัสด์ิ 

 ๓๒๖ พันจาอากาศเอก  ประเชิญ  เสริมนอก 

 ๓๒๗ พันจาอากาศเอก  ประทิน  หมายเจริญ 

 ๓๒๘ พันจาอากาศเอก  ประทิว  เทพสวัสด์ิ 

 ๓๒๙ พันจาอากาศเอก  ประทีป  เกตานนท 

 ๓๓๐ พันจาอากาศเอก  ประพนธ  สอนดิษฐ 

 ๓๓๑ พันจาอากาศเอก  ประพันธ 

  เพชรพรหม 

 ๓๓๒ พันจาอากาศเอก  ประพันธ  สรอยก่ิง 

 ๓๓๓ พันจาอากาศเอก  ประภัส  แบนจาด 

 ๓๓๔ พันจาอากาศเอก  ประภาส  จําลองแกว 

 ๓๓๕ พันจาอากาศเอก  ประมุข  ทองนาค 

 ๓๓๖ พันจาอากาศเอก  ประยุทธ  พละกุล 

 ๓๓๗ พันจาอากาศเอก  ประโยชน 

  ทัศนียะเวช 

 ๓๓๘ พันจาอากาศเอก  ประวิณ  สีสุวอ 

 ๓๓๙ พันจาอากาศเอก  ประวิทย  อวนเจริญ 

 ๓๔๐ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์  ชายัณห 

 ๓๔๑ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ  แสงสิงห 

 ๓๔๒ พันจาอากาศเอก  ปราโมช  ตันติบุตร 

 ๓๔๓ พันจาอากาศเอก  ปริญญา  พวงสาร 

 ๓๔๔ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  แกวบริสุทธิ์ 

 ๓๔๕ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  เครงจริง 

 ๓๔๖ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  บุญยืนมั่น 

 ๓๔๗ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  ประดิษฐ 

 ๓๔๘ พันจาอากาศเอก  ปรีดาภัทร  เอี่ยมนอย 

 ๓๔๙ พันจาอากาศเอก  ปญญา 

  รัตนประเสริฐ 

 ๓๕๐ พันจาอากาศเอก  พงษพิสิษฐ 

  หาญลคร 

 ๓๕๑ พันจาอากาศเอก  พงษศักด์ิ  ชินออน 

 ๓๕๒ พันจาอากาศเอก  พงษศักด์ิ 

  ดอนไพรเลา 

 ๓๕๓ พันจาอากาศเอก  พงษศักด์ิ  ไวยากรณ 

 ๓๕๔ พันจาอากาศเอก  พจนา  พุทธวงศ 



 หนา   ๙๙ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๕๕ พันจาอากาศเอก  พนม  โลราช 

 ๓๕๖ พันจาอากาศเอก  พนมไพร  โชยดิรส 

 ๓๕๗ พันจาอากาศเอก  พรศักด์ิ 

  โพธิ์เย็นญาติ 

 ๓๕๘ พันจาอากาศเอก  พลากร  ชํานาญกุล 

 ๓๕๙ พันจาอากาศเอก  พิชัย  ธนพิพัฒนศิริ 

 ๓๖๐ พันจาอากาศเอก  พิเชฐ 

  สมัครเขตรการ 

 ๓๖๑ พันจาอากาศเอก  พิเชฐพงศ  เจริญสิทธิ์ 

 ๓๖๒ พันจาอากาศเอก  พิเชษฐ  เหลาชัย 

 ๓๖๓ พันจาอากาศเอก  พิพัฒน  ผาแดง 

 ๓๖๔ พันจาอากาศเอก  พิศาล  คลังทอง 

 ๓๖๕ พันจาอากาศเอก  พีรวัส  สุขสวัสด์ิ 

 ๓๖๖ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย  ตุมจิบ 

 ๓๖๗ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย  มานพ 

 ๓๖๘ พันจาอากาศเอก  ไพทูรย  คําเนียม 

 ๓๖๙ พันจาอากาศเอก  ไพบูลย  วงษนอย 

 ๓๗๐ พันจาอากาศเอก  ไพรัช  ปนดี 

 ๓๗๑ พันจาอากาศเอก  ไพรัตน  เอี่ยมคํา 

 ๓๗๒ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน  เผือกพุก 

 ๓๗๓ พันจาอากาศเอก  ไพศาล  ใหมหันลา 

 ๓๗๔ พันจาอากาศเอก  ภัทรยุทธ  คุณขุนทด 

 ๓๗๕ พันจาอากาศเอก  ภัทราวุธ 

  โชคสถาพร 

 ๓๗๖ พันจาอากาศเอก  ภาคภูมิ  ปุนปอง 

 ๓๗๗ พันจาอากาศเอก  ภาณุ  ประดาไทย 

 ๓๗๘ พันจาอากาศเอก  ภิสิทธิ์ 

  บางประดิษฐกุล 

 ๓๗๙ พันจาอากาศเอก  ภูดิศ  ทองสัมฤทธิ์ 

 ๓๘๐ พันจาอากาศเอก  ภูวดล  วงศาโรจน 

 ๓๘๑ พันจาอากาศเอก  ภูวนัย  จานศิลา 

 ๓๘๒ พันจาอากาศเอก  มงคล  เกตุอินทร 

 ๓๘๓ พันจาอากาศเอก  มงคลชัย  นิงคะลี 

 ๓๘๔ พันจาอากาศเอก  มนตรี  ทองคํา 

 ๓๘๕ พันจาอากาศเอก  มนตชัย  มาลาอุตม 

 ๓๘๖ พันจาอากาศเอก  มนตเทียน 

  สุวรรณโรจน 

 ๓๘๗ พันจาอากาศเอก  มนัส  สุขรักษ 

 ๓๘๘ พันจาอากาศเอก  มนูญ  สดับพจน 

 ๓๘๙ พันจาอากาศเอก  มะยม  ภูเสวก 

 ๓๙๐ พันจาอากาศเอก  มานพ  เข่ือนสกุล 

 ๓๙๑ พันจาอากาศเอก  มานพ  ทิพยรัชตกุล 

 ๓๙๒ พันจาอากาศเอก  มานะ  ศรีสอาด 

 ๓๙๓ พันจาอากาศเอก  มาโนช  นอยหัวหาด 

 ๓๙๔ พันจาอากาศเอก  มีชัย  ฉลาดธัญกิจ 

 ๓๙๕ พันจาอากาศเอก  เมฆ  ดีเสริม 

 ๓๙๖ พันจาอากาศเอก  เมธี  สืบฤกษ 

 ๓๙๗ พันจาอากาศเอก  ยงยศ  ทองเกิด 

 ๓๙๘ พันจาอากาศเอก  ยอดชาย 

  ตรีธัญญา 

 ๓๙๙ พันจาอากาศเอก  ยุทธการ  ชิตทอง 

 ๔๐๐ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา  รอดชะเอม 



 หนา   ๑๐๐ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๐๑ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา 

  สุพรรณกลาง 

 ๔๐๒ พันจาอากาศเอก  ยุทธวัฒน  ชูแชม 

 ๔๐๓ พันจาอากาศเอก  รณรงค  เฟองปรางค 

 ๔๐๔ พันจาอากาศเอก  ระวี  จันทนะศิริ 

 ๔๐๕ พันจาอากาศเอก  รักศักด์ิ  คงขันธ 

 ๔๐๖ พันจาอากาศเอก  รังสรรค  จันทิมา 

 ๔๐๗ พันจาอากาศเอก  ราชันต  หิรัญหลาย 

 ๔๐๘ พันจาอากาศเอก  ราเชษฐ  สมบัติแกว 

 ๔๐๙ พันจาอากาศเอก  รุงโรจน  กลิ่นกลั่น 

 ๔๑๐ พันจาอากาศเอก  รุงโรจน 

  ปทมะรางกูล 

 ๔๑๑ พันจาอากาศเอก  รุงโรจน  รุงแจง 

 ๔๑๒ พันจาอากาศเอก  ฤทธิ์รงค  ชุมขุนทด 

 ๔๑๓ พันจาอากาศเอก  ละมอม  ศรีคราม 

 ๔๑๔ พันจาอากาศเอก  เลิศวิชญ  นิติธรรม 

 ๔๑๕ พันจาอากาศเอก  วรวิทย 

  บุญยะกลัมพะ 

 ๔๑๖ พันจาอากาศเอก  วรวุฒิ  วิทยาอุปถัมภ 

 ๔๑๗ พันจาอากาศเอก  วรากร  ขําประไพ 

 ๔๑๘ พันจาอากาศเอก  วสันต  ทองรอด 

 ๔๑๙ พันจาอากาศเอก  วันชัย  โทนแกว 

 ๔๒๐ พันจาอากาศเอก  วารินทร  กรุดฉํ่า 

 ๔๒๑ พันจาอากาศเอก  วิกรม  ชนะวัฒน 

 ๔๒๒ พันจาอากาศเอก  วิเชียร  เทศเพ็ญ 

 ๔๒๓ พันจาอากาศเอก  วิทยา  นาตะ 

 ๔๒๔ พันจาอากาศเอก  วิทยา  บํารุงเรือง 

 ๔๒๕ พันจาอากาศเอก  วิทยา  ปนเกิด 

 ๔๒๖ พันจาอากาศเอก  วิทยา  สุดใจ 

 ๔๒๗ พันจาอากาศเอก  วินัย  พุมหนุน 

 ๔๒๘ พันจาอากาศเอก  วินัย  สิงหะ 

 ๔๒๙ พันจาอากาศเอก  วิบูลยสิทธิ์ 

  เดือนแจม 

 ๔๓๐ พันจาอากาศเอก  วิริยะ  ขอสวัสด์ิ 

 ๔๓๑ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  แกวตุมตา 

 ๔๓๒ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  แมนปน 

 ๔๓๓ พันจาอากาศเอก  วิวัฒน  โอดจันทึก 

 ๔๓๔ พันจาอากาศเอก  วิวัธน  นาคุณทรง 

 ๔๓๕ พันจาอากาศเอก  วีรนาถ  ปกโคทานัง 

 ๔๓๖ พันจาอากาศเอก  วีระ  พิรพิทยาพงศ 

 ๔๓๗ พันจาอากาศเอก  วีระ  อูแกว 

 ๔๓๘ พันจาอากาศเอก  วีระพงษ  โพธิ์ศรี 

 ๔๓๙ พันจาอากาศเอก  วีระพล  มณฑาทอง 

 ๔๔๐ พันจาอากาศเอก  วีระพันธ 

  คําดวงทิพย 

 ๔๔๑ พันจาอากาศเอก  วีรุทย  ศรีจํานงค 

 ๔๔๒ พันจาอากาศเอก  วุฒิจักร  อินลี 

 ๔๔๓ พันจาอากาศเอก  วุฒินันทน  สวัสด์ิพูน 

 ๔๔๔ พันจาอากาศเอก  ศรันดร  เครือนอย 

 ๔๔๕ พันจาอากาศเอก  ศรีโรจน  รัศมีโรจน 

 ๔๔๖ พันจาอากาศเอก  ศักดา  พึ่งสาระ 

 ๔๔๗ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิชัย  บุญชายสินธุ 



 หนา   ๑๐๑ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๔๘ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิดา  แดงกรัด 

 ๔๔๙ พันจาอากาศเอก  ศักรินทร  มิ่งสวน 

 ๔๕๐ พันจาอากาศเอก  ศิริชัย  เทพอักษร 

 ๔๕๑ พันจาอากาศเอก  ศุภชัย  ศรีวิศาลศิลป 

 ๔๕๒ พันจาอากาศเอก  ศุภโชค  วิจาระธรรม 

 ๔๕๓ พันจาอากาศเอก  เศกสรรค 

  ศิลปสมศักด์ิ 

 ๔๕๔ พันจาอากาศเอก  เศกสรรค  สิทธิ 

 ๔๕๕ พันจาอากาศเอก  สกนธเลิศ  ปานศิลา 

 ๔๕๖ พันจาอากาศเอก  สนัย  คนธสูงเนิน 

 ๔๕๗ พันจาอากาศเอก  สนาม  ทองสูงเนิน 

 ๔๕๘ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ  ภูศรี 

 ๔๕๙ พันจาอากาศเอก  สมควร 

  จันทรศรีทอง 

 ๔๖๐ พันจาอากาศเอก  สมคิด  จันทรเต็ม 

 ๔๖๑ พันจาอากาศเอก  สมเจตน  วิสาหะชน 

 ๔๖๒ พันจาอากาศเอก  สมชาย  ดิษฐาพร 

 ๔๖๓ พันจาอากาศเอก  สมชาย  รุกขชาติ 

 ๔๖๔ พันจาอากาศเอก  สมชาย  สุพรรณ 

 ๔๖๕ พันจาอากาศเอก  สมชาย  หาญแจ 

 ๔๖๖ พันจาอากาศเอก  สมบัตร  ดิษราทร 

 ๔๖๗ พันจาอากาศเอก  สมบัติ  ประธาน 

 ๔๖๘ พันจาอากาศเอก  สมบูรณ  ใจสุข 

 ๔๖๙ พันจาอากาศเอก  สมปอง  จามา 

 ๔๗๐ พันจาอากาศเอก  สมพงษ  มูลเมือง 

 ๔๗๑ พันจาอากาศเอก  สมภพ  ดีอารมย 

 ๔๗๒ พันจาอากาศเอก  สมโภชน  เรืองรุง 

 ๔๗๓ พันจาอากาศเอก  สมมารถ 

  เถื่อนขุนทอง 

 ๔๗๔ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  จันทรสิงห 

 ๔๗๕ พันจาอากาศเอก  สมหมาย  ผิวพิมพดี 

 ๔๗๖ พันจาอากาศเอก  สมหวัง  โตทรัพย 

 ๔๗๗ พันจาอากาศเอก  สันติชัย  ปญญาทอง 

 ๔๗๘ พันจาอากาศเอก  สันติวัตร  มวงมี 

 ๔๗๙ พันจาอากาศเอก  สันทัศน 

  สุทัศน  ณ  อยุธยา 

 ๔๘๐ พันจาอากาศเอก  สัมพันธ  สุขสนิท 

 ๔๘๑ พันจาอากาศเอก  สาธิต  เฉลียวพรหม 

 ๔๘๒ พันจาอากาศเอก  สานิตย  สงแจง 

 ๔๘๓ พันจาอากาศเอก  สามารถ  นารถจัตุรัส 

 ๔๘๔ พันจาอากาศเอก  สายชล  จําปาเงิน 

 ๔๘๕ พันจาอากาศเอก  สายชล  ชมเชย 

 ๔๘๖ พันจาอากาศเอก  สาโรจน  สัมมาพล 

 ๔๘๗ พันจาอากาศเอก  สําเริง  ดอนจันทร 

 ๔๘๘ พันจาอากาศเอก  สําเริง  เทียนทอง 

 ๔๘๙ พันจาอากาศเอก  สําเริง  ฟกเขียว 

 ๔๙๐ พันจาอากาศเอก  สําเริง  อินทรสาร 

 ๔๙๑ พันจาอากาศเอก  สิทธิชัย  ขันตี 

 ๔๙๒ พันจาอากาศเอก  สิทธิชัย  เครือแจง 

 ๔๙๓ พันจาอากาศเอก  สิทธิชัย 

  สนธิศักด์ิวรรณะ 

 ๔๙๔ พันจาอากาศเอก  สิทธิเลิศ  เกิดทรัพย 



 หนา   ๑๐๒ (เลมที่   ๑๕) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๙๕ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  งามสนอง 

 ๔๙๖ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  แมนรักษา 

 ๔๙๗ พันจาอากาศเอก  สุดเขต  บุตรพรหม 

 ๔๙๘ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  เพ็ชรอินทร 

 ๔๙๙ พันจาอากาศเอก  สุธรรม  ใหมคามิ 

 ๕๐๐ พันจาอากาศเอก  สุนทร 

  วิสิฐธนวรรธ 

 ๕๐๑ พันจาอากาศเอก  สุพร 

  กระแสรวัชรนนท 

 ๕๐๒ พันจาอากาศเอก  สุพร  แสงขํา 

 ๕๐๓ พันจาอากาศเอก  สุพัฒน  กาฬสาลี 

 ๕๐๔ พันจาอากาศเอก  สุพัฒน  นําผล 

 ๕๐๕ พันจาอากาศเอก  สุรเชษฐ  ศรีมา 

 ๕๐๖ พันจาอากาศเอก  สุรพล  จันทรแสงสี 

 ๕๐๗ พันจาอากาศเอก  สุรพล  เมื่อประโคน 

 ๕๐๘ พันจาอากาศเอก  สุรวิฒ  นุรักษ 

 ๕๐๙ พันจาอากาศเอก  สุรวุฒิ  สังโฆ 

 ๕๑๐ พันจาอากาศเอก  สุระพงษ  ธูปบูชา 

 ๕๑๑ พันจาอากาศเอก  สุรัตน  ฟกเล็ก 

 ๕๑๒ พันจาอากาศเอก  สุรัศ  ศรีหาเลิศ 

 ๕๑๓ พันจาอากาศเอก  สุริยา  ทองรอง 

 ๕๑๔ พันจาอากาศเอก  สุวัฒน  สุวรรณสาม 

 ๕๑๕ พันจาอากาศเอก  สุวิทย  บุญรอด 

 ๕๑๖ พันจาอากาศเอก  เสนห  ศรีคะชินทร 

 ๕๑๗ พันจาอากาศเอก  เสมอ  แจงจ่ัน 

 ๕๑๘ พันจาอากาศเอก  อดิศร  ดวงอาทิตย 

 ๕๑๙ พันจาอากาศเอก  อดิศักด์ิ 

  บุญญนิวารวัฒน 

 ๕๒๐ พันจาอากาศเอก  อดิศักด์ิ  ศรีทองเทศ 

 ๕๒๑ พันจาอากาศเอก  อดิศักด์ิ  แสงตา 

 ๕๒๒ พันจาอากาศเอก  อดุลย  ขําแกว 

 ๕๒๓ พันจาอากาศเอก  อนิรุทธิ์  คําสิงห 

 ๕๒๔ พันจาอากาศเอก  อนิรุธ  เจริญกิจ 

 ๕๒๕ พันจาอากาศเอก  อนุชิต  มณีกาญจน 

 ๕๒๖ พันจาอากาศเอก  อนุรักษ  รักษาภัย 

 ๕๒๗ พันจาอากาศเอก  อนุสรณ  วัฒนา 

 ๕๒๘ พันจาอากาศเอก  อภิญญา  ฉิมแยม 

 ๕๒๙ พันจาอากาศเอก  อภิรักษ  ศรีสุข 

 ๕๓๐ พันจาอากาศเอก  อภิวิชญ  ชูเกิด 

 ๕๓๑ พันจาอากาศเอก  อภิสิทธิ์  พันธเพ็ง 

 ๕๓๒ พันจาอากาศเอก  อมร  อินทวิรัตน 

 ๕๓๓ พันจาอากาศเอก  อรรณพ  ไชยบุตร 

 ๕๓๔ พันจาอากาศเอก  อวยชัย  สมมาตย 

 ๕๓๕ พันจาอากาศเอก  อักษรพงษ  บุญศรี 

 ๕๓๖ พันจาอากาศเอก  อากร  มุกดาสนิท 

 ๕๓๗ พันจาอากาศเอก  อานุรักษ  มาตรนอก 

 ๕๓๘ พนัจาอากาศเอก  อํานาจ  โตทรัพย 

 ๕๓๙ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  นิ่มนวล 

 ๕๔๐ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  สนสกล 

 ๕๔๑ พันจาอากาศเอก  อิทธิศักด์ิ  จิณะไชย 

 ๕๔๒ พันจาอากาศเอก  อิสรพงษ  เครือกลวย 

 ๕๔๓ พันจาอากาศเอก  อุดม  รุงกรุด 
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 ๕๔๔ พันจาอากาศเอก  อุดม  ลายทอง 

 ๕๔๕ พันจาอากาศเอก  อุทัย  สุพัฒน 

 ๕๔๖ พันจาอากาศเอก  เอกราช  ปานพรหม 

 ๕๔๗ พันจาอากาศเอก  เอนก  แสงศรีจันทร 

 ๕๔๘ พันจาอากาศเอก  โอสถ  บุญแท 

 ๕๔๙ พันจาอากาศเอกหญิง  จงดี  กฤษณา 

 ๕๕๐ พันจาอากาศเอกหญิง  ชนิดา  เจริญสุข 

 ๕๕๑ พันจาอากาศเอกหญิง  เดือนเพญ็ 

  แยมเปยม 

 ๕๕๒ พันจาอากาศเอกหญิง  ธนพัตร 

  วงษสวัสด์ิ 

 ๕๕๓ พันจาอากาศเอกหญิง  นาฎนารี 

  มะโนลัย 

 ๕๕๔ พันจาอากาศเอกหญิง  ปราณี  สุขสงา 

 ๕๕๕ พันจาอากาศเอกหญิง  ผานิตย 

  คงทรัพย 

 ๕๕๖ พันจาอากาศเอกหญิง  พรรณวดี 

  อาจหาญ 

 ๕๕๗ พันจาอากาศเอกหญิง  รานี  หาวเจริญ 

 ๕๕๘ พันจาอากาศเอกหญิง  รําไพพรรณ 

  ศาลาทอง 

 ๕๕๙ พันจาอากาศเอกหญิง  ลํายอง  ย้ิมงาม 

 ๕๖๐ พันจาอากาศเอกหญิง  สิริรัตน 

  เจริญวงศ 

 ๕๖๑ พันจาอากาศเอกหญิง  สุชญา 

  จันทรรัตน 

 ๕๖๒ พันจาอากาศเอกหญิง  สุวสา  ชาตรี 

 ๕๖๓ พันจาอากาศเอกหญิง  เอื้อมพร 

  มาลารัตน 

 ๕๖๔ พันจาอากาศตรี  ณัฐพล  นามกันหา 

 ๕๖๕ จาอากาศเอก  ดิเรกฤทธิ์  พลโคตร 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 ๑ พลตํารวจตรี  จตุรงค  ภุมรินทร 

 ๒ พันตํารวจเอก  กฤษณะ  ศิริปยะวัฒน 

 ๓ พันตํารวจเอก  คติ  อาศิรเวช 

 ๔ พันตํารวจเอก  ชโยดม  จินตวิโรจน 

 ๕ พันตํารวจเอก  ชัยพร  พานิชอัตรา 

 ๖ พันตํารวจเอก  เดชา  คําเกิด 

 ๗ พันตํารวจเอก  ทรงชัย  เทพสาร 

 ๘ พันตํารวจเอก  บุณยรัสน  พุกกะเวส 

 ๙ พันตํารวจเอก  พงศธร  สุโฆสิต 

 ๑๐ พันตํารวจเอก  ไพบูลย  เจียมอนุกูลกิจ 

 ๑๑ พันตํารวจเอก  มงคล  ล้ิมสุวรรณ 

 ๑๒ พันตํารวจเอก  มนตชัย  เรืองจรัส 

 ๑๓ พันตํารวจเอก  รุงศักด์ิ  สิริขจร 

 ๑๔ พันตํารวจเอก  วินัย  บํารุงกิจ 

 ๑๕ พันตํารวจเอก  สมชาย  ชูชื่น 

 ๑๖ พันตํารวจเอก  อาคม  ไตรพยัคฆ 


