
 หนา   ๑ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชย่ิูงชางเผือก 

และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 
ชั้นตํ่ากวาสายสะพาย 

 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   

และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย   ชั้นตํ่ากวาสายสะพาย   เนื่องในโอกาส   

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  รวมทั้งส้ิน  ๒๕๖,๕๐๑  ราย  ดังรายนาม   

ทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



 หนา   ๒ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

กระทรวงกลาโหม 
กองทัพอากาศ 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๙๒  ราย) 

 ๑ นาวาอากาศเอก  กีรติ  วรทรัชต 

 ๒ นาวาอากาศเอก  เกษม  เหลาจินดาพันธ 

 ๓ นาวาอากาศเอก  เขมทัต  จิระประภา 

 ๔ นาวาอากาศเอก  คงศักด์ิ  จันทรโสภา 

 ๕ นาวาอากาศเอก  คณุตม  ตํานานจิตร 

 ๖ นาวาอากาศเอก  คุณทร  มณีเขียว 

 ๗ นาวาอากาศเอก  จักรกริช  วุฒิกาญจน 

 ๘ นาวาอากาศเอก  จิโรจ  บํารุงลาภ 

 ๙ นาวาอากาศเอก  เจริญ  สมัคราษฎร 

 ๑๐ นาวาอากาศเอก  หมอมหลวงเฉกฉันท 

  เกษมสันต 

 ๑๑ นาวาอากาศเอก  เฉลิมชัย  ศรีสายหยุด 

 ๑๒ นาวาอากาศเอก  ชลิต  มังคโลดม 

 ๑๓ นาวาอากาศเอก  ชัยกฤต  หาญสมบูรณ 

 ๑๔ นาวาอากาศเอก  ชาตรี  หัยกิจโกศล 

 ๑๕ นาวาอากาศเอก  ชิน  นาคบาง 

 ๑๖ นาวาอากาศเอก  ไชยศ  เทียนคําศรี 

 ๑๗ นาวาอากาศเอก  ณฤทธิ์  สุดใจธรรม 

 ๑๘ นาวาอากาศเอก  ดิเรก  สาคร 

 ๑๙ นาวาอากาศเอก  ไตรสิทธิ์  ทรรศนะวิเทศ 

 ๒๐ นาวาอากาศเอก  ทรงพล  แจงสี 

 ๒๑ นาวาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ  เทรูยา 

 ๒๒ นาวาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ  วังศกาญจน 

 ๒๓ นาวาอากาศเอก  ธนวิตต  สกุลแสงประภา 

 ๒๔ นาวาอากาศเอก  ธเนศรศักด์ิ  วุฒาพิทักษ 

 ๒๕ นาวาอากาศเอก  ธรินทร  ปุณศรี 

 ๒๖ นาวาอากาศเอก  นพพร  เทศประทีป 

 ๒๗ นาวาอากาศเอก  นภาพล  อาชวาคม 

 ๒๘ นาวาอากาศเอก  นราธิป  คําระกาย 

 ๒๙ นาวาอากาศเอก  นัทธี  พงษแตง 

 ๓๐ นาวาอากาศเอก  นิกร  เสือนาค 

 ๓๑ นาวาอากาศเอก  บุญโชค  รัตนนุกรม 

 ๓๒ นาวาอากาศเอก  ประคอง  สุดประเสริฐ 

 ๓๓ นาวาอากาศเอก  ประภากร  ปนดี 

 ๓๔ นาวาอากาศเอก  ปรีชา  จุลกะ 

 ๓๕ นาวาอากาศเอก  ปรีชา  ชมบุญ 

 ๓๖ นาวาอากาศเอก  ปรีชา  เทศทอง 

 ๓๗ นาวาอากาศเอก  เผด็จ  พิทักษภูวดล 

 ๓๘ นาวาอากาศเอก  พงษสิน  พุมวิเศษ 

 ๓๙ นาวาอากาศเอก  พิชาญ  พิชัยณรงค 

 ๔๐ นาวาอากาศเอก  พิเชษฐ  รอดจันทร 

 ๔๑ นาวาอากาศเอก  ภีรศิษฏ  ศรีทรัพย 

 ๔๒ นาวาอากาศเอก  ยงยุทธ  ดามพสุกรี 

 ๔๓ นาวาอากาศเอก  เลิศรบ  โตสิงห 

 ๔๔ นาวาอากาศเอก  วงศกร  เปาโรหิตย 

 ๔๕ นาวาอากาศเอก  วราชัย  รัตนบรมเลิศ 



 หนา   ๓ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๖ นาวาอากาศเอก  วินัย  สรอยศรีทอง 
 ๔๗ นาวาอากาศเอก  วิโรจน  หอมทรัพย 
 ๔๘ นาวาอากาศเอก  วิสิทธิ์  มุงดี 
 ๔๙ นาวาอากาศเอก  วีระพล  กิจจารักษ 
 ๕๐ นาวาอากาศเอก  วีระศักด์ิ  ไชยสุวรรณ 
 ๕๑ นาวาอากาศเอก  วุฒิกร  ดวงเงิน 
 ๕๒ นาวาอากาศเอก  ศึกษา  หวานนุรักษ 
 ๕๓ นาวาอากาศเอก  ศุภเดช  หลวงกระเจา 
 ๕๔ นาวาอากาศเอก  สงบ  คําฉายทอง 
 ๕๕ นาวาอากาศเอก  สมคิด  พัวเวส 
 ๕๖ นาวาอากาศเอก  สมโภชน  ผิวเหลือง 
 ๕๗ นาวาอากาศเอก  สมศักด์ิ  สุขโข 
 ๕๘ นาวาอากาศเอก  สมศักด์ิ  หาญวงษ 
 ๕๙ นาวาอากาศเอก  สมสันต  บุรีชัย 
 ๖๐ นาวาอากาศเอก  สรกฤต  มังสิงห 
 ๖๑ นาวาอากาศเอก  สรสัณฑ  โลกุตรภูมิ 
 ๖๒ นาวาอากาศเอก  สฤษฎพงศ  วัฒนวรางกูร 
 ๖๓ นาวาอากาศเอก  สะอาน  สุรังษี 
 ๖๔ นาวาอากาศเอก  สุกษม  เมธศาสตร 
 ๖๕ นาวาอากาศเอก  สุจินดา  สุมามาลย 
 ๖๖ นาวาอากาศเอก  สุจินต  พรรณพานิช 
 ๖๗ นาวาอากาศเอก  สุเทพ  บุญนิมิต 
 ๖๘ นาวาอากาศเอก  สุธีระ  เย็นทรวง 
 ๖๙ นาวาอากาศเอก  สุรชัย  ศรีวิโรจน 
 ๗๐ นาวาอากาศเอก  สุรพล  ชนไมตรี 
 ๗๑ นาวาอากาศเอก  สุรพล  เถาปฐม 
 ๗๒ นาวาอากาศเอก  สุรพล  ภาเจริญ 

 ๗๓ นาวาอากาศเอก  สุรินทร  คุมจ่ัน 
 ๗๔ นาวาอากาศเอก  อติชาติ  ศิลานันท 
 ๗๕ นาวาอากาศเอก  อนันต  จันทรสงเสริม 
 ๗๖ นาวาอากาศเอก  อรรถพล  พัฒนครู 
 ๗๗ นาวาอากาศเอก  อิทธพร  คณะเจริญ 
 ๗๘ นาวาอากาศเอก  เอกสิงห  กลิ่นโพธิ์ 
 ๗๙ นาวาอากาศเอกหญิง  กรรณิการ 
  ถนอมพล 
 ๘๐ นาวาอากาศเอกหญิง  จันทรเพ็ญ 
  ปาละกูล 
 ๘๑ นาวาอากาศเอกหญิง  โชติรัตน 
  อินทรารุณ 
 ๘๒ นาวาอากาศเอกหญิง  ธานีกุล  ดวงอุไร 
 ๘๓ นาวาอากาศเอกหญิง  ปทุมทิพย 
  พรหมวิชิต 
 ๘๔ นาวาอากาศเอกหญิง  ปทุมพร  เหมโสรัจ 
 ๘๕ นาวาอากาศเอกหญิง  พรพรรณ  ถีระรักษ 
 ๘๖ นาวาอากาศเอกหญิง  พัสวี  อัมพรรัตน 
 ๘๗ นาวาอากาศเอกหญิง  พูนศรี  เวณุจันทร 
 ๘๘ นาวาอากาศเอกหญิง  เพชรชมพู 
  เลหมงคล 
 ๘๙ นาวาอากาศเอกหญิง  ไพลิน  สงวนสัตย 
 ๙๐ นาวาอากาศเอกหญิง  ยลสลวย 
  วาริทสวัสด์ิ 
 ๙๑ นาวาอากาศเอกหญิง  อําไพ  พลนาวี 
 ๙๒ นาวาอากาศเอกหญิง  อิงอร  เนตรานนท 



 หนา   ๔ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๖๓  ราย) 

 ๑ นาวาอากาศเอก  กมล  จัลวรรณา 

 ๒ นาวาอากาศเอก  กรพล  เดชเฟอง 

 ๓ นาวาอากาศเอก  กฤษฎา  สุพิชญ 

 ๔ นาวาอากาศเอก  กฤษฎา  เสียงกอง 

 ๕ นาวาอากาศเอก  กฤษณพล  เถื่อนคํา 

 ๖ นาวาอากาศเอก  กันตทัต  วงษสุวรรณ 

 ๗ นาวาอากาศเอก  กีรติ  ปงเมือง 

 ๘ นาวาอากาศเอก  กุศล  ขันธสอาด 

 ๙ นาวาอากาศเอก  เกรียงไกร  ศรีเสน 

 ๑๐ นาวาอากาศเอก  เกษมศานต์ิ  ฑีฆายุวัฒนา 

 ๑๑ นาวาอากาศเอก  ขจรศักด์ิ  พวงจินดา 

 ๑๒ นาวาอากาศเอก  ขวัญชัย  วังอินทร 

 ๑๓ นาวาอากาศเอก  คมทวน  หิรัญสาย 

 ๑๔ นาวาอากาศเอก  จงรักษ  พรหมใจรักษ 

 ๑๕ นาวาอากาศเอก  จรัล  แยมมีศิลป 

 ๑๖ นาวาอากาศเอก  จักร  สุวรรณทัต 

 ๑๗ นาวาอากาศเอก  จามร  มหานีรานนท 

 ๑๘ นาวาอากาศเอก  ฉลองชัย  มานะกิจ 

 ๑๙ นาวาอากาศเอก  เฉลิมชนช  นานุช 

 ๒๐ นาวาอากาศเอก  ชเนนทร  สุขวารี 

 ๒๑ นาวาอากาศเอก  ชวลิต  แกวสะอาด 

 ๒๒ นาวาอากาศเอก  ชอบ  ลายทอง 

 ๒๓ นาวาอากาศเอก  ชัยยา  จันทรใส 

 ๒๔ นาวาอากาศเอก  ชาลี  สงวนจินต 

 ๒๕ นาวาอากาศเอก  ชูชีพ  ฉายอินทร 

 ๒๖ นาวาอากาศเอก  ณรงค  อินทรพลอย 

 ๒๗ นาวาอากาศเอก  ณัฐ  ธํารงเวชช 

 ๒๘ นาวาอากาศเอก  ดนัย  สินธุชัย 

 ๒๙ นาวาอากาศเอก  เดชา  บํารุงเจริญ 

 ๓๐ นาวาอากาศเอก  เดชา  วามะสิงห 

 ๓๑ นาวาอากาศเอก  โดม  ธีระวัฒนาพันธ 

 ๓๒ นาวาอากาศเอก  ทศพร  เนตรหาญ 

 ๓๓ นาวาอากาศเอก  ทองเปลว  นนฤาชา 

 ๓๔ นาวาอากาศเอก  ทองสุก  ผลอินทร 

 ๓๕ นาวาอากาศเอก  ทินกร  ตะมูล 

 ๓๖ นาวาอากาศเอก  ธนชัย  จุดาศรี 

 ๓๗ นาวาอากาศเอก  ธนัญชัย  พึ่งทัศน 

 ๓๘ นาวาอากาศเอก  ธรรมนูญ  วงศสวรรค 

 ๓๙ นาวาอากาศเอก  ธัชชัย  อัจฉริยาการุณ 

 ๔๐ นาวาอากาศเอก  นภ  ตูจินดา 

 ๔๑ นาวาอากาศเอก  นรินทร  หงสกุล 

 ๔๒ นาวาอากาศเอก  นิคม  รัศมียูงทอง 

 ๔๓ นาวาอากาศเอก  นิตย  ยังถาวร 

 ๔๔ นาวาอากาศเอก  นิยม  อัมพวัน 

 ๔๕ นาวาอากาศเอก  นิวัติ  อินทรวิเชียร 

 ๔๖ นาวาอากาศเอก  บุญธรรม  ลาวรรณ 

 ๔๗ นาวาอากาศเอก  บุญพรอม  ปลื้มใจ 

 ๔๘ นาวาอากาศเอก  บุญเลิศ  อันดารา 

 ๔๙ นาวาอากาศเอก  ประชุม  ภาคสวัสด์ิ 

 ๕๐ นาวาอากาศเอก  ประยูร  ประสงคกูล 



 หนา   ๕ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๑ นาวาอากาศเอก  ประวิทย  ไวรักษสัตว 

 ๕๒ นาวาอากาศเอก  ประเสริฐ  เกิดมี 

 ๕๓ นาวาอากาศเอก  ประเสริฐ  สุทนต 

 ๕๔ นาวาอากาศเอก  ปรีชา  ภัทรศีลสุนทร 

 ๕๕ นาวาอากาศเอก  ปยะศักด์ิ  เสารแกว 

 ๕๖ นาวาอากาศเอก  พงษเกษม  กระจางวงษ 

 ๕๗ นาวาอากาศเอก  พรสิน  สารกุล 

 ๕๘ นาวาอากาศเอก  พิเชษฐ  นวลเปนใย 

 ๕๙ นาวาอากาศเอก  พิศณุ  ไพบูลย 

 ๖๐ นาวาอากาศเอก  ไพฑูรย  ไลเลิศ 

 ๖๑ นาวาอากาศเอก  ไพศาล  พงษโชติ 

 ๖๒ นาวาอากาศเอก  ภูมิชัย  เหมหงษา 

 ๖๓ นาวาอากาศเอก  มงคล  ต้ังสุณาวรรณ 

 ๖๔ นาวาอากาศเอก  มณเฑียร  แจมศรี 

 ๖๕ นาวาอากาศเอก  มนัท  ชวนะประยูร 

 ๖๖ นาวาอากาศเอก  ยรรยงค  เนตรอัมพร 

 ๖๗ นาวาอากาศเอก  ยุทธนา  ประชุมชน 

 ๖๘ นาวาอากาศเอก  วชิระ  เริงฤทธิ์ 

 ๖๙ นาวาอากาศเอก  วรงค  ลาภานันต 

 ๗๐ นาวาอากาศเอก  วริทธิ์นันท  หอยสังข 

 ๗๑ นาวาอากาศเอก  วันชัย  พึ่งเจียม 

 ๗๒ นาวาอากาศเอก  วันชัย  มาสุวรรณ 

 ๗๓ นาวาอากาศเอก  วันชัย  รมลําดวน 

 ๗๔ นาวาอากาศเอก  วิเชียร  มวงยอย 

 ๗๕ นาวาอากาศเอก  วิญญา  โพธิ์คานิช 

 ๗๖ นาวาอากาศเอก  วิทยา  เหลืองเดชานุรักษ 

 ๗๗ นาวาอากาศเอก  วินัย  เนาวนิเวศน 

 ๗๘ นาวาอากาศเอก  วินิตย  จันทรประภา 

 ๗๙ นาวาอากาศเอก  วิลัยย  คัมภิรานนท 

 ๘๐ นาวาอากาศเอก  วิเศษ  คําบุญเรือง 

 ๘๑ นาวาอากาศเอก  วิษณุ  มะโนธรรม 

 ๘๒ นาวาอากาศเอก  วีระ  บกกระโทก 

 ๘๓ นาวาอากาศเอก  หมอมหลวงวุฒิพงศ 

  สุทัศนีย 

 ๘๔ นาวาอากาศเอก  ศุภชัย  สินธวาลัย 

 ๘๕ นาวาอากาศเอก  ศุภชัย  สุระกูล 

 ๘๖ นาวาอากาศเอก  สถาพร  เรืองจันทร 

 ๘๗ นาวาอากาศเอก  สนั่น  รัดแกว 

 ๘๘ นาวาอากาศเอก  สมเกียรติ  สาเจริญ 

 ๘๙ นาวาอากาศเอก  สมควร  รักดี 

 ๙๐ นาวาอากาศเอก  สมคิด  กุลวิวัฒน 

 ๙๑ นาวาอากาศเอก  สมคิด  อาจชัยชาญ 

 ๙๒ นาวาอากาศเอก  สมจิต  อุทุมพร 

 ๙๓ นาวาอากาศเอก  สมบัติ  โพธิสัตย 

 ๙๔ นาวาอากาศเอก  สมปอง  พึ่งเพ็ง 

 ๙๕ นาวาอากาศเอก  สมพร  แตพานิช 

 ๙๖ นาวาอากาศเอก  สมโภชน  ปนเหนงเพชร 

 ๙๗ นาวาอากาศเอก  สมศักด์ิ  แกวเหลือง 

 ๙๘ นาวาอากาศเอก  สรรพชัย  ศิลานิล 

 ๙๙ นาวาอากาศเอก  สะพร่ัง  สุขเกษม 

๑๐๐ นาวาอากาศเอก  สังข  บุญรอด 

๑๐๑ นาวาอากาศเอก  สันติภาพ  สมจิตตชอบ 



 หนา   ๖ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๒ นาวาอากาศเอก  สัมภาษ  เที่ยงนิมิตร 

 ๑๐๓ นาวาอากาศเอก  สัลยุทธ  สวางวรรณ 

 ๑๐๔ นาวาอากาศเอก  สําราญ  เกตุทอง 

 ๑๐๕ นาวาอากาศเอก  สําฤทธิ์  ทองรักษ 

 ๑๐๖ นาวาอากาศเอก  สิทธิศักด์ิ  มีคลาย 

 ๑๐๗ นาวาอากาศเอก  สิทธิศักด์ิ  สายเงิน 

 ๑๐๘ นาวาอากาศเอก  สุชาติ  เทพรักษ 

 ๑๐๙ นาวาอากาศเอก  สุชาติ  อินทรสมบูรณ 

 ๑๑๐ นาวาอากาศเอก  สุดใจ  ฉิมผลเฉลิม 

 ๑๑๑ นาวาอากาศเอก  สุประดิษฐ 

  เดชปญญา 

 ๑๑๒ นาวาอากาศเอก  สุพรหม  ทําจะดี 

 ๑๑๓ นาวาอากาศเอก  สุริยา  วาฤทธิ์ 

 ๑๑๔ นาวาอากาศเอก  สุวิทย  ดวงดี 

 ๑๑๕ นาวาอากาศเอก  สุวิทย  สีหินกอง 

 ๑๑๖ นาวาอากาศเอก  เสกสรร  คันธา 

 ๑๑๗ นาวาอากาศเอก  เสนห  ยังเปรมปรี 

 ๑๑๘ นาวาอากาศเอก  อดทน  สิทธิเวช 

 ๑๑๙ นาวาอากาศเอก  อดิศักด์ิ 

  อุตตมธนินทร 

 ๑๒๐ นาวาอากาศเอก  อนุสรณ  วัฒนสุข 

 ๑๒๑ นาวาอากาศเอก  อเนกพล  มงคลเดช 

 ๑๒๒ นาวาอากาศเอก  อมร  วัชรประภา 

 ๑๒๓ นาวาอากาศเอก  อมฤต  กนกแกว 

 ๑๒๔ นาวาอากาศเอก  อัชฌา  แยมเกษร 

 ๑๒๕ นาวาอากาศเอก  อาทิตย  พัวสุวรรณ 

 ๑๒๖ นาวาอากาศเอก  อุทัย  แสงพิทักษ 

 ๑๒๗ นาวาอากาศเอก  เอกภพ  จันทนพ 

 ๑๒๘ นาวาอากาศเอก  เอกศักด์ิ  เทภาสิต 

 ๑๒๙ นาวาอากาศเอก  โอภาส  ใจเที่ยง 

 ๑๓๐ นาวาอากาศเอกหญิง  กาญจนา 

  เนียมหอม 

 ๑๓๑ นาวาอากาศเอกหญิง  จิตรวรรณ 

  กิตติคุณวุฒิ 

 ๑๓๒ นาวาอากาศเอกหญิง  จุฬารัตน 

  ชาติดํารงค 

 ๑๓๓ นาวาอากาศเอกหญิง  แจมจิต 

  ถนอมพิชัย 

 ๑๓๔ นาวาอากาศเอกหญิง  เฉลิมพร 

  ปานสกุล 

 ๑๓๕ นาวาอากาศเอกหญิง  ณัฐธนา  บุญเลิศ 

 ๑๓๖ นาวาอากาศเอกหญิง  ดวงพร  สายศิลา 

 ๑๓๗ นาวาอากาศเอกหญิง  ทิพยวรรณ 

  ภานุเวศ 

 ๑๓๘ นาวาอากาศเอกหญิง  นงลักษณ 

  เชื่อมวงศา 

 ๑๓๙ นาวาอากาศเอกหญิง  นวภรณ 

  ออรุงโรจน 

 ๑๔๐ นาวาอากาศเอกหญิง  นันทนา 

  กวียานันท 

 ๑๔๑ นาวาอากาศเอกหญิง  บาจรีย 

  แคนทอง 



 หนา   ๗ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๔๒ นาวาอากาศเอกหญิง  บุษบา  เทพสุธา 

 ๑๔๓ นาวาอากาศเอกหญิง  เบ็ญจา  ปานศิริ 

 ๑๔๔ นาวาอากาศเอกหญิง  ภัทธิรา 

  ดีประวัติ 

 ๑๔๕ นาวาอากาศเอกหญิง  ภัทราวรรณ 

  สีลูกหวา 

 ๑๔๖ นาวาอากาศเอกหญิง  ยุพลักษณ  มีมณี 

 ๑๔๗ นาวาอากาศเอกหญิง  รัชนีวรรณ 

  เวชศิลป 

 ๑๔๘ นาวาอากาศเอกหญิง  รัตนา 

  ดุษฎีพัฒนกุล 

 ๑๔๙ นาวาอากาศเอกหญิง  รัตนา  ทองเจริญ 

 ๑๕๐ นาวาอากาศเอกหญิง  เรวดี 

  บําเพ็ญวัฒนา 

 ๑๕๑ นาวาอากาศเอกหญิง  ล่ันทม 

  พันธุนนท 

 ๑๕๒ นาวาอากาศเอกหญิง  วรรณสุนา 

  เลิศประดิษฐ 

 ๑๕๓ นาวาอากาศเอกหญิง  วาสิฏฐี 

  เขมโฆษิต 

 ๑๕๔ นาวาอากาศเอกหญิง  ศรีนวล 

  กาญจนกันติ 

 ๑๕๕ นาวาอากาศเอกหญิง  ศรีไพบูลย 

  ศิริมังคละ 

 ๑๕๖ นาวาอากาศเอกหญิง  ศรีรัตน  พินธุ 

 ๑๕๗ นาวาอากาศเอกหญิง  ศิรินทรญา 

  เทพรักษ 

 ๑๕๘ นาวาอากาศเอกหญิง  สมลักขณา 

  ภิรมยนาม 

 ๑๕๙ นาวาอากาศเอกหญิง  สวณี  ชุนหจินดา 

 ๑๖๐ นาวาอากาศเอกหญิง  สุคนธทิพย 

  วัฒนามระ 

 ๑๖๑ นาวาอากาศเอกหญิง  สุดารัตน  ชยากร 

 ๑๖๒ นาวาอากาศเอกหญิง  สุภาพรรณ 

  คงคานอย 

 ๑๖๓ นาวาอากาศเอกหญิง  อรุณา  เสยยงคะ 

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๓๕  ราย) 

 ๑ นาวาอากาศโท  กตภพ  อั้นจุดพันธ 

 ๒ นาวาอากาศโท  หมอมหลวงกนกศิลา 

  ทองใหญ 

 ๓ นาวาอากาศโท  กฤตกร  ชลวิสุทธิ์ 

 ๔ นาวาอากาศโท  กฤศนิน  จันทนา 

 ๕ นาวาอากาศโท  กฤษดา  ชาติกุล 

 ๖ นาวาอากาศโท  กฤษดาพงศ  เครือเถาว 

 ๗ นาวาอากาศโท  กิตติกร  บูรณพานิช 

 ๘ นาวาอากาศโท  กิตติกรณ  กรีธาพล 

 ๙ นาวาอากาศโท  กิตติพงษ  สรรพสุ 

 ๑๐ นาวาอากาศโท  กิติศักด์ิ  นานิล 

 ๑๑ นาวาอากาศโท  เกรียงไกร  โคตรสมบัติ 

 ๑๒ นาวาอากาศโท  เกรียงศักด์ิ  จันทรหอม 

 ๑๓ นาวาอากาศโท  เกรียงศักด์ิ  ลาภไพศาล 



 หนา   ๘ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๔ นาวาอากาศโท  ขวัญชาติ  ชวนสนิท 

 ๑๕ นาวาอากาศโท  คชพน  กุฎอินทร 

 ๑๖ นาวาอากาศโท  จณัตว  ภัทรดิลก 

 ๑๗ นาวาอากาศโท  จตุพล  ขันธุปตน 

 ๑๘ นาวาอากาศโท  จริยศักด์ิ  เฉลิมศิริชาติ 

 ๑๙ นาวาอากาศโท  จักรพงษ  กีพานิช 

 ๒๐ นาวาอากาศโท  จิตติวุฒิ  วันทนา 

 ๒๑ นาวาอากาศโท  จิตรกร  ภูทอง 

 ๒๒ นาวาอากาศโท  จิรยุทธ  กษมานิติ 

 ๒๓ นาวาอากาศโท  จิรยุทธ  แชมวงษ 

 ๒๔ นาวาอากาศโท  เจตนา  เปรมกมล 

 ๒๕ นาวาอากาศโท  ฉกาจ  ทองตะโก 

 ๒๖ นาวาอากาศโท  ฉัตรชัย  คูวัธนไพศาล 

 ๒๗ นาวาอากาศโท  ฉัตรชัย  วงษสนิท 

 ๒๘ นาวาอากาศโท  เฉลิม  โมสกุล 

 ๒๙ นาวาอากาศโท  เฉลิมชัย  อุดมโภชน 

 ๓๐ นาวาอากาศโท  เฉลิมศักด์ิ  คงมีทรัพย 

 ๓๑ นาวาอากาศโท  ชุตม  วัดมณี 

 ๓๒ นาวาอากาศโท  ชนะรัฐ  จันทรุเบกษา 

 ๓๓ นาวาอากาศโท  ชนันนัทธ  รอดกุล 

 ๓๔ นาวาอากาศโท  ชนัสถา  เอี่ยมเกตุแกว 

 ๓๕ นาวาอากาศโท  ชยศว  สวรรคสรรค 

 ๓๖ นาวาอากาศโท  ชรังกูล  โพธิ์ศรี 

 ๓๗ นาวาอากาศโท  ชัชวาลย  วิสุทธิวิเศษ 

 ๓๘ นาวาอากาศโท  ชัยวัฒน  บุญยฤทธิ์ 

 ๓๙ นาวาอากาศโท  ชัยวัฒน  มุสิกทอง 

 ๔๐ นาวาอากาศโท  ชัยศักด์ิ  วัฒนศัพท 

 ๔๑ นาวาอากาศโท  ชัยศาสตร  นิวาศะบุตร 

 ๔๒ นาวาอากาศโท  ชัษธ  แสงจันทร 

 ๔๓ นาวาอากาศโท  ชาคริต  เอี่ยมโวทาน 

 ๔๔ นาวาอากาศโท  ชาญณรงค  ทัศนเจริญ 

 ๔๕ นาวาอากาศโท  ชาญยุทธ  พรหมมณี 

 ๔๖ นาวาอากาศโท  ชาตรี  ดิลกสัมพันธ 

 ๔๗ นาวาอากาศโท  ชํานาญ  สุขทัศน 

 ๔๘ นาวาอากาศโท  ชุมพล  สุวรรณศร 

 ๔๙ นาวาอากาศโท  ชุมวิทย  ถีระแกว 

 ๕๐ นาวาอากาศโท  ชูชีพ  ไทยประยูร 

 ๕๑ นาวาอากาศโท  เชษฐ  เหมทานนท 

 ๕๒ นาวาอากาศโท  ไชยกาล  ขวัญขาว 

 ๕๓ นาวาอากาศโท  ณพรรษ  ปาลี 

 ๕๔ นาวาอากาศโท  ณรงค  สวีแพทย 

 ๕๕ นาวาอากาศโท  ณัฎฐวุฒิ  เจียมไชยศรี 

 ๕๖ นาวาอากาศโท  ณัฐพงค  สุขขี 

 ๕๗ นาวาอากาศโท  ณัฐมนต  รุนเวลา 

 ๕๘ นาวาอากาศโท  ดําเนิน  แกนมั่น 

 ๕๙ นาวาอากาศโท  ดุสิต  โกสุมวัชราภรณ 

 ๖๐ นาวาอากาศโท  เดชา  ยะซัน 

 ๖๑ นาวาอากาศโท  ไตรรัตน 

  เกียรติภัทราภรณ 

 ๖๒ นาวาอากาศโท  ถนัส  หนองขุนสาร 

 ๖๓ นาวาอากาศโท  ทนงศักด์ิ  ชะวณิชย 

 ๖๔ นาวาอากาศโท  ทวินพัฒก  จบกลศึก 



 หนา   ๙ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๕ นาวาอากาศโท  ทวีวุฒิ  เพชรรัตน 

 ๖๖ นาวาอากาศโท  ทวีศักด์ิ  กาญจนนาค 

 ๖๗ นาวาอากาศโท  ทศพร  เสถียรวารี 

 ๖๘ นาวาอากาศโท  ทิพ  เย็นประเสริฐ 

 ๖๙ นาวาอากาศโท  ธนพันธุ  พรหมถาวร 

 ๗๐ นาวาอากาศโท  ธนรัตน  ขําสุวรรณ 

 ๗๑ นาวาอากาศโท  ธนวัฒน  ชังอิน 

 ๗๒ นาวาอากาศโท  ธนะชัย  ปนแกว 

 ๗๓ นาวาอากาศโท  ธนะพงศ  ปรมาพร 

 ๗๔ นาวาอากาศโท  ธนัท  ทองโสภา 

 ๗๕ นาวาอากาศโท  ธนากร  สีดอกบวบ 

 ๗๖ นาวาอากาศโท  ธยา  ไชยสระแกว 

 ๗๗ นาวาอากาศโท  ธรรมนันทน 

  ศาสนนันทน 

 ๗๘ นาวาอากาศโท  ธรรมวัฒน  ปาลศรี 

 ๗๙ นาวาอากาศโท  ธวัชชัย  ชัยมีแรง 

 ๘๐ นาวาอากาศโท  ธวัชชัย  มากพานิช 

 ๘๑ นาวาอากาศโท  ธีรวุฒิ  ทับทิมทอง 

 ๘๒ นาวาอากาศโท  ธีระพงษ  ปตนา 

 ๘๓ นาวาอากาศโท  ธีระศักด์ิ  เมืองสง 

 ๘๔ นาวาอากาศโท  นพรัตน  ขําประดิษฐ 

 ๘๕ นาวาอากาศโท  นภดล  เชียงนิยม 

 ๘๖ นาวาอากาศโท  นภรักษ  แสงเงิน 

 ๘๗ นาวาอากาศโท  นรินทร  ปนบัว 

 ๘๘ นาวาอากาศโท  นรุธ  กําเนิดนักตะ 

 ๘๙ นาวาอากาศโท  นเรศวร  เครือเพ็ชร 

 ๙๐ นาวาอากาศโท  นักรบ   อนันตโท 

 ๙๑ นาวาอากาศโท  นิธิโรจน  ลายทิพย 

 ๙๒ นาวาอากาศโท  นิพนธ  ระเบียบ 

 ๙๓ นาวาอากาศโท  นิยม  ตรีเมฆ 

 ๙๔ นาวาอากาศโท  นิยม  หอมชวย 

 ๙๕ นาวาอากาศโท  นิวัติ  เนียมพลอย 

 ๙๖ นาวาอากาศโท  บรรจง  พิมพครบุรี 

 ๙๗ นาวาอากาศโท  บวรศม  พิณพิพัฒน 

 ๙๘ นาวาอากาศโท  บวรศักด์ิ  มานิจสิน 

 ๙๙ นาวาอากาศโท  บุญเย่ียม  เรณุมาน 

 ๑๐๐ นาวาอากาศโท  บุญเลิศ  ศิริบรรจง 

 ๑๐๑ นาวาอากาศโท  ปฏิยุทธ  พุมเกาะ 

 ๑๐๒ นาวาอากาศโท  ปฐมพงศ 

  ประโยชนโยธิน 

 ๑๐๓ นาวาอากาศโท  ปฐมพล  พจนวิชัย 

 ๑๐๔ นาวาอากาศโท  ปณต  ย้ิมเจริญ 

 ๑๐๕ นาวาอากาศโท  ปรวรรษ 

  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 

 ๑๐๖ นาวาอากาศโท  ประจักษ  ชมชื่น 

 ๑๐๗ นาวาอากาศโท  ประจักษ  โบราณมูล 

 ๑๐๘ นาวาอากาศโท  ประดิษฐ 

  เฟองมะนะกูล 

 ๑๐๙ นาวาอากาศโท  ประเทือง  อินสมตัว 

 ๑๑๐ นาวาอากาศโท  ประนอม  คําทวม 

 ๑๑๑ นาวาอากาศโท  ประยูร  ปรีชาชาติ 

 ๑๑๒ นาวาอากาศโท  ประเวช  อินจําปา 



 หนา   ๑๐ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๑๓ นาวาอากาศโท  ประสงค 

  เจียรประดิษฐ 

 ๑๑๔ นาวาอากาศโท  ประสาน  อิงควระ 

 ๑๑๕ นาวาอากาศโท  ประเสริฐ  งามดี 

 ๑๑๖ นาวาอากาศโท  ประเสริฐ  นวลโพธิ์ 

 ๑๑๗ นาวาอากาศโท  ปราโมทย 

  เคามงคลกิจ 

 ๑๑๘ นาวาอากาศโท  ปรารภ  อิ่มแสง 

 ๑๑๙ นาวาอากาศโท  ปรีชา  มลิวัลย 

 ๑๒๐ นาวาอากาศโท  ปรีชา  มีนยี 

 ๑๒๑ นาวาอากาศโท  ปรีชา  เรืองขํา 

 ๑๒๒ นาวาอากาศโท  ปรีชา  ศรีวรมย 

 ๑๒๓ นาวาอากาศโท  ปรีชา  สรวยโภค 

 ๑๒๔ นาวาอากาศโท  ปรีดา  แดงพันธ 

 ๑๒๕ นาวาอากาศโท  ปญญา  มงคลคูณ 

 ๑๒๖ นาวาอากาศโท  ปญญา  ศรีสิงห 

 ๑๒๗ นาวาอากาศโท  ผดุง  โกมุทฉาย 

 ๑๒๘ นาวาอากาศโท  พงษพร  มณเฑียร 

 ๑๒๙ นาวาอากาศโท  พงษศักด์ิ 

  กาญจนพังคะ 

 ๑๓๐ นาวาอากาศโท  พนม  แกนทอง 

 ๑๓๑ นาวาอากาศโท  พนม  ชางเกตุ 

 ๑๓๒ นาวาอากาศโท  พนม  อินทรัศมี 

 ๑๓๓ นาวาอากาศโท  พรชัย  ฤทธิ์มาก 

 ๑๓๔ นาวาอากาศโท  พรชัย  วันแพ 

 ๑๓๕ นาวาอากาศโท  พรประเสริฐ  ผานภพ 

 ๑๓๖ นาวาอากาศโท  พฤทธิ์  จารยะพันธุ 

 ๑๓๗ นาวาอากาศโท  พลสมุทร  จินารัตน 

 ๑๓๘ นาวาอากาศโท  พัสพล  ชลภาพ 

 ๑๓๙ นาวาอากาศโท  พิชัย  สุทธิชนโสภากุล 

 ๑๔๐ นาวาอากาศโท  พิชิต  วิเชียร 

 ๑๔๑ นาวาอากาศโท  พีรวัส  ตันไล 

 ๑๔๒ นาวาอากาศโท  ไพฑูรย  สการะเศรณี 

 ๑๔๓ นาวาอากาศโท  ภัทรยา  ไตรวาสน 

 ๑๔๔ นาวาอากาศโท  ภาณุวัตร  เรืองประยูร 

 ๑๔๕ นาวาอากาศโท  มณเฑียร  หมีโชติ 

 ๑๔๖ นาวาอากาศโท  มนไท  ศรีสวรรค 

 ๑๔๗ นาวาอากาศโท  มนู  ศิริวัฒน 

 ๑๔๘ นาวาอากาศโท  มานพ  มวงปน 

 ๑๔๙ นาวาอากาศโท  มีชัย  ศรีประเทศ 

 ๑๕๐ นาวาอากาศโท  ยุทธนัย  เกิดสนอง 

 ๑๕๑ นาวาอากาศโท  ยุทธนา  สงวนพงษ 

 ๑๕๒ นาวาอากาศโท  รณชัย  แจงประดิษฐ 

 ๑๕๓ นาวาอากาศโท  รณนภา  จาภา 

 ๑๕๔ นาวาอากาศโท  รัฐนิธิ์  ศรีวิจารณ 

 ๑๕๕ นาวาอากาศโท  รัมย  ไชยชิต 

 ๑๕๖ นาวาอากาศโท  เรืองฤทธิ์  คําขาว 

 ๑๕๗ นาวาอากาศโท  เรืองศรี  มาลาศรี 

 ๑๕๘ นาวาอากาศโท  ลือชัย  การะเกตุ 

 ๑๕๙ นาวาอากาศโท  ลือชา  แกวโบราณ 

 ๑๖๐ นาวาอากาศโท  วรายุทธ 

  กัมพลานุวงศ 



 หนา   ๑๑ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๖๑ นาวาอากาศโท  วัชรพงษ  พร้ิงรักษา 

 ๑๖๒ นาวาอากาศโท  วัชรา  ปทมสูต 

 ๑๖๓ นาวาอากาศโท  วัฒนศักด์ิ  เพิ่มทรัพย 

 ๑๖๔ นาวาอากาศโท  วัฒนา 

  วีระธรรมวิวัฒน 

 ๑๖๕ นาวาอากาศโท  วิจิต  ฉวีกุลมหันต 

 ๑๖๖ นาวาอากาศโท  วิชัย  ออนบุญญะ 

 ๑๖๗ นาวาอากาศโท  วิเชียร  เกษร 

 ๑๖๘ นาวาอากาศโท  วิเชียร  ศิลารักษ 

 ๑๖๙ นาวาอากาศโท  วิเชียร  สงทาน 

 ๑๗๐ นาวาอากาศโท  วิเชียร  สุขธนี 

 ๑๗๑ นาวาอากาศโท  วินัย  วัชรศัสตรา 

 ๑๗๒ นาวาอากาศโท  วิม  วิไลวรรณ 

 ๑๗๓ นาวาอากาศโท  วิรัช  โลจายะ 

 ๑๗๔ นาวาอากาศโท  วิลสิต  เจริญชัย 

 ๑๗๕ นาวาอากาศโท  วิสิทธิ์  สระทองยอด 

 ๑๗๖ นาวาอากาศโท  วิสูตร  พุมสงวน 

 ๑๗๗ นาวาอากาศโท  วีรชน  นรานุต 

 ๑๗๘ นาวาอากาศโท  วุฒิ  นอยเชี่ยวกาญจน 

 ๑๗๙ นาวาอากาศโท  วุฒิชัย  บุญอริยะ 

 ๑๘๐ นาวาอากาศโท  วุฒิพงษ 

  ไชยพรพัฒนา 

 ๑๘๑ นาวาอากาศโท  ศรายุธ  จูตะเสน 

 ๑๘๒ นาวาอากาศโท  ศักดา  พระมุนี 

 ๑๘๓ นาวาอากาศโท  ศักด์ิชัย  วงษเวช 

 ๑๘๔ นาวาอากาศโท  ศัลยชัย  เกลียวเงิน 

 ๑๘๕ นาวาอากาศโท  ศิริชัย  ศิริมงคล 

 ๑๘๖ นาวาอากาศโท  ศิริพงษ  หลอสุวรรณ 

 ๑๘๗ นาวาอากาศโท  ศิลปชัย  ถนอมมิตร 

 ๑๘๘ นาวาอากาศโท  ศิลา  เกตุศิริ 

 ๑๘๙ นาวาอากาศโท  ศุภชัย  อัมภาราม 

 ๑๙๐ นาวาอากาศโท  สถาพร  เชษฐพันธ 

 ๑๙๑ นาวาอากาศโท  สนธิชัย  โพธิ์ไชยแสน 

 ๑๙๒ นาวาอากาศโท  สนอง  สังขทอง 

 ๑๙๓ นาวาอากาศโท  สมเกียรติ 

  บาลไทยสงค 

 ๑๙๔ นาวาอากาศโท  สมเกียรติ 

  พุฒประเสริฐ 

 ๑๙๕ นาวาอากาศโท  สมจิตร  เรือนสุวรรณ 

 ๑๙๖ นาวาอากาศโท  สมชาย  คําแผนไชย 

 ๑๙๗ นาวาอากาศโท  สมชาย  ธรรมนิทา 

 ๑๙๘ นาวาอากาศโท  สมชาย  มูลบรรจง 

 ๑๙๙ นาวาอากาศโท  สมนึก  ลัทธินานนท 

 ๒๐๐ นาวาอากาศโท  สมนึก  เหม็งชัง 

 ๒๐๑ นาวาอากาศโท  สมพร  มนนามอญ 

 ๒๐๒ นาวาอากาศโท  สมยศ  จํารัสศรี 

 ๒๐๓ นาวาอากาศโท  สมศักด์ิ  เดชสอน 

 ๒๐๔ นาวาอากาศโท  สมศักด์ิ  ภาพน้ํา 

 ๒๐๕ นาวาอากาศโท  สรรเพชญ  ชัยจินดา 

 ๒๐๖ นาวาอากาศโท  สหรัฐ  ศรีบุญเกิด 

 ๒๐๗ นาวาอากาศโท  สหัส  ซําศิริ 

 ๒๐๘ นาวาอากาศโท  สันติ  วงศวิวัฒน 



 หนา   ๑๒ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๐๙ นาวาอากาศโท  สาดิศย  พร้ิงประยูร 

 ๒๑๐ นาวาอากาศโท  สาโรจน  พินิจวงศ 

 ๒๑๑ นาวาอากาศโท  สิทธิโชติ 

  รักษวิศิษฏกุล 

 ๒๑๒ นาวาอากาศโท  สิทธิพล  ปอมตรี 

 ๒๑๓ นาวาอากาศโท  สุกล  สุคนธรังษี 

 ๒๑๔ นาวาอากาศโท  สุชาติ  กล่ําสกุล 

 ๒๑๕ นาวาอากาศโท  สุชาติ  จันทรทองสุข 

 ๒๑๖ นาวาอากาศโท  สุทิน  ทองสัมฤทธิ์ 

 ๒๑๗ นาวาอากาศโท  สุเทพ  เกษรมาลัย 

 ๒๑๘ นาวาอากาศโท  สุเทพ  บํารุงยุติ 

 ๒๑๙ นาวาอากาศโท  สุเทพ  สงวนศรี 

 ๒๒๐ นาวาอากาศโท  สุนทร  เทียมณรงค 

 ๒๒๑ นาวาอากาศโท  สุพงษ  กลิ่นจําปา 

 ๒๒๒ นาวาอากาศโท  สุพจน  นาคะตะ 

 ๒๒๓ นาวาอากาศโท  สุพจน  พลานุสิตเทพา 

 ๒๒๔ นาวาอากาศโท  สุพัฒน  แสงสรรพ 

 ๒๒๕ นาวาอากาศโท  สุภัทร  เทียวประสงค 

 ๒๒๖ นาวาอากาศโท  สุรชัย  ถนอมญาติ 

 ๒๒๗ นาวาอากาศโท  สุรพล  ภูฉํ่า 

 ๒๒๘ นาวาอากาศโท  สุรศักด์ิ  ริมชลาลัย 

 ๒๒๙ นาวาอากาศโท  สุรศักด์ิ  รุงเรืองศรี 

 ๒๓๐ นาวาอากาศโท  สุรสิทธิ์  นิสาย 

 ๒๓๑ นาวาอากาศโท  สุรัตน  สุภารัตน 

 ๒๓๒ นาวาอากาศโท  สุราษฎร  แชมวงษ 

 ๒๓๓ นาวาอากาศโท  สุวรรณ  ลัทธิรมย 

 ๒๓๔ นาวาอากาศโท  สุวัฒน  สุขทรัพยศรี 

 ๒๓๕ นาวาอากาศโท  เสถียร  ทองทวี 

 ๒๓๖ นาวาอากาศโท  เสถียร  รักกัน 

 ๒๓๗ นาวาอากาศโท  เสนห  ฎีกาวงค 

 ๒๓๘ นาวาอากาศโท  ไสว  กอบางยาง 

 ๒๓๙ นาวาอากาศโท  แหลม  แกวสกุณี 

 ๒๔๐ นาวาอากาศโท  อติชาต 

  อึ๋งโฆษาชนะวานิช 

 ๒๔๑ นาวาอากาศโท  อธิภัฒน  ศรีศุภพงษ 

 ๒๔๒ นาวาอากาศโท  อธิวัฒน  วชิระไพโรจน 

 ๒๔๓ นาวาอากาศโท  อนันต  ชมแกว 

 ๒๔๔ นาวาอากาศโท  อมร  ชมเชย 

 ๒๔๕ นาวาอากาศโท  อมรศักด์ิ  อยูโพธิ์ 

 ๒๔๖ นาวาอากาศโท  อาดุลย  กันศรีเวียง 

 ๒๔๗ นาวาอากาศโท  อานนท  จารุสมบัติ 

 ๒๔๘ นาวาอากาศโท  อานนท  เชิญธงไชย 

 ๒๔๙ นาวาอากาศโท  อํานาจ  เหล็งบํารุง 

 ๒๕๐ นาวาอากาศโท  อุดม  เพ็ชรงาม 

 ๒๕๑ นาวาอากาศโท  อไุร  เสาะดน 

 ๒๕๒ นาวาอากาศโท  เอกชัย  นอยพันธุ 

 ๒๕๓ นาวาอากาศโท  เอกพงษ  โกมลหิรัณย 

 ๒๕๔ นาวาอากาศโท  เอนก  หนุนภักดี 

 ๒๕๕ นาวาอากาศโทหญิง  กชพรรณ 

  มนนามอญ 

 ๒๕๖ นาวาอากาศโทหญิง  กรองกาญจน 

  วองคงคากุล 



 หนา   ๑๓ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๕๗ นาวาอากาศโทหญิง  กัญจนยพร 

  พยุงวงศ 

 ๒๕๘ นาวาอากาศโทหญิง  กีรวรรณ 

  วงคปนแกว 

 ๒๕๙ นาวาอากาศโทหญิง  ขนิษฐา  โคสลัก 

 ๒๖๐ นาวาอากาศโทหญิง  คนึงนิตย 

  บุญชวย 

 ๒๖๑ นาวาอากาศโทหญิง  เครือวัลย 

  กาญจนสนธิ์ 

 ๒๖๒ นาวาอากาศโทหญิง  จรรจรินทร 

  แกวนพรัตน 

 ๒๖๓ นาวาอากาศโทหญิง  จริยานี 

  ลัทธิติธรรม 

 ๒๖๔ นาวาอากาศโทหญิง  จิตรสุดา 

  วัชรสินธุ 

 ๒๖๕ นาวาอากาศโทหญิง  จิตรา 

  มะกรูดทอง 

 ๒๖๖ นาวาอากาศโทหญิง  จินตณา 

  ดุลยพัชร 

 ๒๖๗ นาวาอากาศโทหญิง  จินตนา 

  เขียวนอย 

 ๒๖๘ นาวาอากาศโทหญิง  จิราภรณ 

  ธเนศพงคธรรม 

 ๒๖๙ นาวาอากาศโทหญิง  จุฑารัตน 

  เมฆมัลลิกา 

 ๒๗๐ นาวาอากาศโทหญิง  จุรีย  บุญศรีโรจน 

 ๒๗๑ นาวาอากาศโทหญิง  โชติกา 

  โชติพฤกษชูกุล 

 ๒๗๒ นาวาอากาศโทหญิง  ดรุณี  รัตนา 

 ๒๗๓ นาวาอากาศโทหญิง  ทัฎฌานี 

  มัญญะหงษ 

 ๒๗๔ นาวาอากาศโทหญิง  ทิพยวรรณ 

  นิ่มรัตน 

 ๒๗๕ นาวาอากาศโทหญิง  นที  วีระชนม 

 ๒๗๖ นาวาอากาศโทหญิง  นพคุณ  ภูมณี 

 ๒๗๗ นาวาอากาศโทหญิง  นพวรรณ 

  กองสัมฤทธิ์ 

 ๒๗๘ นาวาอากาศโทหญิง  นพวรรณ 

  บุนนาค 

 ๒๗๙ นาวาอากาศโทหญิง  นันทา 

  ประสมทอง 

 ๒๘๐ นาวาอากาศโทหญิง  นาฏสุดา 

  เนตรศิริ 

 ๒๘๑ นาวาอากาศโทหญิง  นิรชรา  เพ็งเกษม 

 ๒๘๒ นาวาอากาศโทหญิง  บัวเขียว  ขําสนิท 

 ๒๘๓ นาวาอากาศโทหญิง  บุชชา 

  พราหมณสุทธิ์ 

 ๒๘๔ นาวาอากาศโทหญิง  บุญปน  ศิลาพงษ 

 ๒๘๕ นาวาอากาศโทหญิง  ประกายแกว 

  อิ่มใจ 

 ๒๘๖ นาวาอากาศโทหญิง  ประภา 

  ฟกเฟองบุญ 



 หนา   ๑๔ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๘๗ นาวาอากาศโทหญิง  ประภาส 

  ศรีคําภา 

 ๒๘๘ นาวาอากาศโทหญิง  ปราณี  แจมศรี 

 ๒๘๙ นาวาอากาศโทหญิง  ปริยกมล 

  ถาวรนันท 

 ๒๙๐ นาวาอากาศโทหญิง  ปวีณา  แตงรม 

 ๒๙๑ นาวาอากาศโทหญิง  ปญจนุช  กอบบุญ 

 ๒๙๒ นาวาอากาศโทหญิง  พเยาว  ทัฬหกรณ 

 ๒๙๓ นาวาอากาศโทหญิง  พเยาว 

  เสนีวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๒๙๔ นาวาอากาศโทหญิง  พรสวรรค 

  หงษจินดา 

 ๒๙๕ นาวาอากาศโทหญิง  พลับพลึง 

  ปรีดาพันธุ 

 ๒๙๖ นาวาอากาศโทหญิง  พิไลลักษณ 

  อารีนุกูล 

 ๒๙๗ นาวาอากาศโทหญิง  ภรภัทร 

  โชติชินวิช 

 ๒๙๘ นาวาอากาศโทหญิง  ภัทรพรรณ 

  ศิริปุณย 

 ๒๙๙ นาวาอากาศโทหญิง  ภัทรภรณ 

  ภัทรโยธิน 

 ๓๐๐ นาวาอากาศโทหญิง  ภาวนา 

  เกิดสวัสด์ิ 

 ๓๐๑ นาวาอากาศโทหญิง  มยุรี  นันทะแสง 

 ๓๐๒ นาวาอากาศโทหญิง  มยุรี  ยงคไสว 

 ๓๐๓ นาวาอากาศโทหญิง  มัลลิกา 

  มาลยานนท 

 ๓๐๔ นาวาอากาศโทหญิง  ยอดหญิง 

  เอี่ยมบริสุทธิ์ 

 ๓๐๕ นาวาอากาศโทหญิง  เยาวเรศ 

  พิษณุพจน 

 ๓๐๖ นาวาอากาศโทหญิง  รักใจ 

  สอนประสาร 

 ๓๐๗ นาวาอากาศโทหญิง  ลองลักษณ 

  ทวีกุล 

 ๓๐๘ นาวาอากาศโทหญิง  ละเอียด 

  ชนิดนอก 

 ๓๐๙ นาวาอากาศโทหญิง  วรดา  มีแสง 

 ๓๑๐ นาวาอากาศโทหญิง  วรนุช 

  ศิริพัฒนานันท 

 ๓๑๑ นาวาอากาศโทหญิง  วรรณา  เนียมสา 

 ๓๑๒ นาวาอากาศโทหญิง  วรีย 

  ธีรเศรษฐธํารง 

 ๓๑๓ นาวาอากาศโทหญิง  วัชรี  แสวงดิลก 

 ๓๑๔ นาวาอากาศโทหญิง  วันเพ็ญ 

  รอดสําอาง 

 ๓๑๕ นาวาอากาศโทหญิง  วัลลภา  แปนมุข 

 ๓๑๖ นาวาอากาศโทหญิง  วาสนา 

  สงวนพวก 

 ๓๑๗ นาวาอากาศโทหญิง  วินณา 

  บุญบางเก็ง 



 หนา   ๑๕ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๑๘ นาวาอากาศโทหญิง  วิภาวรรณ 

  สิงหแชม 

 ๓๑๙ นาวาอากาศโทหญิง  เวณิกา  บุญมาคลี่ 

 ๓๒๐ นาวาอากาศโทหญิง  ศรีพนา  ศรีเชื้อ 

 ๓๒๑ นาวาอากาศโทหญิง  ษิริขนขันทอง 

  อุนใจ 

 ๓๒๒ นาวาอากาศโทหญิง  สวลี 

  โภคสุวรรณ 

 ๓๒๓ นาวาอากาศโทหญิง  สัณสนีย 

  เหมาคม 

 ๓๒๔ นาวาอากาศโทหญิง  สุนีย  ผองจิตต 

 ๓๒๕ นาวาอากาศโทหญิง  สุพัฒตรา 

  ครองตน 

 ๓๒๖ นาวาอากาศโทหญิง  สุมาวดี  ฤทธิ์สงา 

 ๓๒๗ นาวาอากาศโทหญิง  สุวรรณา 

  ทรัพยบํารุง 

 ๓๒๘ นาวาอากาศโทหญิง  สุวรรณา  พูลผล 

 ๓๒๙ นาวาอากาศโทหญิง  สุวิมล  เปยจอย 

 ๓๓๐ นาวาอากาศโทหญิง  อโนทัย  โชยดิรส 

 ๓๓๑ นาวาอากาศโทหญิง  อรทัย 

  ต้ังวงษเจริญ 

 ๓๓๒ นาวาอากาศโทหญิง  อรพันธุ 

  เฉลิมชวลติ 

 ๓๓๓ นาวาอากาศโทหญิง  อัจฉรา 

  นวแจมตระกูล 

 ๓๓๔ นาวาอากาศโทหญิง  อารีย  ปาริยพันธ 

 ๓๓๕ นาวาอากาศโทหญิง  อุษณีย 

  ริงคะนานนท 

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๑๐  ราย) 

 ๑ นาวาอากาศตรี  กนก  ชานวาทิก 

 ๒ นาวาอากาศตรี  กนก  สุริยา 

 ๓ นาวาอากาศตรี  กรกฤต  อารีกุล 

 ๔ นาวาอากาศตรี  กฤติยา  ทิมสุข 

 ๕ นาวาอากาศตรี  กฤษณ  ชัยบุญ 

 ๖ นาวาอากาศตรี  กฤษณะ  ดอนไพรคํา 

 ๗ นาวาอากาศตรี  กฤษพล  ภาคนิกร 

 ๘ นาวาอากาศตรี  กอบจิตต  โรจนสโรช 

 ๙ นาวาอากาศตรี  กันตภณ  คุณดิลกโรจน 

 ๑๐ นาวาอากาศตรี  กัมปนาท  อั้งสูงเนิน 

 ๑๑ นาวาอากาศตรี  กานต  มงคลบายศรี 

 ๑๒ นาวาอากาศตรี  กิต  ชัยสวัสด์ิ 

 ๑๓ นาวาอากาศตรี  กิตติ  ฉันทวุฒิ 

 ๑๔ นาวาอากาศตรี  กิตติ  พันสุวรรณ 

 ๑๕ นาวาอากาศตรี  กิตติกิจ  ลีอ่ํา 

 ๑๖ นาวาอากาศตรี  กิตติพงศ  เต็มดวง 

 ๑๗ นาวาอากาศตรี  กิตติพงศ  บุญชากร 

 ๑๘ นาวาอากาศตรี  กิตติพงษ  ใจใหญ 

 ๑๙ นาวาอากาศตรี  กิตติพัฒน  พัฒนคํารณ 

 ๒๐ นาวาอากาศตรี  เกริง  สินตระกูล 

 ๒๑ นาวาอากาศตรี  เกรียงไกร  กระแสร 

 ๒๒ นาวาอากาศตรี  เกรียงเดช  วิมลเศรษฐ 



 หนา   ๑๖ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๓ นาวาอากาศตรี  เกษม  รักวงษ 

 ๒๔ นาวาอากาศตรี  ไกรวัลย  ชาญฉลาด 

 ๒๕ นาวาอากาศตรี  ขจร  โชคเหรียญสุขชัย 

 ๒๖ นาวาอากาศตรี  คมสัน  ชอยเครือ 

 ๒๗ นาวาอากาศตรี  คมสัน  แชมวงษ 

 ๒๘ นาวาอากาศตรี  จงเจต  วัชรานันท 

 ๒๙ นาวาอากาศตรี  จตุชัย  แพงจันทร 

 ๓๐ นาวาอากาศตรี  จตุพณ  ศรีนิติบุตร 

 ๓๑ นาวาอากาศตรี  จรุญ  รามอน 

 ๓๒ นาวาอากาศตรี  จรูญ  พันธปอม 

 ๓๓ นาวาอากาศตรี  จักพันธุ  เมืองแมน 

 ๓๔ นาวาอากาศตรี  จักรกฤษณ  แสงมหาชัย 

 ๓๕ นาวาอากาศตรี  จักรพันธ  สุขแสงดาว 

 ๓๖ นาวาอากาศตรี  จักรี  แปนพันธุ 

 ๓๗ นาวาอากาศตรี  จารึก  ทับทิมงาม 

 ๓๘ นาวาอากาศตรี  จารุวัฒน  จันทรทอง 

 ๓๙ นาวาอากาศตรี  จําลอง  สิริขาม 

 ๔๐ นาวาอากาศตรี  จิรัฐต์ิ  พื้นแสน 

 ๔๑ นาวาอากาศตรี  จีรศักด์ิ  ธรรมโม 

 ๔๒ นาวาอากาศตรี  จีระศักด์ิ  คชศิริพงศ 

 ๔๓ นาวาอากาศตรี  จุมพจน  โสอินทร 

 ๔๔ นาวาอากาศตรี  จุมพล  ปญญาไว 

 ๔๕ นาวาอากาศตรี  เจริญ  สุภาสถาน 

 ๔๖ นาวาอากาศตรี  เจริญชัย  อุทธา 

 ๔๗ นาวาอากาศตรี  เจษฎา  เชาวพานนท 

 ๔๘ นาวาอากาศตรี  เจษฎา  ไศลบาท 

 ๔๙ นาวาอากาศตรี  ฉัตรเฉลิม  พิทักษสรยุทธ 

 ๕๐ นาวาอากาศตรี  ฉัตรชัย  ฆะสันต 

 ๕๑ นาวาอากาศตรี  ฉัตรรัตน  นันทะศิริ 

 ๕๒ นาวาอากาศตรี  เฉลิม  มณีสถิตย 

 ๕๓ นาวาอากาศตรี  เฉลิมพล  ธงงาม 

 ๕๔ นาวาอากาศตรี  ชเนษฏ  อเนกสุข 

 ๕๕ นาวาอากาศตรี  ชมสัคค  สมุทรคีรี 

 ๕๖ นาวาอากาศตรี  ชยันต  จิตตประพัฒน 

 ๕๗ นาวาอากาศตรี  ชลอ  วรทรัพย 

 ๕๘ นาวาอากาศตรี  ชวพงษ  หงษเวียงจันทร 

 ๕๙ นาวาอากาศตรี  ชัชชัย  ผดุงชีวิต 

 ๖๐ นาวาอากาศตรี  ชัยรัตน  สงาอารียกุล 

 ๖๑ นาวาอากาศตรี  ชัยวัฒน  คงเทียม 

 ๖๒ นาวาอากาศตรี  ชัยวัฒน  พันธุไพโรจน 

 ๖๓ นาวาอากาศตรี  ชัยวัฒน  วัชรคีรี 

 ๖๔ นาวาอากาศตรี  ชาญ  อูศิลา 

 ๖๕ นาวาอากาศตรี  ชาญชัย  อินทรฉาย 

 ๖๖ นาวาอากาศตรี  ชาญณรงค  พิมพา 

 ๖๗ นาวาอากาศตรี  ชาญณรงค  มีพันธ 

 ๖๘ นาวาอากาศตรี  ชาตรี  อินทรปรุง 

 ๖๙ นาวาอากาศตรี  ชาติณรงค  รุงเรือง 

 ๗๐ นาวาอากาศตรี  ชูศักด์ิ  เทพวัลย 

 ๗๑ นาวาอากาศตรี  โชติรัตน  กลอมเกษม 

 ๗๒ นาวาอากาศตรี  ไชยพงค  เสนียไชยชน 

 ๗๓ นาวาอากาศตรี  ฐปนนท  ธนะมั่น 

 ๗๔ นาวาอากาศตรี  ฐากร  อุนญาติ 



 หนา   ๑๗ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๕ นาวาอากาศตรี  ฐิติกร  ดวงสีบวง 

 ๗๖ นาวาอากาศตรี  ณธิษ  ส.  ขาวสําอางค 

 ๗๗ นาวาอากาศตรี  ณรงค  ผลโต 

 ๗๘ นาวาอากาศตรี  ณรงค  เพชรกัปป 

 ๗๙ นาวาอากาศตรี  ณรงคพล  หนูเล็ก 

 ๘๐ นาวาอากาศตรี  ณรงควิทย 

  กิตติศิริประพันธ 

 ๘๑ นาวาอากาศตรี  ณวรรธน  จินตนา 

 ๘๒ นาวาอากาศตรี  ณัฐจักร 

  ชํานาญศรีสินเพชร 

 ๘๓ นาวาอากาศตรี  ณัฐชัย  เจนเจริญวัฒนา 

 ๘๔ นาวาอากาศตรี  ดนุพนธ  ละมายขํา 

 ๘๕ นาวาอากาศตรี  ถนัด  เดชดี 

 ๘๖ นาวาอากาศตรี  เถลิงเกียรต์ิ  จีนอ่ํา 

 ๘๗ นาวาอากาศตรี  ทนงศักด์ิ  เอนกทรัพย 

 ๘๘ นาวาอากาศตรี  ทวีวัฒน  ประพันธพัฒน 

 ๘๙ นาวาอากาศตรี  ทวีศักด์ิ  ไชยธงรัตน 

 ๙๐ นาวาอากาศตรี  ทศพร  แพงคํานึง 

 ๙๑ นาวาอากาศตร ี ทิฆัมพร 

  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 

 ๙๒ นาวาอากาศตรี  เทพพนม  สุวรรณสาร 

 ๙๓ นาวาอากาศตรี  เทพสถิตย  ศรีประภา 

 ๙๔ นาวาอากาศตรี  เทวฤทธิ์  วิบูลยรณรงค 

 ๙๕ นาวาอากาศตรี  เทอดศักด์ิ  สากูต 

 ๙๖ นาวาอากาศตรี  ธงชัย  ถนอมพล 

 ๙๗ นาวาอากาศตรี  ธงชัย  ฤทธิ์มหันต 

 ๙๘ นาวาอากาศตรี  ธงไทย  สวนฉิมพลี 

 ๙๙ นาวาอากาศตรี  ธนกฤต  นุชนนท 

 ๑๐๐ นาวาอากาศตรี  ธนคม  ประภารัตน 

 ๑๐๑ นาวาอากาศตรี  ธนพล  ณ  ถลาง 

 ๑๐๒ นาวาอากาศตรี  ธนภัทร  วิชัยลักษณ 

 ๑๐๓ นาวาอากาศตรี  ธนรัฐ  รัตนพล 

 ๑๐๔ นาวาอากาศตรี  ธรรมนูญ  คําสุข 

 ๑๐๕ นาวาอากาศตรี  ธรรมรักษ 

  แกวศิริวรรณ 

 ๑๐๖ นาวาอากาศตรี  ธัญวัสส  เชื้อชัย 

 ๑๐๗ นาวาอากาศตรี  ธันยวัต  ชูสงแสง 

 ๑๐๘ นาวาอากาศตรี  ธามธรรศ  วรรณสุข 

 ๑๐๙ นาวาอากาศตรี  ธิปไตย  วรินทร 

 ๑๑๐ นาวาอากาศตรี  ธีรภัทร  ภัทรกานดา 

 ๑๑๑ นาวาอากาศตรี  ธีรวัฒน  ดวงจันทร 

 ๑๑๒ นาวาอากาศตรี  ธีระยุทธ  โนรีเวช 

 ๑๑๓ นาวาอากาศตรี  นคร  บรรจงจัด 

 ๑๑๔ นาวาอากาศตรี  นนท  หิญชีระนันทน 

 ๑๑๕ นาวาอากาศตรี  นพกิจ  เนียมทรัพย 

 ๑๑๖ นาวาอากาศตรี  นพดล  ธงไชย 

 ๑๑๗ นาวาอากาศตรี  นพดล  ผดุงใจ 

 ๑๑๘ นาวาอากาศตรี  นพพงศ  วงศยะรา 

 ๑๑๙ นาวาอากาศตรี  นภฤทธิ์  ศรีโพธิ์ 

 ๑๒๐ นาวาอากาศตรี  นภาพล  อัคนิทัต 

 ๑๒๑ นาวาอากาศตรี  นรเศรษฐ  บุญเรือง 

 ๑๒๒ นาวาอากาศตรี  นรินทร  บุบผาสุวรรณ 



 หนา   ๑๘ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๒๓ นาวาอากาศตรี  นัฐวุธ  พุกประยูร 

 ๑๒๔ นาวาอากาศตรี  นาวิน  วุฒิรณฤทธิ์ 

 ๑๒๕ นาวาอากาศตรี  นิคม  ปวงจันทร 

 ๑๒๖ นาวาอากาศตรี  นิฐินัย  บุญลยางกูร 

 ๑๒๗ นาวาอากาศตรี  นิธิศ  แสวงสุข 

 ๑๒๘ นาวาอากาศตรี  นิพนธ  พงศสุวรรณ 

 ๑๒๙ นาวาอากาศตรี  นิรัชร  ธีรอําพน 

 ๑๓๐ นาวาอากาศตรี  นิรุต  ลัทธิรมย 

 ๑๓๑ นาวาอากาศตรี  นุม  สรอยพลอย 

 ๑๓๒ นาวาอากาศตรี  บรรชา  เปลี่ยนทันผล 

 ๑๓๓ นาวาอากาศตรี  บวร  บุราณเศรษฐ 

 ๑๓๔ นาวาอากาศตรี  บัญชาพล  อรัณยะนาค 

 ๑๓๕ นาวาอากาศตรี  บัณฑิต  ประสงคกิจ 

 ๑๓๖ นาวาอากาศตรี  บุญชัย 

  สุธีสุนทรธรรม 

 ๑๓๗ นาวาอากาศตรี  บุญยรักษ  บัณฑุรัตน 

 ๑๓๘ นาวาอากาศตรี  บุญเลิศ  สุขสุนิตย 

 ๑๓๙ นาวาอากาศตรี  ปรวีร  แกวอําไพ 

 ๑๔๐ นาวาอากาศตรี  ประกอบ 

  ยอดประเสริฐ 

 ๑๔๑ นาวาอากาศตรี  ประจิม  วิทูเรณี 

 ๑๔๒ นาวาอากาศตรี  ประดิษฐ  มานวกุล 

 ๑๔๓ นาวาอากาศตรี  ประทีป  วรมุกสิก 

 ๑๔๔ นาวาอากาศตรี  ประมวลเวท 

  สุวรรณดี 

 ๑๔๕ นาวาอากาศตรี  ประยุทธ  ไชยงาม 

 ๑๔๖ นาวาอากาศตรี  ประสาน  ผิวขาว 

 ๑๔๗ นาวาอากาศตรี  ประสาร  มวนทอง 

 ๑๔๘ นาวาอากาศตร ี ประสิทธิ์  เทียบคุณ 

 ๑๔๙ นาวาอากาศตรี  ประเสริฐ  วันชะเอม 

 ๑๕๐ นาวาอากาศตรี  ปรีชา  ตรีถาวร 

 ๑๕๑ นาวาอากาศตรี  ปรีดา  มะนะกุล 

 ๑๕๒ นาวาอากาศตรี  ปลอดภัย  จันโภคา 

 ๑๕๓ นาวาอากาศตรี  ปยชาติ  มีประยูรวงศ 

 ๑๕๔ นาวาอากาศตรี  ปุณณรัตน  จงรักษ 

 ๑๕๕ นาวาอากาศตรี  พรชัย  ภัควันต 

 ๑๕๖ นาวาอากาศตรี  พรรธนภณ  กมลมาศ 

 ๑๕๗ นาวาอากาศตรี  พลกฤษณ  ทวีวัฒน 

 ๑๕๘ นาวาอากาศตรี  พัทธชัย  แจมผล 

 ๑๕๙ นาวาอากาศตรี  พันธศักด์ิ  จันทรชู 

 ๑๖๐ นาวาอากาศตรี  พายัพ  แกวประเสริฐ 

 ๑๖๑ นาวาอากาศตรี  พิชญาณ  อะสีติรัตน 

 ๑๖๒ นาวาอากาศตรี  พินิจศักด์ิ  ศรีสังข 

 ๑๖๓ นาวาอากาศตรี  พิมล  แนวบุตร 

 ๑๖๔ นาวาอากาศตรี  พิริยธรณ  สุวรรณรุจิ 

 ๑๖๕ นาวาอากาศตรี  พิสัณห  สิงหนิก 

 ๑๖๖ นาวาอากาศตรี  พิสัยสิทธิ์  นันทวิสัย 

 ๑๖๗ นาวาอากาศตรี  พุฒิชัย  ศิริสัมพันธ 

 ๑๖๘ นาวาอากาศตรี  พูนวิทย  นาคเลี้ยง 

 ๑๖๙ นาวาอากาศตรี  โพธิทัต  สุวรรณวาทิน 

 ๑๗๐ นาวาอากาศตรี  ไพบูลย  หมอทรัพย 

 ๑๗๑ นาวาอากาศตรี  ไพรัตน  บุญมา 



 หนา   ๑๙ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๗๒ นาวาอากาศตรี  ไพโรจน  นิลทร 

 ๑๗๓ นาวาอากาศตรี  ไพศาล  กลิ่นศรี 

 ๑๗๔ นาวาอากาศตรี  ไพศาล  บุษบรรณ 

 ๑๗๕ นาวาอากาศตรี  ภราดร  ผดุงใจ 

 ๑๗๖ นาวาอากาศตรี  ภาณุมาศ  เกษมุติ 

 ๑๗๗ นาวาอากาศตรี  ภิญโญ  ขําแกว 

 ๑๗๘ นาวาอากาศตรี  ภิญโญ  ตอดแกว 

 ๑๗๙ นาวาอากาศตรี  ภิพัฒน  กรปองกัน 

 ๑๘๐ นาวาอากาศตรี  ภูมิตินันท  เศวตเศรน ี

 ๑๘๑ นาวาอากาศตรี  ภูมินทร  เกตุคํา 

 ๑๘๒ นาวาอากาศตรี  ภูยส  โพพี 

 ๑๘๓ นาวาอากาศตรี  มงคล  ทรัพยสกุล 

 ๑๘๔ นาวาอากาศตรี  มณเฑียร  บุญมีมา 

 ๑๘๕ นาวาอากาศตรี  มนัส  อินพรมพะเนาว 

 ๑๘๖ นาวาอากาศตรี  มานพ  บุญพิทักษนุกูล 

 ๑๘๗ นาวาอากาศตรี  มานพ  ศรีสังขงาม 

 ๑๘๘ นาวาอากาศตรี  มานะ  อุนานันท 

 ๑๘๙ นาวาอากาศตรี  มานัส  เกิดพุฒ 

 ๑๙๐ นาวาอากาศตรี  มาโนช  ครูนนทกฤษ 

 ๑๙๑ นาวาอากาศตรี  มีชัย  ฉันทมาภา 

 ๑๙๒ นาวาอากาศตรี  เมศร  ธรรมพิทักษ 

 ๑๙๓ นาวาอากาศตรี  ยงยุทธ  งามละเมียด 

 ๑๙๔ นาวาอากาศตรี  ยงยุทธ  ภูสวัสด์ิ 

 ๑๙๕ นาวาอากาศตรี  ย่ิงยศ  ยอดไสว 

 ๑๙๖ นาวาอากาศตรี  ยุทธพงษ 

  ชินพงสานนท 

 ๑๙๗ นาวาอากาศตรี  รณชัย  ภูทองสุข 

 ๑๙๘ นาวาอากาศตรี  รณยศ  สมิตะมุกสิก 

 ๑๙๙ นาวาอากาศตรี  ระวิ  เจิมสุวรรณ 

 ๒๐๐ นาวาอากาศตรี  รัฐพล  จารุเพ็ง 

 ๒๐๑ นาวาอากาศตรี  รัฐวุฒิ  โรจนนิล 

 ๒๐๒ นาวาอากาศตรี  ราชศักด์ิ  ฉลองศักด์ิ 

 ๒๐๓ นาวาอากาศตรี  เชนทร  มีผองศรี 

 ๒๐๔ นาวาอากาศตรี  ราเมศร  ศรีจันทร 

 ๒๐๕ นาวาอากาศตรี  รุงพันธุ  พรหมานุกูล 

 ๒๐๖ นาวาอากาศตรี  รุงโรจน  เกตุทอง 

 ๒๐๗ นาวาอากาศตรี  รุงโรจน  สิทธิพูล 

 ๒๐๘ นาวาอากาศตรี  ลองศักด์ิ 

  ไชยศิริวงศสุข 

 ๒๐๙ นาวาอากาศตรี  วรพล  ดิษฐแกว 

 ๒๑๐ นาวาอากาศตรี  วรวุฒิ  พลอยวงศ 

 ๒๑๑ นาวาอากาศตรี  วรสิทธิ์  เสียงเสนาะ 

 ๒๑๒ นาวาอากาศตรี  วรินทร  โรจนวิภาต 

 ๒๑๓ นาวาอากาศตรี  วสันต  ขวัญเผือก 

 ๒๑๔ นาวาอากาศตรี  วัฒนพงศ  จันทร 

 ๒๑๕ นาวาอากาศตรี  วัฒนา  สวัสดี 

 ๒๑๖ นาวาอากาศตรี  วันชัย  กุลชะโร 

 ๒๑๗ นาวาอากาศตรี  วันลาภ  ชูจันทร 

 ๒๑๘ นาวาอากาศตรี  วาที  ปริยพงศ 

 ๒๑๙ นาวาอากาศตรี  วาริท  รามโกมุท 

 ๒๒๐ นาวาอากาศตรี  วิชาญ  โพธิ์กัน 

 ๒๒๑ นาวาอากาศตรี  วิเชียร  โพธิ์บุตรดี 



 หนา   ๒๐ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๒๒ นาวาอากาศตรี  วิฑูรย  บุญมา 

 ๒๒๓ นาวาอากาศตรี  วิทยา  สมพันธ 

 ๒๒๔ นาวาอากาศตรี  วินันท  คําเครือ 

 ๒๒๕ นาวาอากาศตรี  วิบูลย  คูบูรณ 

 ๒๒๖ นาวาอากาศตรี  วิวัฒน  ไทยตรง 

 ๒๒๗ นาวาอากาศตรี  วิษณุ  เพ็งอุน 

 ๒๒๘ นาวาอากาศตรี  วิสุทธิ์  นันทสุวรรณ 

 ๒๒๙ นาวาอากาศตรี  วีระยุทธ  งอกศิลป 

 ๒๓๐ นาวาอากาศตรี  วุฒิชัย  จรรยาภูมิ 

 ๒๓๑ นาวาอากาศตรี  วุฒิพันธุ  ทาพริก 

 ๒๓๒ นาวาอากาศตรี  ไวยวิทย  เพชรบัวศักด์ิ 

 ๒๓๓ นาวาอากาศตรี  ศักดา  กระจกทอง 

 ๒๓๔ นาวาอากาศตรี  ศักดา  เสนาลักษณ 

 ๒๓๕ นาวาอากาศตรี  ศักด์ิชัย  ตายขาว 

 ๒๓๖ นาวาอากาศตรี  ศิริเดช  อินทรโทโล 

 ๒๓๗ นาวาอากาศตรี  ศีพัฒน  นามวัฒน 

 ๒๓๘ นาวาอากาศตรี  ศุภกร  เสาวพันธ 

 ๒๓๙ นาวาอากาศตรี  ศุภชัย  นอยดัด 

 ๒๔๐ นาวาอากาศตรี  ศุภโชค  ธรรมสุวรรณ 

 ๒๔๑ นาวาอากาศตรี  สกัณฐ  สัตยดิษฐ 

 ๒๔๒ นาวาอากาศตรี  สงคราม  ผดุงวิโมกข 

 ๒๔๓ นาวาอากาศตรี  สนั่น  แชมขลิบ 

 ๒๔๔ นาวาอากาศตรี  สมเกียรติ  เกาะคู 

 ๒๔๕ นาวาอากาศตรี  สมเกียรติ  อารีรบ 

 ๒๔๖ นาวาอากาศตรี  สมควร  ยงยุทธ 

 ๒๔๗ นาวาอากาศตรี  สมควร  ระวังงาน 

 ๒๔๘ นาวาอากาศตรี  สมจิต  แพรเขียว 

 ๒๔๙ นาวาอากาศตรี  สมชัย  แกวกิริยา 

 ๒๕๐ นาวาอากาศตรี  สมชัย  ภูษี 

 ๒๕๑ นาวาอากาศตรี  สมชาติ  บุญมาวงค 

 ๒๕๒ นาวาอากาศตรี  สมชาย  เย็นอุทก 

 ๒๕๓ นาวาอากาศตรี  สมชาย  วงศซ้ิม 

 ๒๕๔ นาวาอากาศตรี  สมนึก  เรียงเครือ 

 ๒๕๕ นาวาอากาศตรี  สมพงษ  ตินตะโมระ 

 ๒๕๖ นาวาอากาศตรี  สมพงษ  ภาสพันธุ 

 ๒๕๗ นาวาอากาศตรี  สมพร  ดอกลัดดา 

 ๒๕๘ นาวาอากาศตรี  สมมิตร  ศรีประเสริฐ 

 ๒๕๙ นาวาอากาศตรี  สมเมศ  ประพฤติ 

 ๒๖๐ นาวาอากาศตรี  สมยศ  แกวจีน 

 ๒๖๑ นาวาอากาศตรี  สมยศ  เจริญรวย 

 ๒๖๒ นาวาอากาศตรี  สมยศ  พันธแตง 

 ๒๖๓ นาวาอากาศตรี  สมโรจน  จิริวิภากร 

 ๒๖๔ นาวาอากาศตรี  สมฤกษ  ธรรมเสฐียร 

 ๒๖๕ นาวาอากาศตรี  สมลักษ  เสือนาค 

 ๒๖๖ นาวาอากาศตรี  สมศักด์ิ  เกษสุวรรณ 

 ๒๖๗ นาวาอากาศตรี  สมศักด์ิ  ครุธทัสสะ 

 ๒๖๘ นาวาอากาศตรี  สมศักด์ิ  แจงเหตุผล 

 ๒๖๙ นาวาอากาศตรี  สมศักด์ิ  วางชั่ว 

 ๒๗๐ นาวาอากาศตรี  สมหวัง  พุกทอง 

 ๒๗๑ นาวาอากาศตรี  สรชัย  รัตนไชยเชษฐ 

 ๒๗๒ นาวาอากาศตรี  สรรพชัย  ชื่นบาน 

 ๒๗๓ นาวาอากาศตรี  สรวัชร  สุชาติ 



 หนา   ๒๑ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๗๔ นาวาอากาศตรี  สราพงษ  ทิพวาที 

 ๒๗๕ นาวาอากาศตรี  สรายุทธ  เพชรเย็น 

 ๒๗๖ นาวาอากาศตรี  สราวุธ  สุนันทราภรณ 

 ๒๗๗ นาวาอากาศตรี  สวอง  ผองจิตต 

 ๒๗๘ นาวาอากาศตรี  สัญญา  โภคพันธุ 

 ๒๗๙ นาวาอากาศตรี  สัญญารัก  ประเสริฐ 

 ๒๘๐ นาวาอากาศตรี  สาคร  พึ่งพงษ 

 ๒๘๑ นาวาอากาศตรี  สาคร  สานสงศักด์ิ 

 ๒๘๒ นาวาอากาศตรี  สาธิต  มีชูโภชน 

 ๒๘๓ นาวาอากาศตรี  สายฝน  จันทรเพ็ง 

 ๒๘๔ นาวาอากาศตรี  สาโรจน  วรปญญา 

 ๒๘๕ นาวาอากาศตรี  สํารวย  แยมประดิษฐ 

 ๒๘๖ นาวาอากาศตรี  สําราญ  ปานสงา 

 ๒๘๗ นาวาอากาศตรี  สิงหชัย  สกุณา 

 ๒๘๘ นาวาอากาศตรี  สิทธิศักด์ิ 

  ลิมปตานนท 

 ๒๘๙ นาวาอากาศตรี  สิริศักด์ิ  จันทรขันตี 

 ๒๙๐ นาวาอากาศตรี  สืบสกุล  สินสวาง 

 ๒๙๑ นาวาอากาศตรี  สุชาติ  ศรีอนันต 

 ๒๙๒ นาวาอากาศตรี  สุทธิโรจน 

  ประพันธพัฒ 

 ๒๙๓ นาวาอากาศตรี  สุเทพ  มารศรี 

 ๒๙๔ นาวาอากาศตรี  สุนทร  หงษทอง 

 ๒๙๕ นาวาอากาศตรี  สุเมธ  บุญเฉลียว 

 ๒๙๖ นาวาอากาศตรี  สุรพงษ  บุญเชิญ 

 ๒๙๗ นาวาอากาศตรี  สุรพงษ  รัตนจิต 

 ๒๙๘ นาวาอากาศตรี  สุรพงษ  สบายจิตต 

 ๒๙๙ นาวาอากาศตรี  สุรพล  เจาะจง 

 ๓๐๐ นาวาอากาศตรี  สุรพล  รอดพนทุกข 

 ๓๐๑ นาวาอากาศตรี  สุรพัฒน 

  เทียมเทียบรัตน 

 ๓๐๒ นาวาอากาศตรี  สุรโรจน  ดวงทอง 

 ๓๐๓ นาวาอากาศตรี  สุรศักด์ิ  แสงวิรุณ 

 ๓๐๔ นาวาอากาศตรี  สุรสิทธิ์  มุงคุณ 

 ๓๐๕ นาวาอากาศตรี  สุระ  เอี่ยนเหล็ง 

 ๓๐๖ นาวาอากาศตรี  สุรัชต  เดชศิริ 

 ๓๐๗ นาวาอากาศตรี  สุริยา  รัตนเดช 

 ๓๐๘ นาวาอากาศตรี  สุวรรณ  โคตะสินธ 

 ๓๐๙ นาวาอากาศตรี  สุวรรณ  ศรีจันทร 

 ๓๑๐ นาวาอากาศตรี  สุวัฒน  งามสนอง 

 ๓๑๑ นาวาอากาศตรี  เสถียร  คุมเกตุ 

 ๓๑๒ นาวาอากาศตรี  เสถียร  วรรณสุข 

 ๓๑๓ นาวาอากาศตรี  เสนห  ผาธรรม 

 ๓๑๔ นาวาอากาศตรี  เสนาะ  พุมสุข 

 ๓๑๕ นาวาอากาศตรี  เสริมศักด์ิ  ทั่งมั่งมี 

 ๓๑๖ นาวาอากาศตรี  โสภณ  ศรีสุคนธรัตน 

 ๓๑๗ นาวาอากาศตรี  หัทยา  ยวงบุปผา 

 ๓๑๘ นาวาอากาศตรี  อกนิษฐ 

  หิญชีระนันทน 

 ๓๑๙ นาวาอากาศตรี  อนันต  ไชยวิเศษ 

 ๓๒๐ นาวาอากาศตรี  อนันต  ต้ิงถิ่น 

 ๓๒๑ นาวาอากาศตรี  อนันต  ฤกษลวน 



 หนา   ๒๒ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๒๒ นาวาอากาศตรี  อนุกูล  นวลพลกรัง 

 ๓๒๓ นาวาอากาศตรี  อนุชัฎ  อรุณรัศมีโชติ 

 ๓๒๔ นาวาอากาศตรี  อนุชา  ทุมสะทาน 

 ๓๒๕ นาวาอากาศตรี  อนุชา  อาจคง 

 ๓๒๖ นาวาอากาศตรี  อภิชัย  มุสิกะลักษณ 

 ๓๒๗ นาวาอากาศตรี  อภินันท  พิกุลทอง 

 ๓๒๘ นาวาอากาศตรี  อภิรักษ  โชติศศิธร 

 ๓๒๙ นาวาอากาศตรี  อมฤต  บัวทอง 

 ๓๓๐ นาวาอากาศตรี  อลงกรณ  ผลดี 

 ๓๓๑ นาวาอากาศตรี  อัครพณ  ยังเหลือ 

 ๓๓๒ นาวาอากาศตรี  อัครพล  กวีกรณ 

 ๓๓๓ นาวาอากาศตรี  อัศวิน  จันทรทิณ 

 ๓๓๔ นาวาอากาศตรี  อัศวิน  จิตรมณีกาญจน 

 ๓๓๕ นาวาอากาศตรี  อาคม  คุปตคาร 

 ๓๓๖ นาวาอากาศตรี  อาวุธ  ดายงค 

 ๓๓๗ นาวาอากาศตรี  อิทธินันท  แสงฤทธิ์ 

 ๓๓๘ นาวาอากาศตรี  อุทัย  ทองนาค 

 ๓๓๙ นาวาอากาศตรี  อุทัยวุฒิ 

  เรือนสอาด 

 ๓๔๐ นาวาอากาศตรี  เอนก  ทัศนสุวรรณ 

 ๓๔๑ นาวาอากาศตรีหญิง  กนกพร  วันหนุน 

 ๓๔๒ นาวาอากาศตรีหญิง  กมลชนก 

  กาญจนกุล 

 ๓๔๓ นาวาอากาศตรีหญิง  กฤษณา  สมุดสร 

 ๓๔๔ นาวาอากาศตรีหญิง  กาญจนา 

  บุญญานุสิทธิ์ 

 ๓๔๕ นาวาอากาศตรีหญิง  กิติยาภรณ 

  ต้ังมุทาสวัสด์ิ 

 ๓๔๖ นาวาอากาศตรีหญิง  กุนทินี  ดํารักษ 

 ๓๔๗ นาวาอากาศตรีหญิง  คุณากร  ลือวรรณ 

 ๓๔๘ นาวาอากาศตรีหญิง  จรรยา 

  ใหมสุวรรณ 

 ๓๔๙ นาวาอากาศตรีหญิง  จันทรเพ็ญ 

  เที่ยงทวี 

 ๓๕๐ นาวาอากาศตรีหญิง  จารุวรรณ 

  เมืองสง 

 ๓๕๑ นาวาอากาศตรีหญิง  จีรนันท 

  ทองศาลา 

 ๓๕๒ นาวาอากาศตรีหญิง  จีรภา  สุขศักด์ิ 

 ๓๕๓ นาวาอากาศตรีหญิง  จีรวรรณ 

  จรูญฉาย 

 ๓๕๔ นาวาอากาศตรีหญิง  ชนิตรานันท 

  ไวทยกุล 

 ๓๕๕ นาวาอากาศตรีหญิง  ชอทิพย 

  ชอบธรรม 

 ๓๕๖ นาวาอากาศตรีหญิง  ดลใจ 

  วงศฤทธิ์ไกร 

 ๓๕๗ นาวาอากาศตรีหญิง  ดวงมาลย 

  ยังถาวร 

 ๓๕๘ นาวาอากาศตรีหญิง  ทัศนีย  ตะวันเย็น 

 ๓๕๙ นาวาอากาศตรีหญิง  ทิพวรรณ 

  กรรณสดับ 



 หนา   ๒๓ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๖๐ นาวาอากาศตรีหญิง  ธนาภรณ  ล้ิมอิ่ม 

 ๓๖๑ นาวาอากาศตรีหญิง  ธนาวดี  เจริญสุข 

 ๓๖๒ นาวาอากาศตรีหญิง  ธมลศวรรณ 

  ปนงาม 

 ๓๖๓ นาวาอากาศตรีหญิง  ธัญญลักษณ 

  นามขันธ 

 ๓๖๔ นาวาอากาศตรีหญิง  นงนุช  เรืองแกว 

 ๓๖๕ นาวาอากาศตรีหญิง  นิตยา  เรืองศรี 

 ๓๖๖ นาวาอากาศตรีหญิง  เบญจพร  พุฒคํา 

 ๓๖๗ นาวาอากาศตรีหญิง  เบญจมาภรณ 

  อองสกุล 

 ๓๖๘ นาวาอากาศตรีหญิง  ประพาฬรัตน 

  มั่งสุวรรณ 

 ๓๖๙ นาวาอากาศตรีหญิง  ปาณัสมชนา 

  อรุณโรจนศิริ 

 ๓๗๐ นาวาอากาศตรีหญิง  ปานณาถ 

  คณานุกูล 

 ๓๗๑ นาวาอากาศตรีหญิง  พัทรียา  บุญรอด 

 ๓๗๒ นาวาอากาศตรีหญิง  พันธิภา 

  วิวัฒนขจรสุข 

 ๓๗๓ นาวาอากาศตรีหญิง  พิมลพรรณ 

  เจตนจํารัส 

 ๓๗๔ นาวาอากาศตรีหญิง  ภคพฤทธ  มามณี 

 ๓๗๕ นาวาอากาศตรีหญิง  ภัทรวรรณ  เกิดมี 

 ๓๗๖ นาวาอากาศตรีหญิง  รัชณีพร 

  เศรษฐเชื้อ 

 ๓๗๗ นาวาอากาศตรีหญิง  รัตนา  บุญสุข 

 ๓๗๘ นาวาอากาศตรีหญิง  ราตรี 

  สถิตไชยนนท 

 ๓๗๙ นาวาอากาศตรีหญิง  รุงอรุณ 

  ธรรมลิขิต 

 ๓๘๐ นาวาอากาศตรีหญิง  วธุรจน 

  อินทรวิชัย 

 ๓๘๑ นาวาอากาศตรีหญิง  วนิดา  แสงฤทธิ์ 

 ๓๘๒ นาวาอากาศตรีหญิง  วนิดา  หมอนทอง 

 ๓๘๓ นาวาอากาศตรีหญิง  วรภัทรา 

  เทียนทอง 

 ๓๘๔ นาวาอากาศตรีหญิง  วรรณดารา 

  พุทธพงศวิไล 

 ๓๘๕ นาวาอากาศตรีหญิง  วรรณพร  ภูแจง 

 ๓๘๖ นาวาอากาศตรีหญิง  วราภรณ  ตุมทอง 

 ๓๘๗ นาวาอากาศตรีหญิง  วันดี  เสือเอก 

 ๓๘๘ นาวาอากาศตรีหญิง  วาสนา  ลําพูน 

 ๓๘๙ นาวาอากาศตรีหญิง  วิกร  ดาวอุษาสุข 

 ๓๙๐ นาวาอากาศตรีหญิง  ศุภากร  อุทาภักดี 

 ๓๙๑ นาวาอากาศตรีหญิง  โศภิต  พนมมาศ 

 ๓๙๒ นาวาอากาศตรีหญิง  สมปอง  เอมพงษ 

 ๓๙๓ นาวาอากาศตรีหญิง  สายชล 

  เคลือบวิจิตร 

 ๓๙๔ นาวาอากาศตรีหญิง  สุทธิสา  ไศลบาท 

 ๓๙๕ นาวาอากาศตรีหญิง  สุนันทา  บุญมี 

 ๓๙๖ นาวาอากาศตรีหญิง  สุปรานี  ย่ิงสวัสด์ิ 



 หนา   ๒๔ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๙๗ นาวาอากาศตรีหญิง  สุภา  ศิริสวัสด์ิ 

 ๓๙๘ นาวาอากาศตรีหญิง  สุรวดี  สิงหนาท 

 ๓๙๙ นาวาอากาศตรีหญิง  แสงเดือน 

  มโยทาร 

 ๔๐๐ นาวาอากาศตรีหญิง  อดิพร  แข็งแรง 

 ๔๐๑ นาวาอากาศตรีหญิง  อนุรดี  เจริญสุข 

 ๔๐๒ นาวาอากาศตรีหญิง  อมรรัตน  บุญลึก 

 ๔๐๓ นาวาอากาศตรีหญิง  อมรรัตน 

  เพิ่มสมบัติ 

 ๔๐๔ นาวาอากาศตรีหญิง  อรนุช  จุลชาต 

 ๔๐๕ นาวาอากาศตรีหญิง  อรอนงค 

  อุตตมะเวทิน 

 ๔๐๖ นาวาอากาศตรีหญิง  อัจฉรา 

  คําประกอบ 

 ๔๐๗ นาวาอากาศตรีหญิง  อัญชลี 

  ศรีประเสริฐ 

 ๔๐๘ นาวาอากาศตรีหญิง  อาริศรา 

  ชาญประสิทธิ์ผล 

 ๔๐๙ นาวาอากาศตรีหญิง  อาลิสา  สายศร 

 ๔๑๐ นาวาอากาศตรีหญิง  อินทิรา  ศิริวัฒน 

จัตุรถาภรณชางเผอืก  (รวม  ๒๙๙  ราย) 

 ๑ เรืออากาศเอก  กมลศิลป  กมลศรี 

 ๒ เรืออากาศเอก  กริษณะ  วัลลิภากร 

 ๓ เรืออากาศเอก  กฤษกมล  สิทธิทูล 

 ๔ เรืออากาศเอก  กฤษฎา  วรรณศิริ 

 ๕ เรืออากาศเอก  กําจร  ปาเบา 

 ๖ เรืออากาศเอก  กําพล  พึ่งประสิทธิ์ 

 ๗ เรืออากาศเอก  กิจจาพจน  สุกเพชร 

 ๘ เรืออากาศเอก  กิตตินันท  เหมือนปน 

 ๙ เรืออากาศเอก  กิตติพงษ  ศรีรินยา 

 ๑๐ เรืออากาศเอก  กิตติพงษ  หัสถีรักษ 

 ๑๑ เรืออากาศเอก  กิตติศักด์ิ  สุวรรณรักษ 

 ๑๒ เรืออากาศเอก  เกรียงไกร  อนเพียรเอก 

 ๑๓ เรืออากาศเอก  เกียรติชัย  จันปุม 

 ๑๔ เรืออากาศเอก  เกียรติศักด์ิ  สมศรี 

 ๑๕ เรืออากาศเอก  โกสินทร  ย่ังยืน 

 ๑๖ เรืออากาศเอก  คมกฤช  ธรรมกุล 

 ๑๗ เรืออากาศเอก  คัมภีร  กุญชรเพชร 

 ๑๘ เรืออากาศเอก  คํารณ  รองกาศ 

 ๑๙ เรืออากาศเอก  จงรักษ  นารถมณี 

 ๒๐ เรืออากาศเอก  จตุรนต  เพ็งฉุย 

 ๒๑ เรืออากาศเอก  จร  พันธุหิรัญ 

 ๒๒ เรืออากาศเอก  จรินทร  ศรีนุน 

 ๒๓ เรืออากาศเอก  จเร  ชวยโอ 

 ๒๔ เรืออากาศเอก  จเร  ศรีสังข 

 ๒๕ เรืออากาศเอก  จเรศักด์ิ  ไชยศร 

 ๒๖ เรืออากาศเอก  จเรศักด์ิ  มณฑา 

 ๒๗ เรืออากาศเอก  จักรพงศ 

  กริชฤทธิเศรษฐ 

 ๒๘ เรืออากาศเอก  จักรพรรดิ  ประเสริฐศรี 

 ๒๙ เรืออากาศเอก  จักรา  สลับศรี 



 หนา   ๒๕ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๐ เรืออากาศเอก  จารุบุตร  เพชรกอน 

 ๓๑ เรืออากาศเอก  จํารัส  สามล 

 ๓๒ เรืออากาศเอก  จิรศักด์ิ  ใจงาม 

 ๓๓ เรืออากาศเอก  เจริญ  สิวะทรัพยทวี 

 ๓๔ เรืออากาศเอก  ฉัตรชัย  แกววิรุฬ 

 ๓๕ เรืออากาศเอก  ฉัตรชัย  เฉียบแหลม 

 ๓๖ เรืออากาศเอก  เฉลิมพร  สวัสดิมงคล 

 ๓๗ เรืออากาศเอก  เฉลิมพล  วิจบ 

 ๓๘ เรืออากาศเอก  ชนาวีร  โรจนะสิริ 

 ๓๙ เรืออากาศเอก  ชัยณรงค  หงษเวียงจันทร 

 ๔๐ เรืออากาศเอก  ชัยมงคล  ภูประเสริฐ 

 ๔๑ เรืออากาศเอก  ชัยวัฒน  วงศประดับ 

 ๔๒ เรืออากาศเอก  ชาญ  แจงสวาง 

 ๔๓ เรืออากาศเอก  ชาญชัย  กัณทะวงศ 

 ๔๔ เรืออากาศเอก  ชาญวิท  เครือกุมุท 

 ๔๕ เรืออากาศเอก  ชาญศักด์ิ  ศรีชาญชัย 

 ๔๖ เรืออากาศเอก  ชาตรี  แจงเล็ก 

 ๔๗ เรืออากาศเอก  ชาติ  ชั้นเจริญ 

 ๔๘ เรืออากาศเอก  ชาลี  ยอยรูรอบ 

 ๔๙ เรืออากาศเอก  ชูศักด์ิ  อูทอง 

 ๕๐ เรืออากาศเอก  ฌณัฏฐ  เลิศพัฒนาไทย 

 ๕๑ เรืออากาศเอก  ณฐกร  เกษมสถาพร 

 ๕๒ เรืออากาศเอก  ณพณัฐ  มั่งสุข 

 ๕๓ เรืออากาศเอก  ณรงค  ศรีอาจ 

 ๕๔ เรืออากาศเอก  ณรงคศักด์ิ  พุมพวง 

 ๕๕ เรืออากาศเอก  ณรัช  โปรงสละ 

 ๕๖ เรืออากาศเอก  ณัฏฐวุฒิ  ธนะปด 

 ๕๗ เรืออากาศเอก  ณัฐพงศ  โมรินทร 

 ๕๘ เรืออากาศเอก  ณัฐพล  แกวพวงษ 

 ๕๙ เรืออากาศเอก  ณัฐพล  ชมบัวทอง 

 ๖๐ เรืออากาศเอก  ณัฐพล  เถาวัฒนะ 

 ๖๑ เรืออากาศเอก  ณัฐพล  หนูจรเพ็ชร 

 ๖๒ เรืออากาศเอก  ณัฐพล  โหตรภวานนท 

 ๖๓ เรืออากาศเอก  ณัฐยุทธ  สุจิตต 

 ๖๔ เรืออากาศเอก  ณัฐวุฒิ  สอนใจ 

 ๖๕ เรืออากาศเอก  ณัฐวุฒิ  เอมหฤทัย 

 ๖๖ เรืออากาศเอก  ดํารงค  พันธธรรม 

 ๖๗ เรืออากาศเอก  ตระการ  ผาสุขดี 

 ๖๘ เรืออากาศเอก  ทรงศักด์ิ  แกนทาว 

 ๖๙ เรืออากาศเอก  ทักษิณ  จันทรศร 

 ๗๐ เรืออากาศเอก  ทูลเทพ  โกสลานนท 

 ๗๑ เรืออากาศเอก  เทพนิมิต  สิทธิศักด์ิ 

 ๗๒ เรืออากาศเอก  เทพพิทักษ  แทนแกว 

 ๗๓ เรืออากาศเอก  เทพฤทธิ์  กลิ่นย่ีสุน 

 ๗๔ เรืออากาศเอก  ธงรัฐ  รัตนวิชา 

 ๗๕ เรืออากาศเอก  ธนชาต  จินตนานนท 

 ๗๖ เรืออากาศเอก  ธนพงศ  กองศรีมา 

 ๗๗ เรืออากาศเอก  ธนพันธ  จันทรหอม 

 ๗๘ เรืออากาศเอก  ธนรัชต  คลายมณี 

 ๗๙ เรืออากาศเอก  ธนรัฐ  เนตรประภา 

 ๘๐ เรืออากาศเอก  ธนวัชร  ชูเมือง 

 ๘๑ เรืออากาศเอก  ธนวัต  ฤทธิ์ขํา 



 หนา   ๒๖ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๒ เรืออากาศเอก  ธนัญชัย  ปทมะโยธิน 

 ๘๓ เรืออากาศเอก  ธนากานต 

  ภูวนารถนุรักษ 

 ๘๔ เรืออากาศเอก  ธรณิศร 

  ดีประเสริฐวิทย 

 ๘๕ เรืออากาศเอก  ธรรวีร  ศรีนวล 

 ๘๖ เรืออากาศเอก  ธวัชชัย  นามวงศ 

 ๘๗ เรืออากาศเอก  ธวัชชัย  เรือนแกว 

 ๘๘ เรืออากาศเอก  ธีรพงษ  นวลนอย 

 ๘๙ เรืออากาศเอก  ธีรรัตน  ธรรมณี 

 ๙๐ เรืออากาศเอก  นคช  สุหราย 

 ๙๑ เรืออากาศเอก  นพดล  ไกรสิงหสม 

 ๙๒ เรืออากาศเอก  นพดล  บุญดวยลาน 

 ๙๓ เรืออากาศเอก  นรเดช  ภักดีวิจิตร 

 ๙๔ เรืออากาศเอก  นันทพล  สุริยวงศ 

 ๙๕ เรืออากาศเอก  นัยวิฑิต  กระแสร 

 ๙๖ เรืออากาศเอก  นิพิท  วิชัยดิษฐ 

 ๙๗ เรืออากาศเอก  นิภาส  ประเสริฐ 

 ๙๘ เรืออากาศเอก  นิรันดร  จันทรนวล 

 ๙๙ เรืออากาศเอก  นิวัฒน  นาเอก 

 ๑๐๐ เรืออากาศเอก  บดีพล  ถนอมกุลบุตร 

 ๑๐๑ เรืออากาศเอก  บพิตร  ศรีสําโรง 

 ๑๐๒ เรืออากาศเอก  บรรเจิด  เปรมจิตต 

 ๑๐๓ เรืออากาศเอก  บัณฑิต  คุมวานิช 

 ๑๐๔ เรืออากาศเอก  บัณฑิต  อักโข 

 ๑๐๕ เรืออากาศเอก  บํารุง  แสงเพลิง 

 ๑๐๖ เรืออากาศเอก  บุญชู  เจริญศิลป 

 ๑๐๗ เรืออากาศเอก  บุญเลิศ  นันทิกะ 

 ๑๐๘ เรืออากาศเอก  บุญเลิศ  เหนือสุข 

 ๑๐๙ เรืออากาศเอก  ประดิษฐ  ศรีจันทร 

 ๑๑๐ เรืออากาศเอก  ประทีป  ย้ิมประยูร 

 ๑๑๑ เรืออากาศเอก  ประภาส  บุณยกิจ 

 ๑๑๒ เรืออากาศเอก  ประยูร  สุขสะอาด 

 ๑๑๓ เรืออากาศเอก  ประสงค  สุวรรณรัตน 

 ๑๑๔ เรืออากาศเอก  ปรัชญา  อินทรพานิชย 

 ๑๑๕ เรืออากาศเอก  ปรีชา  คลองวาจา 

 ๑๑๖ เรืออากาศเอก  ปรีดา  ใจทน 

 ๑๑๗ เรืออากาศเอก  ปจจา  มุงสินธุ 

 ๑๑๘ เรืออากาศเอก  ปญญารักษ  ฤทธิรงค 

 ๑๑๙ เรืออากาศเอก  ปยะ  พลนาวี 

 ๑๒๐ เรืออากาศเอก  ผดุง  สุนาพันธ 

 ๑๒๑ เรืออากาศเอก  เผด็จศักด์ิ  ภูพานใบ 

 ๑๒๒ เรืออากาศเอก  พงศเทพ  พุกะนัดด 

 ๑๒๓ เรืออากาศเอก  พงศธร  บุษหมั่น 

 ๑๒๔ เรืออากาศเอก  พงศนรินทร 

  ก่ันเปยมแจม 

 ๑๒๕ เรืออากาศเอก  พงศบดินทร  ไสยจิตร 

 ๑๒๖ เรืออากาศเอก  พงษศักด์ิ  ชนะบาล 

 ๑๒๗ เรืออากาศเอก  พงษศักด์ิ  เพิ่มทรัพย 

 ๑๒๘ เรืออากาศเอก  พนธกร  แสงสุข 

 ๑๒๙ เรืออากาศเอก  พรชลิต  แกวนุย 

 ๑๓๐ เรืออากาศเอก  พรเทพ  ชัยสวัสด์ิ 



 หนา   ๒๗ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๓๑ เรืออากาศเอก  พฤทธิพงษ  เพชรมุณี 

 ๑๓๒ เรืออากาศเอก  พิชิต  โศภิษฐนนทกุล 

 ๑๓๓ เรืออากาศเอก  พิเชษฐ  ฉายะกูล 

 ๑๓๔ เรืออากาศเอก  พิสิฐ  เทพสุวรรณ 

 ๑๓๕ เรืออากาศเอก  พีรภัทร  เกศวยุธ 

 ๑๓๖ เรืออากาศเอก  ไพฑูรย  ภุมรินทร 

 ๑๓๗ เรืออากาศเอก  ไพโรจน  นูมหันต 

 ๑๓๘ เรืออากาศเอก  ไพโรจน  ภิโสรมย 

 ๑๓๙ เรืออากาศเอก  ไพลงาม  สานนท 

 ๑๔๐ เรืออากาศเอก  ไพวงษ  ศิริพันธุ 

 ๑๔๑ เรืออากาศเอก  ไพศาล  ฟองสมุทร 

 ๑๔๒ เรืออากาศเอก  ภควัต  สอิ้งทอง 

 ๑๔๓ เรืออากาศเอก  ภรศิษฐ  กลิ่นสุคนธ 

 ๑๔๔ เรืออากาศเอก  ภานุมาศ  เพงพินิจ 

 ๑๔๕ เรืออากาศเอก  ภูพิชญ  เฟองวรวงศ 

 ๑๔๖ เรืออากาศเอก  มงคล  จํานงคศรี 

 ๑๔๗ เรืออากาศเอก  มงคลชัย  เจริญสินธุ 

 ๑๔๘ เรืออากาศเอก  มนตรี  วงษสุด 

 ๑๔๙ เรืออากาศเอก  มนธร  เดนดวง 

 ๑๕๐ เรืออากาศเอก  มนัส  ทามี 

 ๑๕๑ เรืออากาศเอก  มนัส  บุญกวาง 

 ๑๕๒ เรืออากาศเอก  มนัส  สรอยจู 

 ๑๕๓ เรืออากาศเอก  มานพ  เชียงเงิน 

 ๑๕๔ เรืออากาศเอก  มานพ  รัมมะสินธุ 

 ๑๕๕ เรืออากาศเอก  มานพ  อิทธิวรากร 

 ๑๕๖ เรืออากาศเอก  มานะชัย  แจงหมื่นไวย 

 ๑๕๗ เรืออากาศเอก  มาโนช  เจริญเปลี่ยน 

 ๑๕๘ เรืออากาศเอก  ไมตรี  กัญชาญ 

 ๑๕๙ เรืออากาศเอก  ยงยศ  โรจชะยะ 

 ๑๖๐ เรืออากาศเอก  ยงยุทธ  ธัญญาภิรัตน 

 ๑๖๑ เรืออากาศเอก  ยงยุทธ  ลัทธปรีชา 

 ๑๖๒ เรืออากาศเอก  ยุวเทพ  ล้ิมละมัย 

 ๑๖๓ เรืออากาศเอก  รชา  เสือปา 

 ๑๖๔ เรืออากาศเอก  รณณรงค  อาริยะ 

 ๑๖๕ เรืออากาศเอก  รักษ  รักษงาร 

 ๑๖๖ เรืออากาศเอก  เรืองเดช  ขนาดนิด 

 ๑๖๗ เรืออากาศเอก  ลือศักด์ิ  กลมออน 

 ๑๖๘ เรืออากาศเอก  วชิรา  สุพรมมา 

 ๑๖๙ เรืออากาศเอก  วรชาติ  สัตยเลขา 

 ๑๗๐ เรืออากาศเอก  วรเทพ  แสวงดิลก 

 ๑๗๑ เรืออากาศเอก  วรุตม  วรินทราคม 

 ๑๗๒ เรืออากาศเอก  วศิน  จันทพัฒน 

 ๑๗๓ เรืออากาศเอก  วสันต  โกสิลารัตน 

 ๑๗๔ เรืออากาศเอก  วสันต  เมืองวงษ 

 ๑๗๕ เรืออากาศเอก  วสันตชาย 

  เลียงวงษสันต 

 ๑๗๖ เรืออากาศเอก  วันบูรพา  เสือดี 

 ๑๗๗ เรืออากาศเอก  วิชิต  วงศสายตา 

 ๑๗๘ เรืออากาศเอก  วิเชียร 

  อินทสังขขะนันท 

 ๑๗๙ เรืออากาศเอก  วิทยา  นาดร 

 ๑๘๐ เรืออากาศเอก  วิยกร  ทัศวร 



 หนา   ๒๘ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๘๑ เรืออากาศเอก  วิโรจน  จวงสันทัด 

 ๑๘๒ เรืออากาศเอก  วิสุทธิ์  เชื้อพันธุ 

 ๑๘๓ เรืออากาศเอก  วีรพงศ  คงไขศรี 

 ๑๘๔ เรืออากาศเอก  วีรพงศ  ทองนํา 

 ๑๘๕ เรืออากาศเอก  วีระพงษ 

  เกียรตินิติประวัติ 

 ๑๘๖ เรืออากาศเอก  วีระยุทธ  ปลั่งแสงมาศ 

 ๑๘๗ เรืออากาศเอก  เวคิน  เมฆคะ 

 ๑๘๘ เรืออากาศเอก  ศตวรรษ  ริมผดี 

 ๑๘๙ เรืออากาศเอก  ศรกัญจน 

  หมื่นประเสริฐ 

 ๑๙๐ เรืออากาศเอก  ศรายุทธ  ผิวศรี 

 ๑๙๑ เรืออากาศเอก  ศักดา  วัฒนธัญญการ 

 ๑๙๒ เรืออากาศเอก  ศุภณัฐ  คุมสวัสด์ิ 

 ๑๙๓ เรืออากาศเอก  สกุลรัตน  ศรียันต 

 ๑๙๔ เรืออากาศเอก  สถาพร  เรียงผา 

 ๑๙๕ เรืออากาศเอก  สนอง  กินร 

 ๑๙๖ เรืออากาศเอก  สนัท  ขุนทอง 

 ๑๙๗ เรืออากาศเอก  สมคิด  เดชสุภา 

 ๑๙๘ เรืออากาศเอก  สมคิด  สังขลาว 

 ๑๙๙ เรืออากาศเอก  สมชาติ  สุขนาม 

 ๒๐๐ เรืออากาศเอก  สมชาติ  โหตะรัตน 

 ๒๐๑ เรืออากาศเอก  สมชาย  ออนสันทัด 

 ๒๐๒ เรืออากาศเอก  สมดุล  สุนทรวัฒน 

 ๒๐๓ เรืออากาศเอก  สมพงษ  ศรีประเสริฐ 

 ๒๐๔ เรืออากาศเอก  สมพร  สาลีทอง 

 ๒๐๕ เรืออากาศเอก  สมโภช  พันธุเกตุ 

 ๒๐๖ เรืออากาศเอก  สมศักด์ิ  สมทานี 

 ๒๐๗ เรืออากาศเอก  สมัญญา 

  รังสิเสนา  ณ  อยุธยา 

 ๒๐๘ เรืออากาศเอก  สรรเสริญ  หมายสุข 

 ๒๐๙ เรืออากาศเอก  สรวิช  ออนทวม 

 ๒๑๐ เรืออากาศเอก  สวัสด์ิ  แจมสวาง 

 ๒๑๑ เรืออากาศเอก  สานิตย  ประวิตรวงศ 

 ๒๑๒ เรืออากาศเอก  สามสิงห  เสาทองหลาง 

 ๒๑๓ เรืออากาศเอก  สามารถ  วองทรงเจริญ 

 ๒๑๔ เรืออากาศเอก  สิทธิพร  เกิดรวม 

 ๒๑๕ เรืออากาศเอก  สิริบูลย  ดิษฐแยม 

 ๒๑๖ เรืออากาศเอก  สืบ  ชางใหญ 

 ๒๑๗ เรืออากาศเอก  สุชาติ  จันทรแดง 

 ๒๑๘ เรืออากาศเอก  สุชาติ  ออนไสว 

 ๒๑๙ เรืออากาศเอก  สุทิน  ดิษฐนอย 

 ๒๒๐ เรืออากาศเอก  สุพจน  เขียวบัว 

 ๒๒๑ เรืออากาศเอก  สุภาวิต  สิทธิปลื้ม 

 ๒๒๒ เรืออากาศเอก  สุเมธี  ศรีทรงราช 

 ๒๒๓ เรืออากาศเอก  สุรชัย  เชี่ยวชาญ 

 ๒๒๔ เรืออากาศเอก  สุรชัย  ศรีสงคราม 

 ๒๒๕ เรืออากาศเอก  สุรพงษ  วีระไวทยะ 

 ๒๒๖ เรืออากาศเอก  สุรพล  ไพศาลสุขะกุล 

 ๒๒๗ เรืออากาศเอก  สุรเศรษฐ  ดอนขวา 

 ๒๒๘ เรืออากาศเอก  เสกสรรค  แสงเรืองเอก 

 ๒๒๙ เรืออากาศเอก  เสริมศักด์ิ  ชิ้นขุนทด 



 หนา   ๒๙ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๓๐ เรืออากาศเอก  แสวง  อุดคําเที่ยง 

 ๒๓๑ เรืออากาศเอก  โสธร  แสงสวาง 

 ๒๓๒ เรืออากาศเอก  อดิศักด์ิ  นันทวิศาล 

 ๒๓๓ เรืออากาศเอก  อดิศักด์ิ  สิงหเสนี 

 ๒๓๔ เรืออากาศเอก  อธิปไตย  ขุนมธุรส 

 ๒๓๕ เรืออากาศเอก  อนุกูล  วงษเวียงจันทร 

 ๒๓๖ เรืออากาศเอก  อนุพงษ  เมธะพันธุ 

 ๒๓๗ เรืออากาศเอก  อนุรัตน 

  โรจนบุรานนท 

 ๒๓๘ เรืออากาศเอก  อนุวัฒน  บุญอราม 

 ๒๓๙ เรืออากาศเอก  อภิชาติ  ใจสะอาด 

 ๒๔๐ เรืออากาศเอก  อภิรัตน  ศรีอนันต 

 ๒๔๑ เรืออากาศเอก  อรรถพร  เอี่ยมจอย 

 ๒๔๒ เรืออากาศเอก  อรรถพล  ไชยชนะ 

 ๒๔๓ เรืออากาศเอก  อรรถวีร  โมกขมุล 

 ๒๔๔ เรืออากาศเอก  อัคคพร  อวมสําอางค 

 ๒๔๕ เรืออากาศเอก  อัครพัฒน  โพธิ์ศรีลาภ 

 ๒๔๖ เรืออากาศเอก  อาจณรงค  กองนิล 

 ๒๔๗ เรืออากาศเอก  อารุญ  พรมอินทร 

 ๒๔๘ เรืออากาศเอก  อํานวย  เกิดแกว 

 ๒๔๙ เรืออากาศเอก  อํานาจ  ปวงสุข 

 ๒๕๐ เรืออากาศเอก  อํานาจ  เภาทอง 

 ๒๕๑ เรืออากาศเอก  อิทธิพล  อิสริยภานันท 

 ๒๕๒ เรืออากาศเอก  อุดม  มาลินันท 

 ๒๕๓ เรืออากาศเอก  เอกชัย  กลาหาญ 

 ๒๕๔ เรืออากาศเอก  เอกประสิทธิ์  พรมทัณ 

 ๒๕๕ เรืออากาศเอกหญิง  กฤษณา 

  คูหาอุดมลาภ 

 ๒๕๖ เรืออากาศเอกหญิง  กันยา  สุภา 

 ๒๕๗ เรืออากาศเอกหญิง  จริยาพร  สิงหเสนี 

 ๒๕๘ เรืออากาศเอกหญิง  จันทรจะรา  ใจซ่ือ 

 ๒๕๙ เรืออากาศเอกหญิง  จิตรา 

  โรจนขจรนภาลัย 

 ๒๖๐ เรืออากาศเอกหญิง  ฉัตรวารินทร 

  ไชยยอง 

 ๒๖๑ เรืออากาศเอกหญิง  ชมพูนุช  กองสุข 

 ๒๖๒ เรืออากาศเอกหญิง  ณัฐธิชา  วราพุฒ 

 ๒๖๓ เรืออากาศเอกหญิง  ดรรชนีย  มูลแจม 

 ๒๖๔ เรืออากาศเอกหญิง  ทัศดาว  จันทรธานี 

 ๒๖๕ เรืออากาศเอกหญิง  ธันยชนก 

  เที่ยงมงคล 

 ๒๖๖ เรืออากาศเอกหญิง  ธิดารัตน  นวยชัย 

 ๒๖๗ เรืออากาศเอกหญิง  นงนุช 

  เฉลิมพจน 

 ๒๖๘ เรืออากาศเอกหญิง  นันทิกาญจน 

  บํารุงกิจ 

 ๒๖๙ เรืออากาศเอกหญิง  บุญมาภรณ 

  จันทรจีน 

 ๒๗๐ เรืออากาศเอกหญิง  ปยะวดี 

  พรหมประสิทธิ์ 

 ๒๗๑ เรืออากาศเอกหญิง  พนิดา  ดําเกิด 

 ๒๗๒ เรืออากาศเอกหญิง  เพ็ญจิตต  วีระเดช 



 หนา   ๓๐ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๗๓ เรืออากาศเอกหญิง  เฟองเฉลิม 

  ศรปะละ 

 ๒๗๔ เรืออากาศเอกหญิง  ภัทรพร  เซงกิ้ม 

 ๒๗๕ เรืออากาศเอกหญิง  มนญาดา 

  เปลี่ยนคง 

 ๒๗๖ เรืออากาศเอกหญิง  รจนา  ภาคเดียว 

 ๒๗๗ เรืออากาศเอกหญิง  รุงนภา 

  การรุงเจริญ 

 ๒๗๘ เรืออากาศเอกหญิง  ลักษขณา 

  พานิชสรรค 

 ๒๗๙ เรืออากาศเอกหญิง  วลิกา  จูมสูงเนิน 

 ๒๘๐ เรืออากาศเอกหญิง  วาสนา  สุขขันธี 

 ๒๘๑ เรืออากาศเอกหญิง  วิยดา 

  ติณชาติอารักษ 

 ๒๘๒ เรืออากาศเอกหญิง  ศราวัลย 

  แสงหิ่งหอย 

 ๒๘๓ เรืออากาศเอกหญิง  ศศิธร  รักษาณี 

 ๒๘๔ เรืออากาศเอกหญิง  ศิริพรรณ  ยะยอง 

 ๒๘๕ เรืออากาศเอกหญิง  ศิริวรรณ  เขมะกํา 

 ๒๘๖ เรืออากาศเอกหญิง  ศุสสอางคน 

  อุณหสูต 

 ๒๘๗ เรืออากาศเอกหญิง  สธนา  เสริมศรี 

 ๒๘๘ เรืออากาศเอกหญิง  สายสมร 

  ประยูรหาญ 

 ๒๘๙ เรืออากาศเอกหญิง  สาวิตรี 

  ทิพยอาสน 

 ๒๙๐ เรืออากาศเอกหญิง  สีไพร  บุญศรัทธา 

 ๒๙๑ เรืออากาศเอกหญิง  สุกัญญา  นิยมวัน 

 ๒๙๒ เรืออากาศเอกหญิง  สุภาพร 

  รมพยอม 

 ๒๙๓ เรืออากาศเอกหญิง  อโนชา  พรศิริรัตน 

 ๒๙๔ เรืออากาศเอกหญิง  อมรรัตน 

  แสนคํามูล 

 ๒๙๕ เรืออากาศเอกหญิง  อัจฉรา 

  สุจิณณานนท 

 ๒๙๖ เรืออากาศเอกหญิง  อัญชนา 

  พุทธสิมมา 

 ๒๙๗ เรืออากาศเอกหญิง  อิสริยา  เพ็ชราช 

 ๒๙๘ เรืออากาศเอกหญิง  อุบลรัตน 

  สิงหเสนี 

 ๒๙๙ เรืออากาศเอกหญิง  อุษณีย 

  สรอยเรืองศรี 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๑  ราย) 

 ๑ เรืออากาศโท  กมล  กิมพิทักษ 

 ๒ เรืออากาศโท  กิตติชัย  ชางเสนาะ 

 ๓ เรืออากาศโท  คงเดช  เนตรนี 

 ๔ เรืออากาศโท  เฉลิมชัย  ชํานาญยนต 

 ๕ เรืออากาศโท  เฉลิมพล  ปรีดารัตน 

 ๖ เรืออากาศโท  เดช  ศิริคุปต 

 ๗ เรืออากาศโท  ทิฆัมพร  ตันไสว 

 ๘ เรืออากาศโท  ธนพล  ราชฉวาง 



 หนา   ๓๑ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙ เรืออากาศโท  นิธินัย  รัตนพาณิชย 

 ๑๐ เรืออากาศโท  พงษศักด์ิ  นุตประพันธ 

 ๑๑ เรืออากาศโท  วิษณุ  โสภานิช 

 ๑๒ เรืออากาศโท  วุฒินันต  ชํานาญยนต 

 ๑๓ เรืออากาศโท  ศิริพงษ  ฉัตรดิษฐลักษณ 

 ๑๔ เรืออากาศโท  สมเกียรติ  นาคกระแสร 

 ๑๕ เรืออากาศโท  สายัณห  แตมคุณ 

 ๑๖ เรืออากาศโท  เอกชัย  จําปาปน 

 ๑๗ เรืออากาศโทหญิง  กัลยาณี  พูลทวี 

 ๑๘ เรืออากาศโทหญิง  จันทรธิดา  กลมพันธ 

 ๑๙ เรืออากาศโทหญิง  จิราภรณ  สินภักดี 

 ๒๐ เรืออากาศโทหญิง  จีราภรณ  จันทรอํารุง 

 ๒๑ เรืออากาศโทหญิง  ฐิติมา  แกวมะ 

 ๒๒ เรืออากาศโทหญิง  ทรรศนีย  ทรายขาว 

 ๒๓ เรืออากาศโทหญิง  ทิพวัลย  สิทธิเสือ 

 ๒๔ เรืออากาศโทหญิง  นันทนา  ทานาแซง 

 ๒๕ เรืออากาศโทหญิง  นันทนา  บางกุง 

 ๒๖ เรืออากาศโทหญิง  น้ําฝน  บัวเอี่ยม 

 ๒๗ เรืออากาศโทหญิง  นิภาพร  อิ่มพงษ 

 ๒๘ เรืออากาศโทหญิง  นุชลี  จันทรแยม 

 ๒๙ เรืออากาศโทหญิง  บุญเปลี่ยม  นวลสิงห 

 ๓๐ เรืออากาศโทหญิง  เบญจมาภรณ 

  เส่ือมผิว 

 ๓๑ เรืออากาศโทหญิง  เบญจวรรณ  ดมหอม 

 ๓๒ เรืออากาศโทหญิง  ปวีณา 

  รัตนไดเจริญสุข 

 ๓๓ เรืออากาศโทหญิง  ปยณัฐ  สวัสดี 

 ๓๔ เรืออากาศโทหญิง  พัชรี  ประจิตร 

 ๓๕ เรืออากาศโทหญิง  พัชรียา  พรรณะ 

 ๓๖ เรืออากาศโทหญิง  ภัทรมน  ทับสูงเนิน 

 ๓๗ เรืออากาศโทหญิง  ละอองดาว  ชุมธิ 

 ๓๘ เรืออากาศโทหญิง  วรรณิภา  อ่ําพูล 

 ๓๙ เรืออากาศโทหญิง  วรลักษณ  ไชยทองศรี 

 ๔๐ เรืออากาศโทหญิง  วิรงรอง 

  ทรงชัยพรรณา 

 ๔๑ เรืออากาศโทหญิง  ศิริกันยา  เทพหนู 

 ๔๒ เรืออากาศโทหญิง  ศิโรรัตน  มงคลหมู 

 ๔๓ เรืออากาศโทหญิง  สิริษร  คําวงสา 

 ๔๔ เรืออากาศโทหญิง  สุกานดา  โชคนัติ 

 ๔๕ เรืออากาศโทหญิง  สุนารี  แจมดวง 

 ๔๖ เรืออากาศโทหญิง  สุภาณี  เดชศิริ 

 ๔๗ เรืออากาศโทหญิง  สุมาลี  สายะนันท 

 ๔๘ เรืออากาศโทหญิง  หรรษา  เจริญทรัพย 

 ๔๙ เรืออากาศโทหญิง  อมรรัตน  คมคาย 

 ๕๐ เรืออากาศโทหญิง  อรวรรณ  รวมทวี 

 ๕๑ เรืออากาศโทหญิง  อรวรรณ  หวานใจ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๒๔  ราย) 

 ๑ พันจาอากาศเอก  กมล  เหมือดชัยภูมิ 

 ๒ พันจาอากาศเอก  กระจาง  อุนจิตติ 

 ๓ พันจาอากาศเอก  กระเศียร  รัตนโรม 

 ๔ พันจาอากาศเอก  กรีฑา  แกวทอง 



 หนา   ๓๒ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕ พันจาอากาศเอก  กฤษฎา  ธรรมบัวชา 

 ๖ พันจาอากาศเอก  กฤษณ  ปรางคแกว 

 ๗ พันจาอากาศเอก  กังวาล  ฤกษพิไชย 

 ๘ พันจาอากาศเอก  กันภัย  เทพประดิษฐ 

 ๙ พันจาอากาศเอก  กําจร  สังขแกว 

 ๑๐ พันจาอากาศเอก  กําธร  ไพศาลประสิทธิ์ 

 ๑๑ พันจาอากาศเอก  กิตติ  ประสงคสุข 

 ๑๒ พันจาอากาศเอก  กิตติชัย  เอี่ยมอิ่ม 

 ๑๓ พันจาอากาศเอก  กิติศักด์ิ  วนิชกุล 

 ๑๔ พันจาอากาศเอก  เก็บ  แจงบํารุง 

 ๑๕ พันจาอากาศเอก  เกรียงไกร  มาเนตร 

 ๑๖ พันจาอากาศเอก  เกรียงศักด์ิ 

  จันทรสุวรรณ 

 ๑๗ พันจาอากาศเอก  โกวิท  สงวนจินต 

 ๑๘ พันจาอากาศเอก  โกศล  ศรีละมูล 

 ๑๙ พันจาอากาศเอก  ขจรชัย  ปยะมาน 

 ๒๐ พันจาอากาศเอก  ขจรศักด์ิ  สวนศรี 

 ๒๑ พันจาอากาศเอก  คงคา  จัมปานันท 

 ๒๒ พันจาอากาศเอก  คํานึง  คนฉลาด 

 ๒๓ พันจาอากาศเอก  จเด็จ  พุทธรักษ 

 ๒๔ พันจาอากาศเอก  จรวย  แจมดวง 

 ๒๕ พันจาอากาศเอก  จรัญ  โทวัน 

 ๒๖ พันจาอากาศเอก  จรัญ  พุทธิสาร 

 ๒๗ พันจาอากาศเอก  จรัญ  วรรณรักษ 

 ๒๘ พันจาอากาศเอก  จรินทร  พอใจ 

 ๒๙ พันจาอากาศเอก  จเร  กลิ่นนอย 

 ๓๐ พันจาอากาศเอก  จเร  พูนเพียรงาม 

 ๓๑ พันจาอากาศเอก  จอม  ภูโตะยา 

 ๓๒ พันจาอากาศเอก  จะเด็ด  ประพันธพัฒน 

 ๓๓ พันจาอากาศเอก  จักรกฤษณ  กลั่นสกุล 

 ๓๔ พันจาอากาศเอก  จันทรเดช  สังสะโอภาส 

 ๓๕ พันจาอากาศเอก  จารุวัตร  กันโอภาส 

 ๓๖ พันจาอากาศเอก  จํานงค  โพธิ์ทอง 

 ๓๗ พันจาอากาศเอก  จํานงค  ศรีวัฒนะ 

 ๓๘ พันจาอากาศเอก  จําลอง  คํามวง 

 ๓๙ พันจาอากาศเอก  จิรวัฒน  ดินมวง 

 ๔๐ พันจาอากาศเอก  จิระศักด์ิ  เนียมพฤกษ 

 ๔๑ พันจาอากาศเอก  จีรศักด์ิ  เรืองศรี 

 ๔๒ พันจาอากาศเอก  จีระพันธ  โทธกานันท 

 ๔๓ พันจาอากาศเอก  จุมพล  บุญแกว 

 ๔๔ พันจาอากาศเอก  เจริญ  พงศพิริยะภาพย 

 ๔๕ พันจาอากาศเอก  เจริญจิต  ขาวเมืองนอย 

 ๔๖ พันจาอากาศเอก  เจริญทรัพย  ปญญาวิชัย 

 ๔๗ พันจาอากาศเอก  เจษฎา  โอฬารวิศิษฎ 

 ๔๘ พันจาอากาศเอก  เจียน  บุญอุน 

 ๔๙ พันจาอากาศเอก  ฉลอง  พอใจ 

 ๕๐ พันจาอากาศเอก  ฉํ่า  ธูปแกว 

 ๕๑ พันจาอากาศเอก  เฉลิม  คํามูล 

 ๕๒ พันจาอากาศเอก  เฉลิมชัย  กรัดศิริ 

 ๕๓ พันจาอากาศเอก  เฉลิมชัย  ขนบดี 

 ๕๔ พันจาอากาศเอก  เฉลิมพร  จํารูญ 

 ๕๕ พันจาอากาศเอก  เฉลิมพล  สุประดิษฐ 



 หนา   ๓๓ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๖ พันจาอากาศเอก  ชลอ  แจงกระมล 

 ๕๗ พันจาอากาศเอก  ชลอ  เมืองประชา 

 ๕๘ พันจาอากาศเอก  ชลิต  พันธุสวัสด์ิ 

 ๕๙ พันจาอากาศเอก  ชลิต  สุพัฒณสร 

 ๖๐ พันจาอากาศเอก  ชวลิต  ศรีกนก 

 ๖๑ พันจาอากาศเอก  ชัชชัย  ทิณเกิด 

 ๖๒ พันจาอากาศเอก  ชัชวาลย  จิตตหาญ 

 ๖๓ พันจาอากาศเอก  ชันษา  พิมศรี 

 ๖๔ พันจาอากาศเอก  ชัยโรจน  สุรัตพิพิธ 

 ๖๕ พันจาอากาศเอก  ชัยวัฒน  บุญประเสริฐ 

 ๖๖ พันจาอากาศเอก  ชัยวัฒน  ระนองไทย 

 ๖๗ พันจาอากาศเอก  ชัยวุฑฒ  อโขขํา 

 ๖๘ พันจาอากาศเอก  ชัยศรี  เงาศรี 

 ๖๙ พันจาอากาศเอก  ชัยศักด์ิ  สุวรรณเจริญ 

 ๗๐ พันจาอากาศเอก  ชาญชัย  ศุขเจริญ 

 ๗๑ พันจาอากาศเอก  ชาญณรงค  เจริญจิตต 

 ๗๒ พันจาอากาศเอก  ชาญณรงค 

  สุขประเสริฐ 

 ๗๓ พันจาอากาศเอก  ชาติชาย  ลองามลวน 

 ๗๔ พันจาอากาศเอก  ชํานาญ  ไชยหิรัญการ 

 ๗๕ พันจาอากาศเอก  ชํานาญ  นานวม 

 ๗๖ พันจาอากาศเอก  ชํานาญ  ปอมหิน 

 ๗๗ พันจาอากาศเอก  ชํานาญ  พงษพิมาย 

 ๗๘ พันจาอากาศเอก  ชําเลือง  ศรีดี 

 ๗๙ พันจาอากาศเอก  ชิดชัย  สุขสลักคํา 

 ๘๐ พันจาอากาศเอก  ชุมพล  พวงเขียว 

 ๘๑ พันจาอากาศเอก  ชูชัย  พุมพวงแกว 

 ๘๒ พันจาอากาศเอก  ชูศักด์ิ  โมพันดุง 

 ๘๓ พันจาอากาศเอก  ชูศักด์ิ  สุวรรณวงศ 

 ๘๔ พันจาอากาศเอก  ชูศกัด์ิ  สุวรรณวัฒน 

 ๘๕ พันจาอากาศเอก  เชาวลิต  จันทรทอง 

 ๘๖ พันจาอากาศเอก  เชิญ  หิรัญญะสิริ 

 ๘๗ พันจาอากาศเอก  ไชยฤกษ  เอี่ยมแสง 

 ๘๘ พันจาอากาศเอก  ไชยสิทธิ์  วิชิตะกุล 

 ๘๙ พันจาอากาศเอก  ฐิติดุลย  ธงชนก 

 ๙๐ พันจาอากาศเอก  ณรงค  เกียรติศิริ 

 ๙๑ พันจาอากาศเอก  ณรงค  เชื้อทอง 

 ๙๒ พันจาอากาศเอก  ณรงค  ทิมังกูร 

 ๙๓ พันจาอากาศเอก  ณรงค  บุญนฤธี 

 ๙๔ พันจาอากาศเอก  ณรงค 

  บุญยะวรรธนะ 

 ๙๕ พันจาอากาศเอก  ณรงคศักด์ิ  สุขเจริญ 

 ๙๖ พันจาอากาศเอก  ณัฐธนพล  สืบนุสรณ 

 ๙๗ พันจาอากาศเอก  ณัฐนิธิ  อิ่มสนั่น 

 ๙๘ พันจาอากาศเอก  ณัฐวัชร  สรรพทรัพย 

 ๙๙ พันจาอากาศเอก  ดํารง  ศรีตะลาลัย 

 ๑๐๐ พันจาอากาศเอก  ดํารงค  ชัชวาลย 

 ๑๐๑ พันจาอากาศเอก  ดํารงค  พวงทอง 

 ๑๐๒ พันจาอากาศเอก  ดิเรก  ชิงดวง 

 ๑๐๓ พันจาอากาศเอก  ดิษฐพงษ 

  สุจริตจันทร 

 ๑๐๔ พันจาอากาศเอก  เดชา  แนบนวล 



 หนา   ๓๔ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๕ พันจาอากาศเอก  ไตรวุธ  ฤทธิ์หิรัญ 

 ๑๐๖ พันจาอากาศเอก  ถวิล  พันจันทึก 

 ๑๐๗ พันจาอากาศเอก  ถาวร  วัฒนะสมศรี 

 ๑๐๘ พันจาอากาศเอก  ถุงเงิน  สุวรรณพิมพ 

 ๑๐๙ พันจาอากาศเอก  ทนงค  ไทยเอื้อ 

 ๑๑๐ พันจาอากาศเอก  ทนงศักด์ิ 

  พิทักษธนางกูร 

 ๑๑๑ พันจาอากาศเอก  ทรงวุฒิ  วิสารทนันท 

 ๑๑๒ พันจาอากาศเอก  ทวิท  อวนตะขบ 

 ๑๑๓ พันจาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ  เหลืองสอาด 

 ๑๑๔ พันจาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ  อยูฉาง 

 ๑๑๕ พันจาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ  อาจภิรมย 

 ๑๑๖ พันจาอากาศเอก  ทองพูล  ธงภักดี 

 ๑๑๗ พันจาอากาศเอก  ทับทิม  ทองสุข 

 ๑๑๘ พันจาอากาศเอก  ทํานอง  ศรีแสง 

 ๑๑๙ พันจาอากาศเอก  เทพพนม  อยูเสดียง 

 ๑๒๐ พันจาอากาศเอก  เทอดเกียรติ 

  อองเพ็ชร 

 ๑๒๑ พันจาอากาศเอก  ธงชัย  กิจเนตร 

 ๑๒๒ พันจาอากาศเอก  ธงชัย  พรหมมณี 

 ๑๒๓ พันจาอากาศเอก  ธงชัย  พันธุพุฒ 

 ๑๒๔ พันจาอากาศเอก  ธงรบ  เชาวเก 

 ๑๒๕ พันจาอากาศเอก  ธนพล  เชียงตัน 

 ๑๒๖ พันจาอากาศเอก  ธนรบ  มหาไชย 

 ๑๒๗ พันจาอากาศเอก  ธนัท  ณัทธพงศ 

 ๑๒๘ พันจาอากาศเอก  ธนิสร  สุรนิคม 

 ๑๒๙ พันจาอากาศเอก  ธนู  พึ่งฉ่ิง 

 ๑๓๐ พันจาอากาศเอก  ธรรมนูญ  สิงหคํา 

 ๑๓๑ พันจาอากาศเอก  ธรรมรงค  รัตนพาหุ 

 ๑๓๒ พันจาอากาศเอก  ธรรมรัตน 

  สังคศรีแกว 

 ๑๓๓ พันจาอากาศเอก  ธวัช  นาคเมือง 

 ๑๓๔ พันจาอากาศเอก  ธวัช  พัฒนะ 

 ๑๓๕ พันจาอากาศเอก  ธวัช  มวงมณี 

 ๑๓๖ พันจาอากาศเอก  ธวัช  ศรีสุภโชค 

 ๑๓๗ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  ธนะปลื้ม 

 ๑๓๘ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  นุชแพ 

 ๑๓๙ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  ลําดวน 

 ๑๔๐ พันจาอากาศเอก  ธาดา  สุภาพงษ 

 ๑๔๑ พันจาอากาศเอก  ธีรพงษ  กลิ่นบัวงาม 

 ๑๔๒ พันจาอากาศเอก  ธีรศักด์ิ  อิ่มเย็น 

 ๑๔๓ พันจาอากาศเอก  ธีระ  สายนิล 

 ๑๔๔ พันจาอากาศเอก  ธีระศักด์ิ 

  พิทักษพูลศิลป 

 ๑๔๕ พันจาอากาศเอก  เธียรนันท  พลฤทธิ์ 

 ๑๔๖ พันจาอากาศเอก  นคร  ภาพน้ํา 

 ๑๔๗ พันจาอากาศเอก  นคร  สุขสมกิจ 

 ๑๔๘ พันจาอากาศเอก  นคร  อภิญญานนท 

 ๑๔๙ พันจาอากาศเอก  นพดล  โพธิพันธุ 

 ๑๕๐ พันจาอากาศเอก  นพดล  เอี่ยมบริสุทธิ์ 

 ๑๕๑ พันจาอากาศเอก  นรินทร  บัวงาม 

 ๑๕๒ พันจาอากาศเอก  นรินทร  สุภธีระ 



 หนา   ๓๕ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๕๓ พันจาอากาศเอก  นเรศร  ประพันธ 

 ๑๕๔ พันจาอากาศเอก  นวพล  อัมรินทรรัตน 

 ๑๕๕ พันจาอากาศเอก  นวรัตน  แกวศรชัย 

 ๑๕๖ พันจาอากาศเอก  นักรบ  ภูขาว 

 ๑๕๗ พันจาอากาศเอก  นาคิน  แสงเขียว 

 ๑๕๘ พันจาอากาศเอก  นาวิน  วัฒนกูล 

 ๑๕๙ พันจาอากาศเอก  นิทัศน  งามดี 

 ๑๖๐ พันจาอากาศเอก  นิธิ  ตรีเนตร 

 ๑๖๑ พันจาอากาศเอก  นิพนธ 

  เจริญศัสตรารักษ 

 ๑๖๒ พันจาอากาศเอก  นิพนธ  อยูชู 

 ๑๖๓ พันจาอากาศเอก  นิยม  ชูชีพ 

 ๑๖๔ พันจาอากาศเอก  นิรัญ  คุมภัย 

 ๑๖๕ พันจาอากาศเอก  นิวัฒ  วงษอรุณ 

 ๑๖๖ พันจาอากาศเอก  นิวัฒน  ทองเงิน 

 ๑๖๗ พันจาอากาศเอก  นิวัฒน  วิโรรส 

 ๑๖๘ พันจาอากาศเอก  นิวัต  ทองย้ิม 

 ๑๖๙ พันจาอากาศเอก  บรรยง  จารุภูมิ 

 ๑๗๐ พันจาอากาศเอก  บริสุทธิ์ 

  สานสืบพันธุ 

 ๑๗๑ พันจาอากาศเอก  บัญชา  โพธิ์มูล 

 ๑๗๒ พันจาอากาศเอก  บํารุง 

  กาญจนะโยธิน 

 ๑๗๓ พันจาอากาศเอก  บุญชุม  รักษาใจ 

 ๑๗๔ พันจาอากาศเอก  บุญเชิด  ทับไทร 

 ๑๗๕ พันจาอากาศเอก  บุญโชติ  นฤคนธ 

 ๑๗๖ พันจาอากาศเอก  บุญยืน  เพาะปลูก 

 ๑๗๗ พันจาอากาศเอก  บุญรวม  เพ็งนรพัฒน 

 ๑๗๘ พันจาอากาศเอก  บุญลือ  ดวงทอง 

 ๑๗๙ พันจาอากาศเอก  บุญลือ  ภาคอัต 

 ๑๘๐ พันจาอากาศเอก  บุญเลิศ  โฉมงาม 

 ๑๘๑ พันจาอากาศเอก  บุญเลิศ  นาควารี 

 ๑๘๒ พันจาอากาศเอก  บุญเลิศ  สุวรรณ 

 ๑๘๓ พันจาอากาศเอก  บุญสง  งามสีขํา 

 ๑๘๔ พันจาอากาศเอก  บุญสง  ศุภกรรม 

 ๑๘๕ พันจาอากาศเอก  บุญสง  สาระพงษ 

 ๑๘๖ พันจาอากาศเอก  บุญเสริม  บุญเผือก 

 ๑๘๗ พันจาอากาศเอก  ประจบ  ทองลอย 

 ๑๘๘ พันจาอากาศเอก  ประจักษ  บุญเกิด 

 ๑๘๙ พันจาอากาศเอก  ประเชิญ  วัยวงษศักด์ิ 

 ๑๙๐ พันจาอากาศเอก  ประดิษฐ  ไกรศรี 

 ๑๙๑ พันจาอากาศเอก  ประดิษฐ  ล้ีลับ 

 ๑๙๒ พันจาอากาศเอก  ประทีป  กองศรี 

 ๑๙๓ พันจาอากาศเอก  ประทีป  ขันแสง 

 ๑๙๔ พันจาอากาศเอก  ประทีป 

  จันทรสุวรรณ 

 ๑๙๕ พันจาอากาศเอก  ประทีป  ศรีมงคล 

 ๑๙๖ พันจาอากาศเอก  ประเทือง  ไกรงามสม 

 ๑๙๗ พันจาอากาศเอก  ประพนธ 

  ศราภัยวานิช 

 ๑๙๘ พันจาอากาศเอก  ประพฤทธิ์ 

  ภูมิประพัทธ 



 หนา   ๓๖ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๙๙ พันจาอากาศเอก  ประพล  เจสระ 

 ๒๐๐ พันจาอากาศเอก  ประพัทธพงษ 

  คุมพงษ 

 ๒๐๑ พันจาอากาศเอก  ประพันธ  สีสดเขียว 

 ๒๐๒ พันจาอากาศเอก  ประพันธ  สุวรรณ 

 ๒๐๓ พันจาอากาศเอก  ประมวล  มีชัย 

 ๒๐๔ พันจาอากาศเอก  ประยง  พลรักเขตร 

 ๒๐๕ พันจาอากาศเอก  ประยุทธ 

  ไชยสงคราม 

 ๒๐๖ พันจาอากาศเอก  ประวัติ 

  พงษประภาพันธ 

 ๒๐๗ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์  เจือจันทึก 

 ๒๐๘ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์  ฉัตรหลวง 

 ๒๐๙ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์  พูลทรัพย 

 ๒๑๐ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์  ลําใย 

 ๒๑๑ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์ 

  สุวรรณมณี 

 ๒๑๒ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ  กองพงษ 

 ๒๑๓ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ  ทองบุญตา 

 ๒๑๔ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ  บิณฑโก 

 ๒๑๕ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ  วนวาล 

 ๒๑๖ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ  หนูแสง 

 ๒๑๗ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย  กุศลสราง 

 ๒๑๘ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย  ขันธชัย 

 ๒๑๙ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย  คงสุคนธ 

 ๒๒๐ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย  ทองงาม 

 ๒๒๑ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย 

  พรหมจรรย 

 ๒๒๒ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย 

  ภาคสัญไชย 

 ๒๒๓ พันจาอากาศเอก  ปรารถนา 

  บุญประสพ 

 ๒๒๔ พันจาอากาศเอก  ปริญญา  โถะสูงเนิน 

 ๒๒๕ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  กิจวรรณี 

 ๒๒๖ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  เกตุเขนย 

 ๒๒๗ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  โชติเชย 

 ๒๒๘ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  พระราช 

 ๒๒๙ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  เพ็ชรมีศรี 

 ๒๓๐ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  รักแดน 

 ๒๓๑ พันจาอากาศเอก  ปญญา 

  พรหมแสนจันทร 

 ๒๓๒ พันจาอากาศเอก  ปญญา  รอดเรือง 

 ๒๓๓ พันจาอากาศเอก  ปญญา  รับพรพระ 

 ๒๓๔ พันจาอากาศเอก  ปญญา  สุภาษา 

 ๒๓๕ พันจาอากาศเอก  ปญญา  แสงสุริยา 

 ๒๓๖ พันจาอากาศเอก  ปญญา  หอมสิทธุ 

 ๒๓๗ พันจาอากาศเอก  ปยะ  ทองมาลัย 

 ๒๓๘ พันจาอากาศเอก  ปยะ  สรรพกิจ 

 ๒๓๙ พันจาอากาศเอก  ผดุงพงษ  เบญจมณี 

 ๒๔๐ พันจาอากาศเอก  เผด็จ  ปานขวัญ 

 ๒๔๑ พันจาอากาศเอก  พงศธร 

  พิเชษฐไพบูลย 



 หนา   ๓๗ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๔๒ พันจาอากาศเอก  พงษพิทักษ 

  จับสงวน 

 ๒๔๓ พันจาอากาศเอก  พงษศักด์ิ  ทองพิลา 

 ๒๔๔ พันจาอากาศเอก  พงษศักด์ิ  ศิลามอม 

 ๒๔๕ พันจาอากาศเอก  พนม  อูทอง 

 ๒๔๖ พันจาอากาศเอก  พบ  สกลรักษ 

 ๒๔๗ พันจาอากาศเอก  พยนต  ฟกแฟง 

 ๒๔๘ พันจาอากาศเอก  พยุงศักด์ิ  สุภาพ 

 ๒๔๙ พันจาอากาศเอก  พรประเสริฐ 

  วงษศิลป 

 ๒๕๐ พันจาอากาศเอก  พรเลิศ  ทองทิพย 

 ๒๕๑ พันจาอากาศเอก  พล  จันทรตรง 

 ๒๕๒ พันจาอากาศเอก  พล  สุดย่ิง 

 ๒๕๓ พันจาอากาศเอก  พันธศักด์ิ  พันธเสน 

 ๒๕๔ พันจาอากาศเอก  พัลลภ  คงสุคนธ 

 ๒๕๕ พันจาอากาศเอก  พานิช  คําวรรณ 

 ๒๕๖ พันจาอากาศเอก  พายัพ  สีนวลอินทร 

 ๒๕๗ พันจาอากาศเอก  พิชัย  นิลดํา 

 ๒๕๘ พันจาอากาศเอก  พิเชฏฐ  จักรชูพันธ 

 ๒๕๙ พันจาอากาศเอก  พิเชฐ  มณฑาทิพย 

 ๒๖๐ พันจาอากาศเอก  พิเชษฐ 

  วิบูลยยานนท 

 ๒๖๑ พันจาอากาศเอก  พิทักษ  โพธิ์ไพบูลย 

 ๒๖๒ พันจาอากาศเอก  พิทักษ  อารมณดี 

 ๒๖๓ พันจาอากาศเอก  พิบูลย  ผลอําพันธุ 

 ๒๖๔ พันจาอากาศเอก  พิบูลย  สุขสอาด 

 ๒๖๕ พันจาอากาศเอก  พิริยะ  ไมเรียง 

 ๒๖๖ พันจาอากาศเอก  พิษณุ  สาฆอง 

 ๒๖๗ พันจาอากาศเอก  พิษณุศักด์ิ  ภาคอรรถ 

 ๒๖๘ พันจาอากาศเอก  พิสิฐ  ยะโสวงษ 

 ๒๖๙ พันจาอากาศเอก  พิสูจน  ทองระคนธ 

 ๒๗๐ พันจาอากาศเอก  พีระ  ตาระชีพ 

 ๒๗๑ พันจาอากาศเอก  พูลศักด์ิ  เฉยรอด 

 ๒๗๒ พันจาอากาศเอก  เพ็ญศักด์ิ 

  ศรีแสงออน 

 ๒๗๓ พันจาอากาศเอก  ไพฑูลย  สกุลศักด์ิ 

 ๒๗๔ พันจาอากาศเอก  ไพบูลย  ทองกร 

 ๒๗๕ พันจาอากาศเอก  ไพบูลย  เปยมกมล 

 ๒๗๖ พันจาอากาศเอก  ไพรัตน  เชื้อชาง 

 ๒๗๗ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน 

  พรรณสันฐาน 

 ๒๗๘ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน  อุปนิสากร 

 ๒๗๙ พันจาอากาศเอก  ไพศาล  กลับศรี 

 ๒๘๐ พันจาอากาศเอก  ไพศาล  นิลตานนท 

 ๒๘๑ พันจาอากาศเอก  ไพศาล  เนียมรักษา 

 ๒๘๒ พันจาอากาศเอก  ไพศาล  บุษสาย 

 ๒๘๓ พันจาอากาศเอก  ภราดา  หงษภักดี 

 ๒๘๔ พันจาอากาศเอก  ภิรมย  คิดชอบ 

 ๒๘๕ พันจาอากาศเอก  มนตรี  เพ็ชรดี 

 ๒๘๖ พันจาอากาศเอก  มนตรี  มวงมณี 

 ๒๘๗ พันจาอากาศเอก  มนตรี  ลาภหลาย 

 ๒๘๘ พันจาอากาศเอก  มนัส  ขมินทกูล 



 หนา   ๓๘ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๘๙ พันจาอากาศเอก  มนัส  คลายพงษ 

 ๒๙๐ พันจาอากาศเอก  มนัส  คุมหมู 

 ๒๙๑ พันจาอากาศเอก  มนัส  ทรัพยมาก 

 ๒๙๒ พันจาอากาศเอก  มนัส  เทียมทิพย 

 ๒๙๓ พันจาอากาศเอก  มนัส  รถมณี 

 ๒๙๔ พันจาอากาศเอก  มนัส  สงาเนตร 

 ๒๙๕ พันจาอากาศเอก  มนัส  สุขโสภี 

 ๒๙๖ พันจาอากาศเอก  มนู  สูนานนท 

 ๒๙๗ พันจาอากาศเอก  มนูญ  กาฬเนตร 

 ๒๙๘ พันจาอากาศเอก  มนูญ 

  วงศปนแกว 

 ๒๙๙ พันจาอากาศเอก  มนูญ  สถานสม 

 ๓๐๐ พันจาอากาศเอก  มโน  เจริญแนว 

 ๓๐๑ พันจาอากาศเอก  มังกร  พวงมะลิ 

 ๓๐๒ พันจาอากาศเอก  มานพ  รัตนติสรอย 

 ๓๐๓ พันจาอากาศเอก  มานพ  อยูดี 

 ๓๐๔ พันจาอากาศเอก  มานิตย  สุขประภา 

 ๓๐๕ พันจาอากาศเอก  มาโนช 

  โตสุวรรณถาวร 

 ๓๐๖ พันจาอากาศเอก  มาโนชญ  พหลยุทธ 

 ๓๐๗ พันจาอากาศเอก  เมธี  แขวงโสภา 

 ๓๐๘ พันจาอากาศเอก  ไมตรี  วิยะบุญ 

 ๓๐๙ พันจาอากาศเอก  ยรรยงค  บุญกอบ 

 ๓๑๐ พันจาอากาศเอก  ยรรยงค  สุทธา 

 ๓๑๑ พันจาอากาศเอก  ย่ิงศักด์ิ  กลารบ 

 ๓๑๒ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา  ฉายัษเฐียร 

 ๓๑๓ พันจาอากาศเอก  ยุทธพงษ 

  จิรพัตรไพรีพาย 

 ๓๑๔ พันจาอากาศเอก  ยุทธวิธี  มีสุขมาก 

 ๓๑๕ พันจาอากาศเอก  ระวี  จันทรวิจิตร 

 ๓๑๖ พันจาอากาศเอก  เรวัติ  ทัพสมิง 

 ๓๑๗ พันจาอากาศเอก  เรืองยศ  คงอุดร 

 ๓๑๘ พันจาอากาศเอก  โรมรันต  ดิษฐแสง 

 ๓๑๙ พันจาอากาศเอก  ลพชัย  มีแสงนิล 

 ๓๒๐ พันจาอากาศเอก  ลมุน  สอนเมือง 

 ๓๒๑ พันจาอากาศเอก  ลําภู  นุชสุข 

 ๓๒๒ พันจาอากาศเอก  เลี้ยง  ลาภถาวร 

 ๓๒๓ พันจาอากาศเอก  เลื่อน  ตุยสิมา 

 ๓๒๔ พันจาอากาศเอก  วรพจน  คําประชา 

 ๓๒๕ พันจาอากาศเอก  วรวิทย  พิพุฒ 

 ๓๒๖ พันจาอากาศเอก  วรวิทย  สมพงษ 

 ๓๒๗ พันจาอากาศเอก  วรวิทย  สุขมังสา 

 ๓๒๘ พันจาอากาศเอก  วรสันติ  เค่ียมทองคํา 

 ๓๒๙ พันจาอากาศเอก  วสันต  สุขณียุทธ 

 ๓๓๐ พันจาอากาศเอก  วสันต  หันตรา 

 ๓๓๑ พันจาอากาศเอก  วัฒนชัย  ปนแจง 

 ๓๓๒ พันจาอากาศเอก  วัฒนะ  ชมเสือ 

 ๓๓๓ พันจาอากาศเอก  วันชนะ  สารพัด 

 ๓๓๔ พันจาอากาศเอก  วันชัย  ฆองทอง 

 ๓๓๕ พันจาอากาศเอก  วันชัย  วุฒิศิลป 

 ๓๓๖ พันจาอากาศเอก  วันชัย  เสมเจริญ 

 ๓๓๗ พันจาอากาศเอก  วันชัย  อิ้วเจริญ 



 หนา   ๓๙ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๓๘ พันจาอากาศเอก  วันชาติ  บุญเลิศ 

 ๓๓๙ พันจาอากาศเอก  วันไชย  พูลเกษม 

 ๓๔๐ พันจาอากาศเอก  วัลลภ  วงษเพ็ชร 

 ๓๔๑ พันจาอากาศเอก  วาทิต  โมธุรัตน 

 ๓๔๒ พันจาอากาศเอก  วิจิตร  ศาสตรสงา 

 ๓๔๓ พันจาอากาศเอก  วิชัย  ย่ิงเจริญ 

 ๓๔๔ พันจาอากาศเอก  วิชัย  วิโรจนสกุล 

 ๓๔๕ พันจาอากาศเอก  วิชัย  สิงหารัตน 

 ๓๔๖ พันจาอากาศเอก  วิชิต  สุกาญจนะ 

 ๓๔๗ พันจาอากาศเอก  วิเชียร  พุทธา 

 ๓๔๘ พันจาอากาศเอก  วิเชียร  มิ่งโมฬี 

 ๓๔๙ พันจาอากาศเอก  วิฑูรย  วงษพิทักษ 

 ๓๕๐ พันจาอากาศเอก  วิทย  เพ็งสวาง 

 ๓๕๑ พันจาอากาศเอก  วิทยา  บางย่ีขัน 

 ๓๕๒ พันจาอากาศเอก  วิทยา  ผดุงใจ 

 ๓๕๓ พันจาอากาศเอก  วิทยา  อักษรดี 

 ๓๕๔ พันจาอากาศเอก  วินัย  บุญประเสริฐ 

 ๓๕๕ พันจาอากาศเอก  วินัย  ศรีสอาด 

 ๓๕๖ พันจาอากาศเอก  วินัย  ศีสังข 

 ๓๕๗ พันจาอากาศเอก  วินิจ  บูรณะกุล 

 ๓๕๘ พันจาอากาศเอก  วิรัช  บางนอย 

 ๓๕๙ พันจาอากาศเอก  วิรัตน  ไทยภักดี 

 ๓๖๐ พันจาอากาศเอก  วิรัตน  สรรพพันธ 

 ๓๖๑ พันจาอากาศเอก  วิริยะ  ภูโคกหวาย 

 ๓๖๒ พันจาอากาศเอก  วิรุฬห  ไตรวิเชียร 

 ๓๖๓ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  ธูปทอง 

 ๓๖๔ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  นอยมณี 

 ๓๖๕ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  ศรีโสภา 

 ๓๖๖ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  อยูยัง 

 ๓๖๗ พันจาอากาศเอก  วิศิษฐ  เหลื่อมนอก 

 ๓๖๘ พันจาอากาศเอก  วิษณุพงษ 

  เพชรกรรพุม 

 ๓๖๙ พันจาอากาศเอก  วิสิทธิ์  จําปาเงิน 

 ๓๗๐ พันจาอากาศเอก  วิสุทธิ์  พิศรูป 

 ๓๗๑ พันจาอากาศเอก  วิสูตร  ย้ิมแสงหยัด 

 ๓๗๒ พันจาอากาศเอก  วีระ  พิทักษพล 

 ๓๗๓ พันจาอากาศเอก  วีระ  สุขเรือน 

 ๓๗๔ พันจาอากาศเอก  วีระพงศ 

  รอยอินทรัตน 

 ๓๗๕ พันจาอากาศเอก  วีระวัฒน  เถาวชาลี 

 ๓๗๖ พันจาอากาศเอก  วีระศักด์ิ  เครงครัด 

 ๓๗๗ พันจาอากาศเอก  วีระศักด์ิ  เสฎฐสุวจะ 

 ๓๗๘ พันจาอากาศเอก  วุฒิ  หมีทอง 

 ๓๗๙ พันจาอากาศเอก  วุฒิชัย  จันทรเพชร 

 ๓๘๐ พันจาอากาศเอก  วุฒิชัย  พรหมประยูร 

 ๓๘๑ พันจาอากาศเอก  วุฒิชัย  พัฒนะศิลป 

 ๓๘๒ พันจาอากาศเอก  แวว  ศรีสมโภชน 

 ๓๘๓ พันจาอากาศเอก  ศักดา  ถีติปริวัตร 

 ๓๘๔ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิสิชล  มีโชค 

 ๓๘๕ พันจาอากาศเอก  ศักรินทร  ศิริภูธร 

 ๓๘๖ พันจาอากาศเอก  ศุภฤกษ  ใจใหญ 

 ๓๘๗ พันจาอากาศเอก  สกล  คําหวาน 



 หนา   ๔๐ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๘๘ พันจาอากาศเอก  สกล  จันทรินทร 

 ๓๘๙ พันจาอากาศเอก  สงวน  จันทรา 

 ๓๙๐ พันจาอากาศเอก  สงวน  สังขทอง 

 ๓๙๑ พันจาอากาศเอก  สงา  เทวัน 

 ๓๙๒ พันจาอากาศเอก  สถิตย  เกิดผล 

 ๓๙๓ พันจาอากาศเอก  สนธยา  รักชาติ 

 ๓๙๔ พันจาอากาศเอก  สนธิชัย  ศรีคชา 

 ๓๙๕ พันจาอากาศเอก  สนธิชัย 

  เสนะวีระกุล 

 ๓๙๖ พันจาอากาศเอก  สนอง  ศรีทองเทศ 

 ๓๙๗ พันจาอากาศเอก  สนั่น  อุปวัฒน 

 ๓๙๘ พันจาอากาศเอก  สนิท  พลแสน 

 ๓๙๙ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ  โกมล 

 ๔๐๐ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ 

  บุศยน้ําเพ็ชร 

 ๔๐๑ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ  พิมเสน 

 ๔๐๒ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ  แยมรุง 

 ๔๐๓ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ  ฤทธิ์อราม 

 ๔๐๔ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ  วิเศษเผา 

 ๔๐๕ พันจาอากาศเอก  สมควร  คําพราว 

 ๔๐๖ พันจาอากาศเอก  สมควร  เพิ่มเปยม 

 ๔๐๗ พันจาอากาศเอก  สมควร  ออนละมูล 

 ๔๐๘ พันจาอากาศเอก  สมคิด  สืบปรุ 

 ๔๐๙ พันจาอากาศเอก  สมคิด  เหมะ 

 ๔๑๐ พันจาอากาศเอก  สมเจนต  โทลา 

 ๔๑๑ พันจาอากาศเอก  สมใจ  คุณอนันต 

 ๔๑๒ พันจาอากาศเอก  สมชัย  เกษา 

 ๔๑๓ พันจาอากาศเอก  สมชัย  ฤทธิเดช 

 ๔๑๔ พันจาอากาศเอก  สมชัย  แสงสุวรรณ 

 ๔๑๕ พันจาอากาศเอก  สมชาติ  จตุพร 

 ๔๑๖ พันจาอากาศเอก  สมชาย  กองพรม 

 ๔๑๗ พันจาอากาศเอก  สมชาย  คณะฮวน 

 ๔๑๘ พันจาอากาศเอก  สมชาย  งามสอน 

 ๔๑๙ พันจาอากาศเอก  สมชาย  ชูชวย 

 ๔๒๐ พันจาอากาศเอก  สมชาย  ต้ังจรูญ 

 ๔๒๑ พันจาอากาศเอก  สมชาย  โสภา 

 ๔๒๒ พันจาอากาศเอก  สมชาย  หอมชิต 

 ๔๒๓ พันจาอากาศเอก  สมเดช  โชติมงคล 

 ๔๒๔ พันจาอากาศเอก  สมเดช 

  ธนาบูรณ 

 ๔๒๕ พันจาอากาศเอก  สมทบ  พิเดช 

 ๔๒๖ พันจาอากาศเอก  สมทรง  กิจสืบ 

 ๔๒๗ พันจาอากาศเอก  สมนึก  เจริญเตีย 

 ๔๒๘ พันจาอากาศเอก  สมนึก  ใจชู 

 ๔๒๙ พันจาอากาศเอก  สมนึก  เที่ยงแท 

 ๔๓๐ พันจาอากาศเอก  สมนึก  นุชนารถ 

 ๔๓๑ พันจาอากาศเอก  สมบัติ  หะสิตะ 

 ๔๓๒ พันจาอากาศเอก  สมบุญ  ขันสุข 

 ๔๓๓ พันจาอากาศเอก  สมบูรณ  จําปาวัน 

 ๔๓๔ พันจาอากาศเอก  สมบูรณ 

  พรรณสวัสด์ิ 

 ๔๓๕ พันจาอากาศเอก  สมบูรณ  ศรีเฟอง 



 หนา   ๔๑ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๓๖ พันจาอากาศเอก  สมบูรณ 

  สุขประเสริฐ 

 ๔๓๗ พันจาอากาศเอก  สมบูรณ  หลักรอด 

 ๔๓๘ พันจาอากาศเอก  สมปอง  แพงสุข 

 ๔๓๙ พันจาอากาศเอก  สมพงษ  เกิดศิลป 

 ๔๔๐ พันจาอากาศเอก  สมพงษ 

  บุญประสิทธิ์ 

 ๔๔๑ พันจาอากาศเอก  สมพงษ 

  พันธประทุม 

 ๔๔๒ พันจาอากาศเอก  สมพงษ  โพธิ์ทอง 

 ๔๔๓ พันจาอากาศเอก  สมพงษ  รักพรม 

 ๔๔๔ พันจาอากาศเอก  สมพงษ  โสมนัส 

 ๔๔๕ พันจาอากาศเอก  สมพร  จรโคกกรวด 

 ๔๔๖ พันจาอากาศเอก  สมพร  สงเปลื่อง 

 ๔๔๗ พันจาอากาศเอก  สมพิศ 

  อินทรกับจันทร 

 ๔๔๘ พันจาอากาศเอก  สมภพ  มุขประดับ 

 ๔๔๙ พันจาอากาศเอก  สมโภชน  เตาบํารุง 

 ๔๕๐ พันจาอากาศเอก  สมยศ  แสงใยมณี 

 ๔๕๑ พันจาอากาศเอก  สมร  ชางเกตุ 

 ๔๕๒ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  จันทรโชติ 

 ๔๕๓ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  บัวเผื่อน 

 ๔๕๔ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  บุญสม 

 ๔๕๕ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  พงษเจริญ 

 ๔๕๖ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  พรหมดา 

 ๔๕๗ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  พูลเกษ 

 ๔๕๘ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ 

  มาศศิริทรัพย 

 ๔๕๙ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  ใยลา 

 ๔๖๐ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  ล้ิมเฉลิม 

 ๔๖๑ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  วิศววิสุทธิ์ 

 ๔๖๒ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  เวียงจันทร 

 ๔๖๓ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  ศรีชัย 

 ๔๖๔ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  สิทธิกุล 

 ๔๖๕ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  สุทธิบูรณ 

 ๔๖๖ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ 

  หมายเหนี่ยวกลาง 

 ๔๖๗ พันจาอากาศเอก  สมหมาย  มงคลฉัตร 

 ๔๖๘ พันจาอากาศเอก  สมัย  ปานเสียง 

 ๔๖๙ พันจาอากาศเอก  สมาน  อยูสวัสด์ิ 

 ๔๗๐ พันจาอากาศเอก  สรรค  ชื่นพันธ 

 ๔๗๑ พันจาอากาศเอก  สรรค  บุญมั่น 

 ๔๗๒ พันจาอากาศเอก  สรวุธ  ทัศพร 

 ๔๗๓ พันจาอากาศเอก  สรศักด์ิ  ยินดีงาม 

 ๔๗๔ พันจาอากาศเอก  สฤษด์ิ  จุลละทรัพย 

 ๔๗๕ พันจาอากาศเอก  สวรรค  แสวงสุข 

 ๔๗๖ พันจาอากาศเอก  สวาท  จันทรหอม 

 ๔๗๗ พันจาอากาศเอก  สหไท  ตันสุวรรณ 

 ๔๗๘ พันจาอากาศเอก  สหัสชัย  อินธํารงค 

 ๔๗๙ พันจาอากาศเอก  สัญญา  หงษเผือก 

 ๔๘๐ พันจาอากาศเอก  สัญญา  อภัยภูเบศร 

 ๔๘๑ พันจาอากาศเอก  สัญญา  อานุภาพ 



 หนา   ๔๒ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๘๒ พันจาอากาศเอก  สันต  บุญรอด 

 ๔๘๓ พันจาอากาศเอก  สันติ  ศรีคุณ 

 ๔๘๔ พันจาอากาศเอก  สัมฤทธิ์  ปกปอง 

 ๔๘๕ พันจาอากาศเอก  สัมฤทธิ์  หนองพงษ 

 ๔๘๖ พันจาอากาศเอก  สากล  เจริญศักด์ิ 

 ๔๘๗ พันจาอากาศเอก  สากล  วงษบุบผา 

 ๔๘๘ พันจาอากาศเอก  สาคร  ปลั่งศรี 

 ๔๘๙ พันจาอากาศเอก  สาคร  ยาชัย 

 ๔๙๐ พันจาอากาศเอก  สาคร  วัดละเอียด 

 ๔๙๑ พันจาอากาศเอก  สานนท  ต้ังตระกูล 

 ๔๙๒ พันจาอากาศเอก  สานิต  เจริญสมบัติ 

 ๔๙๓ พันจาอากาศเอก  สามารถ 

  จันทรประสิทธิ์ 

 ๔๙๔ พันจาอากาศเอก  สามารถ  สากลาหาญ 

 ๔๙๕ พันจาอากาศเอก  สามารถ  อินทวงษ 

 ๔๙๖ พันจาอากาศเอก  สายชล  บัวเผื่อน 

 ๔๙๗ พันจาอากาศเอก  สายัณห  ทรัพยมา 

 ๔๙๘ พันจาอากาศเอก  สาโรจน  สัมมาพล 

 ๔๙๙ พันจาอากาศเอก  สาโรช  กําไลนาค 

 ๕๐๐ พันจาอากาศเอก  สําเริง  โชติวรรณ 

 ๕๐๑ พันจาอากาศเอก  สําอางค  สิงหราช 

 ๕๐๒ พันจาอากาศเอก  สิทธิชัย  ทัพศาสตร 

 ๕๐๓ พันจาอากาศเอก  สิทธิชัย  ภูมั่ง 

 ๕๐๔ พันจาอากาศเอก  สิทธิภูมิ  สาลีเขตต 

 ๕๐๕ พันจาอากาศเอก  สิทธิวัฒน  วงษชุน 

 ๕๐๖ พันจาอากาศเอก  สิทธิสุข  ศรีวิไล 

 ๕๐๗ พันจาอากาศเอก  สิริพงษ  วงษสกุล 

 ๕๐๘ พันจาอากาศเอก  สุขะชัย  รุกขะวัฒน 

 ๕๐๙ พันจาอากาศเอก  สุจินต  จูจาย 

 ๕๑๐ พันจาอากาศเอก  สุชาติ 

  ประชากิตติกุล 

 ๕๑๑ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  เอี่ยมโอภาส 

 ๕๑๒ พันจาอากาศเอก  สุชิน  ปนสังข 

 ๕๑๓ พันจาอากาศเอก  สุชิน  ย่ีภู 

 ๕๑๔ พันจาอากาศเอก  สุชิน  ลําใยผล 

 ๕๑๕ พันจาอากาศเอก  สุทธินันท  ฤทธิ์เดช 

 ๕๑๖ พันจาอากาศเอก  สุทัศน  ตามประทีป 

 ๕๑๗ พันจาอากาศเอก  สุทัศน  เปลินเสวี 

 ๕๑๘ พันจาอากาศเอก  สุทิน  อุดมเดช 

 ๕๑๙ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  โพธิ์ศรี 

 ๕๒๐ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  เสียงดี 

 ๕๒๑ พันจาอากาศเอก  สุนทร  คลายสี 

 ๕๒๒ พันจาอากาศเอก  สุนทร  ไชยเสนา 

 ๕๒๓ พันจาอากาศเอก  สุนันท  ออนสมจิตร 

 ๕๒๔ พันจาอากาศเอก  สุบิน  ตะสิทธิ์ 

 ๕๒๕ พันจาอากาศเอก  สุพจน  โตะสุวรรณ 

 ๕๒๖ พันจาอากาศเอก  สุพจน  แสงสวาง 

 ๕๒๗ พันจาอากาศเอก  สุพจน  หิรัญญัตฐิติ 

 ๕๒๘ พันจาอากาศเอก  สุพัฒน  เกษมทะเล 

 ๕๒๙ พันจาอากาศเอก  สุพิศ  มีอยูเต็ม 

 ๕๓๐ พันจาอากาศเอก  สุรกิจ  เขียนนุกูล 

 ๕๓๑ พันจาอากาศเอก  สุรชัย  ตันทา 



 หนา   ๔๓ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๓๒ พันจาอากาศเอก  สุรชัย  เสริมสุข 

 ๕๓๓ พันจาอากาศเอก  สุรเดช  เฉลยทิพย 

 ๕๓๔ พันจาอากาศเอก  สุรเดช  มณฑา 

 ๕๓๕ พันจาอากาศเอก  สุรเดช  สวางวงศ 

 ๕๓๖ พันจาอากาศเอก  สุรเดช  หอมหวล 

 ๕๓๗ พันจาอากาศเอก  สุรทัศน  ภูรุง 

 ๕๓๘ พันจาอากาศเอก  สุรพงษ  ปานใจ 

 ๕๓๙ พันจาอากาศเอก  สุรพล  มณฑา 

 ๕๔๐ พันจาอากาศเอก  สุรพล  ศิริทรัพย 

 ๕๔๑ พันจาอากาศเอก  สุรพันธ  พันธแจม 

 ๕๔๒ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  คงเจริญ 

 ๕๔๓ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  ทองงามขํา 

 ๕๔๔ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  ผองปญญา 

 ๕๔๕ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  แยมกลีบ 

 ๕๔๖ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  ออนนอม 

 ๕๔๗ พันจาอากาศเอก  สุรินทร  ปนเคลือบ 

 ๕๔๘ พันจาอากาศเอก  สุรินทร  แสงทอง 

 ๕๔๙ พันจาอากาศเอก  สุรินทร  อุปริรัตน 

 ๕๕๐ พันจาอากาศเอก  สุริยัน  ทัดเทียม 

 ๕๕๑ พันจาอากาศเอก  สุวรรณ  เปลี่ยนศรี 

 ๕๕๒ พันจาอากาศเอก  สุวรรณ  เรืองขยัน 

 ๕๕๓ พันจาอากาศเอก  สุวัตร  แกวสวาง 

 ๕๕๔ พันจาอากาศเอก  สุวิทย  จันทสีร 

 ๕๕๕ พันจาอากาศเอก  สุวิทย  หุนกลัด 

 ๕๕๖ พันจาอากาศเอก  เสนห  คําออน 

 ๕๕๗ พันจาอากาศเอก  เสนห  สุขไพบูลย 

 ๕๕๘ พันจาอากาศเอก  เสนห  อนโต 

 ๕๕๙ พันจาอากาศเอก  เสนาะ  งามเลิศ 

 ๕๖๐ พันจาอากาศเอก  เสมอ  นาคประสิทธิ์ 

 ๕๖๑ พันจาอากาศเอก  เสริมสิทธิ์  เทียนขาว 

 ๕๖๒ พันจาอากาศเอก  เสรี  นิลสังข 

 ๕๖๓ พันจาอากาศเอก  เสวย  ชัยแสน 

 ๕๖๔ พันจาอากาศเอก  แสง  ชูแกว 

 ๕๖๕ พันจาอากาศเอก  โสภณ  บางนิ่มนอย 

 ๕๖๖ พันจาอากาศเอก  โสภัณฑ 

  อภิวัฒนอําไพกุล 

 ๕๖๗ พันจาอากาศเอก  โอภาส  สิงหชัย 

 ๕๖๘ พันจาอากาศเอก  ไสว  เภรีศัพท 

 ๕๖๙ พันจาอากาศเอก  ไสว  สอนสะอาด 

 ๕๗๐ พันจาอากาศเอก  หิรัญ  หันจรัส 

 ๕๗๑ พันจาอากาศเอก  แหลมทอง  ทองเจิม 

 ๕๗๒ พันจาอากาศเอก  องอาจ  หวังอารีย 

 ๕๗๓ พันจาอากาศเอก  อโณทัย  ศิริโรจน 

 ๕๗๔ พันจาอากาศเอก  อดีต  เรืองโรจน 

 ๕๗๕ พันจาอากาศเอก  อนันต  สถานทรัพย 

 ๕๗๖ พันจาอากาศเอก  อนันต 

  สําราญศาสตร 

 ๕๗๗ พันจาอากาศเอก  อนุศักด์ิ 

  ดิษยวรรธนะ 

 ๕๗๘ พันจาอากาศเอก  อนุสรณ  ธรรมนิยม 

 ๕๗๙ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ  ล้ิมทุติเนตร 

 ๕๘๐ พันจาอากาศเอก  อมร  พูนผล 



 หนา   ๔๔ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๘๑ พันจาอากาศเอก  อรรควัชญ 

  บุญฉลวย 

 ๕๘๒ พันจาอากาศเอก  อราม  เล็กสาริกา 

 ๕๘๓ พันจาอากาศเอก  อริยะ  ยอดปรางค 

 ๕๘๔ พันจาอากาศเอก  อรุณ  ทองคํา 

 ๕๘๕ พันจาอากาศเอก  อาดูน  นาคเปลื้อง 

 ๕๘๖ พันจาอากาศเอก  อาทรณ  ศรีทอง 

 ๕๘๗ พันจาอากาศเอก  อาทิตย  บํารุงศักด์ิ 

 ๕๘๘ พันจาอากาศเอก  อํานวย 

  ประชุมทรัพย 

 ๕๘๙ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  สายทอง 

 ๕๙๐ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  สํารวลร่ืน 

 ๕๙๑ พันจาอากาศเอก  อํานาจสถิตย 

  พันธุสุมา 

 ๕๙๒ พันจาอากาศเอก  อําพร  อวมนะ 

 ๕๙๓ พันจาอากาศเอก  อิทธิพล  ศรีดารอด 

 ๕๙๔ พันจาอากาศเอก  อุดม  สุขประเสริฐ 

 ๕๙๕ พันจาอากาศเอก  อุดม  สุโข 

 ๕๙๖ พันจาอากาศเอก  อุดมวุฒิ  มียอด 

 ๕๙๗ พันจาอากาศเอก  อุทัย  เทพบุตร 

 ๕๙๘ พันจาอากาศเอก  อุทัย  อารีราษฎร 

 ๕๙๙ พันจาอากาศเอก  อุทิศ  นิลลอม 

 ๖๐๐ พันจาอากาศเอก  อุเทน  ตันแกว 

 ๖๐๑ พันจาอากาศเอก  อุบล  มูลปดตา 

 ๖๐๒ พันจาอากาศเอก  เอกภักด์ิ  ปอนอย 

 ๖๐๓ พันจาอากาศเอก  เอนก  การลักษณี 

 ๖๐๔ พันจาอากาศเอก  เอนก  ชูเดช 

 ๖๐๕ พันจาอากาศเอก  โอภาส 

  เพชรสัมฤทธิ์ 

 ๖๐๖ พันจาอากาศเอกหญิง  ทัศนีย 

  นอยเจริญ 

 ๖๐๗ พันจาอากาศเอกหญิง  ทิพวรรณ 

  ชิตสุภาพ 

 ๖๐๘ พันจาอากาศเอกหญิง  นิภา  บํารุงเวช 

 ๖๐๙ พันจาอากาศเอกหญิง  บุษรา 

  กลั่นครูวัฒน 

 ๖๑๐ พันจาอากาศเอกหญิง  พรรณประไพ 

  เผือกทอง 

 ๖๑๑ พันจาอากาศเอกหญิง  พรรณศิริ 

  แสงเงิน 

 ๖๑๒ พันจาอากาศเอกหญิง  เพ็ญศรี  สุรเวช 

 ๖๑๓ พันจาอากาศเอกหญิง  มาลี  กรีพัฒน 

 ๖๑๔ พันจาอากาศเอกหญิง  ยุพิน  ไพทักศรี 

 ๖๑๕ พันจาอากาศเอกหญิง  รังสิมา 

  สุวรรณนิตย 

 ๖๑๖ พันจาอากาศเอกหญิง  รัชนี 

  จันทรสุวรรณ 

 ๖๑๗ พันจาอากาศเอกหญิง  รําไพพรรณ 

  ศาลาทอง 

 ๖๑๘ พันจาอากาศเอกหญิง  ศุภรางค 

  บุญชูวงศ 

 ๖๑๙ พันจาอากาศเอกหญิง  สมคิด  อิศรัตน 



 หนา   ๔๕ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๒๐ พันจาอากาศเอกหญิง  สมสุข 

  ธรรมสุวรรณ 

 ๖๒๑ พันจาอากาศเอกหญิง  สุกัญญา 

  ตายกระทึก 

 ๖๒๒ พันจาอากาศเอกหญิง  สุกัญญา  พัศดุ 

 ๖๒๓ พันจาอากาศเอกหญิง  อรพินธ 

  ภูโทสนธิ์ 

 ๖๒๔ พันจาอากาศเอกหญิง  อรุณี  ถีระแกว 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๐๖  ราย) 

 ๑ เรืออากาศตรี  กฤติเดช  แกวพีรสกุล 

 ๒ เรืออากาศตรี  กฤษฎา  พงศภัทรายุทธ 

 ๓ เรืออากาศตรี  กฤษฎากร  กานสันเทียะ 

 ๔ เรืออากาศตรี  กฤษณา  ชูทรัพย 

 ๕ เรืออากาศตรี  กษิดิฐษ  อิสสารักษ 

 ๖ เรืออากาศตรี  กอเกียรติ 

  กาญจโนปถัมภ 

 ๗ เรืออากาศตรี  กาหลง  ตายเทศ 

 ๘ เรืออากาศตรี  กิตติวัฒน  แสงสุริโยทัย 

 ๙ เรืออากาศตรี  กิตติศักด์ิ  ไชยโชติ 

 ๑๐ เรืออากาศตรี  กุลเชฏฐ  ถนอมศักด์ิ 

 ๑๑ เรืออากาศตรี  เกง  โพนสุวรรณ 

 ๑๒ เรืออากาศตรี  แกว  กันพรอม 

 ๑๓ เรืออากาศตรี  ไกรสิงห  บํารุงศิลป 

 ๑๔ เรืออากาศตรี  ขจรศักด์ิ  มีนสิริวัฒนา 

 ๑๕ เรืออากาศตรี  ขันชัย  ศรีไพโรจน 

 ๑๖ เรืออากาศตรี  จง  กลับสี 

 ๑๗ เรืออากาศตรี  จํานงค  ศรีกระจาง 

 ๑๘ เรืออากาศตรี  จําลอง  คงชาติ 

 ๑๙ เรืออากาศตรี  จําลอง  สุขสละ 

 ๒๐ เรืออากาศตรี  เจตน  บุญศรัทธา 

 ๒๑ เรืออากาศตรี  เจน  ฮวดมัย 

 ๒๒ เรืออากาศตรี  เจริญศักด์ิ  บุญดี 

 ๒๓ เรืออากาศตรี  ฉลาด  พิมพะนิตย 

 ๒๔ เรืออากาศตรี  เฉียบ  พิมพเสน 

 ๒๕ เรืออากาศตรี  ชลอ  แสงสีนิล 

 ๒๖ เรืออากาศตรี  ชวลิต  กันจุล 

 ๒๗ เรืออากาศตรี  ชอบ  มานาม 

 ๒๘ เรืออากาศตรี  ชัยรัตน  เอี่ยมระหงษ 

 ๒๙ เรืออากาศตรี  ชาญชัย  พันธประดิษฐ 

 ๓๐ เรืออากาศตรี  ชาญชัย  เรือโปะ 

 ๓๑ เรืออากาศตรี  ชาญปกรณ  เปาทอง 

 ๓๒ เรืออากาศตรี  ชาญยุทธ  วงษสวรรค 

 ๓๓ เรืออากาศตรี  ชิณวร  ภารักคิด 

 ๓๔ เรืออากาศตรี  ชูศักด์ิ  รัตนพานิช 

 ๓๕ เรืออากาศตรี  ชูศักด์ิ  ศรีพล 

 ๓๖ เรืออากาศตรี  เชาวลิต  บุญประเสริฐ 

 ๓๗ เรืออากาศตรี  เชิด  ชมโคกกรวด 

 ๓๘ เรืออากาศตรี  ฐาปนัทร  พิมพเปย 

 ๓๙ เรืออากาศตรี  ณรงคเดช  เกตุศีระ 

 ๔๐ เรืออากาศตรี  ณรงคเวทย  จันทรโท 

 ๔๑ เรืออากาศตรี  ณรงคศักด์ิ  ปนมณี 



 หนา   ๔๖ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๒ เรืออากาศตรี  ณรมย  มณีวงศ 

 ๔๓ เรืออากาศตรี  ณัฏฐพร  นาควะรี 

 ๔๔ เรืออากาศตรี  ดํารง  สุขขี 

 ๔๕ เรืออากาศตรี  ดํารงค  อินทรเอม 

 ๔๖ เรืออากาศตรี  ดิเรก  เทือกแถว 

 ๔๗ เรืออากาศตรี  ดิเรก  แยมสาหราย 

 ๔๘ เรืออากาศตรี  เดชณรงค  พลัดไพร 

 ๔๙ เรืออากาศตรี  เดชาวุฒิ  มานะกุล 

 ๕๐ เรืออากาศตรี  เดิมพร  แสนทวีสุข 

 ๕๑ เรืออากาศตรี  ถนอม  วิริยะสุมล 

 ๕๒ เรืออากาศตรี  ถาวร  สารสวาง 

 ๕๓ เรืออากาศตรี  ทนงศักด์ิ  จินาพันธุ 

 ๕๔ เรืออากาศตรี  ทรงพล  เทศประทีป 

 ๕๕ เรืออากาศตรี  ทวี  บุญมี 

 ๕๖ เรืออากาศตรี  ทวีรัตน  ศรีษะสุวรรณ 

 ๕๗ เรืออากาศตรี  ทองใบ  ย่ังยืน 

 ๕๘ เรืออากาศตรี  ทองรัตน  ผุยพรม 

 ๕๙ เรืออากาศตรี  ทองสุข  มอญทวี 

 ๖๐ เรืออากาศตรี  เทียนชัย  หลีประสิทธิ์ 

 ๖๑ เรืออากาศตรี  ไทยวัฒน  คงประเสริฐ 

 ๖๒ เรืออากาศตรี  ธนาคร  สุขประเสริฐ 

 ๖๓ เรืออากาศตรี  ธานินทร  อินทรการทุม 

 ๖๔ เรืออากาศตรี  ธานี  เมฆลอย 

 ๖๕ เรืออากาศตรี  ธารา  มากสมบูรณ 

 ๖๖ เรืออากาศตรี  ธีระ  พราโนต 

 ๖๗ เรืออากาศตรี  นรินทร  แดงจิ๋ว 

 ๖๘ เรืออากาศตรี  นฤนาท  จันทรโอทาน 

 ๖๙ เรืออากาศตรี  นิคม  ประจวบเขต 

 ๗๐ เรืออากาศตรี  นิด  หงีสงา 

 ๗๑ เรืออากาศตรี  นิมิต  แสงสม 

 ๗๒ เรืออากาศตรี  นิวัฒน  นามเกิด 

 ๗๓ เรืออากาศตรี  บัญชา  ลายประดิษฐ 

 ๗๔ เรืออากาศตรี  บัญญัติ  หะยะมิน 

 ๗๕ เรืออากาศตรี  บํารุง  ภูหอมเจริญ 

 ๗๖ เรืออากาศตรี  บํารุง  รุงเรือง 

 ๗๗ เรืออากาศตรี  บุญชู  บุญชัยยุทธศักด์ิ 

 ๗๘ เรืออากาศตรี  บุญธรรม  แกวกล่ํา 

 ๗๙ เรืออากาศตรี  บุญธรรม  ผิวเกลี้ยง 

 ๘๐ เรืออากาศตรี  บุญมี  ทิมคลาย 

 ๘๑ เรืออากาศตรี  บุญมี  บูรณะกิจ 

 ๘๒ เรืออากาศตรี  บุญมี  ปตตาระเต 

 ๘๓ เรืออากาศตรี  บุญเรือง  โรจนทอง 

 ๘๔ เรืออากาศตรี  บุญเลิศ  กอใหญกลาง 

 ๘๕ เรืออากาศตรี  บุญเศียร  ใจจริง 

 ๘๖ เรืออากาศตรี  บุญสง  วงคสิทธิ์ 

 ๘๗ เรืออากาศตรี  บุญสืบ  คงขจร 

 ๘๘ เรืออากาศตรี  บุญสืบ  ใจเย็น 

 ๘๙ เรืออากาศตรี  บุณยฤทธิ์  บุญเคลือบ 

 ๙๐ เรืออากาศตรี  ปฏิพล  ทาวเนื้อออน 

 ๙๑ เรืออากาศตรี  ปฏิพัทธ  สังขวณิช 

 ๙๒ เรืออากาศตรี  ปฐม  ศรีคํา 

 ๙๓ เรืออากาศตรี  ประกอบ  แกวนอก 



 หนา   ๔๗ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๔ เรืออากาศตรี  ประคอง  จรูญรักษ 

 ๙๕ เรืออากาศตรี  ประจัก  ปทุมเพชร 

 ๙๖ เรืออากาศตรี  ประจักษ  ชูบัว 

 ๙๗ เรืออากาศตรี  ประจํา  เดชสองชั้น 

 ๙๘ เรืออากาศตรี  ประทิพย  ชัดชวงโชติ 

 ๙๙ เรืออากาศตรี  ประทีป  นราวงษ 

 ๑๐๐ เรืออากาศตรี  ประทีป  อนนท 

 ๑๐๑ เรืออากาศตรี  ประเทือง  ดีฉนวน 

 ๑๐๒ เรืออากาศตรี  ประพันธ  คุมพยูร 

 ๑๐๓ เรืออากาศตรี  ประพันธ  ภูทับทิม 

 ๑๐๔ เรืออากาศตรี  ประภาส  ประสพหมู 

 ๑๐๕ เรืออากาศตรี  ประมวล  โชคประสิทธิ์ 

 ๑๐๖ เรืออากาศตรี  ประมวล  มิใย 

 ๑๐๗ เรืออากาศตรี  ประมวล  สดใส 

 ๑๐๘ เรืออากาศตรี  ประมวลวิทย  สุวรรณดี 

 ๑๐๙ เรืออากาศตรี  ประยูร  พรหมมาณพ 

 ๑๑๐ เรืออากาศตรี  ประสงค  จิตรสายชล 

 ๑๑๑ เรืออากาศตรี  ประสาท  เก็บรักษา 

 ๑๑๒ เรืออากาศตรี  ประสิทธิ์  เถื่อนเจริญ 

 ๑๑๓ เรืออากาศตรี  ประเสริฐ  โคตรมุงคุณ 

 ๑๑๔ เรืออากาศตรี  ประเสริฐ  เพชรธนู 

 ๑๑๕ เรืออากาศตรี  ประเสริฐ  อุตอามาตย 

 ๑๑๖ เรืออากาศตรี  ปราโมทย  พวงทอง 

 ๑๑๗ เรืออากาศตรี  ปรีชา  ชูเชื้อ 

 ๑๑๘ เรืออากาศตรี  ปรีชา  เชื้อนาค 

 ๑๑๙ เรืออากาศตรี  ปรีชา  บุญพันธ 

 ๑๒๐ เรืออากาศตรี  ปรีชา  มีโต 

 ๑๒๑ เรืออากาศตรี  ปรีชา  สีขมิ้น 

 ๑๒๒ เรืออากาศตรี  ปรีดา  นาคสัมฤทธิ์ 

 ๑๒๓ เรืออากาศตรี  เปา  สุทธิเสง่ียม 

 ๑๒๔ เรืออากาศตรี  พงษเทวา  วงศประสิทธิ์ 

 ๑๒๕ เรืออากาศตรี  พงษศักด์ิ 

  ประภัสสรพงษ 

 ๑๒๖ เรืออากาศตรี  พนม  เนียมคํา 

 ๑๒๗ เรืออากาศตรี  พนม  บัวขม 

 ๑๒๘ เรืออากาศตรี  พนัส  สุขสา 

 ๑๒๙ เรืออากาศตรี  พรประเสริฐ  พุมพวง 

 ๑๓๐ เรืออากาศตรี  พันธเทพ  ชื่นเนียม 

 ๑๓๑ เรืออากาศตรี  พิกุล  มากพูน 

 ๑๓๒ เรืออากาศตรี  พิทักษพล  บุญเลิศ 

 ๑๓๓ เรืออากาศตรี  พิบูลย  ทรัพยสงค 

 ๑๓๔ เรืออากาศตรี  พิษณุ  สุนทรบรรพต 

 ๑๓๕ เรืออากาศตรี  พุทธิชัย  จิตตะทัต 

 ๑๓๖ เรืออากาศตรี  ไพบูลย  เผือกมณี 

 ๑๓๗ เรืออากาศตรี  ไพบูลย  รักษศิริ 

 ๑๓๘ เรืออากาศตรี  ไพบูลย  สิทธิไชย 

 ๑๓๙ เรืออากาศตรี  ไพรัตน  สวัสด์ินํา 

 ๑๔๐ เรืออากาศตรี  ไพรัตน  สุขสิทธิ์ 

 ๑๔๑ เรืออากาศตรี  ไพศาล  อ่ําเอกโชค 

 ๑๔๒ เรืออากาศตรี  ภินันท  ชุมทอง 

 ๑๔๓ เรืออากาศตรี  ภูผา  ทิมยองใย 

 ๑๔๔ เรืออากาศตรี  มงคล  ครองบุญ 



 หนา   ๔๘ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๔๕ เรืออากาศตรี  มงคล  มงคลอินทร 

 ๑๔๖ เรืออากาศตรี  มนตรี  เต้ียไธสง 

 ๑๔๗ เรืออากาศตรี  มนัส  ชลายนวัฒน 

 ๑๔๘ เรืออากาศตรี  มนัส  สิทธิตรี 

 ๑๔๙ เรืออากาศตรี  มนู  ศรีวิโรจน 

 ๑๕๐ เรืออากาศตรี  มานพ  เกตุทอง 

 ๑๕๑ เรืออากาศตรี  มานพ  สุขราชกิจ 

 ๑๕๒ เรืออากาศตรี  มานะชัย  บูชา 

 ๑๕๓ เรืออากาศตรี  มานิตย  นิลกําแหง 

 ๑๕๔ เรืออากาศตรี  มานิตย  พงษบัว 

 ๑๕๕ เรืออากาศตรี  มาโนช  ฤทธิเดช 

 ๑๕๖ เรืออากาศตรี  ยงยศ  มีจันทร 

 ๑๕๗ เรืออากาศตรี  ยงยุทธ  ประดุจจักราพล 

 ๑๕๘ เรืออากาศตรี  รังสรรค  ดิษฐสันเทียะ 

 ๑๕๙ เรืออากาศตรี  รังสรรค  เพ็ชรสม 

 ๑๖๐ เรืออากาศตรี  รําพึง  ปลื้มจิต 

 ๑๖๑ เรืออากาศตรี  เรียม  พระเนตร 

 ๑๖๒ เรืออากาศตรี  ลําปาง  ชินบุตร 

 ๑๖๓ เรืออากาศตรี  ลิขิต  บุญเรือง 

 ๑๖๔ เรืออากาศตรี  เล็ก  อําไพกุล 

 ๑๖๕ เรืออากาศตรี  วรเทพ  สวางกุล 

 ๑๖๖ เรืออากาศตรี  วัง  ตลับนาค 

 ๑๖๗ เรืออากาศตรี  วัฒนา  วันเวียง 

 ๑๖๘ เรืออากาศตรี  วันชัย  พุทธศรี 

 ๑๖๙ เรืออากาศตรี  วิชัย  พลอยสกุล 

 ๑๗๐ เรืออากาศตรี  วิชัย  ศรจันทึก 

 ๑๗๑ เรืออากาศตรี  วิชัย  แสงประไพ 

 ๑๗๒ เรืออากาศตรี  วิเชษฐ  ชัยนุพันทร 

 ๑๗๓ เรืออากาศตรี  วิเชียร  คําดวงทิพย 

 ๑๗๔ เรืออากาศตรี  วิเชียร  พลโคตร 

 ๑๗๕ เรืออากาศตรี  วิเชียร  เล็กมาก 

 ๑๗๖ เรืออากาศตรี  วิเชียร  อินเล็ก 

 ๑๗๗ เรืออากาศตรี  วิทยา  แกววิเชียร 

 ๑๗๘ เรืออากาศตรี  วินัย  นอยเมือง 

 ๑๗๙ เรืออากาศตรี  วินัย  แบนจาด 

 ๑๘๐ เรืออากาศตรี  วิรัช  ปกสังขาเน 

 ๑๘๑ เรืออากาศตรี  วิรัช  ละอองทอง 

 ๑๘๒ เรืออากาศตรี  วิรัช  ศรีเมือง 

 ๑๘๓ เรืออากาศตรี  วิรัตน  ผูกจิตร 

 ๑๘๔ เรืออากาศตรี  วิโรจน  ถากันหา 

 ๑๘๕ เรืออากาศตรี  วิโรจน  ภักด์ิพิบูลย 

 ๑๘๖ เรืออากาศตรี  วิวัฒน  กงจักร 

 ๑๘๗ เรืออากาศตรี  วิวัฒน  สาสยากูล 

 ๑๘๘ เรืออากาศตรี  วิสูตร  เย็นสําราญ 

 ๑๘๙ เรืออากาศตรี  วีระ  สีสุวอ 

 ๑๙๐ เรืออากาศตรี  วีระชัย  จันทรเกษม 

 ๑๙๑ เรืออากาศตรี  วีระศักด์ิ  โพธิ์นิล 

 ๑๙๒ เรืออากาศตรี  ศักดา  นวลใย 

 ๑๙๓ เรืออากาศตรี  ศักด์ิดา  ร้ิวทอง 

 ๑๙๔ เรืออากาศตรี  ศิริพงษ  เจริญรัมย 

 ๑๙๕ เรืออากาศตรี  ศุภชาติ  เทียมไพรวัลย 

 ๑๙๖ เรืออากาศตรี  ศุภรัตน  ดอกสาคู 



 หนา   ๔๙ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๙๗ เรืออากาศตรี  สด  ภูภักดี 

 ๑๙๘ เรืออากาศตรี  สนธยา  นาประดิษฐ 

 ๑๙๙ เรืออากาศตรี  สนอง  สวนทรง 

 ๒๐๐ เรืออากาศตรี  สนั่น  ชุษณะนาคินทร 

 ๒๐๑ เรืออากาศตรี  สนั่น  สิทธิชาติ 

 ๒๐๒ เรืออากาศตรี  สมกิต  นิลเกษม 

 ๒๐๓ เรืออากาศตรี  สมเกียรติ  ยอดเจริญ 

 ๒๐๔ เรืออากาศตรี  สมเกียรติ  ริตพวง 

 ๒๐๕ เรืออากาศตรี  สมเกียรติ  วิเชียรเพชร 

 ๒๐๖ เรืออากาศตรี  สมคิด  กล้ํากระโทก 

 ๒๐๗ เรืออากาศตรี  สมคิด  อยูสมบูรณ 

 ๒๐๘ เรืออากาศตรี  สมจิตร  สุขเจริญ 

 ๒๐๙ เรืออากาศตรี  สมเจตน  ขาวสุวรรณ 

 ๒๑๐ เรืออากาศตรี  สมใจ  วงษสอาด 

 ๒๑๑ เรืออากาศตรี  สมชัย  เรืองเดช 

 ๒๑๒ เรืออากาศตรี  สมชาย  เกตุไหม 

 ๒๑๓ เรืออากาศตรี  สมชาย  วาตะ 

 ๒๑๔ เรืออากาศตรี  สมชาย  เอี่ยมเหมือน 

 ๒๑๕ เรืออากาศตรี  สมนึก  แดงแจ 

 ๒๑๖ เรืออากาศตรี  สมนึก  ยังถาวร 

 ๒๑๗ เรืออากาศตรี  สมนึก  สวัสดี 

 ๒๑๘ เรืออากาศตรี  สมบัติ  บุญนาค 

 ๒๑๙ เรืออากาศตรี  สมบูรณ  นิลจาด 

 ๒๒๐ เรืออากาศตรี  สมพงษ  ขาวกระจาง 

 ๒๒๑ เรืออากาศตรี  สมพงษ  พิพัฒสัจจา 

 ๒๒๒ เรืออากาศตรี  สมพงษ  เสมอสาย 

 ๒๒๓ เรืออากาศตรี  สมพร  กอนทอง 

 ๒๒๔ เรืออากาศตรี  สมโภชน  แรมลี 

 ๒๒๕ เรืออากาศตรี  สมยศ  อบเชย 

 ๒๒๖ เรืออากาศตรี  สมวงค  ชมกลิ่น 

 ๒๒๗ เรืออากาศตรี  สมวงษ  สําราญสุข 

 ๒๒๘ เรืออากาศตรี  สมศักด์ิ  นิลขํา 

 ๒๒๙ เรืออากาศตรี  สมศักด์ิ  ปานสกุล 

 ๒๓๐ เรืออากาศตรี  สมศักด์ิ  วัดสังข 

 ๒๓๑ เรืออากาศตรี  สมศักด์ิ  เหม็งชัง 

 ๒๓๒ เรืออากาศตรี  สมหมาย  ศรีเคน 

 ๒๓๓ เรืออากาศตรี  สมิง  สวนสน 

 ๒๓๔ เรืออากาศตรี  สรรเสริญ  สุขสมกิจ 

 ๒๓๕ เรืออากาศตรี  สรศักด์ิ  รักดี 

 ๒๓๖ เรืออากาศตรี  สหัส  หวงศรี 

 ๒๓๗ เรืออากาศตรี  สัณหพิชญ  รักชนม 

 ๒๓๘ เรืออากาศตรี  สัมพันธ  ตุมจิบ 

 ๒๓๙ เรืออากาศตรี  สัมฤทธิ์  ภิรมศรี 

 ๒๔๐ เรืออากาศตรี  สามารถ  ขันธชัย 

 ๒๔๑ เรืออากาศตรี  สายัน  ทะยอมใหม 

 ๒๔๒ เรืออากาศตรี  สํารวย  เพ็งพงศา 

 ๒๔๓ เรืออากาศตรี  สําอาง  เทียนดํา 

 ๒๔๔ เรืออากาศตรี  สิทธิชาติ  เมฆกระจาง 

 ๒๔๕ เรืออากาศตรี  สุชาติ  บุญเกิด 

 ๒๔๖ เรืออากาศตรี  สุชิน  อุนยศ 

 ๒๔๗ เรืออากาศตรี  สุเชนทร 

  เหลืองประสิทธิ์ 



 หนา   ๕๐ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๔๘ เรืออากาศตรี  สุทธิ์  พันธุไร 

 ๒๔๙ เรืออากาศตรี  สุทธิพันธ  ใจผอง 

 ๒๕๐ เรืออากาศตรี  สุทิน  บุญใจใหญ 

 ๒๕๑ เรืออากาศตรี  สุเทพ  กลั่นเงิน 

 ๒๕๒ เรืออากาศตรี  สุนทร  พลวัฒน 

 ๒๕๓ เรืออากาศตรี  สุผล  สีมาวงษ 

 ๒๕๔ เรืออากาศตรี  สุพล  สิงหปน 

 ๒๕๕ เรืออากาศตรี  สุภิต  อิ่มสําอางค 

 ๒๕๖ เรืออากาศตรี  สุรเดช  ส่ือกลาง 

 ๒๕๗ เรืออากาศตรี  สุรนารถ  มานิตย 

 ๒๕๘ เรืออากาศตรี  สุรพันธ  ไลยะเกษ 

 ๒๕๙ เรืออากาศตรี  สุรสิทธิ์  สังขทอง 

 ๒๖๐ เรืออากาศตรี  สุระชาติ  อุระมา 

 ๒๖๑ เรืออากาศตรี  สุริยน  สุทธิลักษณ 

 ๒๖๒ เรืออากาศตรี  สุริยา  ลากุล 

 ๒๖๓ เรืออากาศตรี  เสง่ียม  จันทรเที่ยง 

 ๒๖๔ เรืออากาศตรี  เสง่ียม  เจริญรักษ 

 ๒๖๕ เรืออากาศตรี  เสนอ  ดินเด็ม 

 ๒๖๖ เรืออากาศตรี  เสรี  นนทะโคตร 

 ๒๖๗ เรืออากาศตรี  แสงอาทิตย  บุตรพันธุ 

 ๒๖๘ เรืออากาศตรี  โสพัส  ขมสวัสด์ิ 

 ๒๖๙ เรืออากาศตรี  โสภณ  เกษมุณี 

 ๒๗๐ เรืออากาศตรี  โสภณ  อนอารี 

 ๒๗๑ เรืออากาศตรี  ไสว  สิงหโต 

 ๒๗๒ เรืออากาศตรี  หาญ  เหมสมิติ 

 ๒๗๓ เรืออากาศตรี  หิรัญ  สังขจุย 

 ๒๗๔ เรืออากาศตรี  อดิศร  อยูจรรยา 

 ๒๗๕ เรืออากาศตรี  อนันต  การรุงเจริญ 

 ๒๗๖ เรืออากาศตรี  อนันต  คนไว 

 ๒๗๗ เรืออากาศตรี  อนันตศักด์ิ  จันทรเรือง 

 ๒๗๘ เรืออากาศตรี  อนุ  จันทรประสาท 

 ๒๗๙ เรืออากาศตรี  อนุชา  ชูชมชื่น 

 ๒๘๐ เรืออากาศตรี  อนุพงศ  สุขสําราญ 

 ๒๘๑ เรืออากาศตรี  อภัย  ยังอยู 

 ๒๘๒ เรืออากาศตรี  อรรคเดช  คลังชํานาญ 

 ๒๘๓ เรืออากาศตรี  อวิรุทธ  คงชาตรี 

 ๒๘๔ เรืออากาศตรี  ออม  กล่ํากลอมจิตร 

 ๒๘๕ เรืออากาศตรี  อํานวย  จาระมัย 

 ๒๘๖ เรืออากาศตรี  อินทราภรณ  พงศเสถียร 

 ๒๘๗ เรืออากาศตรี  อุดม  พุมพินิจ 

 ๒๘๘ เรืออากาศตรี  อุดม  หงษพงษ 

 ๒๘๙ เรืออากาศตรี  อุทัย  สมชื่อ 

 ๒๙๐ เรืออากาศตรี  อุเทน  แกวบุตร 

 ๒๙๑ เรืออากาศตรี  เอนก  มณีโชติ 

 ๒๙๒ เรืออากาศตรี  โอภาษ  ปนสุวรรณ 

 ๒๙๓ เรืออากาศตรีหญิง  กิตติมาพร 

  เตียงทอง 

 ๒๙๔ เรืออากาศตรีหญิง  ขันทอง  ศรีสังข 

 ๒๙๕ เรืออากาศตรีหญิง  จําเนียน  สะเมาะยิ 

 ๒๙๖ เรืออากาศตรีหญิง  จิตรา  ทองเรือง 

 ๒๙๗ เรืออากาศตรีหญิง  ดวงพร  สุขสุภาพ 

 ๒๙๘ เรืออากาศตรีหญิง  ทองฟา  อัศวนนท 



 หนา   ๕๑ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๙๙ เรืออากาศตรีหญิง  ประไพ  สิงหสงา 

 ๓๐๐ เรืออากาศตรีหญิง  ปาริฉัตร  พันธุทัต 

 ๓๐๑ เรืออากาศตรีหญิง  รุงทิวาพร  สุขีวัฒน 

 ๓๐๒ เรืออากาศตรีหญิง  ละมอม  กอบกํา 

 ๓๐๓ เรืออากาศตรีหญิง  วัลลภา  เยาวรัตน 

 ๓๐๔ เรืออากาศตรีหญิง  วีระวรรณ 

  จําปาเงิน 

 ๓๐๕ เรืออากาศตรีหญิง  สมปอง  วีระเสถียร 

 ๓๐๖ เรืออากาศตรีหญิง  เสาวนีย 

  กฤษณรัตน 

เหรียญทองชางเผือก  (รวม  ๑๐,๗๑๙  ราย) 

 ๑ พันจาอากาศเอก  กนก  แกลวกลา 

 ๒ พันจาอากาศเอก  กนก  เพิ่มพูน 

 ๓ พันจาอากาศเอก  กนก  สุระกูล 

 ๔ พันจาอากาศเอก  กนกานต  บริบูรณ 

 ๕ พันจาอากาศเอก  กมล  กองคิด 

 ๖ พันจาอากาศเอก  กมล  ชุมกมล 

 ๗ พันจาอากาศเอก  กมล  ทาวงศ 

 ๘ พันจาอากาศเอก  กมล  บริรักษ 

 ๙ พันจาอากาศเอก  กมล  บุญรังษี 

 ๑๐ พันจาอากาศเอก  กมล  เฟองระยา 

 ๑๑ พันจาอากาศเอก  กมล  โภคากรณ 

 ๑๒ พันจาอากาศเอก  กมล  มะลิขาว 

 ๑๓ พันจาอากาศเอก  กมล  วงษมอญ 

 ๑๔ พันจาอากาศเอก  กมล  วิจิตรแกว 

 ๑๕ พันจาอากาศเอก  กมล  สงาแสง 

 ๑๖ พนัจาอากาศเอก  กมล  สรรพยานนท 

 ๑๗ พันจาอากาศเอก  กมล  สัมมาตริ 

 ๑๘ พันจาอากาศเอก  กมล  สุริโย 

 ๑๙ พันจาอากาศเอก  กมลชัย  ไกรธิราช 

 ๒๐ พันจาอากาศเอก  กมลชัย  ชัยภูมิ 

 ๒๑ พันจาอากาศเอก  กมลเทพ  ศุภรานันท 

 ๒๒ พันจาอากาศเอก  กมลพันธ 

  กาญจนวงษ 

 ๒๓ พันจาอากาศเอก  กมุทชาติ 

  ตระการจันทร 

 ๒๔ พันจาอากาศเอก  กรกช  สรรพสาร 

 ๒๕ พันจาอากาศเอก  กรกฏ  เทอดพงษ 

 ๒๖ พันจาอากาศเอก  กรณพงษ  ไชยพิมพ 

 ๒๗ พันจาอากาศเอก  กรภิพัฒน  ออนสี 

 ๒๘ พันจาอากาศเอก  กรรณ  อยูสงวนพงศ 

 ๒๙ พันจาอากาศเอก  กรศักด์ิ  วิชาพร 

 ๓๐ พันจาอากาศเอก  กระจาง  อาสนสถิตย 

 ๓๑ พันจาอากาศเอก  กริช  คงกระจาง 

 ๓๒ พันจาอากาศเอก  กริช  วิเศษภูติ 

 ๓๓ พันจาอากาศเอก  กริชชัย  กาสี 

 ๓๔ พันจาอากาศเอก  กริชเพชร  พิมสิงห 

 ๓๕ พันจาอากาศเอก  กริต  คําหอม 

 ๓๖ พันจาอากาศเอก  กริสดา  เพ็งภูดาษ 

 ๓๗ พันจาอากาศเอก  กรีพล  ออนนิ่ม 

 ๓๘ พันจาอากาศเอก  กฤช  วงษศรี 



 หนา   ๕๒ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๙ พันจาอากาศเอก  กฤช  ศิริกมล 

 ๔๐ พันจาอากาศเอก  กฤช  สุวรรณโรจน 

 ๔๑ พันจาอากาศเอก  กฤช  เฮงตระกูล 

 ๔๒ พันจาอากาศเอก  กฤชณรงค  เมฆลอย 

 ๔๓ พันจาอากาศเอก  กฤชวัฏ  สะอาด 

 ๔๔ พันจาอากาศเอก  กฤต  พรหมอารักษ 

 ๔๕ พันจาอากาศเอก  กฤต  เหมือนเมือง 

 ๔๖ พันจาอากาศเอก  กฤตธัช  ดอนไพรเลา 

 ๔๗ พันจาอากาศเอก  กฤตพรต  ศรีสุธร 

 ๔๘ พันจาอากาศเอก  กฤตภาส  โสนทอง 

 ๔๙ พันจาอากาศเอก  กฤตยา  ชัยนันทนาพร 

 ๕๐ พันจาอากาศเอก  กฤตวัฒน  กิจวราทร 

 ๕๑ พันจาอากาศเอก  กฤติกา  แจมเที่ยงตรง 

 ๕๒ พันจาอากาศเอก  กฤติภูมิ  เอี่ยมแสน 

 ๕๓ พันจาอากาศเอก  กฤติยา  พวงย่ิง 

 ๕๔ พันจาอากาศเอก  กฤษ  นุมพันธ 

 ๕๕ พันจาอากาศเอก  กฤษกร  แจงเนตร 

 ๕๖ พันจาอากาศเอก  กฤษกร  ธรรมวินัยสกุล 

 ๕๗ พันจาอากาศเอก  กฤษชัย  พินิจไชย 

 ๕๘ พันจาอากาศเอก  กฤษฎา  กลิ่นสมหวัง 

 ๕๙ พันจาอากาศเอก  กฤษฎา  แกวกําพล 

 ๖๐ พันจาอากาศเอก  กฤษฎา  แกวดวงเล็ก 

 ๖๑ พันจาอากาศเอก  กฤษฎา  โกศิยะกุล 

 ๖๒ พันจาอากาศเอก  กฤษฎา  ใจชื่น 

 ๖๓ พันจาอากาศเอก  กฤษฎา  ดวงปนตา 

 ๖๔ พันจาอากาศเอก  กฤษฎา  นิยมวานิชา 

 ๖๕ พันจาอากาศเอก  กฤษฎา  ปทมโรจน 

 ๖๖ พันจาอากาศเอก  กฤษฎา  เปรมปรีด์ิ 

 ๖๗ พันจาอากาศเอก  กฤษฎา  มวงทอง 

 ๖๘ พันจาอากาศเอก  กฤษฎา  ยังวิลัย 

 ๖๙ พันจาอากาศเอก  กฤษฎา  ศรีพรหม 

 ๗๐ พันจาอากาศเอก  กฤษฎา  เอี่ยมจรัส 

 ๗๑ พันจาอากาศเอก  กฤษฎี  หมื่นจันทรทึก 

 ๗๒ พันจาอากาศเอก  กฤษณ  เกิดแกน 

 ๗๓ พันจาอากาศเอก  กฤษณ  แกวประไพ 

 ๗๔ พันจาอากาศเอก  กฤษณ  จันทราช 

 ๗๕ พันจาอากาศเอก  กฤษณ  ดิษฐสกุล 

 ๗๖ พันจาอากาศเอก  กฤษณ  นิ่มอนงค 

 ๗๗ พันจาอากาศเอก  กฤษณ  นิยมจิตร 

 ๗๘ พันจาอากาศเอก  กฤษณ  บํารุง 

 ๗๙ พันจาอากาศเอก  กฤษณ  ปชชา 

 ๘๐ พันจาอากาศเอก  กฤษณ  สืบภู 

 ๘๑ พันจาอากาศเอก  กฤษณ  อินทรสา 

 ๘๒ พันจาอากาศเอก  กฤษณพงศ  เจียมเงิน 

 ๘๓ พันจาอากาศเอก  กฤษณพงศ  เม็งไธสง 

 ๘๔ พันจาอากาศเอก  กฤษณพล  พรหมพันธุ 

 ๘๕ พันจาอากาศเอก  กฤษณรงค  แสงใส 

 ๘๖ พันจาอากาศเอก  กฤษณะ  กาญจนพิบูลย 

 ๘๗ พันจาอากาศเอก  กฤษณะ  เกิดโพธิ์กะตน 

 ๘๘ พันจาอากาศเอก  กฤษณะ  คงเสมา 

 ๘๙ พันจาอากาศเอก  กฤษณะ  ทรงรุงเรือง 

 ๙๐ พันจาอากาศเอก  กฤษณะ  ประมงค 



 หนา   ๕๓ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๑ พันจาอากาศเอก  กฤษณะ  พรมเทียน 

 ๙๒ พันจาอากาศเอก  กฤษณะ  พรากอน 

 ๙๓ พันจาอากาศเอก  กฤษณะ  มั่งนิมิตร 

 ๙๔ พันจาอากาศเอก  กฤษณะ  มากนวล 

 ๙๕ พันจาอากาศเอก  กฤษณะ  มีบุญญา 

 ๙๖ พันจาอากาศเอก  กฤษณะ  เลี่ยมนาค 

 ๙๗ พันจาอากาศเอก  กฤษณะ  ศรีสอาด 

 ๙๘ พันจาอากาศเอก  กฤษณะ  สินสุข 

 ๙๙ พันจาอากาศเอก  กฤษณะ  สุขถาวร 

 ๑๐๐ พันจาอากาศเอก  กฤษณะ  เอี่ยมสําลี 

 ๑๐๑ พันจาอากาศเอก  กฤษณะชัย  ศิลปชัย 

 ๑๐๒ พันจาอากาศเอก  กฤษดา  งามเพ็ญ 

 ๑๐๓ พันจาอากาศเอก  กฤษดา  โฉมสิริกุล 

 ๑๐๔ พันจาอากาศเอก  กฤษดา  ทองเครือมา 

 ๑๐๕ พันจาอากาศเอก  กฤษดา  นรินทร 

 ๑๐๖ พันจาอากาศเอก  กฤษดา  บายเที่ยง 

 ๑๐๗ พันจาอากาศเอก  กฤษดา  บุญเด็ด 

 ๑๐๘ พันจาอากาศเอก  กฤษดา  บุบผาลา 

 ๑๐๙ พันจาอากาศเอก  กฤษดา  ภูมิประพัทธ 

 ๑๑๐ พันจาอากาศเอก  กฤษดา  วรรณงาม 

 ๑๑๑ พันจาอากาศเอก  กฤษดา  สุขประเสริฐ 

 ๑๑๒ พันจาอากาศเอก  กฤษเทพ 

  สักกัจจวันท 

 ๑๑๓ พันจาอากาศเอก  กฤษบันดิษฐ 

  พรหมแกว 

 ๑๑๔ พันจาอากาศเอก  กลยุทธ  คงคานนท 

 ๑๑๕ พันจาอากาศเอก  กลยุทธ  นรินทร 

 ๑๑๖ พันจาอากาศเอก  กลยุทธ  สมมิตร 

 ๑๑๗ พันจาอากาศเอก  กลยุทธ  สารีผล 

 ๑๑๘ พันจาอากาศเอก  กลางศึก 

  วิสิทธิ์ศาสตร 

 ๑๑๙ พันจาอากาศเอก  กลาณรงค  กฤติยา 

 ๑๒๐ พันจาอากาศเอก  กลายุทธ 

  เมตตาวิหารี 

 ๑๒๑ พันจาอากาศเอก  กลาหาญ  ดีวงษา 

 ๑๒๒ พันจาอากาศเอก  กวิศ  จันทรินทร 

 ๑๒๓ พันจาอากาศเอก  กวี  สุจิตระหะ 

 ๑๒๔ พันจาอากาศเอก  กวีกร  ขําสําอางค 

 ๑๒๕ พันจาอากาศเอก  กวีพล  ชื่นวัฒนา 

 ๑๒๖ พันจาอากาศเอก  กษิดิศ  รุณพันธ 

 ๑๒๗ พันจาอากาศเอก  กสิณ  เพิ่มโภคา 

 ๑๒๘ พันจาอากาศเอก  กสินธุ 

  วงคเกษมศักด์ิ 

 ๑๒๙ พันจาอากาศเอก  กอ  ทองจันทึก 

 ๑๓๐ พันจาอากาศเอก  กอเกียรติ 

  วรรณละเอียด 

 ๑๓๑ พันจาอากาศเอก  กองกุลภัสสร 

  ใหมผึ้ง 

 ๑๓๒ พันจาอากาศเอก  กองเกียรติ  กุมภะ 

 ๑๓๓ พันจาอากาศเอก  กองเกียรติ  เกิดสาท 

 ๑๓๔ พันจาอากาศเอก  กองเกียรติ  ตลึงพันธ 

 ๑๓๕ พันจาอากาศเอก  กองเกียรติ  ย้ิมงาม 



 หนา   ๕๔ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๓๖ พันจาอากาศเอก  กองเกียรติ 

  แสงศิริอนันต 

 ๑๓๗ พันจาอากาศเอก  กองเกื้อ  เมืองอยู 

 ๑๓๘ พันจาอากาศเอก  กองไท  ทรัพยเกิด 

 ๑๓๙ พันจาอากาศเอก  กองพล  สรอยสงิม 

 ๑๔๐ พันจาอากาศเอก  กองฟา  มงคลเสถียร 

 ๑๔๑ พันจาอากาศเอก  กองภัค 

  ไพศาลมรกต 

 ๑๔๒ พันจาอากาศเอก  กองเมือง 

  เกียรติภูมพันธุ 

 ๑๔๓ พันจาอากาศเอก  กองแสง  อยูดี 

 ๑๔๔ พันจาอากาศเอก  กอบเกียรติ 

  พิทักษพล 

 ๑๔๕ พันจาอากาศเอก  กอบเกียรติ 

  รวยสําราญ 

 ๑๔๖ พันจาอากาศเอก  กอบชัย  พลายเพ็ชร 

 ๑๔๗ พันจาอากาศเอก  กอบชัย 

  เหมือนประยูร 

 ๑๔๘ พันจาอากาศเอก  กอบศักด์ิ  บุญเกษม 

 ๑๔๙ พันจาอากาศเอก  กังวาฬ  เธียรเล็ก 

 ๑๕๐ พันจาอากาศเอก  กัชชามาศ  ร่ืนจิตต 

 ๑๕๑ พันจาอากาศเอก  กัณวีร  ทองชิว 

 ๑๕๒ พันจาอากาศเอก  กัณห  ทองระยา 

 ๑๕๓ พันจาอากาศเอก  กันต  คชพันธ 

 ๑๕๔ พันจาอากาศเอก  กันตพงศ 

  อมรชัยวรกุล 

 ๑๕๕ พันจาอากาศเอก  กันตเมศฐ 

  วริศวรากุลศิริ 

 ๑๕๖ พันจาอากาศเอก  กัมปนาท  กลิ่นหอม 

 ๑๕๗ พันจาอากาศเอก  กัมปนาท  ตะวันแจง 

 ๑๕๘ พันจาอากาศเอก  กัมปนาท  พุทธเมธา 

 ๑๕๙ พันจาอากาศเอก  กัมปนาท  เพชรวิเศษ 

 ๑๖๐ พันจาอากาศเอก  กัมปนาท  รุณมณี 

 ๑๖๑ พันจาอากาศเอก  กัมปนาท  สอนงาย 

 ๑๖๒ พันจาอากาศเอก  กัมปนาท 

  เสมียนรัมย 

 ๑๖๓ พันจาอากาศเอก  กัมปนาท  แสงดี 

 ๑๖๔ พันจาอากาศเอก  กัมพล 

  กระตายจันทร 

 ๑๖๕ พันจาอากาศเอก  กัมพล  แกวสุกใส 

 ๑๖๖ พันจาอากาศเอก  กัมพล  จันทระ 

 ๑๖๗ พันจาอากาศเอก  กัมพล  ปญธิเดช 

 ๑๖๘ พันจาอากาศเอก  กัมพล 

  ผลจันทรหลาก 

 ๑๖๙ พันจาอากาศเอก  กัมพล  วงษสมี 

 ๑๗๐ พันจาอากาศเอก  กัสกร  บัวแกว 

 ๑๗๑ พันจาอากาศเอก  กาญจนภณ 

  สีดอกพุด 

 ๑๗๒ พันจาอากาศเอก  กานต  เกษมสุข 

 ๑๗๓ พันจาอากาศเอก  กานต  ปาลวัฒน 

 ๑๗๔ พันจาอากาศเอก  กานต  ศักด์ิชนะลายา 

 ๑๗๕ พันจาอากาศเอก  กานต  สวางกุล 



 หนา   ๕๕ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๗๖ พันจาอากาศเอก  กานต  สังขดา 

 ๑๗๗ พันจาอากาศเอก  กานตชัย  สิริมีสงา 

 ๑๗๘ พันจาอากาศเอก  กายสิทธิ์  หลาสุวงษ 

 ๑๗๙ พันจาอากาศเอก  การณรงค 

  ชื่นตระกูล 

 ๑๘๐ พันจาอากาศเอก  การเวก  สงาแสง 

 ๑๘๑ พันจาอากาศเอก  การุณ  กลิ่นขจร 

 ๑๘๒ พันจาอากาศเอก  การุณ  เวียงทอง 

 ๑๘๓ พันจาอากาศเอก  กาวหนา 

  สุวรรณชัยรบ 

 ๑๘๔ พันจาอากาศเอก  กาศ  ชาติทาคอ 

 ๑๘๕ พันจาอากาศเอก  กําจัด  สีกล่ํา 

 ๑๘๖ พันจาอากาศเอก  กําธร  คําศรี 

 ๑๘๗ พันจาอากาศเอก  กําธร  อิ่มทอง 

 ๑๘๘ พันจาอากาศเอก  กําธร  โอเหรียญ 

 ๑๘๙ พันจาอากาศเอก  กําพล  กระตาย 

 ๑๙๐ พันจาอากาศเอก  กําพล  กลาวิกยการ 

 ๑๙๑ พันจาอากาศเอก  กําพล  แกวมาลา 

 ๑๙๒ พันจาอากาศเอก  กําพล  ฉลาดแพทย 

 ๑๙๓ พันจาอากาศเอก  กําพล  ทองประมูล 

 ๑๙๔ พันจาอากาศเอก  กําพล  นวลศิริ 

 ๑๙๕ พันจาอากาศเอก  กําพล  เปรมปราณี 

 ๑๙๖ พันจาอากาศเอก  กําพล  พานทอง 

 ๑๙๗ พันจาอากาศเอก  กําพล  โพธิ์ทอง 

 ๑๙๘ พันจาอากาศเอก  กําพล  มัณฑนาภรณ 

 ๑๙๙ พันจาอากาศเอก  กําพล  ศรีโพธิ์ 

 ๒๐๐ พันจาอากาศเอก  กิจจา  ทับทิมทองคํา 

 ๒๐๑ พันจาอากาศเอก  กิจจา  ศุภศฤงคาร 

 ๒๐๒ พันจาอากาศเอก  กิจชัย  โพธิ์บัณฑิต 

 ๒๐๓ พันจาอากาศเอก  กิจติผล 

  ทรัพยศฤงฆรา 

 ๒๐๔ พันจาอากาศเอก  กิตติ  ก่ิงไทร 

 ๒๐๕ พันจาอากาศเอก  กิตติ  คลังกลาง 

 ๒๐๖ พันจาอากาศเอก  กิตติ  ฆรานนท 

 ๒๐๗ พันจาอากาศเอก  กิตติ  เปรมสุข 

 ๒๐๘ พันจาอากาศเอก  กิตติ  ยศสมบัติ 

 ๒๐๙ พันจาอากาศเอก  กิตติ  เวชประสิทธิ์ 

 ๒๑๐ พันจาอากาศเอก  กิตติ  ศรีทอง 

 ๒๑๑ พันจาอากาศเอก  กิตติ  ศิริมณฑา 

 ๒๑๒ พันจาอากาศเอก  กิตติ  สุขเกษม 

 ๒๑๓ พันจาอากาศเอก  กิตติ  สุดสอน 

 ๒๑๔ พันจาอากาศเอก  กิตติ  แสงตาล 

 ๒๑๕ พันจาอากาศเอก  กิตติ  โสระโร 

 ๒๑๖ พันจาอากาศเอก  กิตติ  เหมือนถวิล 

 ๒๑๗ พันจาอากาศเอก  กิตติ  อนพันธ 

 ๒๑๘ พันจาอากาศเอก  กิตติ  อาจจีน 

 ๒๑๙ พันจาอากาศเอก  กิตติกร  ศรอินทร 

 ๒๒๐ พันจาอากาศเอก  กิตติกุล  วรรณกิจ 

 ๒๒๑ พันจาอากาศเอก  กิตติคม  สิงหมณี 

 ๒๒๒ พันจาอากาศเอก  กิตติคุณ 

  ธนะศักด์ินันท 

 ๒๒๓ พันจาอากาศเอก  กิตติชัย  พัฒนจันทร 



 หนา   ๕๖ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๒๔ พันจาอากาศเอก  กิตติชัย 

  เลี้ยงสมบูรณ 

 ๒๒๕ พันจาอากาศเอก  กิตติชัย 

  หลอมทองหลอ 

 ๒๒๖ พันจาอากาศเอก  กิตติธัช  วงศวาสน 

 ๒๒๗ พันจาอากาศเอก  กิตตินันท  สังประกุล 

 ๒๒๘ พันจาอากาศเอก  กิตติพงศ  ภักดีเหลา 

 ๒๒๙ พันจาอากาศเอก  กิตติพงศ  นคร 

 ๒๓๐ พันจาอากาศเอก  กิตติพงศ 

  หันกระสัน 

 ๒๓๑ พันจาอากาศเอก  กิตติพงษ  กิจพอคา 

 ๒๓๒ พันจาอากาศเอก  กิตติพงษ  จุลพรรณ 

 ๒๓๓ พันจาอากาศเอก  กิตติพงษ  ชางมณี 

 ๒๓๔ พันจาอากาศเอก  กิตติพงษ 

  ตันฑอําไพ 

 ๒๓๕ พันจาอากาศเอก  กิตติพงษ  ธรรมโหร 

 ๒๓๖ พันจาอากาศเอก  กิตติพงษ  เผาเมือง 

 ๒๓๗ พันจาอากาศเอก  กิตติพงษ  เพชรอําไพ 

 ๒๓๘ พันจาอากาศเอก  กิตติพงษ  มวงเอม 

 ๒๓๙ พันจาอากาศเอก  กิตติพงษ  มูลสาร 

 ๒๔๐ พันจาอากาศเอก  กิตติพงษ  ลวนสละ 

 ๒๔๑ พันจาอากาศเอก  กิตติพงษ  ลินลา 

 ๒๔๒ พันจาอากาศเอก  กิตติพงษ  วิลาสินี 

 ๒๔๓ พันจาอากาศเอก  กิตติพนธ  บํารุงกิจ 

 ๒๔๔ พันจาอากาศเอก  กิตติพล  เทียนจวง 

 ๒๔๕ พันจาอากาศเอก  กิตติพล  โพธิ 

 ๒๔๖ พันจาอากาศเอก  กิตติพันธ  ผลมะไฟ 

 ๒๔๗ พันจาอากาศเอก  กิตติพันธ  สวัสดี 

 ๒๔๘ พันจาอากาศเอก  กิตติพันธุ  จันทรศรี 

 ๒๔๙ พันจาอากาศเอก  กิตติพันธุ 

  ประสิทธวิเศษ 

 ๒๕๐ พันจาอากาศเอก  กิตติภณ  มาลา 

 ๒๕๑ พันจาอากาศเอก  กิตติภัฏ  สุขสุภาพ 

 ๒๕๒ พันจาอากาศเอก  กิตติภูมิ  นามสุข 

 ๒๕๓ พันจาอากาศเอก  กิตติภูมิ  บาตรโพธิ์ 

 ๒๕๔ พันจาอากาศเอก  กิตติเมธส 

  แดงพิบูลยสกุล 

 ๒๕๕ พันจาอากาศเอก  กิตติเมศร 

  ไกรรวีอัครวุฒิ 

 ๒๕๖ พันจาอากาศเอก  กิตติเมศร 

  อินทรประพันธ 

 ๒๕๗ พันจาอากาศเอก  กิตติยา  ไลทิม 

 ๒๕๘ พันจาอากาศเอก  กิตติรัชต 

  แสนใจรักษ 

 ๒๕๙ พันจาอากาศเอก  กิตติรัตน  ภัณฑากร 

 ๒๖๐ พันจาอากาศเอก  กิตติวัฒน  พรหมณะ 

 ๒๖๑ พันจาอากาศเอก  กิตติวัฒน  อวมวนิช 

 ๒๖๒ พันจาอากาศเอก  กิตติวิทย  ดาวหาง 

 ๒๖๓ พันจาอากาศเอก  กิตติศักด์ิ  เกตุสวัสด์ิ 

 ๒๖๔ พันจาอากาศเอก  กิตติศักด์ิ  จําปามูล 

 ๒๖๕ พันจาอากาศเอก  กิตติศักด์ิ  เจริญแนว 

 ๒๖๖ พันจาอากาศเอก  กิตติศักด์ิ  ใบเข็ม 



 หนา   ๕๗ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๖๗ พันจาอากาศเอก  กิตติศักด์ิ  ปนแกว 

 ๒๖๘ พันจาอากาศเอก  กิตติศักด์ิ  พงศอัครชัย 

 ๒๖๙ พันจาอากาศเอก  กิตติศักด์ิ  พรหมจอม 

 ๒๗๐ พันจาอากาศเอก  กิตติศักด์ิ 

  ภาษิตตานนท 

 ๒๗๑ พันจาอากาศเอก  กิตติศักด์ิ  ภูสี 

 ๒๗๒ พันจาอากาศเอก  กิตติศักด์ิ  รักเดช 

 ๒๗๓ พันจาอากาศเอก  กิตติศักด์ิ  ศรีปาน 

 ๒๗๔ พันจาอากาศเอก  กิตติศักด์ิ 

  สวัสด์ิพิบูลย 

 ๒๗๕ พันจาอากาศเอก  กิตติศักด์ิ  สารสวัสด์ิ 

 ๒๗๖ พันจาอากาศเอก  กิตติศักด์ิ  สุขขวัญ 

 ๒๗๗ พันจาอากาศเอก  กิตติศักด์ิ  สุจันทรศรี 

 ๒๗๘ พันจาอากาศเอก  กิตติศักด์ิ  หุนดี 

 ๒๗๙ พันจาอากาศเอก  กิตติศักด์ิ   

  เหมือนโพธิ์ 

 ๒๘๐ พันจาอากาศเอก  กิตติศักด์ิ  ออนละมูล 

 ๒๘๑ พันจาอากาศเอก  กิตติศักด์ิ  อารีสวัสด์ิ 

 ๒๘๒ พันจาอากาศเอก  กิตติศักด์ิ 

  อินทรกองแกว 

 ๒๘๓ พันจาอากาศเอก  กิตติศักด์ิ  อินรุณ 

 ๒๘๔ พันจาอากาศเอก  กิติกร 

  วราวลัยลักษณ 

 ๒๘๕ พันจาอากาศเอก  กิติชัย  เผื่อนนอย 

 ๒๘๖ พันจาอากาศเอก  กิติชัย 

  ศรีไชยยานุพันธ 

 ๒๘๗ พันจาอากาศเอก  กิติพงษ  นิลสังข 

 ๒๘๘ พันจาอากาศเอก  กิติพงษ  บุญเชิด 

 ๒๘๙ พันจาอากาศเอก  กิติพร  วงศกาดทอง 

 ๒๙๐ พันจาอากาศเอก  กิติศักด์ิ  ชมเอ 

 ๒๙๑ พันจาอากาศเอก  กิติศักด์ิ  ชูชีพ 

 ๒๙๒ พันจาอากาศเอก  กิติศักด์ิ  ทับหิรัญ 

 ๒๙๓ พันจาอากาศเอก  กิรติ  ออนนิ่ม 

 ๒๙๔ พันจาอากาศเอก  กิรัฐ  ภูทองเงิน 

 ๒๙๕ พันจาอากาศเอก  กิศฏิพจน  กัณฑภัย 

 ๒๙๖ พันจาอากาศเอก  กุญชร  เตียนสําราย 

 ๒๙๗ พันจาอากาศเอก  กุณธร  ลาภพิพัฒน 

 ๒๙๘ พันจาอากาศเอก  กุมพล 

  ต้ังเถลิงเกียรติ 

 ๒๙๙ พันจาอากาศเอก  กุมภี  อินทรบุตร 

 ๓๐๐ พันจาอากาศเอก  กุลชัย  เอมสอาด 

 ๓๐๑ พันจาอากาศเอก  กุลธร  ขวัญหวัง 

 ๓๐๒ พันจาอากาศเอก  กุศลิน  กุศล 

 ๓๐๓ พันจาอากาศเอก  กุหลาบ  มณีวงศ 

 ๓๐๔ พันจาอากาศเอก  กูเกียรติ  ก่ิงทอง 

 ๓๐๕ พันจาอากาศเอก  กูเกียรติ 

  น้ําประสานไทย 

 ๓๐๖ พันจาอากาศเอก  เกง  โพธิ์ศรีนาค 

 ๓๐๗ พันจาอากาศเอก  เกงกลา  สิงหนรา 

 ๓๐๘ พันจาอากาศเอก  เกชา  สวียานนท 

 ๓๐๙ พันจาอากาศเอก  เกดิษฐ  นาคสวัสด์ิ 

 ๓๑๐ พันจาอากาศเอก  เกดิษฐ  ลวดทอง 



 หนา   ๕๘ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๑๑ พันจาอากาศเอก  เกตุ  เกตุมณี 

 ๓๑๒ พันจาอากาศเอก  เกริก  กิจชนม 

 ๓๑๓ พันจาอากาศเอก  เกริกชัย  ภาษิตานนท 

 ๓๑๔ พันจาอากาศเอก  เกริกชัย   

  สันติพงษไพบูลย 

 ๓๑๕ พันจาอากาศเอก  เกริกพันธุ  ปานคํา 

 ๓๑๖ พันจาอากาศเอก  เกริกฤทธิ์ 

  แกวดวงเล็ก 

 ๓๑๗ พันจาอากาศเอก  เกริกวุฒิ  ปลาทอง 

 ๓๑๘ พันจาอากาศเอก  เกริกศักด์ิ  สุขปลั่ง 

 ๓๑๙ พันจาอากาศเอก  เกรียงไกร  กาบกลาง 

 ๓๒๐ พันจาอากาศเอก  เกรียงไกร  ก่ิงทอง 

 ๓๒๑ พันจาอากาศเอก  เกรียงไกร  เชื้อสระคู 

 ๓๒๒ พันจาอากาศเอก  เกรียงไกร  ไชยวงศ 

 ๓๒๓ พันจาอากาศเอก  เกรียงไกร  เทพดู 

 ๓๒๔ พันจาอากาศเอก  เกรียงไกร 

  พราหมณภู 

 ๓๒๕ พันจาอากาศเอก  เกรียงไกร  พันธุจีน 

 ๓๒๖ พันจาอากาศเอก  เกรียงไกร  เย็นเยือก 

 ๓๒๗ พันจาอากาศเอก  เกรียงไกร 

  ศรีพุฒตาล 

 ๓๒๘ พันจาอากาศเอก  เกรียงไกร  สมพงษ 

 ๓๒๙ พันจาอากาศเอก  เกรียงไกร  สืบแกว 

 ๓๓๐ พันจาอากาศเอก  เกรียงไกร  สุนทรชัย 

 ๓๓๑ พันจาอากาศเอก  เกรียงไกร 

  อินทะรังษี 

 ๓๓๒ พันจาอากาศเอก  เกรียงไกรยุทธ 

  สุทธิกาญจนกุล 

 ๓๓๓ พันจาอากาศเอก  เกรียงศักด์ิ  เกษแกว 

 ๓๓๔ พันจาอากาศเอก  เกรียงศักด์ิ  เข็มกลัด 

 ๓๓๕ พันจาอากาศเอก  เกรียงศักด์ิ  งามเมือง 

 ๓๓๖ พันจาอากาศเอก  เกรียงศักด์ิ 

  ดวงศาลเจา 

 ๓๓๗ พันจาอากาศเอก  เกรียงศักด์ิ  ดิษฐาน 

 ๓๓๘ พันจาอากาศเอก  เกรียงศักด์ิ  ธรรมกิจ 

 ๓๓๙ พันจาอากาศเอก  เกรียงศักด์ิ 

  บุญทาเลิศ 

 ๓๔๐ พันจาอากาศเอก  เกรียงศักด์ิ  ปติการ 

 ๓๔๑ พันจาอากาศเอก  เกรียงศักด์ิ 

  พิทักษราษฎร 

 ๓๔๒ พันจาอากาศเอก  เกรียงศักด์ิ 

  มวงสุวรรณ 

 ๓๔๓ พันจาอากาศเอก  เกรียงศักด์ิ  มีวงศสม 

 ๓๔๔ พันจาอากาศเอก  เกรียงศักด์ิ  วุฒิโต 

 ๓๔๕ พันจาอากาศเอก  เกรียงศักด์ิ  สารพันธ 

 ๓๔๖ พันจาอากาศเอก  เกษตรสม  ลาภาอุตม 

 ๓๔๗ พันจาอากาศเอก  เกษม  กฐินสมมิตร 

 ๓๔๘ พันจาอากาศเอก  เกษม  จินตกสิกรรม 

 ๓๔๙ พันจาอากาศเอก  เกษม  เจริญเตีย 

 ๓๕๐ พันจาอากาศเอก  เกษม  เจริญไพฑูรย 

 ๓๕๑ พันจาอากาศเอก  เกษม  เจากสิกร 

 ๓๕๒ พันจาอากาศเอก  เกษม  ใจสู 



 หนา   ๕๙ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๕๓ พันจาอากาศเอก  เกษม  ทับทอง 

 ๓๕๔ พันจาอากาศเอก  เกษม  นาคะเสนีย 

 ๓๕๕ พันจาอากาศเอก  เกษม  ปกปอง 

 ๓๕๖ พันจาอากาศเอก  เกษม  ประทักษขีนัง 

 ๓๕๗ พันจาอากาศเอก  เกษม  ยวดกระโทก 

 ๓๕๘ พันจาอากาศเอก  เกษม  รวยดี 

 ๓๕๙ พันจาอากาศเอก  เกษม  ละเอียดออน 

 ๓๖๐ พันจาอากาศเอก  เกษม  ศรีสุโข 

 ๓๖๑ พันจาอากาศเอก  เกษม  สังขหอย 

 ๓๖๒ พันจาอากาศเอก  เกษม  สีหา 

 ๓๖๓ พันจาอากาศเอก  เกษม  สุขวิลัย 

 ๓๖๔ พันจาอากาศเอก  เกษม  เสมสามารถ 

 ๓๖๕ พันจาอากาศเอก  เกษม  หนูสาด 

 ๓๖๖ พันจาอากาศเอก  เกษม  อรหันต 

 ๓๖๗ พันจาอากาศเอก  เกษม  อาลัยดี 

 ๓๖๘ พันจาอากาศเอก  เกษม  อินทรรองพล 

 ๓๖๙ พันจาอากาศเอก  เกษมทัศ  จันทรเชย 

 ๓๗๐ พันจาอากาศเอก  เกษมศักด์ิ  ดีจริง 

 ๓๗๑ พันจาอากาศเอก  เกษมศักด์ิ  นิลวงศ 

 ๓๗๒ พันจาอากาศเอก  เกษมศักด์ิ  สุมาลัย 

 ๓๗๓ พันจาอากาศเอก  เกษมสันต 

  จันทรโพธิ์ 

 ๓๗๔ พันจาอากาศเอก  เกียรต์ิกมล  ศรีสุข 

 ๓๗๕ พันจาอากาศเอก  เกียรติกอง  มีขันทอง 

 ๓๗๖ พันจาอากาศเอก  เกียรติคุณ 

  เกษมรัชติโชติ 

 ๓๗๗ พันจาอากาศเอก  เกียรติจรูญ  สีมันตร 

 ๓๗๘ พันจาอากาศเอก  เกียรติชัย  เกิดนวล 

 ๓๗๙ พันจาอากาศเอก  เกียรติชัย  แยมยืนยง 

 ๓๘๐ พันจาอากาศเอก  เกียรติชัย  ศรีคุณ 

 ๓๘๑ พันจาอากาศเอก  เกียรติณัติ 

  วินิจฉัยกุล 

 ๓๘๒ พันจาอากาศเอก  เกียรตินันท 

  สิขัณฑกสมิต 

 ๓๘๓ พันจาอากาศเอก  เกียรตินัย  อยูยืน 

 ๓๘๔ พันจาอากาศเอก  เกียรติพงศ  คัพทเสวี 

 ๓๘๕ พันจาอากาศเอก  เกียรติพงศ  สมร 

 ๓๘๖ พันจาอากาศเอก  เกียรติพงษ 

  เหมือนฤทธิ์ 

 ๓๘๗ พันจาอากาศเอก  เกียรติภูมิ  สุบงกช 

 ๓๘๘ พันจาอากาศเอก  เกียรติยศ  ปนยอย 

 ๓๘๙ พันจาอากาศเอก  เกียรติยศ  เรือนนาค 

 ๓๙๐ พันจาอากาศเอก  เกียรติศักด์ิ 

  แกนจันทร 

 ๓๙๑ พันจาอากาศเอก  เกียรติศักด์ิ  โกมล 

 ๓๙๒ พันจาอากาศเอก  เกียรติศักด์ิ  เข่ือนเกา 

 ๓๙๓ พันจาอากาศเอก  เกียรติศักด์ิ 

  จิตตธรรม 

 ๓๙๔ พันจาอากาศเอก  เกียรติศักด์ิ  ใจมีวงศ 

 ๓๙๕ พันจาอากาศเอก  เกียรติศักด์ิ  ชัยลี 

 ๓๙๖ พันจาอากาศเอก  เกียรติศักด์ิ 

  ปญจมหาเศรษฐี 



 หนา   ๖๐ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๙๗ พันจาอากาศเอก  เกียรติศักด์ิ 

  ปนเคลือบ 

 ๓๙๘ พันจาอากาศเอก  เกียรติศักด์ิ  พรหมพา 

 ๓๙๙ พันจาอากาศเอก  เกียรติศักด์ิ  ศรีพานิช 

 ๔๐๐ พันจาอากาศเอก  เกียรติศักด์ิ  ศิลา 

 ๔๐๑ พันจาอากาศเอก  เกียรติศักด์ิ 

  เศรษฐธรรม 

 ๔๐๒ พันจาอากาศเอก  เกียรติศักด์ิ 

  เหลาเขตรกิจ 

 ๔๐๓ พันจาอากาศเอก  เกื้อ  ปรางคแกว 

 ๔๐๔ พันจาอากาศเอก  เกื้อกูล  แสงนอย 

 ๔๐๕ พันจาอากาศเอก  เกื้อกูล  อรุณทัศน 

 ๔๐๖ พันจาอากาศเอก  แกว  ชุมสงค 

 ๔๐๗ พันจาอากาศเอก  แกว  วงคคําตุย 

 ๔๐๘ พันจาอากาศเอก  โกมล 

  เจริญศักด์ิสิริกุล 

 ๔๐๙ พันจาอากาศเอก  โกมิน  ดาวลอม 

 ๔๑๐ พันจาอากาศเอก  โกเมศ 

  สงคประเสริฐ 

 ๔๑๑ พันจาอากาศเอก  โกวิท  รักสะอาด 

 ๔๑๒ พันจาอากาศเอก  โกวิทย  จานโอ 

 ๔๑๓ พันจาอากาศเอก  โกวิทย  ปบัว 

 ๔๑๔ พันจาอากาศเอก  โกวิทย  มหาละออง 

 ๔๑๕ พันจาอากาศเอก  โกวิทย  วงษก่ิงศรี 

 ๔๑๖ พันจาอากาศเอก  โกวิทย  สังขทอง 

 ๔๑๗ พันจาอากาศเอก  โกวิทย  สุขหาญ 

 ๔๑๘ พันจาอากาศเอก  โกศล  จันทรสุวรรณ 

 ๔๑๙ พันจาอากาศเอก  โกศล  โชติอาภรณ 

 ๔๒๐ พันจาอากาศเอก  โกศล  ต้ังมนัสตรง 

 ๔๒๑ พันจาอากาศเอก  โกศล  พูลเขตกิจ 

 ๔๒๒ พันจาอากาศเอก  โกศล  มูลผล 

 ๔๒๓ พันจาอากาศเอก  โกศล  เมฆจินดา 

 ๔๒๔ พันจาอากาศเอก  โกศล  รูปเหมาะ 

 ๔๒๕ พันจาอากาศเอก  โกศล  อัมพวา 

 ๔๒๖ พันจาอากาศเอก  โกษิก  เฉลิมหมู 

 ๔๒๗ พันจาอากาศเอก  โกสันต  ย่ิงนอก 

 ๔๒๘ พันจาอากาศเอก  ไกรเกรียง 

  สุขใจมิตร 

 ๔๒๙ พันจาอากาศเอก  ไกรเดช  สุวรรณภูมิ 

 ๔๓๐ พันจาอากาศเอก  ไกรทอง  สีดาคํา 

 ๔๓๑ พันจาอากาศเอก  ไกรธวัช  วิริยะ 

 ๔๓๒ พันจาอากาศเอก  ไกรเพชร  สังขทอง 

 ๔๓๓ พันจาอากาศเอก  ไกรมาศ  วาจาสิทธิ์ 

 ๔๓๔ พันจาอากาศเอก  ไกรยศ 

  เหย่ียวประยูร 

 ๔๓๕ พันจาอากาศเอก  ไกรรัฐ 

  แสงประเสริฐ 

 ๔๓๖ พันจาอากาศเอก  ไกรรัตน  ตองเรียน 

 ๔๓๗ พันจาอากาศเอก  ไกรเลิศ  จันทรแกว 

 ๔๓๘ พันจาอากาศเอก  ไกรวัง  คงใหญ 

 ๔๓๙ พันจาอากาศเอก  ไกรวุฒิ  แกวกนก 

 ๔๔๐ พันจาอากาศเอก  ไกรศร  ศรีสาคร 



 หนา   ๖๑ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๔๑ พันจาอากาศเอก  ไกรศรี  วัฒนกุล 

 ๔๔๒ พันจาอากาศเอก  ไกรศักด์ิ  กัลยะวิมล 

 ๔๔๓ พันจาอากาศเอก  ขจร  กีรานนท 

 ๔๔๔ พันจาอากาศเอก  ขจร  ภิรมยวงษ 

 ๔๔๕ พันจาอากาศเอก  ขจรพันธุ  คงวารี 

 ๔๔๖ พันจาอากาศเอก  ขจรยศ  มีทอง 

 ๔๔๗ พันจาอากาศเอก  ขจรวุฒิ 

  ทิมบุญธรรม 

 ๔๔๘ พันจาอากาศเอก  ขจรศักด์ิ  ดอกเทียน 

 ๔๔๙ พันจาอากาศเอก  ขจรศักด์ิ  บัวชุม 

 ๔๕๐ พันจาอากาศเอก  ขจิตพงศ  พันธุเขียน 

 ๔๕๑ พันจาอากาศเอก  ขจิตร  สุขประเสริฐ 

 ๔๕๒ พันจาอากาศเอก  ขเจิดศักด์ิ 

  อินทรปฐม 

 ๔๕๓ พันจาอากาศเอก  ขรรคชัย  วัดออน 

 ๔๕๔ พันจาอากาศเอก  ขรรคชัย  สุดาวงษ 

 ๔๕๕ พันจาอากาศเอก  ขวัญ  ไวทยาชีวะ 

 ๔๕๖ พันจาอากาศเอก  ขวัญ  แสนรัก 

 ๔๕๗ พันจาอากาศเอก  ขวัญชัย  กอนทองดี 

 ๔๕๘ พันจาอากาศเอก  ขวัญชัย  คงเชย 

 ๔๕๙ พันจาอากาศเอก  ขวัญชัย  จํารัสศรี 

 ๔๖๐ พันจาอากาศเอก  ขวัญชัย  ชูแจม 

 ๔๖๑ พันจาอากาศเอก  ขวัญชัย  โชคทรัพย 

 ๔๖๒ พันจาอากาศเอก  ขวัญชัย  โชมขุนทด 

 ๔๖๓ พันจาอากาศเอก  ขวัญชัย 

  ตุลาคนานุสรณ 

 ๔๖๔ พันจาอากาศเอก  ขวัญชัย  เทพสังข 

 ๔๖๕ พันจาอากาศเอก  ขวัญชัย  นิราบัว 

 ๔๖๖ พันจาอากาศเอก  ขวัญชัย  พัฒนเกียรติ 

 ๔๖๗ พันจาอากาศเอก  ขวัญชัย  พันธุเจริญ 

 ๔๖๘ พันจาอากาศเอก  ขวัญชัย  แพงกลิ่น 

 ๔๖๙ พันจาอากาศเอก  ขวัญชยั  สมบุญ 

 ๔๗๐ พันจาอากาศเอก  ขวัญชัย  สมรูป 

 ๔๗๑ พันจาอากาศเอก  ขวัญชัย  สาดแว 

 ๔๗๒ พันจาอากาศเอก  ขวัญชัย  แสงหิรัญ 

 ๔๗๓ พันจาอากาศเอก  ขวัญชัย  อาคมนันท 

 ๔๗๔ พันจาอากาศเอก  ขวัญตา  นามสงา 

 ๔๗๕ พันจาอากาศเอก  ขวัญเมือง  เพิ่มพูล 

 ๔๗๖ พันจาอากาศเอก  ขวัญยืน  สะสี 

 ๔๗๗ พันจาอากาศเอก  ขัณฑชาติ  เทียมนุช 

 ๔๗๘ พันจาอากาศเอก  ขัน  สระกบแกว 

 ๔๗๙ พันจาอากาศเอก  ขันเพชร 

  กันประเสริฐ 

 ๔๘๐ พันจาอากาศเอก  ขุนพล  ชาวสวน 

 ๔๘๑ พันจาอากาศเอก  เขมชาติ  เข็มเงิน 

 ๔๘๒ พันจาอากาศเอก  เขมชาติ  สุริวงศ 

 ๔๘๓ พันจาอากาศเอก  เข็มทิศ  เข็มพรหยิบ 

 ๔๘๔ พันจาอากาศเอก  เข็มพร  เวียงคํา 

 ๔๘๕ พันจาอากาศเอก  เขมรัฐ  ออนละออ 

 ๔๘๖ พันจาอากาศเอก  เขษมศักด์ิ 

  หลาสุดตา 

 ๔๘๗ พันจาอากาศเอก  คงกฤช  สุวรรณคง 



 หนา   ๖๒ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๘๘ พันจาอากาศเอก  คงเกียรติ  กิจสมัคร 

 ๔๘๙ พันจาอากาศเอก  คงชนม  ชางพรา 

 ๔๙๐ พันจาอากาศเอก  คงเดช  โคตรหลง 

 ๔๙๑ พันจาอากาศเอก  คงเดช  พรายณรงค 

 ๔๙๒ พันจาอากาศเอก  คงทน  อรรถาพิช 

 ๔๙๓ พันจาอากาศเอก  คงฤทธิ์  สงคุณธรรม 

 ๔๙๔ พันจาอากาศเอก  คงศักด์ิ  พุมเกิด 

 ๔๙๕ พันจาอากาศเอก  คงศักด์ิ  เพียรพิจารณ 

 ๔๙๖ พันจาอากาศเอก  คงศักด์ิ  วงษไทย 

 ๔๙๗ พันจาอากาศเอก  คชกิจ  เอี่ยมเจริญ 

 ๔๙๘ พันจาอากาศเอก  คชพล  สุขบรม 

 ๔๙๙ พันจาอากาศเอก  คชสิทธิ์  ขําพันธ 

 ๕๐๐ พันจาอากาศเอก  คชายุทธ  แมนมาลัย 

 ๕๐๑ พันจาอากาศเอก  คฑาวุธ  ทองหุม 

 ๕๐๒ พันจาอากาศเอก  คณากร  คชเสนีย 

 ๕๐๓ พันจาอากาศเอก  คณาธิป  สดคมขํา 

 ๕๐๔ พันจาอากาศเอก  คณาธิป  เหมสมิติ 

 ๕๐๕ พันจาอากาศเอก  คณานนท  พระธรรม 

 ๕๐๖ พันจาอากาศเอก  คณิต  แกวรุง 

 ๕๐๗ พันจาอากาศเอก  คณิต  บุญจง 

 ๕๐๘ พันจาอากาศเอก  คณิต  ศรีทะวงษ 

 ๕๐๙ พันจาอากาศเอก  คณิต  อัคนิฐมนตรี 

 ๕๑๐ พันจาอากาศเอก  คณิต  อินทสูตร 

 ๕๑๑ พันจาอากาศเอก  คณิศร  อิทธิสกุลชร 

 ๕๑๒ พันจาอากาศเอก  คณุตม  สารีโท 

 ๕๑๓ พันจาอากาศเอก  คธากร  กองผาพา 

 ๕๑๔ พันจาอากาศเอก  คธาทิพย 

  อิทธิไมยยะ 

 ๕๑๕ พันจาอากาศเอก  คธายุทธ  กรไกร 

 ๕๑๖ พันจาอากาศเอก  คธาวุธ  เมฆดํารงศรี 

 ๕๑๗ พันจาอากาศเอก  คนองเดช  ชัยศรีเวียง 

 ๕๑๘ พันจาอากาศเอก  คนึง  คุมประวัติ 

 ๕๑๙ พันจาอากาศเอก  คนึง  วิลาวรรณ 

 ๕๒๐ พันจาอากาศเอก  คม  คําเอก 

 ๕๒๑ พันจาอากาศเอก  คมกริช  จํารัสฤกษ 

 ๕๒๒ พันจาอากาศเอก  คมกริช  โชยรัมย 

 ๕๒๓ พันจาอากาศเอก  คมกริช  พุทใจดี 

 ๕๒๔ พันจาอากาศเอก  คมกริช  รักจันทึก 

 ๕๒๕ พันจาอากาศเอก  คมกฤช  เย็นต้ัง 

 ๕๒๖ พันจาอากาศเอก  คมกฤช  รักษาคม 

 ๕๒๗ พันจาอากาศเอก  คมกฤช  รุงหัวไผ 

 ๕๒๘ พันจาอากาศเอก  คมกฤช  เสือมา 

 ๕๒๙ พันจาอากาศเอก  คมกฤษ  พัฒนะราม 

 ๕๓๐ พันจาอากาศเอก  คมกฤษ  ภูเขียว 

 ๕๓๑ พันจาอากาศเอก  คมกฤษ  สโรดม 

 ๕๓๒ พันจาอากาศเอก  คมกฤษณ  คุมเงิน 

 ๕๓๓ พันจาอากาศเอก  คมกฤษณ 

  สิทธิรัตน  ณ  นครพนม 

 ๕๓๔ พันจาอากาศเอก  คมกลา  ปญญาธร 

 ๕๓๕ พันจาอากาศเอก  คมชาญ  นุมอุปถัมภ 

 ๕๓๖ พันจาอากาศเอก  คมเดช  บัวเสนาะ 

 ๕๓๗ พันจาอากาศเอก  คมเดช  โพธิ์ทอง 



 หนา   ๖๓ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๓๘ พันจาอากาศเอก  คมเพชร  เชื้อแถว 

 ๕๓๙ พันจาอากาศเอก  คมศร  ศรีโยธา 

 ๕๔๐ พันจาอากาศเอก  คมศักด์ิ  ทองดี 

 ๕๔๑ พันจาอากาศเอก  คมสร  เชษขุนทด 

 ๕๔๒ พันจาอากาศเอก  คมสัน  กลับนุม 

 ๕๔๓ พันจาอากาศเอก  คมสัน  คงมีทรัพย 

 ๕๔๔ พันจาอากาศเอก  คมสัน  จิตรมา 

 ๕๔๕ พันจาอากาศเอก  คมสัน  ดําขํา 

 ๕๔๖ พันจาอากาศเอก  คมสัน  ถ่ินพุดซา 

 ๕๔๗ พันจาอากาศเอก  คมสัน  นุชคํา 

 ๕๔๘ พันจาอากาศเอก  คมสัน  ประกอบกิจ 

 ๕๔๙ พันจาอากาศเอก  คมสัน  ปนคุม 

 ๕๕๐ พันจาอากาศเอก  คมสัน  สัมกําปง 

 ๕๕๑ พันจาอากาศเอก  คมสันต  กองทอง 

 ๕๕๒ พันจาอากาศเอก  คมสันต  ขันทอง 

 ๕๕๓ พันจาอากาศเอก  คมสันต  ใจบุญ 

 ๕๕๔ พันจาอากาศเอก  คมสันต  ชูจันทร 

 ๕๕๕ พันจาอากาศเอก  คมสันต  แตงงาม 

 ๕๕๖ พันจาอากาศเอก  คมสันต  พรมนิ่ม 

 ๕๕๗ พันจาอากาศเอก  คมสันต  มูลหลวง 

 ๕๕๘ พันจาอากาศเอก  คมสันต  โลมะบุตร 

 ๕๕๙ พันจาอากาศเอก  คมสันต  วัชรภิรมย 

 ๕๖๐ พันจาอากาศเอก  คมสันต  ศรีปา 

 ๕๖๑ พันจาอากาศเอก  คมสันต  เหมือนเงิน 

 ๕๖๒ พันจาอากาศเอก  คมสันต  อุดมเดช 

 ๕๖๓ พันจาอากาศเอก  คมสันตต  อาจทนอง 

 ๕๖๔ พันจาอากาศเอก  คมสันติ  สิงหโตทอง 

 ๕๖๕ พันจาอากาศเอก  คมหาญ  นุมอุปถัมภ 

 ๕๖๖ พันจาอากาศเอก  ครรชิต  งามภัก 

 ๕๖๗ พันจาอากาศเอก  ครรชิต  ไชยกําเนิด 

 ๕๖๘ พนัจาอากาศเอก  ครรชิต  ไชยบุรุษ 

 ๕๖๙ พันจาอากาศเอก  ครรชิต  โพธิ์แกว 

 ๕๗๐ พันจาอากาศเอก  ครรชิต  มีแกว 

 ๕๗๑ พันจาอากาศเอก  ครรชิต  มีนะจรัส 

 ๕๗๒ พันจาอากาศเอก  ครรชิต  ยอดเสนีย 

 ๕๗๓ พันจาอากาศเอก  ครรชิตพล  คงทน 

 ๕๗๔ พันจาอากาศเอก  ครองพล  วรรณดิลก 

 ๕๗๕ พันจาอากาศเอก  ครองยุทธ  บองาม 

 ๕๗๖ พันจาอากาศเอก  ควง  สัญญาใย 

 ๕๗๗ พันจาอากาศเอก  คะนอง  ตะกรุมวงค 

 ๕๗๘ พันจาอากาศเอก  คะเน  เพ็งโตวงษ 

 ๕๗๙ พันจาอากาศเอก  คันถะพร 

  อินทรบํารุง 

 ๕๘๐ พันจาอากาศเอก  คันศร  พุมชุมแสง 

 ๕๘๑ พันจาอากาศเอก  คัมภีร 

  สัตตอริยทรัพย 

 ๕๘๒ พันจาอากาศเอก  คารม  กลางแกว 

 ๕๘๓ พันจาอากาศเอก  คารมภ  นิลเลิศ 

 ๕๘๔ พันจาอากาศเอก  คารมย  ทับทิมออน 

 ๕๘๕ พันจาอากาศเอก  คาวี  ผาหยาด 

 ๕๘๖ พันจาอากาศเอก  คํานวณ  สกุลสุวรรณ 

 ๕๘๗ พันจาอากาศเอก  คํานวน  ภิงคะสาร 



 หนา   ๖๔ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๘๘ พันจาอากาศเอก  คํานึง  มีมั่ง 

 ๕๘๙ พันจาอากาศเอก  คําปลิว  สืบจันทา 

 ๕๙๐ พันจาอากาศเอก  คําผุน  รวดทรง 

 ๕๙๑ พันจาอากาศเอก  คําพันธ  เกษเสนา 

 ๕๙๒ พันจาอากาศเอก  คําพันธ  พระธรรม 

 ๕๙๓ พันจาอากาศเอก  คําพันธ  ออนตานา 

 ๕๙๔ พันจาอากาศเอก คํารณ  พวงสน  

 ๕๙๕ พันจาอากาศเอก  คํารณ  แยมพินิจ 

 ๕๙๖ พันจาอากาศเอก  คํารณ 

  ลาพาสระนอย 

 ๕๙๗ พันจาอากาศเอก  คํารณ  ศรีทองดี 

 ๕๙๘ พันจาอากาศเอก  คําสอง  พันธะไชย 

 ๕๙๙ พันจาอากาศเอก  คําสาย  ชางเหล็ก 

 ๖๐๐ พันจาอากาศเอก  คีรีเขตต  อาลัยสุข 

 ๖๐๑ พันจาอากาศเอก  คุณวุฒิ  ศิริสถิตย 

 ๖๐๒ พันจาอากาศเอก  คุณวุฒิ  สิทธิเลิศ 

 ๖๐๓ พันจาอากาศเอก  คุณากร 

  ปราณีตพลกรัง 

 ๖๐๔ พันจาอากาศเอก  คุณากร  ศิริสถิตย 

 ๖๐๕ พันจาอากาศเอก  คุณาวุฒิ  ทองโม 

 ๖๐๖ พันจาอากาศเอก  คุมเกียรติ  ขาวศิริ 

 ๖๐๗ พันจาอากาศเอก  คูณ  โพยนอก 

 ๖๐๘ พันจาอากาศเอก  คูณใคร  สุกัลป 

 ๖๐๙ พันจาอากาศเอก  เคนไล  แสงสาย 

 ๖๑๐ พันจาอากาศเอก  เคลา  พลสังข 

 ๖๑๑ พันจาอากาศเอก  เคารพ  ออนอุระ 

 ๖๑๒ พันจาอากาศเอก  โฆษิต  เพ็ชรเจริญ 

 ๖๑๓ พันจาอากาศเอก  โฆสิต  นุตรวงษ 

 ๖๑๔ พันจาอากาศเอก  งามพันธุ 

  คงประเสริฐ 

 ๖๑๕ พันจาอากาศเอก  งามศักด์ิ  ทองสุข 

 ๖๑๖ พันจาอากาศเอก  จงกล  เกิดบุญชวย 

 ๖๑๗ พันจาอากาศเอก  จงกล  ชั่งกริส 

 ๖๑๘ พันจาอากาศเอก  จงกล  ถากันหา 

 ๖๑๙ พันจาอากาศเอก  จงกล  ร่ืนจิตต 

 ๖๒๐ พันจาอากาศเอก  จงจิตร  เดชอุปการ 

 ๖๒๑ พันจาอากาศเอก  จงรัก  คําดวง 

 ๖๒๒ พันจาอากาศเอก  จงรัก  อิ่มใจ 

 ๖๒๓ พันจาอากาศเอก  จงรักษ  นาเมือง 

 ๖๒๔ พันจาอากาศเอก  จงรักษ  ผกูไมตรี 

 ๖๒๕ พันจาอากาศเอก  จงอางศึก  แสงเพลิง 

 ๖๒๖ พันจาอากาศเอก  จตุพร  พงษเขียว 

 ๖๒๗ พันจาอากาศเอก  จตุพร  วัฒนบุตร 

 ๖๒๘ พันจาอากาศเอก  จตุพร  สุญาสิทธิ์ 

 ๖๒๙ พันจาอากาศเอก  จตุพล  วงศา 

 ๖๓๐ พันจาอากาศเอก  จตุพล  สุวานิโช 

 ๖๓๑ พันจาอากาศเอก  จตุรงค  กุณฑีรนันท 

 ๖๓๒ พันจาอากาศเอก  จตุรงค  ทรงรุงเรือง 

 ๖๓๓ พันจาอากาศเอก  จตุรงค  เบ็ญจา 

 ๖๓๔ พันจาอากาศเอก  จตุรงค  ปรางคแกว 

 ๖๓๕ พันจาอากาศเอก  จตุรงค  ปบัว 

 ๖๓๖ พันจาอากาศเอก  จตุรงค  พุมเกิด 



 หนา   ๖๕ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๓๗ พันจาอากาศเอก  จตุรงค  แพทอง 

 ๖๓๘ พันจาอากาศเอก  จตุรงค  ฤทธิรณรงค 

 ๖๓๙ พันจาอากาศเอก  จตุรงค  โสมภีร 

 ๖๔๐ พันจาอากาศเอก  จตุรงค  อินทรสถิตย 

 ๖๔๑ พันจาอากาศเอก  จตุฤทธิ์  รอดรัตน 

 ๖๔๒ พันจาอากาศเอก  จรงครัตน 

  รัตนจันทร 

 ๖๔๓ พันจาอากาศเอก  จรณ  ขรวงศ 

 ๖๔๔ พันจาอากาศเอก  จรวด  ศรีสังข 

 ๖๔๕ พันจาอากาศเอก  จรัญ  แกวศรี 

 ๖๔๖ พันจาอากาศเอก  จรัญ  ขันตี 

 ๖๔๗ พันจาอากาศเอก  จรัญ  ชุมชูจันทร 

 ๖๔๘ พันจาอากาศเอก  จรัญ  ดํานิล 

 ๖๔๙ พันจาอากาศเอก  จรัญ  บัวเหลือง 

 ๖๕๐ พันจาอากาศเอก  จรัญ  บางสุวรรณ 

 ๖๕๑ พันจาอากาศเอก  จรัญ  บุญคง 

 ๖๕๒ พันจาอากาศเอก  จรัญ  บุญใบ 

 ๖๕๓ พันจาอากาศเอก  จรัญ  โปแดง 

 ๖๕๔ พันจาอากาศเอก  จรัญ  พรรณโกมุท 

 ๖๕๕ พันจาอากาศเอก  จรัญ  พรหมเจริญ 

 ๖๕๖ พันจาอากาศเอก  จรัญ  มีผล 

 ๖๕๗ พันจาอากาศเอก  จรัญ  เย็นสุข 

 ๖๕๘ พันจาอากาศเอก  จรัญ  ฤทธิวงษ 

 ๖๕๙ พันจาอากาศเอก  จรัญ  สรไชยากร 

 ๖๖๐ พันจาอากาศเอก  จรัญ  หอยสังขทอง 

 ๖๖๑ พันจาอากาศเอก  จรัญ  หันสันเทียะ 

 ๖๖๒ พันจาอากาศเอก  จรัญ  ใหลสกุล 

 ๖๖๓ พันจาอากาศเอก  จรัญวิทย  หาริกัน 

 ๖๖๔ พันจาอากาศเอก  จรัญพัฒน 

  นวลศรีฉาย 

 ๖๖๕ พันจาอากาศเอก  จรัลฤกษ  แสงทอง 

 ๖๖๖ พันจาอากาศเอก  จรัส  ซีกพุดซา 

 ๖๖๗ พันจาอากาศเอก  จรัส  อุนบาง 

 ๖๖๘ พันจาอากาศเอก  จริน  เครือสมบัติ 

 ๖๖๙ พันจาอากาศเอก  จรินทร  เข็มกลัด 

 ๖๗๐ พันจาอากาศเอก  จรินทร  ทรัพยสิงห 

 ๖๗๑ พันจาอากาศเอก  จรินทร  ทองนะ 

 ๖๗๒ พันจาอากาศเอก  จรินทร 

  หงษสามารถ 

 ๖๗๓ พันจาอากาศเอก  จรินทร 

  เอี่ยมประเสริฐ 

 ๖๗๔ พันจาอากาศเอก  จรุง  โรจนจรุง 

 ๖๗๕ พันจาอากาศเอก  จรุงจิตร  รัตนรักษ 

 ๖๗๖ พันจาอากาศเอก  จรุงชัย  อินทะจักร 

 ๖๗๗ พันจาอากาศเอก  จรุงพงษ  สิทธิปญญา 

 ๖๗๘ พันจาอากาศเอก  จรุชัย  นามรัตน 

 ๖๗๙ พันจาอากาศเอก  จรุณศักด์ิ  มิ่งขวัญ 

 ๖๘๐ พันจาอากาศเอก  จรูญ  ชูวงษ 

 ๖๘๑ พันจาอากาศเอก  จรูญ  บุญทั่ง 

 ๖๘๒ พันจาอากาศเอก  จรูญ  มิตรมาก 

 ๖๘๓ พันจาอากาศเอก  จรูญ  อรชร 

 ๖๘๔ พันจาอากาศเอก  จเร  แจงเอี่ยม 



 หนา   ๖๖ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๘๕ พันจาอากาศเอก  จเร  พิลาชัย 

 ๖๘๖ พันจาอากาศเอก  จเร  ออนแกว 

 ๖๘๗ พันจาอากาศเอก  จเร  อินทอุดม 

 ๖๘๘ พันจาอากาศเอก  จฤทธิ์  ครุฑบุญยงค 

 ๖๘๙ พันจาอากาศเอก  จอมทัพ  รอดชะเอม 

 ๖๙๐ พันจาอากาศเอก  จอมเทพ  วิถี 

 ๖๙๑ พันจาอากาศเอก  จะเด็จ  เกิดกูล 

 ๖๙๒ พันจาอากาศเอก  จักรกริสน  ศรีคง 

 ๖๙๓ พันจาอากาศเอก  จักรกฤช  ชาปลิก 

 ๖๙๔ พันจาอากาศเอก  จักรกฤช 

  โยธินนันท 

 ๖๙๕ พันจาอากาศเอก  จักรกฤษ  บุญเชิด 

 ๖๙๖ พันจาอากาศเอก  จักรกฤษ  สุทธิพงษ 

 ๖๙๗ พันจาอากาศเอก  จักรกฤษณ  กลั่นดี 

 ๖๙๘ พันจาอากาศเอก  จักรกฤษณ  แกวปู 

 ๖๙๙ พันจาอากาศเอก  จักรกฤษณ  คาระวะ 

 ๗๐๐ พันจาอากาศเอก  จักรกฤษณ 

  ชีวะวัฒนา 

 ๗๐๑ พันจาอากาศเอก  จักรกฤษณ 

  ชื่นอารมณ 

 ๗๐๒ พันจาอากาศเอก  จักรกฤษณ  ทํานอง 

 ๗๐๓ พันจาอากาศเอก  จักรกฤษณ  บุญเกิด 

 ๗๐๔ พันจาอากาศเอก  จักรกฤษณ 

  พรหมเจริญ 

 ๗๐๕ พันจาอากาศเอก  จักรกฤษณ  เรืองศักด์ิ 

 ๗๐๖ พันจาอากาศเอก  จักรกฤษณ  ศิริเวชช 

 ๗๐๗ พันจาอากาศเอก  จักรกฤษณ 

  สังขตะอําพน 

 ๗๐๘ พันจาอากาศเอก  จักรกิจ  แสงเกิด 

 ๗๐๙ พันจาอากาศเอก  จักรชัย  กองแกว 

 ๗๑๐ พันจาอากาศเอก  จักรธร  บัวสด 

 ๗๑๑ พันจาอากาศเอก  จักรพงศ  เขียวออน 

 ๗๑๒ พันจาอากาศเอก  จักรพงศ 

  จักรวาลทิพย 

 ๗๑๓ พันจาอากาศเอก  จักรพงศ  อยูชา 

 ๗๑๔ พันจาอากาศเอก  จักรพงษ  เดิดขุนทด 

 ๗๑๕ พันจาอากาศเอก  จักรพงษ  ตรีชัยพันธุ 

 ๗๑๖ พันจาอากาศเอก  จักรพงษ 

  ทิพยมโนสิงห 

 ๗๑๗ พันจาอากาศเอก  จักรพงษ  พะวงษ 

 ๗๑๘ พันจาอากาศเอก  จักรพงษ  พันธุเพียร 

 ๗๑๙ พันจาอากาศเอก  จักรพงษ  เภาตะคุ 

 ๗๒๐ พันจาอากาศเอก  จักรพงษ 

  อาจคําพันธ 

 ๗๒๑ พันจาอากาศเอก  จักรพรรด์ิ 

  เณรานนท 

 ๗๒๒ พันจาอากาศเอก  จักรพรรด์ิ 

  พุทธพฤกษ 

 ๗๒๓ พันจาอากาศเอก  จักรพันธ  กาวไธสง 

 ๗๒๔ พันจาอากาศเอก  จักรพันธ  คําซอน 

 ๗๒๕ พันจาอากาศเอก  จักรพันธ 

  ดํารงพานิชชัย 



 หนา   ๖๗ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๒๖ พันจาอากาศเอก  จักรพันธ  เดชคง 

 ๗๒๗ พันจาอากาศเอก  จักรพันธ  ปญหา 

 ๗๒๘ พันจาอากาศเอก  จักรพันธ  มหิกุล 

 ๗๒๙ พันจาอากาศเอก  จักรพันธุ  จันทรทิวา 

 ๗๓๐ พันจาอากาศเอก  จักรพันธุ  จันทรลอย 

 ๗๓๑ พันจาอากาศเอก  จักรเพ็ชร  แจงไพร 

 ๗๓๒ พันจาอากาศเอก  จักรเพชร  ฝอยทอง 

 ๗๓๓ พันจาอากาศเอก  จักรภพ  จ่ันรักษ 

 ๗๓๔ พันจาอากาศเอก  จักรภพ  อุนมีชัย 

 ๗๓๕ พันจาอากาศเอก  จักรวัน  สิงทอง 

 ๗๓๖ พันจาอากาศเอก  จักรวาล  บูรณจันทร 

 ๗๓๗ พันจาอากาศเอก  จักรวุฒิ  เฉลย 

 ๗๓๘ พันจาอากาศเอก  จักรสิทธิ์  พิมสิงห 

 ๗๓๙ พันจาอากาศเอก  จักรสุวรรณ  โตเจริญ 

 ๗๔๐ พันจาอากาศเอก  จักรา  ชางประเสริฐ 

 ๗๔๑ พันจาอากาศเอก  จักรา  บัววาศ 

 ๗๔๒ พันจาอากาศเอก  จักราพิชญ  อัตโน 

 ๗๔๓ พันจาอากาศเอก  จักราวุธ  มหาวัน 

 ๗๔๔ พันจาอากาศเอก  จักราวุธ  มีบุศย 

 ๗๔๕ พันจาอากาศเอก  จักราวุธ  รุงสบแสง 

 ๗๔๖ พันจาอากาศเอก  จักราวุธ  ศัพทเสวี 

 ๗๔๗ พันจาอากาศเอก  จักริน  จันทะโคตร 

 ๗๔๘ พันจาอากาศเอก  จักริน  นาคบัลลังก 

 ๗๔๙ พันจาอากาศเอก  จักริน  นิยมจิตร 

 ๗๕๐ พันจาอากาศเอก  จักริน  ปทมโรจน 

 ๗๕๑ พันจาอากาศเอก  จักรินทร  ทองชอย 

 ๗๕๒ พันจาอากาศเอก  จักรินทร 

  ทิพยประเสริฐ 

 ๗๕๓ พันจาอากาศเอก  จักรินทร  ธิวะโต 

 ๗๕๔ พนัจาอากาศเอก  จักรินทร  นงคนิ่ม 

 ๗๕๕ พันจาอากาศเอก  จักรินทร 

  บุญนราพิทักษ 

 ๗๕๖ พันจาอากาศเอก  จักรินทร 

  สิทธิเหรียญชัย 

 ๗๕๗ พันจาอากาศเอก  จักรินทร  อาจกิจ 

 ๗๕๘ พันจาอากาศเอก  จักรี  โชคสุข 

 ๗๕๙ พันจาอากาศเอก  จักเรศ  พรหมเวียง 

 ๗๖๐ พันจาอากาศเอก  จันทรพร  กาสินพิลา 

 ๗๖๑ พันจาอากาศเอก  จันทรา  พฤกษชาติ 

 ๗๖๒ พันจาอากาศเอก  จันทโรจน  กลัดกนก 

 ๗๖๓ พันจาอากาศเอก  จันทสิชฌน 

  ประเสริฐวงศ 

 ๗๖๔ พันจาอากาศเอก  จาฎพจน  สามารถ 

 ๗๖๕ พันจาอากาศเอก  จาตุรงค  กนิษฐดิษ 

 ๗๖๖ พันจาอากาศเอก  จาตุรงค 

  กรองสูงเนิน 

 ๗๖๗ พันจาอากาศเอก  จาตุรนต  พริกมาก 

 ๗๖๘ พันจาอากาศเอก  จาตุรนต  โรจนโพธิ์ 

 ๗๖๙ พันจาอากาศเอก  จามร  คัมภิรานนท 

 ๗๗๐ พันจาอากาศเอก  จารึก  เที่ยงอยู 

 ๗๗๑ พันจาอากาศเอก  จารึก  โพธิ์เงิน 

 ๗๗๒ พันจาอากาศเอก  จารึก  ราชวาณิชย 



 หนา   ๖๘ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๗๓ พันจาอากาศเอก  จารึก  แสงอรุณ 

 ๗๗๔ พันจาอากาศเอก  จารุ  มุขมา 

 ๗๗๕ พันจาอากาศเอก  จารุพันธุ  จอดนอก 

 ๗๗๖ พันจาอากาศเอก  จารุวัฒน  คลายคลึง 

 ๗๗๗ พันจาอากาศเอก  จารุวัตร  วงษยะลา 

 ๗๗๘ พันจาอากาศเอก  จารุวัตร  เวิดสูงเนิน 

 ๗๗๙ พันจาอากาศเอก  จารุสิทธิ์  แกวประไพ 

 ๗๘๐ พันจาอากาศเอก  จํานงค  คนุชดิษฐ 

 ๗๘๑ พันจาอากาศเอก  จํานงค  คลายเหนี่ยง 

 ๗๘๒ พันจาอากาศเอก  จํานงค  ไชยกะโผะ 

 ๗๘๓ พันจาอากาศเอก  จํานงค  ทองพรรณ 

 ๗๘๔ พันจาอากาศเอก  จํานงค  ทะนันชัย 

 ๗๘๕ พันจาอากาศเอก  จํานงค  บัวงาม 

 ๗๘๖ พันจาอากาศเอก  จํานงค  บุญภา 

 ๗๘๗ พันจาอากาศเอก  จํานงค  ภูลายดอก 

 ๗๘๘ พันจาอากาศเอก  จํานงค  มาคงกุล 

 ๗๘๙ พันจาอากาศเอก  จํานงค  มีเจริญ 

 ๗๙๐ พันจาอากาศเอก  จํานงค  เย่ียมฉวี 

 ๗๙๑ พันจาอากาศเอก  จํานงค  วงศชุลี 

 ๗๙๒ พันจาอากาศเอก  จํานงค  วงษลอย 

 ๗๙๓ พันจาอากาศเอก  จํานงค  ศรีโพธิ์ 

 ๗๙๔ พันจาอากาศเอก  จํานวน  เปรมกมล 

 ๗๙๕ พันจาอากาศเอก  จํานอง  พาสอน 

 ๗๙๖ พันจาอากาศเอก  จําเนียร  กากะนิก 

 ๗๙๗ พันจาอากาศเอก  จําเนียร 

  กาญจนไพบูลย 

 ๗๙๘ พันจาอากาศเอก  จําเนียร  ขวัญพราย 

 ๗๙๙ พันจาอากาศเอก  จําเนียร  ปานฤทธิ์ 

 ๘๐๐ พันจาอากาศเอก  จําเนียร  พูนพวง 

 ๘๐๑ พันจาอากาศเอก  จําเนียร  วิงวอน 

 ๘๐๒ พันจาอากาศเอก  จําปา  มากศริิ 

 ๘๐๓ พันจาอากาศเอก  จําปา  หลักแบน 

 ๘๐๔ พันจาอากาศเอก  จํารบ  เครือรัตน 

 ๘๐๕ พันจาอากาศเอก  จํารัส  คําดวงทิพย 

 ๘๐๖ พันจาอากาศเอก  จํารัส  ทองคํา 

 ๘๐๗ พันจาอากาศเอก  จํารัส  พฤกษชาติ 

 ๘๐๘ พันจาอากาศเอก  จํารัส  มีจริง 

 ๘๐๙ พันจาอากาศเอก  จํารัส  แยมนิยม 

 ๘๑๐ พันจาอากาศเอก  จํารัส  ฤกษโรจี 

 ๘๑๑ พันจาอากาศเอก  จํารัส  เวชเพิ่ม 

 ๘๑๒ พันจาอากาศเอก  จํารัส  อัศวกลาง 

 ๘๑๓ พันจาอากาศเอก  จํารูญ  ซีกพุดซา 

 ๘๑๔ พันจาอากาศเอก  จํารูญ  เปลี่ยนวงค 

 ๘๑๕ พันจาอากาศเอก  จําเริญ  กันฉุน 

 ๘๑๖ พันจาอากาศเอก  จําเริญ 

  เกิดโพธิ์กะตน 

 ๘๑๗ พันจาอากาศเอก  จําเริญ  คุมญาติ 

 ๘๑๘ พันจาอากาศเอก  จําเริญ  บุตรแพง 

 ๘๑๙ พันจาอากาศเอก  จําลอง  เกียรติยศ 

 ๘๒๐ พันจาอากาศเอก  จําลอง  แกวงาม 

 ๘๒๑ พันจาอากาศเอก  จําลอง  ขุมพยงค 

 ๘๒๒ พันจาอากาศเอก  จําลอง  จันทรดี 



 หนา   ๖๙ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๒๓ พันจาอากาศเอก  จําลอง  ทิมคํา 

 ๘๒๔ พันจาอากาศเอก  จําลอง  ร่ืนรมย 

 ๘๒๕ พันจาอากาศเอก  จําลอง 

  วารินหอมหวล 

 ๘๒๖ พันจาอากาศเอก  จําลอง  ศรีจรัสแสง 

 ๘๒๗ พันจาอากาศเอก  จําลอง  หมอนนทา 

 ๘๒๘ พันจาอากาศเอก  จําเลิศ  เสมอภาค 

 ๘๒๙ พันจาอากาศเอก  จิณณพัต 

  อินกลิ่นพันธ 

 ๘๓๐ พันจาอากาศเอก  จิต  กลวยไม 

 ๘๓๑ พันจาอากาศเอก  จิตกร  บุญเย็น 

 ๘๓๒ พันจาอากาศเอก  จิตชัย  ชัยพันธุ 

 ๘๓๓ พันจาอากาศเอก  จิตติ  ชัยชนะ 

 ๘๓๔ พันจาอากาศเอก  จิตติพันธุ  ปานเจริญ 

 ๘๓๕ พันจาอากาศเอก  จิตติภูมิ  พิมพทนต 

 ๘๓๖ พันจาอากาศเอก  จิตรกร  เพียโบราณ 

 ๘๓๗ พันจาอากาศเอก  จิตรกร  สงเสริม 

 ๘๓๘ พันจาอากาศเอก  จิตรติศักด์ิ  ใจยาว 

 ๘๓๙ พันจาอากาศเอก  จิตรพิทักษ  เยาวนุน 

 ๘๔๐ พันจาอากาศเอก  จิรชัย  วาดวิจิตร 

 ๘๔๑ พันจาอากาศเอก  จิรชัย  สังขนุช 

 ๘๔๒ พันจาอากาศเอก  จิรเดช  สัยวัตร 

 ๘๔๓ พันจาอากาศเอก  จิรพงศ  นามเกียรติ 

 ๘๔๔ พันจาอากาศเอก  จิรพงษ  เฮงศิริ 

 ๘๔๕ พันจาอากาศเอก  จิรพัฒน  เดนดี 

 ๘๔๖ พันจาอากาศเอก  จิรพัฒน  เวชสุวรรณ 

 ๘๔๗ พันจาอากาศเอก  จิรพันธ  ปะทักขินัง 

 ๘๔๘ พันจาอากาศเอก  จิรพันธ  เมณฑกูล 

 ๘๔๙ พันจาอากาศเอก  จิรพันธ  แสนสุข 

 ๘๕๐ พันจาอากาศเอก  จิรภัทร  โกมลกุญชร 

 ๘๕๑ พันจาอากาศเอก  จิรภัทร  มณีธนโชติ 

 ๘๕๒ พันจาอากาศเอก  จิรเมธ  สีดี 

 ๘๕๓ พันจาอากาศเอก  จิรยุทธ  ชูชัยมงคล 

 ๘๕๔ พันจาอากาศเอก  จิรยุทธ  อาษาวิเศษ 

 ๘๕๕ พันจาอากาศเอก  จิรยุทธิ์  ย้ิมมี 

 ๘๕๖ พันจาอากาศเอก  จิรวัฒน 

  กอกเชียงแสน 

 ๘๕๗ พันจาอากาศเอก  จิรวัฒน  คุมวงษ 

 ๘๕๘ พันจาอากาศเอก  จิรวัฒน  มูลดี 

 ๘๕๙ พันจาอากาศเอก  จิรวัฒน  รอดถนอม 

 ๘๖๐ พันจาอากาศเอก  จิรวัฒน  เสมเถื่อน 

 ๘๖๑ พันจาอากาศเอก  จิรวัฒน  ออนเจริญ 

 ๘๖๒ พันจาอากาศเอก  จิรศักด์ิ  ทิพยเกษร 

 ๘๖๓ พันจาอากาศเอก  จิรศักด์ิ  พรรณโกมุท 

 ๘๖๔ พันจาอากาศเอก  จิรศักด์ิ  วงษสินธุ 

 ๘๖๕ พันจาอากาศเอก  จิรศักด์ิ  ศรีศวร 

 ๘๖๖ พันจาอากาศเอก  จิระ  จันทรเพ็ญ 

 ๘๖๗ พันจาอากาศเอก  จิระ  เจริญพฤกษา 

 ๘๖๘ พันจาอากาศเอก  จิระ  วิโรจน 

 ๘๖๙ พันจาอากาศเอก  จิระชัย  แกวกมล 

 ๘๗๐ พันจาอากาศเอก  จิระพงษ  แตงศรี 

 ๘๗๑ พันจาอากาศเอก  จิระพล  พจนสุภาพ 



 หนา   ๗๐ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๗๒ พันจาอากาศเอก  จิระพันธ  วินทะไชย 

 ๘๗๓ พันจาอากาศเอก  จิระยุทธ  ขําแยม 

 ๘๗๔ พันจาอากาศเอก  จิระศักด์ิ  จันทร 

 ๘๗๕ พันจาอากาศเอก  จิระศักด์ิ 

  จันทรประเสริฐ 

 ๘๗๖ พันจาอากาศเอก  จิระศักด์ิ  บุญถนอม 

 ๘๗๗ พันจาอากาศเอก  จิระศักด์ิ  พิทักษพล 

 ๘๗๘ พันจาอากาศเอก  จิระศักด์ิ  วัฒนานนท 

 ๘๗๙ พันจาอากาศเอก  จิรัฎฐ  ทวีทรัพย 

 ๘๘๐ พันจาอากาศเอก  จิรันดร  พีระเมธา 

 ๘๘๑ พันจาอากาศเอก  จิราพงษ  วงศาโรจน 

 ๘๘๒ พันจาอากาศเอก  จิรายุ  เจริญพรรค 

 ๘๘๓ พันจาอากาศเอก  จิรายุ  โตะเฮ 

 ๘๘๔ พันจาอากาศเอก  จิรายุ  สงวนเชื้อ 

 ๘๘๕ พันจาอากาศเอก  จิรายุ  สงสันเทียะ 

 ๘๘๖ พันจาอากาศเอก  จิราวุฒิ  ภาคีมุข 

 ๘๘๗ พันจาอากาศเอก  จิโรจ  บรรเริงเสนาะ 

 ๘๘๘ พันจาอากาศเอก  จีรโชติ  ชูจิตร 

 ๘๘๙ พันจาอากาศเอก  จีรพงษ  ย่ีสุนทอง 

 ๘๙๐ พันจาอากาศเอก  จีรวัฒน  วงษมอญ 

 ๘๙๑ พันจาอากาศเอก  จีรวัตร  สวัสดี 

 ๘๙๒ พันจาอากาศเอก  จีรวัตร  เสมาเพ็ชร 

 ๘๙๓ พันจาอากาศเอก  จีระศักด์ิ  ใจมั่น 

 ๘๙๔ พันจาอากาศเอก  จีระ  ชมอินทร 

 ๘๙๕ พันจาอากาศเอก  จีระเดช  ไชยเมือง 

 ๘๙๖ พันจาอากาศเอก  จีระนันท  จันทนา 

 ๘๙๗ พันจาอากาศเอก  จีระพันธุ  ผานุธิ 

 ๘๙๘ พันจาอากาศเอก  จีระวัฒน  บุญมี 

 ๘๙๙ พันจาอากาศเอก  จีระวัฒน  บุตรวิชา 

 ๙๐๐ พันจาอากาศเอก  จีระศักด์ิ  ดําเนิน 

 ๙๐๑ พันจาอากาศเอก  จีระศักด์ิ  มาตรศรี 

 ๙๐๒ พันจาอากาศเอก  จีระศักด์ิ  แสงวิรุฬห 

 ๙๐๓ พันจาอากาศเอก  จีรัง  มวงมณี 

 ๙๐๔ พันจาอากาศเอก  จุฑากร  พวงประดับ 

 ๙๐๕ พันจาอากาศเอก  หมอมราชวงศจุฑาชัย 

  ชยางกูร 

 ๙๐๖ พันจาอากาศเอก  จุฑารัตน  ตรีเงิน 

 ๙๐๗ พันจาอากาศเอก  จุติเมษ  คําฤาเดช 

 ๙๐๘ พันจาอากาศเอก  จุมพฏ  ประพันธ 

 ๙๐๙ พันจาอากาศเอก  จุมพฏ  สุนทรตุล 

 ๙๑๐ พันจาอากาศเอก  จุมพล  เจริญภักดี 

 ๙๑๑ พันจาอากาศเอก  จุมพล  ไชยรักษ 

 ๙๑๒ พันจาอากาศเอก  จุมพล  ดีเสมอ 

 ๙๑๓ พันจาอากาศเอก  จุมพล  เทศอินทร 

 ๙๑๔ พันจาอากาศเอก  จุมพล  บริบูรณ 

 ๙๑๕ พันจาอากาศเอก  จุมพล  บุญรอด 

 ๙๑๖ พันจาอากาศเอก  จุมพล  ผลออน 

 ๙๑๗ พันจาอากาศเอก  จุมพล  มาแจง 

 ๙๑๘ พันจาอากาศเอก  จุมพล  แยมสาหราย 

 ๙๑๙ พันจาอากาศเอก  จุมพล  วิลัย 

 ๙๒๐ พันจาอากาศเอก  จุมพล  สุวรรณเนตร 

 ๙๒๑ พันจาอากาศเอก  จุฬา  สงวนสัตย 



 หนา   ๗๑ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๒๒ พันจาอากาศเอก  เจณดล 

  ใหญโสมานัง 

 ๙๒๓ พันจาอากาศเอก  เจตน  อินทะรังษี 

 ๙๒๔ พันจาอากาศเอก  เจตนา  ออนย่ิง 

 ๙๒๕ พันจาอากาศเอก  เจตนิพัทธ  เฉลยไตร 

 ๙๒๖ พันจาอากาศเอก  เจนณรงค  เขียวฤทธิ์ 

 ๙๒๗ พันจาอากาศเอก  เจนณรงค  ชมกลิ่น 

 ๙๒๘ พันจาอากาศเอก  เจนณรงค  แถวนาม 

 ๙๒๙ พันจาอากาศเอก  เจนภพ  หาญพนม 

 ๙๓๐ พันจาอากาศเอก  เจนวิทย  ภูมิสมบัติ 

 ๙๓๑ พันจาอากาศเอก  เจนศึก  บัลลังก 

 ๙๓๒ พันจาอากาศเอก  เจนสวัสด์ิ  สังขนุช 

 ๙๓๓ พันจาอากาศเอก  เจริญ  ใจสูงเนิน 

 ๙๓๔ พันจาอากาศเอก  เจริญ  ทองบุญตา 

 ๙๓๕ พันจาอากาศเอก  เจริญ  มณีวงษ 

 ๙๓๖ พันจาอากาศเอก  เจริญ  รัตนอาภา 

 ๙๓๗ พันจาอากาศเอก  เจริญ  ลาภผลเหม 

 ๙๓๘ พันจาอากาศเอก  เจริญ  วงษระโห 

 ๙๓๙ พันจาอากาศเอก  เจริญ  วงษสอน 

 ๙๔๐ พันจาอากาศเอก  เจริญ  ศรีพรรณ 

 ๙๔๑ พันจาอากาศเอก  เจริญ  เหล็กนิ่ม 

 ๙๔๒ พันจาอากาศเอก  เจริญ  อิ่มปาด 

 ๙๔๓ พันจาอากาศเอก  เจริญจิตต  เพ็ชรงาม 

 ๙๔๔ พันจาอากาศเอก  เจริญชัย  เมืองนก 

 ๙๔๕ พันจาอากาศเอก  เจริญชัย  ยันตะ 

 ๙๔๖ พันจาอากาศเอก  เจริญชัย  หอยระยา 

 ๙๔๗ พันจาอากาศเอก  เจริญพร  หวงรักษ 

 ๙๔๘ พันจาอากาศเอก  เจริญพร  อนันต 

 ๙๔๙ พันจาอากาศเอก  เจริญฤทธิ์  สนใจ 

 ๙๕๐ พันจาอากาศเอก  เจริญลาภ 

  อุดมอํานวย 

 ๙๕๑ พันจาอากาศเอก  เจษฎา  กองตระกูลดี 

 ๙๕๒ พันจาอากาศเอก  เจษฎา  คิดดี 

 ๙๕๓ พันจาอากาศเอก  เจษฎา  จําลอง 

 ๙๕๔ พันจาอากาศเอก  เจษฎา  จูเซียน 

 ๙๕๕ พันจาอากาศเอก  เจษฎา  ทาถี 

 ๙๕๖ พันจาอากาศเอก  เจษฎา  บุญมา 

 ๙๕๗ พันจาอากาศเอก  เจษฎา  แพทยปรีชา 

 ๙๕๘ พันจาอากาศเอก  เจษฎา  ภูสําเภา 

 ๙๕๙ พันจาอากาศเอก  เจษฎา  เมษประสาท 

 ๙๖๐ พันจาอากาศเอก  เจษฎา  ลาวัลย 

 ๙๖๑ พันจาอากาศเอก  เจษฎา  วรรธนบูรณ 

 ๙๖๒ พันจาอากาศเอก  เจษฎา  วิมลาพาณิชย 

 ๙๖๓ พันจาอากาศเอก  เจษฎา  ศรีรังสรรค 

 ๙๖๔ พันจาอากาศเอก  เจษฎา  ศิวาทิกชาติ 

 ๙๖๕ พันจาอากาศเอก  เจษฎา  เส็งจีน 

 ๙๖๖ พันจาอากาศเอก  เจษฎา  แสนคํา 

 ๙๖๗ พันจาอากาศเอก  เจษฎา  อิทธิสัทธากุล 

 ๙๖๘ พันจาอากาศเอก  เจษฎาพร  มาคุม 

 ๙๖๙ พันจาอากาศเอก  เจษดา  จิตรบํารุง 

 ๙๗๐ พันจาอากาศเอก  เจิดจรัส  พิมพะ 

 ๙๗๑ พันจาอากาศเอก  เจิดศักด์ิ  สุขสวาง 



 หนา   ๗๒ (เลมที่   ๒/๓) 
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 ๙๗๒ พันจาอากาศเอก  เจิดศักด์ิ  สุขเสริม 

 ๙๗๓ พันจาอากาศเอก  เจียม  ชูเดช 

 ๙๗๔ พันจาอากาศเอก  เจียมรัตน 

  ปญญาหอม 

 ๙๗๕ พันจาอากาศเอก  โจ  กันทะสิงห 

 ๙๗๖ พันจาอากาศเอก  ใจเพชร  มูลอาย 

 ๙๗๗ พันจาอากาศเอก  ใจเพชร  สิงหันต 

 ๙๗๘ พันจาอากาศเอก  ฉกรรจ  จรรยาศิริ 

 ๙๗๙ พันจาอากาศเอก  ฉกาจ  ตนแกว 

 ๙๘๐ พันจาอากาศเอก  ฉกาจพล  สราญรมย 

 ๙๘๑ พันจาอากาศเอก  ฉลวย  กลิ่นผกา 

 ๙๘๒ พันจาอากาศเอก  ฉลวย  แกวกาม 

 ๙๘๓ พันจาอากาศเอก  ฉลวย  รุงสวาง 

 ๙๘๔ พันจาอากาศเอก  ฉลวย  วีระสิทธิ์ 

 ๙๘๕ พันจาอากาศเอก  ฉลวย  สิงหเฟอง 

 ๙๘๖ พันจาอากาศเอก  ฉลวย  แอปย้ิม 

 ๙๘๗ พันจาอากาศเอก  ฉลอง  เชิดบารมี 

 ๙๘๘ พันจาอากาศเอก  ฉลอง  ปากน้ําเขียว 

 ๙๘๙ พันจาอากาศเอก  ฉลอง  มั่นพรม 

 ๙๙๐ พันจาอากาศเอก  ฉลอง  เมฆเวียน 

 ๙๙๑ พันจาอากาศเอก  ฉลอง  ล้ีสุวรรณ 

 ๙๙๒ พันจาอากาศเอก  ฉลอง  อินกอง 

 ๙๙๓ พันจาอากาศเอก  ฉลองชัย  พันธุไม 

 ๙๙๔ พันจาอากาศเอก  ฉลองชัย  สลักคํา 

 ๙๙๕ พันจาอากาศเอก  ฉลาด  เพชรไฝ 

 ๙๙๖ พันจาอากาศเอก  ฉลาด  เฮงจันทร 

 ๙๙๗ พันจาอากาศเอก  ฉัตร  เชิงไกรยัง 

 ๙๙๘ พันจาอากาศเอก  ฉัตร  มั่นจิตร 

 ๙๙๙ พันจาอากาศเอก  ฉัตรกลา 

  นิดกระโทก 

 ๑๐๐๐ พันจาอากาศเอก  ฉัตรชัย  กลิ่นจงกล 

 ๑๐๐๑ พันจาอากาศเอก  ฉัตรชัย  ครุฑบิน 

 ๑๐๐๒ พันจาอากาศเอก  ฉัตรชัย  ครุทธกะ 

 ๑๐๐๓ พันจาอากาศเอก  ฉัตรชัย  เครงใจ 

 ๑๐๐๔ พันจาอากาศเอก  ฉัตรชัย  จอมศรี 

 ๑๐๐๕ พันจาอากาศเอก  ฉัตรชัย  เจริญสุข 

 ๑๐๐๖ พันจาอากาศเอก  ฉัตรชัย  ชมยินดี 

 ๑๐๐๗ พันจาอากาศเอก  ฉัตรชัย  ไทยตรง 

 ๑๐๐๘ พันจาอากาศเอก  ฉัตรชัย  นาคพันธุ 

 ๑๐๐๙ พันจาอากาศเอก  ฉัตรชัย  บุญเกิด 

 ๑๐๑๐ พันจาอากาศเอก  ฉัตรชัย  ปลื้มกลาง 

 ๑๐๑๑ พันจาอากาศเอก  ฉัตรชัย 

  เปรมปราณี 

 ๑๐๑๒ พันจาอากาศเอก  ฉัตรชัย  ภูก่ิงเงิน 

 ๑๐๑๓ พันจาอากาศเอก  ฉัตรชัย  ล่ิมมั่ง 

 ๑๐๑๔ พันจาอากาศเอก  ฉัตรชัย 

  สวัสด์ิพานิช 

 ๑๐๑๕ พันจาอากาศเอก  ฉัตรชัย  สวียานนท 

 ๑๐๑๖ พันจาอากาศเอก  ฉัตรชัย  สุขคุม 

 ๑๐๑๗ พันจาอากาศเอก  ฉัตรชัย  สุขเอม 

 ๑๐๑๘ พันจาอากาศเอก  ฉัตรชัย 

  สุวรรณลาภ 



 หนา   ๗๓ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๑๙ พันจาอากาศเอก  ฉัตรชัย  เสนาชัย 

 ๑๐๒๐ พันจาอากาศเอก  ฉัตรชัย  องอาจ 

 ๑๐๒๑ พันจาอากาศเอก  ฉัตรชัย  อนันต 

 ๑๐๒๒ พันจาอากาศเอก  ฉัตรไชย 

  เฟองสุวรรณ 

 ๑๐๒๓ พันจาอากาศเอก  ฉัตรไชย 

  สาครชาติ 

 ๑๐๒๔ พันจาอากาศเอก  ฉัตรพล  คงสิทธิ์ 

 ๑๐๒๕ พันจาอากาศเอก  ฉัตรพล 

  ธงสันเทียะ 

 ๑๐๒๖ พันจาอากาศเอก  ฉัตรมงคล 

  ศรีศิลปนันท 

 ๑๐๒๗ พันจาอากาศเอก  ฉัตรรุง 

  คชพลายุกต 

 ๑๐๒๘ พันจาอากาศเอก  เฉลา  พิไชยแพทย 

 ๑๐๒๙ พันจาอากาศเอก  เฉลา  พึ่งนุสนธิ์ 

 ๑๐๓๐ พันจาอากาศเอก  เฉลา  ภาคทิพย 

 ๑๐๓๑ พันจาอากาศเอก  เฉลา  รมโพธิ์ภักด์ิ 

 ๑๐๓๒ พันจาอากาศเอก  เฉลา 

  ระเบียบแหวน 

 ๑๐๓๓ พันจาอากาศเอก  เฉลิม  กระจางจิตร 

 ๑๐๓๔ พันจาอากาศเอก  เฉลิม  จันทรอํารุง 

 ๑๐๓๕ พันจาอากาศเอก  เฉลิม  ทองพรม  

 ๑๐๓๖ พันจาอากาศเอก  เฉลิม  ไทยเครือ 

 ๑๐๓๗ พันจาอากาศเอก  เฉลิม  บุญสาย 

 ๑๐๓๘ พันจาอากาศเอก  เฉลิม  พรสุรัตน 

 ๑๐๓๙ พันจาอากาศเอก  เฉลิม  สุวรรณดี 

 ๑๐๔๐ พันจาอากาศเอก  เฉลิม  อมรวัฒนา 

 ๑๐๔๑ พันจาอากาศเอก  เฉลิมเกียรติ  

  เฉลิมงาม 

 ๑๐๔๒ พันจาอากาศเอก  เฉลิมเกียรติ 

  มณีพงษ 

 ๑๐๔๓ พันจาอากาศเอก  เฉลิมเกียรติ 

  เมืองพันธ 

 ๑๐๔๔ พันจาอากาศเอก  เฉลิมเกียรติ  รักคง 

 ๑๐๔๕ พันจาอากาศเอก  เฉลิมเกียรติ 

  ศรแกว 

 ๑๐๔๖ พันจาอากาศเอก  เฉลิมเกียรติ 

  ศิริมงคล 

 ๑๐๔๗ พันจาอากาศเอก  เฉลิมเกียรติ 

  สุขรุงเรือง 

 ๑๐๔๘ พันจาอากาศเอก  เฉลิมเกียรติ 

  อินทรลักษณ 

 ๑๐๔๙ พันจาอากาศเอก  เฉลิมชัย 

  กองเงินนอก 

 ๑๐๕๐ พันจาอากาศเอก  เฉลิมชัย  ไชยเจริญ 

 ๑๐๕๑ พันจาอากาศเอก  เฉลิมชัย  บัวเขียว 

 ๑๐๕๒ พันจาอากาศเอก  เฉลิมชัย  พวงแกว 

 ๑๐๕๓ พันจาอากาศเอก  เฉลิมชัย  พวงสาร 

 ๑๐๕๔ พันจาอากาศเอก  เฉลิมชัย  พึ่งหอย 

 ๑๐๕๕ พันจาอากาศเอก  เฉลิมชัย 

  พุมทับทิม 



 หนา   ๗๔ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๕๖ พันจาอากาศเอก  เฉลิมชัย  ภิรมศรี 

 ๑๐๕๗ พันจาอากาศเอก  เฉลิมชัย  อบเชย 

 ๑๐๕๘ พันจาอากาศเอก  เฉลิมชาติ 

  ทิมวิราช 

 ๑๐๕๙ พันจาอากาศเอก  เฉลิมเดช  ไชยสาร 

 ๑๐๖๐ พันจาอากาศเอก  เฉลิมพงษ  บุญสม 

 ๑๐๖๑ พันจาอากาศเอก  เฉลิมพนธ  ภูคํา 

 ๑๐๖๒ พันจาอากาศเอก  เฉลิมพร 

  สิงหเสนา 

 ๑๐๖๓ พันจาอากาศเอก  เฉลิมพล  กรชี 

 ๑๐๖๔ พันจาอากาศเอก  เฉลิมพล  เจิมมงคล 

 ๑๐๖๕ พันจาอากาศเอก  เฉลิมพล  เฉตไธสง 

 ๑๐๖๖ พันจาอากาศเอก  เฉลิมพล  ชีอยู 

 ๑๐๖๗ พันจาอากาศเอก  เฉลิมพล  ทองลอย 

 ๑๐๖๘ พันจาอากาศเอก  เฉลิมพล  บุรีเรือง 

 ๑๐๖๙ พันจาอากาศเอก  เฉลิมพล 

  โปรงปรีชา 

 ๑๐๗๐ พันจาอากาศเอก  เฉลิมพล  พันธุไม 

 ๑๐๗๑ พันจาอากาศเอก  เฉลิมพล  มีสุข 

 ๑๐๗๒ พันจาอากาศเอก  เฉลิมพล  ลายเงิน 

 ๑๐๗๓ พันจาอากาศเอก  เฉลิมพล  เล็กกิม 

 ๑๐๗๔ พันจาอากาศเอก  เฉลิมพล  ศรีอภัย 

 ๑๐๗๕ พันจาอากาศเอก  เฉลิมพล  สุขเกษม 

 ๑๐๗๖ พันจาอากาศเอก  เฉลิมศักด์ิ  คําเกง 

 ๑๐๗๗ พันจาอากาศเอก  เฉลิมศักด์ิ 

  ทรัพยมูล 

 ๑๐๗๘ พันจาอากาศเอก  เฉลิมศักด์ิ  ทิมเกตุ 

 ๑๐๗๙ พันจาอากาศเอก  เฉลิมศักด์ิ  พัดชา 

 ๑๐๘๐ พันจาอากาศเอก  เฉลิมศักด์ิ  ใยเจริญ 

 ๑๐๘๑ พันจาอากาศเอก  เฉลิมศักด์ิ  อันทอง 

 ๑๐๘๒ พันจาอากาศเอก  เฉลิมศักด์ิ 

  อินทรลักษณ 

 ๑๐๘๓ พันจาอากาศเอก  เฉลิมสุข  ฉายสวิง 

 ๑๐๘๔ พันจาอากาศเอก  เฉลิมสุข  เผยกลาง 

 ๑๐๘๕ พันจาอากาศเอก  เฉลียว  คํากอง 

 ๑๐๘๖ พันจาอากาศเอก  เฉลียว  ดีหลี 

 ๑๐๘๗ พันจาอากาศเอก  เฉลียว  ไทยเสรีกุล 

 ๑๐๘๘ พันจาอากาศเอก  เฉลียว  ละออเหลา 

 ๑๐๘๙ พันจาอากาศเอก  เฉลียว  ศักด์ิตระกูล 

 ๑๐๙๐ พันจาอากาศเอก  เฉลียว 

  เส็งดอนไพร 

 ๑๐๙๑ พันจาอากาศเอก  เฉลียว  หาญวิชา 

 ๑๐๙๒ พันจาอากาศเอก  เฉียบ  แดนสูงเนิน 

 ๑๐๙๓ พันจาอากาศเอก  แฉลม  เงินเทศ 

 ๑๐๙๔ พันจาอากาศเอก  ไฉน  แกลวกลา 

 ๑๐๙๕ พันจาอากาศเอก  ไฉน  สืบจากนอย 

 ๑๐๙๖ พันจาอากาศเอก  ชฎิล 

  สายรัตนทองคํา 

 ๑๐๙๗ พันจาอากาศเอก  ชนก  ผลวิจิตร 

 ๑๐๙๘ พันจาอากาศเอก  ชนดฬ 

  คลอวุฒิวัฒน 

 ๑๐๙๙ พันจาอากาศเอก  ชนธีร  อยูรอด 



 หนา   ๗๕ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๑๐๐ พันจาอากาศเอก  ชนริศร  สิทธิพงษ 

 ๑๑๐๑ พันจาอากาศเอก  ชนะ  กกนาค 

 ๑๑๐๒ พันจาอากาศเอก  ชนะ  เกตุดวง 

 ๑๑๐๓ พันจาอากาศเอก  ชนะ  นุชอุดม 

 ๑๑๐๔ พันจาอากาศเอก  ชนะ  สงวนจินต 

 ๑๑๐๕ พันจาอากาศเอก  ชนะ  สุภานันท 

 ๑๑๐๖ พันจาอากาศเอก  ชนะเกียรติ 

  รัตนะธํารงพรรณ 

 ๑๑๐๗ พันจาอากาศเอก  ชนะภัย  สาไร 

 ๑๑๐๘ พันจาอากาศเอก  ชนะวัฒน 

   พุทธสังฆ 

 ๑๑๐๙ พันจาอากาศเอก  ชนะศักด์ิ  แสงโปง 

 ๑๑๑๐ พันจาอากาศเอก  ชนะศึก 

  ศักด์ิประเสริฐ 

 ๑๑๑๑ พันจาอากาศเอก  ชนันท  ปนทองคํา 

 ๑๑๑๒ พันจาอากาศเอก  ชนาธิป  พันธโตดี 

 ๑๑๑๓ พันจาอากาศเอก  ชนาวุฒิ  งอกศิริ 

 ๑๑๑๔ พันจาอากาศเอก  ชนินทร 

  เฉลิมฤทธิ์ 

 ๑๑๑๕ พันจาอากาศเอก  ชนินทร 

  สมิงกลาทัพ 

 ๑๑๑๖ พันจาอากาศเอก  ชนินทรชัย  ศิริจร 

 ๑๑๑๗ พันจาอากาศเอก  ชโนวิทก  สุขะ 

 ๑๑๑๘ พันจาอากาศเอก  ชยตณ  แจงอรุณ 

 ๑๑๑๙ พันจาอากาศเอก  ชยพล 

  ชาวบานกราง 

 ๑๑๒๐ พันจาอากาศเอก  ชยพล  มีไมจน 

 ๑๑๒๑ พันจาอากาศเอก  ชยันต 

  กุลเมืองโดน 

 ๑๑๒๒ พันจาอากาศเอก  ชยันต 

  เชิดรัตนะสกุล 

 ๑๑๒๓ พันจาอากาศเอก  ชยันต  ทองศรี 

 ๑๑๒๔ พันจาอากาศเอก  ชยันต  พุมพงษ 

 ๑๑๒๕ พันจาอากาศเอก  ชยากร  พิมพออน 

 ๑๑๒๖ พันจาอากาศเอก  ชยากริทธิ์ 

  เขียวมณี 

 ๑๑๒๗ พันจาอากาศเอก  ชยานนท 

  เอี่ยมสงา 

 ๑๑๒๘ พันจาอากาศเอก  ชยุต  กฐินเทศ 

 ๑๑๒๙ พันจาอากาศเอก  ชยุต  ดอนจันทร 

 ๑๑๓๐ พันจาอากาศเอก  ชยุต  ธุวัชชัย 

 ๑๑๓๑ พันจาอากาศเอก  ชยุต  มณีเครือ 

 ๑๑๓๒ พันจาอากาศเอก  ชยุตม  แหลมทอง 

 ๑๑๓๓ พันจาอากาศเอก  ชรัตน  มุงเจริญ 

 ๑๑๓๔ พันจาอากาศเอก  ชรันด  ตะมาริด 

 ๑๑๓๕ พันจาอากาศเอก  ชรินทร  ขวัญเกตุ 

 ๑๑๓๖ พันจาอากาศเอก  ชรินทร 

  จันทรสูงเนิน 

 ๑๑๓๗ พันจาอากาศเอก  ชรินทร  จันทรแสง 

 ๑๑๓๘ พันจาอากาศเอก  ชรินทร  สุขเอี่ยม 

 ๑๑๓๙ พันจาอากาศเอก  ชลทิศ  กรุดเที่ยง 

 ๑๑๔๐ พันจาอากาศเอก  ชลธรา  จันทะนิตย 



 หนา   ๗๖ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๑๔๑ พันจาอากาศเอก  ชลธี  เจริญธรรม 

 ๑๑๔๒ พันจาอากาศเอก  ชลธี  ปานทอง 

 ๑๑๔๓ พันจาอากาศเอก  ชลธี  มากรด 

 ๑๑๔๔ พันจาอากาศเอก  ชลนที  อาจคงหาญ 

 ๑๑๔๕ พันจาอากาศเอก  ชลยุทธ  พงษเผา 

 ๑๑๔๖ พันจาอากาศเอก  ชลอ  จิตตธรรม 

 ๑๑๔๗ พันจาอากาศเอก  ชลอ  ชะวัย 

 ๑๑๔๘ พันจาอากาศเอก  ชลอ  บุญชู 

 ๑๑๔๙ พันจาอากาศเอก  ชลอ  บุญประดิษฐ 

 ๑๑๕๐ พันจาอากาศเอก  ชลอ  บุญโพธิ์ 

 ๑๑๕๑ พันจาอากาศเอก  ชลอ  เปลงปลั่ง 

 ๑๑๕๒ พันจาอากาศเอก  ชลอ  มั่นพรม 

 ๑๑๕๓ พันจาอากาศเอก  ชลอ  แสงเงิน 

 ๑๑๕๔ พันจาอากาศเอก  ชลอ  แสงมั่งมี 

 ๑๑๕๕ พันจาอากาศเอก  ชลอ  อยูออมสิน 

 ๑๑๕๖ พันจาอากาศเอก  ชลาศรัย  จาเสียง 

 ๑๑๕๗ พันจาอากาศเอก  ชลิต  มีสงา 

 ๑๑๕๘ พันจาอากาศเอก  ชโลธร  มีสุข 

 ๑๑๕๙ พันจาอากาศเอก  ชโลธร  รอดกูล 

 ๑๑๖๐ พันจาอากาศเอก  ชโลม  ชุดทะเล 

 ๑๑๖๑ พันจาอากาศเอก  ชโลม  บุญเทียม 

 ๑๑๖๒ พันจาอากาศเอก  ชโลม  สวนยะเสรี 

 ๑๑๖๓ พันจาอากาศเอก  ชวการ  ลียานุกูล 

 ๑๑๖๔ พันจาอากาศเอก  ชวง  กันหา 

 ๑๑๖๕ พันจาอากาศเอก  ชวง  ไชยสง 

 ๑๑๖๖ พันจาอากาศเอก  ชวน  เจริญทัพ 

 ๑๑๖๗ พันจาอากาศเอก  ชวน  ทองหอ 

 ๑๑๖๘ พันจาอากาศเอก  ชวนาท 

  พัฒนภูวดล 

 ๑๑๖๙ พันจาอากาศเอก  ชวนินทร 

  พันเลิศชวฤทธิ์ 

 ๑๑๗๐ พันจาอากาศเอก  ชวพล 

  ชาติทรัพยสิน 

 ๑๑๗๑ พันจาอากาศเอก  ชวรินทร 

  ปรางธวัช 

 ๑๑๗๒ พันจาอากาศเอก  ชวฤทธิ์  วีระพงษ 

 ๑๑๗๓ พันจาอากาศเอก  ชวลิต  ไกลภัย 

 ๑๑๗๔ พันจาอากาศเอก  ชวลิต  คงกัลป 

 ๑๑๗๕ พันจาอากาศเอก  ชวลิต  ชั่งทอง 

 ๑๑๗๖ พันจาอากาศเอก  ชวลิต  ชางปน 

 ๑๑๗๗ พันจาอากาศเอก  ชวลิต  ดานกลาง 

 ๑๑๗๘ พันจาอากาศเอก  ชวลิต  ดํารงพันธ 

 ๑๑๗๙ พันจาอากาศเอก  ชวลิต  นานาสวัสด์ิ 

 ๑๑๘๐ พันจาอากาศเอก  ชวลิต  นิตยสุทธิ์ 

 ๑๑๘๑ พันจาอากาศเอก  ชวลิต 

  พิจิตรพลากาศ 

 ๑๑๘๒ พันจาอากาศเอก  ชวลิต  โพธิ์งาม 

 ๑๑๘๓ พันจาอากาศเอก  ชวลิต  วงษพลบ 

 ๑๑๘๔ พันจาอากาศเอก  ชวลิต  วงษเสนาะ 

 ๑๑๘๕ พันจาอากาศเอก  ชวลิต  สุมเงิน 

 ๑๑๘๖ พันจาอากาศเอก  ชวลิต  หุนแกว 

 ๑๑๘๗ พันจาอากาศเอก  ชวลิต  ออนทรัพย 



 หนา   ๗๗ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๑๘๘ พันจาอากาศเอก  ชวัลวิทย  นองดี 

 ๑๑๘๙ พันจาอากาศเอก  ชวาล  พวงสุวรรณ 

 ๑๑๙๐ พันจาอากาศเอก  ชวาลศักด์ิ 

  แสนคํามูล 

 ๑๑๙๑ พันจาอากาศเอก  ชวินทร 

  ธรรมวงศ 

 ๑๑๙๒ พันจาอากาศเอก  ชอบ  ทําดี 

 ๑๑๙๓ พันจาอากาศเอก  ชอบ  สวัสดี 

 ๑๑๙๔ พันจาอากาศเอก  ชะวา  ออนละมูล 

 ๑๑๙๕ พันจาอากาศเอก  ชะออน  ดานกลาง 

 ๑๑๙๖ พันจาอากาศเอก  ชัช  เชิดรัตนะสกุล 

 ๑๑๙๗ พันจาอากาศเอก  ชัชชนะ 

  พรสันเทียะ 

 ๑๑๙๘ พันจาอากาศเอก  ชัชชลิต  เลิศคํา 

 ๑๑๙๙ พันจาอากาศเอก  ชัชชัย 

  จันทรเรืองฉาย 

 ๑๒๐๐ พันจาอากาศเอก  ชัชชัย  พราหมอน 

 ๑๒๐๑ พันจาอากาศเอก  ชัชชัย  ฤทธิ์เดช 

 ๑๒๐๒ พันจาอากาศเอก  ชัชชัย  สงวนเงิน 

 ๑๒๐๓ พันจาอากาศเอก  ชัชชัย  สาเสาร 

 ๑๒๐๔ พันจาอากาศเอก  ชัชชัย  อินทรปรุง 

 ๑๒๐๕ พันจาอากาศเอก  ชัชพงศ  เพิ่มผล 

 ๑๒๐๖ พันจาอากาศเอก  ชัชรินทร 

  กลัดจําป 

 ๑๒๐๗ พันจาอากาศเอก  ชัชรินทร  ควรชม 

 ๑๒๐๘ พันจาอากาศเอก  ชัชวัสส  ติดชม 

 ๑๒๐๙ พันจาอากาศเอก  ชัชวาล  คงสัญญา 

 ๑๒๑๐ พันจาอากาศเอก  ชัชวาล  จันทรแสง 

 ๑๒๑๑ พันจาอากาศเอก  ชัชวาล 

  จําเนียรกาล 

 ๑๒๑๒ พันจาอากาศเอก  ชัชวาล  ชาภักดี 

 ๑๒๑๓ พันจาอากาศเอก  ชัชวาล  โชติวิเชียร 

 ๑๒๑๔ พันจาอากาศเอก  ชัชวาล 

  ดวงประชา 

 ๑๒๑๕ พันจาอากาศเอก  ชัชวาล  นอยมิ่ง 

 ๑๒๑๖ พันจาอากาศเอก  ชัชวาล  ปุยสาลี 

 ๑๒๑๗ พันจาอากาศเอก  ชัชวาล  พัฒพงษ 

 ๑๒๑๘ พันจาอากาศเอก  ชัชวาล 

  รัตนปญญากุล 

 ๑๒๑๙ พันจาอากาศเอก  ชัชวาล  ริตพวง 

 ๑๒๒๐ พันจาอากาศเอก  ชัชวาล  แสงภักดี 

 ๑๒๒๑ พันจาอากาศเอก  ชัชวาล 

  หนูเชาวนเลิศ 

 ๑๒๒๒ พันจาอากาศเอก  ชัชวาลย 

  กําเหนิดรัตน 

 ๑๒๒๓ พันจาอากาศเอก  ชัชวาลย 

  กุญชรเพชร 

 ๑๒๒๔ พันจาอากาศเอก  ชัชวาลย  ขาวจุย 

 ๑๒๒๕ พันจาอากาศเอก  ชัชวาลย 

  เจริญรัตน 

 ๑๒๒๖ พันจาอากาศเอก  ชัชวาลย  นุชดี 

 ๑๒๒๗ พันจาอากาศเอก  ชัชวาลย  บริบูรณ 



 หนา   ๗๘ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๒๒๘ พันจาอากาศเอก  ชัชวาลย 

  ประกอบผล 

 ๑๒๒๙ พันจาอากาศเอก  ชัชวาลย  ปนทอง 

 ๑๒๓๐ พันจาอากาศเอก  ชัชวาลย  เมืองยม 

 ๑๒๓๑ พันจาอากาศเอก  ชัชวาลย 

  ยศเรืองศักด์ิ 

 ๑๒๓๒ พันจาอากาศเอก  ชัชวาลย  วสยางกูร 

 ๑๒๓๓ พันจาอากาศเอก  ชัชวาลย 

  วังทะพันธ 

 ๑๒๓๔ พันจาอากาศเอก  ชัชวาลย  วิจิตรกิ่ง 

 ๑๒๓๕ พันจาอากาศเอก  ชัชวาลย  อยูสถิตย 

 ๑๒๓๖ พันจาอากาศเอก  ชัชวาลย  อิ้วชาวนา 

 ๑๒๓๗ พันจาอากาศเอก  ชัดชัย  ชาวดร 

 ๑๒๓๘ พันจาอากาศเอก  ชัย  สิงหโตออน 

 ๑๒๓๙ พันจาอากาศเอก  ชัยจิตร  กลิ่นกลบ 

 ๑๒๔๐ พันจาอากาศเอก  ชัยเจริญ 

  แกวประสงค 

 ๑๒๔๑ พันจาอากาศเอก  ชัยชนะ  เรณะสุระ 

 ๑๒๔๒ พันจาอากาศเอก  ชัยชนะ 

  ศิลปาจารย 

 ๑๒๔๓ พันจาอากาศเอก  ชัยชาญ  ไชยวงศ 

 ๑๒๔๔ พันจาอากาศเอก  ชัยชาญ 

  ปานเทพอินทร 

 ๑๒๔๕ พันจาอากาศเอก  ชัยชาญ  แสนพันธ 

 ๑๒๔๖ พันจาอากาศเอก  ชัยณรงค 

  กอนทองดี 

 ๑๒๔๗ พันจาอากาศเอก  ชัยณรงค 

  ก่ิงโคกกรวด 

 ๑๒๔๘ พันจาอากาศเอก  ชัยณรงค 

  แกวเพ็ชร 

 ๑๒๔๙ พันจาอากาศเอก  ชัยณรงค  เขียวขํา 

 ๑๒๕๐ พันจาอากาศเอก  ชัยณรงค 

  จันทรพงษ 

 ๑๒๕๑ พันจาอากาศเอก  ชัยณรงค 

  จินดารัตน 

 ๑๒๕๒ พันจาอากาศเอก  ชัยณรงค  เจริญเตีย 

 ๑๒๕๓ พันจาอากาศเอก  ชัยณรงค  ใจบุญ 

 ๑๒๕๔ พันจาอากาศเอก  ชัยณรงค  ซิมงาม 

 ๑๒๕๕ พันจาอากาศเอก  ชัยณรงค  เดนวิไล 

 ๑๒๕๖ พันจาอากาศเอก  ชัยณรงค  ทองไทย 

 ๑๒๕๗ พันจาอากาศเอก  ชัยณรงค  ปานโต 

 ๑๒๕๘ พันจาอากาศเอก  ชัยณรงค  พงษอารี 

 ๑๒๕๙ พันจาอากาศเอก  ชัยณรงค  พูลมาก 

 ๑๒๖๐ พันจาอากาศเอก  ชัยณรงค 

  เพ็ชรนารถ 

 ๑๒๖๑ พันจาอากาศเอก  ชัยณรงค  มั่งสาคร 

 ๑๒๖๒ พันจาอากาศเอก  ชัยณรงค  ยงเสมอ 

 ๑๒๖๓ พันจาอากาศเอก  ชัยณรงค 

  รุงเรืองยศ 

 ๑๒๖๔ พันจาอากาศเอก  ชัยณรงค 

  ล้ิมสัมพันธ 

 ๑๒๖๕ พันจาอากาศเอก  ชัยณรงค  วงเวียน 



 หนา   ๗๙ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๒๖๖ พันจาอากาศเอก  ชัยณรงค  วัดทอง 

 ๑๒๖๗ พันจาอากาศเอก  ชัยณรงค  สมเกลี้ยง 

 ๑๒๖๘ พันจาอากาศเอก  ชัยณรงค 

  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 

 ๑๒๖๙ พันจาอากาศเอก  ชัยนาท 

  บทกระโทก 

 ๑๒๗๐ พันจาอากาศเอก  ชัยนาท  โพธิ์นอย 

 ๑๒๗๑ พันจาอากาศเอก  ชัยนาท  หอมชื่น 

 ๑๒๗๒ พันจาอากาศเอก  ชัยนาม  ธรรมพิงค 

 ๑๒๗๓ พันจาอากาศเอก  ชัยนาม  มายขุนทด 

 ๑๒๗๔ พันจาอากาศเอก  ชัยนาม  มูลเมือง 

 ๑๒๗๕ พันจาอากาศเอก  ชัยบัญชา 

  มังคละคีรี 

 ๑๒๗๖ พันจาอากาศเอก  ชัยประเสริฐ  ชาลี 

 ๑๒๗๗ พันจาอากาศเอก  ชัยพร  กร่ิงกระโทก 

 ๑๒๗๘ พันจาอากาศเอก  ชัยพร  กุศล 

 ๑๒๗๙ พันจาอากาศเอก  ชัยพร  คงเมือง 

 ๑๒๘๐ พันจาอากาศเอก  ชัยพร  คงสวัสด์ิ 

 ๑๒๘๑ พันจาอากาศเอก  ชัยพร  จันทรเจริญ 

 ๑๒๘๒ พันจาอากาศเอก  ชัยพร  จูทอง 

 ๑๒๘๓ พันจาอากาศเอก  ชัยพร  ทยอมใหม 

 ๑๒๘๔ พันจาอากาศเอก  ชัยพร  แยมเพ็ง 

 ๑๒๘๕ พันจาอากาศเอก  ชัยพร  เรณุมาร 

 ๑๒๘๖ พันจาอากาศเอก  ชัยพล  โสภณดิลก 

 ๑๒๘๗ พันจาอากาศเอก  ชัยพัฒน  ปานดํา 

 ๑๒๘๘ พันจาอากาศเอก  ชัยภัทร  ทรัพยคง 

 ๑๒๘๙ พันจาอากาศเอก  ชัยภัทร  พวงแพ 

 ๑๒๙๐ พันจาอากาศเอก  ชัยภูมิ 

  พันธุไพโรจน 

 ๑๒๙๑ พันจาอากาศเอก  ชัยมงคล 

  เกษตรภิบาล 

 ๑๒๙๒ พันจาอากาศเอก  ชัยมงคล  ขันตี 

 ๑๒๙๓ พันจาอากาศเอก  ชัยมงคล  ภาคีกิจ 

 ๑๒๙๔ พันจาอากาศเอก  ชัยยง  การชัญกาศ 

 ๑๒๙๕ พันจาอากาศเอก  ชัยยงค  บุตรศรี 

 ๑๒๙๖ พันจาอากาศเอก  ชัยยงค  เพชรฟก 

 ๑๒๙๗ พันจาอากาศเอก  ชัยยศ  กรุดลอยมา 

 ๑๒๙๘ พันจาอากาศเอก  ชัยยศ  นาคแกว 

 ๑๒๙๙ พันจาอากาศเอก  ชัยยศ  อินสวาง 

 ๑๓๐๐ พันจาอากาศเอก  ชัยยะ  นาคเงิน 

 ๑๓๐๑ พันจาอากาศเอก  ชัยยา  สีดาธรรม 

 ๑๓๐๒ พันจาอากาศเอก  ชัยยุทธ  เกิดเกตุ 

 ๑๓๐๓ พันจาอากาศเอก  ชัยยุทธ  แกนสม 

 ๑๓๐๔ พันจาอากาศเอก  ชัยยุทธ  เจริญนุม 

 ๑๓๐๕ พันจาอากาศเอก  ชัยยุทธ  เฉลิมชัย 

 ๑๓๐๖ พันจาอากาศเอก  ชัยยุทธ  ตาทอง 

 ๑๓๐๗ พันจาอากาศเอก  ชัยยุทธ  ทัพสาร 

 ๑๓๐๘ พันจาอากาศเอก  ชัยยุทธ  ปูนปาน 

 ๑๓๐๙ พันจาอากาศเอก  ชัยยุทธ 

  พรมณหิีรัญ 

 ๑๓๑๐ พันจาอากาศเอก  ชัยยุทธ 

  พรหมวิจิตร 



 หนา   ๘๐ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๓๑๑ พันจาอากาศเอก  ชัยยุทธ 

  ศรีจันทรโฉม 

 ๑๓๑๒ พันจาอากาศเอก  ชัยยุทธ  เอี่ยมคํา 

 ๑๓๑๓ พันจาอากาศเอก  ชัยรัตน  เกตุวัตถา 

 ๑๓๑๔ พันจาอากาศเอก  ชัยรัตน 

  ไกรสมรวม 

 ๑๓๑๕ พันจาอากาศเอก  ชัยรัตน  คําทองสุข 

 ๑๓๑๖ พันจาอากาศเอก  ชัยรัตน  ชวยเชื้อ 

 ๑๓๑๗ พันจาอากาศเอก  ชัยรัตน 

  ชะเอมเทส 

 ๑๓๑๘ พันจาอากาศเอก  ชัยรัตน  ตรีคงคา 

 ๑๓๑๙ พันจาอากาศเอก  ชัยรัตน  บอเหม 

 ๑๓๒๐ พันจาอากาศเอก  ชัยรัตน  บุญสม 

 ๑๓๒๑ พันจาอากาศเอก  ชัยรัตน  ปญญา 

 ๑๓๒๒ พันจาอากาศเอก  ชัยรัตน  แปนโต 

 ๑๓๒๓ พันจาอากาศเอก  ชัยรัตน  พันธบัว 

 ๑๓๒๔ พันจาอากาศเอก  ชัยรัตน  พันธุเมฆ 

 ๑๓๒๕ พันจาอากาศเอก  ชัยรัตน  พุมทับทิม 

 ๑๓๒๖ พันจาอากาศเอก  ชัยรัตน  แพงขะ 

 ๑๓๒๗ พันจาอากาศเอก  ชัยรัตน  ฟกแฟง 

 ๑๓๒๘ พันจาอากาศเอก  ชัยรัตน  ยะลา 

 ๑๓๒๙ พันจาอากาศเอก  ชัยรัตน  รมศาลา 

 ๑๓๓๐ พันจาอากาศเอก  ชัยรัตน  เสาสาย 

 ๑๓๓๑ พันจาอากาศเอก  ชัยฤทธิ์ 

  สุวรรณเมฆ 

 ๑๓๓๒ พันจาอากาศเอก  ชัยวัชร  จิตรีพิทย 

 ๑๓๓๓ พันจาอากาศเอก  ชัยวัฒน  กลัดธนัง 

 ๑๓๓๔ พันจาอากาศเอก  ชัยวัฒน  กลิ่นศรี 

 ๑๓๓๕ พันจาอากาศเอก  ชัยวัฒน  คําวา 

 ๑๓๓๖ พันจาอากาศเอก  ชัยวัฒน  ชัยหา 

 ๑๓๓๗ พันจาอากาศเอก  ชัยวัฒน  ชื่นวิเศษ 

 ๑๓๓๘ พันจาอากาศเอก  ชัยวัฒน  ทองเพิ่ม 

 ๑๓๓๙ พันจาอากาศเอก  ชัยวัฒน  นามนุช 

 ๑๓๔๐ พันจาอากาศเอก  ชัยวัฒน  ปรีชม 

 ๑๓๔๑ พันจาอากาศเอก  ชัยวัฒน 

  โปรยสุวรรณ 

 ๑๓๔๒ พันจาอากาศเอก  ชัยวัฒน 

  พยัคฆเจริญสุข 

 ๑๓๔๓ พันจาอากาศเอก  ชัยวัฒน  พึ่งทอง 

 ๑๓๔๔ พันจาอากาศเอก  ชัยวัฒน  เพ็งศรี 

 ๑๓๔๕ พันจาอากาศเอก  ชัยวัฒน  เมฆฉาย 

 ๑๓๔๖ พันจาอากาศเอก  ชัยวัฒน 

  รัตนวราหะ 

 ๑๓๔๗ พันจาอากาศเอก  ชัยวัฒน  วงศวาน 

 ๑๓๔๘ พันจาอากาศเอก  ชัยวัฒน 

  วชิระพิทักษ 

 ๑๓๔๙ พันจาอากาศเอก  ชัยวัฒน  ศรีนาราง 

 ๑๓๕๐ พันจาอากาศเอก  ชัยวัฒน 

  สถานทรัพย 

 ๑๓๕๑ พันจาอากาศเอก  ชัยวัฒน  สุมมาตย 

 ๑๓๕๒ พันจาอากาศเอก  ชัยวัฒน 

  เหมือนแดง 



 หนา   ๘๑ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๓๕๓ พันจาอากาศเอก  ชัยวัธน  บุญแลบ 

 ๑๓๕๔ พันจาอากาศเอก  ชัยวุฒิ  บุญสม 

 ๑๓๕๕ พันจาอากาศเอก  ชัยวุฒิ  พิมพทอง 

 ๑๓๕๖ พันจาอากาศเอก  ชัยสกล 

  เอี่ยมสุดใจ 

 ๑๓๕๗ พันจาอากาศเอก  ชัยสิทธิ์  ขําประไพ 

 ๑๓๕๘ พันจาอากาศเอก  ชัยสิทธิ์ 

  ชางงาเนียม 

 ๑๓๕๙ พันจาอากาศเอก  ชัยสิทธิ์  นราภักด์ิ 

 ๑๓๖๐ พันจาอากาศเอก  ชัยสิทธิ์ 

  ปจฉิมพิหงค 

 ๑๓๖๑ พันจาอากาศเอก  ชัยสิทธิ์  พูลเจริญ 

 ๑๓๖๒ พันจาอากาศเอก  ชัยสิทธิ์  รัตนเนนย 

 ๑๓๖๓ พันจาอากาศเอก  ชัยสิทธิ์  สุขนาน 

 ๑๓๖๔ พันจาอากาศเอก  ชัยสิทธิ์  อุมนอย 

 ๑๓๖๕ พันจาอากาศเอก  ชาคร  มณีทาโพธิ์ 

 ๑๓๖๖ พันจาอากาศเอก  ชาคริต  ประสพผล 

 ๑๓๖๗ พันจาอากาศเอก  ชาคริต  ภาวะรี 

 ๑๓๖๘ พันจาอากาศเอก  ชาคริต  เรืองเนตร 

 ๑๓๖๙ พันจาอากาศเอก  ชาคริต  ศรีเจริญ 

 ๑๓๗๐ พันจาอากาศเอก  ชาคริต  ศรีเผือก 

 ๑๓๗๑ พันจาอากาศเอก  ชาคริต  อึงปญญา 

 ๑๓๗๒ พันจาอากาศเอก  ชาญ  ขุนณรงค 

 ๑๓๗๓ พันจาอากาศเอก  ชาญ  เจริญสุข 

 ๑๓๗๔ พันจาอากาศเอก  ชาญ  เจือจันทร 

 ๑๓๗๕ พันจาอากาศเอก  ชาญ  ชัยณรงค 

 ๑๓๗๖ พันจาอากาศเอก  ชาญ  ไชยพนิตนันท 

 ๑๓๗๗ พันจาอากาศเอก  ชาญ  ทองหอ 

 ๑๓๗๘ พันจาอากาศเอก  ชาญ  บัวทอง 

 ๑๓๗๙ พันจาอากาศเอก  ชาญ  มาชื่น 

 ๑๓๘๐ พันจาอากาศเอก  ชาญ  สังขนุช 

 ๑๓๘๑ พันจาอากาศเอก  ชาญ  ออนเกิด 

 ๑๓๘๒ พันจาอากาศเอก  ชาญ  อึ่งแดง 

 ๑๓๘๓ พันจาอากาศเอก  ชาญกิจ  บุตรวัง 

 ๑๓๘๔ พันจาอากาศเอก  ชาญคณิต 

  ทรัพยสมบูรณ 

 ๑๓๘๕ พันจาอากาศเอก  ชาญฉลาด  ทองคํา 

 ๑๓๘๖ พันจาอากาศเอก  ชาญชัย  ขุนอังดี 

 ๑๓๘๗ พันจาอากาศเอก  ชาญชัย  ไขแสงศรี 

 ๑๓๘๘ พันจาอากาศเอก  ชาญชัย  คําจีน 

 ๑๓๘๙ พันจาอากาศเอก  ชาญชัย  คําชื่น 

 ๑๓๙๐ พันจาอากาศเอก  ชาญชัย  จงเจริญ 

 ๑๓๙๑ พันจาอากาศเอก  ชาญชัย  จันตรี 

 ๑๓๙๒ พันจาอากาศเอก  ชาญชัย  จันทรแจม

 ๑๓๙๓ พันจาอากาศเอก  ชาญชัย 

  ตะเพียนทอง 

 ๑๓๙๔ พันจาอากาศเอก  ชาญชัย  ทองเดช 

 ๑๓๙๕ พันจาอากาศเอก  ชาญชัย 

  โทนพลกรัง 

 ๑๓๙๖ พันจาอากาศเอก  ชาญชัย  ปานเสียง 

 ๑๓๙๗ พันจาอากาศเอก  ชาญชัย 

  ผาชางเผือก 



 หนา   ๘๒ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๓๙๘ พันจาอากาศเอก  ชาญชัย 

  พลอยประดับ 

 ๑๓๙๙ พันจาอากาศเอก  ชาญชัย 

  พวงสุวรรณ 

 ๑๔๐๐ พันจาอากาศเอก  ชาญชัย  มานะ 

 ๑๔๐๑ พันจาอากาศเอก  ชาญชัย  เมฆขุนทศ 

 ๑๔๐๒ พันจาอากาศเอก  ชาญชัย 

  วัฒนสุภานนท 

 ๑๔๐๓ พันจาอากาศเอก  ชาญชัย 

  ศิลปวิทยากรณ 

 ๑๔๐๔ พันจาอากาศเอก  ชาญชัย  สัตยาคุณ 

 ๑๔๐๕ พันจาอากาศเอก  ชาญชัย  สิงหอาจ 

 ๑๔๐๖ พันจาอากาศเอก  ชาญชัย  เห็นนนท 

 ๑๔๐๗ พันจาอากาศเอก  ชาญชัย  เอี่ยมเอม 

 ๑๔๐๘ พันจาอากาศเอก  ชาญชาย 

  วิจารณกุล 

 ๑๔๐๙ พันจาอากาศเอก  ชาญไชย  ย้ิมสิงห 

 ๑๔๑๐ พันจาอากาศเอก  ชาญณรงค 

  เจริญศักด์ิ 

 ๑๔๑๑ พันจาอากาศเอก  ชาญณรงค 

  ชัยวิเศษ 

 ๑๔๑๒ พันจาอากาศเอก  ชาญณรงค 

  เตียงชางรัมย 

 ๑๔๑๓ พันจาอากาศเอก  ชาญณรงค 

  นาคคลาย 

 ๑๔๑๔ พันจาอากาศเอก  ชาญณรงค  พลมณี 

 ๑๔๑๕ พันจาอากาศเอก  ชาญณรงค 

  มอญมีเพ็ชร 

 ๑๔๑๖ พันจาอากาศเอก  ชาญณรงค 

  ฤกษจําเนียร 

 ๑๔๑๗ พันจาอากาศเอก  ชาญณรงค 

  สรอยทิพย 

 ๑๔๑๘ พันจาอากาศเอก  ชาญณรงค 

  สอาดนัก 

 ๑๔๑๙ พันจาอากาศเอก  ชาญณรงค  สุขเกษ 

 ๑๔๒๐ พันจาอากาศเอก  ชาญพิสิฏ 

  เกงสาริกิจ 

 ๑๔๒๑ พันจาอากาศเอก  ชาญยุทธ  กฐินเทศ 

 ๑๔๒๒ พันจาอากาศเอก  ชาญยุทธ 

  พันธุการุง 

 ๑๔๒๓ พันจาอากาศเอก  ชาญยุทธ  สมชัย 

 ๑๔๒๔ พันจาอากาศเอก  ชาญวิทย 

  เทียนบูชา 

 ๑๔๒๕ พันจาอากาศเอก  ชาญวิทย 

  โพธิสกล 

 ๑๔๒๖ พันจาอากาศเอก  ชาญวิทย  ศรีฤกษ 

 ๑๔๒๗ พันจาอากาศเอก  ชาญวิทย  ศรีสวาง 

 ๑๔๒๘ พันจาอากาศเอก  ชาญวิทย  ศรีสุข 

 ๑๔๒๙ พันจาอากาศเอก  ชาญวิทย  เศวตวงศ 

 ๑๔๓๐ พันจาอากาศเอก  ชาญวิทย 

  สรอยบุหลํ่า 

 ๑๔๓๑ พันจาอากาศเอก  ชาญวุฒิ  รูปชัยภูมิ 



 หนา   ๘๓ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๔๓๒ พันจาอากาศเอก  ชาญวุฒิ  ศุขผล 

 ๑๔๓๓ พันจาอากาศเอก  ชาญศักด์ิ 

  ชัยดํารงคโรจน 

 ๑๔๓๔ พันจาอากาศเอก  ชาญศักด์ิ  ถึงสุข 

 ๑๔๓๕ พันจาอากาศเอก  ชาญศักด์ิ 

  รัตนเนนย 

 ๑๔๓๖ พันจาอากาศเอก  ชาตภูมิ  แกวเอก 

 ๑๔๓๗ พันจาอากาศเอก  ชาตรี  จันทรคลาย 

 ๑๔๓๘ พันจาอากาศเอก  ชาตรี  จันทรเดียว 

 ๑๔๓๙ พันจาอากาศเอก  ชาตรี 

  จันทรแยมสงค 

 ๑๔๔๐ พันจาอากาศเอก  ชาตรี  ชื่นวัฒนา 

 ๑๔๔๑ พันจาอากาศเอก  ชาตรี  โตะจงมล 

 ๑๔๔๒ พันจาอากาศเอก  ชาตรี  ธมิกานนท 

 ๑๔๔๓ พันจาอากาศเอก  ชาตรี  นาคเกตุ 

 ๑๔๔๔ พันจาอากาศเอก  ชาตรี 

  พิบูลธนกิตติ 

 ๑๔๔๕ พันจาอากาศเอก  ชาตรี  ย้ิมแยม 

 ๑๔๔๖ พันจาอากาศเอก  ชาตรี  สุระมรรคา 

 ๑๔๔๗ พันจาอากาศเอก  ชาตรี  หนูจอย 

 ๑๔๔๘ พันจาอากาศเอก  ชาตรี  หริรักษ 

 ๑๔๔๙ พันจาอากาศเอก  ชาตรี  อุทกวารี 

 ๑๔๕๐ พันจาอากาศเอก  ชาติ  พึ่งลาภ 

 ๑๔๕๑ พันจาอากาศเอก  ชาติ  มามาตร 

 ๑๔๕๒ พันจาอากาศเอก  ชาติกุล  โตงาม 

 ๑๔๕๓ พันจาอากาศเอก  ชาติชาตรี  สุทธมา 

 ๑๔๕๔ พันจาอากาศเอก  ชาติชาย  กัณหา 

 ๑๔๕๕ พันจาอากาศเอก  ชาติชาย  จงกล 

 ๑๔๕๖ พันจาอากาศเอก  ชาติชาย 

  จันทรธานี 

 ๑๔๕๗ พันจาอากาศเอก  ชาติชาย  ซิมงาม 

 ๑๔๕๘ พันจาอากาศเอก  ชาติชาย 

  เทียนคําศรี 

 ๑๔๕๙ พันจาอากาศเอก  ชาติชาย 

  บุญมีมีไชย 

 ๑๔๖๐ พันจาอากาศเอก  ชาติชาย 

  เปลี่ยนภักดี 

 ๑๔๖๑ พันจาอากาศเอก  ชาติชาย 

  พลอยดีเลิศ 

 ๑๔๖๒ พันจาอากาศเอก  ชาติชาย 

  โพธิ์ศรีนวล 

 ๑๔๖๓ พันจาอากาศเอก  ชาติชาย  รวยร่ืน 

 ๑๔๖๔ พันจาอากาศเอก  ชาติชาย  

  เวียงอินทร 

 ๑๔๖๕ พันจาอากาศเอก  ชาติชาย  

  สมบัติเจริญ 

 ๑๔๖๖ พันจาอากาศเอก  ชาติชาย  หวังดี 

 ๑๔๖๗ พันจาอากาศเอก  ชาติไท  เชื้อจันทึก 

 ๑๔๖๘ พันจาอากาศเอก  ชาตินิยม 

  พัสดุรักษา 

 ๑๔๖๙ พันจาอากาศเอก  ชาติวุฒิ  ขอแกว 

 ๑๔๗๐ พันจาอากาศเอก  ชาติศักด์ิ  นราเทียม 



 หนา   ๘๔ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๔๗๑ พันจาอากาศเอก  ชานนท 

  ชาติยานนท 

 ๑๔๗๒ พันจาอากาศเอก  ชานนท  สุขแสง 

 ๑๔๗๓ พันจาอากาศเอก  ชานนท  อยูสงค 

 ๑๔๗๔ พันจาอากาศเอก  ชานันท  สมร 

 ๑๔๗๕ พันจาอากาศเอก  ชานุพงษ  ปานทอง 

 ๑๔๗๖ พันจาอากาศเอก  ชาย  ปราณี 

 ๑๔๗๗ พันจาอากาศเอก  ชาย  พูลสุขโข 

 ๑๔๗๘ พันจาอากาศเอก  ชาย  หงษรัตน 

 ๑๔๗๙ พันจาอากาศเอก  ชายชาญ  จันทรมิตรี 

 ๑๔๘๐ พันจาอากาศเอก  ชายชาตรี  ฤทธิชัย 

 ๑๔๘๑ พันจาอากาศเอก  ชายแดน 

  พุทธพฤกษ 

 ๑๔๘๒ พันจาอากาศเอก  ชาลี  ขุนออน 

 ๑๔๘๓ พันจาอากาศเอก  ชาลี  เชื้อแถว 

 ๑๔๘๔ พันจาอากาศเอก  ชาลี  ดํารงคกิจมั่น 

 ๑๔๘๕ พันจาอากาศเอก  ชาลี  ดิษฐสม 

 ๑๔๘๖ พันจาอากาศเอก  ชาลี  แตงฉํ่า 

 ๑๔๘๗ พันจาอากาศเอก  ชาลี  ทองคํา 

 ๑๔๘๘ พันจาอากาศเอก  ชาลี  ทิพยหลวง 

 ๑๔๘๙ พันจาอากาศเอก  ชาลี  ปยะศีล 

 ๑๔๙๐ พันจาอากาศเอก  ชาลี  พระสีรัมย 

 ๑๔๙๑ พันจาอากาศเอก  ชาลี  พิการัตน 

 ๑๔๙๒ พันจาอากาศเอก  ชํานาญ  กุลยดิษฐ 

 ๑๔๙๓ พันจาอากาศเอก  ชํานาญ 

  ดีประเสริฐ 

 ๑๔๙๔ พันจาอากาศเอก  ชํานาญ  ดีพูล 

 ๑๔๙๕ พันจาอากาศเอก  ชํานาญ  เดชบุญ 

 ๑๔๙๖ พันจาอากาศเอก  ชํานาญ  แดงสอาด 

 ๑๔๙๗ พันจาอากาศเอก  ชํานาญ  นุชนารถ 

 ๑๔๙๘ พันจาอากาศเอก  ชํานาญ  แผนทอง 

 ๑๔๙๙ พันจาอากาศเอก  ชํานาญ  พันธศรี 

 ๑๕๐๐ พันจาอากาศเอก  ชํานาญ  มณีวรรณ 

 ๑๕๐๑ พันจาอากาศเอก  ชํานาญ  รักอยู 

 ๑๕๐๒ พันจาอากาศเอก  ชํานาญ  รัตนอําพร 

 ๑๕๐๓ พันจาอากาศเอก  ชํานาญ 

  ลานขามปอม 

 ๑๕๐๔ พันจาอากาศเอก  ชํานาญ  สามะ 

 ๑๕๐๕ พันจาอากาศเอก  ชํานาญ  เสมคํา 

 ๑๕๐๖ พันจาอากาศเอก  ชํานาญ  แสงสีนิล 

 ๑๕๐๗ พันจาอากาศเอก  ชํานาญ 

  โอทาตะวงษ 

 ๑๕๐๘ พันจาอากาศเอก  ชํานาญเวช 

  เพ็งศิลา 

 ๑๕๐๙ พันจาอากาศเอก  ชําน ิ คําตรี 

 ๑๕๑๐ พันจาอากาศเอก  ชํานิ  ปาลวัฒน 

 ๑๕๑๑ พันจาอากาศเอก  ชําเลือง  ทองบาง 

 ๑๕๑๒ พันจาอากาศเอก  ชิงชัย  ธิราไทย 

 ๑๕๑๓ พันจาอากาศเอก  ชิณกร  วัฒนากลาง 

 ๑๕๑๔ พันจาอากาศเอก  ชิดชนก  เส็งวงษ 

 ๑๕๑๕ พันจาอากาศเอก  ชิดพงษ  ศุภสิริวุฒิ 

 ๑๕๑๖ พันจาอากาศเอก  ชิต  พวงภู 



 หนา   ๘๕ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๕๑๗ พันจาอากาศเอก  ชิต  วอนเบา 

 ๑๕๑๘ พันจาอากาศเอก  ชิตชัย  บุญเที่ยง 

 ๑๕๑๙ พันจาอากาศเอก  ชิตชิงชัย 

  แกวเพ็ชร 

 ๑๕๒๐ พันจาอากาศเอก  ชิตร  หงิมดี 

 ๑๕๒๑ พันจาอากาศเอก  ชิตษณุ  โพธิ์ยอย 

 ๑๕๒๒ พันจาอากาศเอก  ชิน  จงปน 

 ๑๕๒๓ พันจาอากาศเอก  ชินดิษฐ  เปาโสภา 

 ๑๕๒๔ พันจาอากาศเอก  ชินพงศ 

  สงเคราะห 

 ๑๕๒๕ พันจาอากาศเอก  ชินพัฒน  วัฒนกูล 

 ๑๕๒๖ พันจาอากาศเอก  ชินวรรณ 

  หงวนบุญมาก 

 ๑๕๒๗ พันจาอากาศเอก  ชินวุฒิ  ทาเงิน 

 ๑๕๒๘ พันจาอากาศเอก  ชินวุฒิ  หิรัญวรรณ 

 ๑๕๒๙ พันจาอากาศเอก  ชินาธิป  พันธุวัง 

 ๑๕๓๐ พันจาอากาศเอก  ชิโนรส  เพ็งแจม 

 ๑๕๓๑ พันจาอากาศเอก  ชิษณุพงศ  นาโค 

 ๑๕๓๒ พันจาอากาศเอก  ชีพชัย  นิกรรัมย 

 ๑๕๓๓ พันจาอากาศเอก  ชีละ 

  จิตตสวัสด์ิไทย 

 ๑๕๓๔ พันจาอากาศเอก  ชุติชัย  บุญฉํ่า 

 ๑๕๓๕ พันจาอากาศเอก  ชุติพงศ  คําเขาแดง 

 ๑๕๓๖ พันจาอากาศเอก  ชุติพงศ  หางแกว 

 ๑๕๓๗ พันจาอากาศเอก  ชุติพล  อัมพวา 

 ๑๕๓๘ พันจาอากาศเอก  ชุติมา  วรรณะ 

 ๑๕๓๙ พันจาอากาศเอก  ชุมชาติ  สกุลเวช 

 ๑๕๔๐ พันจาอากาศเอก  ชุมพร  ชูตินันท 

 ๑๕๔๑ พันจาอากาศเอก  ชุมพร  สิงหสกุล 

 ๑๕๔๒ พันจาอากาศเอก  ชุมพรต  เหลือแยม 

 ๑๕๔๓ พันจาอากาศเอก  ชุมพล  กองทอง 

 ๑๕๔๔ พันจาอากาศเอก  ชุมพล  กอนทอง 

 ๑๕๔๕ พันจาอากาศเอก  ชุมพล  แคนติ 

 ๑๕๔๖ พันจาอากาศเอก  ชุมพล  จาพิชม 

 ๑๕๔๗ พันจาอากาศเอก  ชุมพล  ทองเชื้อ 

 ๑๕๔๘ พันจาอากาศเอก  ชุมพล  เทพหทัย 

 ๑๕๔๙ พันจาอากาศเอก  ชุมพล 

  ธรรมครูปตย 

 ๑๕๕๐ พันจาอากาศเอก  ชุมพล  ปนเกตุ 

 ๑๕๕๑ พันจาอากาศเอก  ชุมพล  ผลแกว 

 ๑๕๕๒ พันจาอากาศเอก  ชุมพล  โพธิชัย 

 ๑๕๕๓ พันจาอากาศเอก  ชุมพล  โพธิ์ศรี 

 ๑๕๕๔ พันจาอากาศเอก  ชุมพล  มีแดนไผ 

 ๑๕๕๕ พันจาอากาศเอก  ชุมพล  เรืองอนันต 

 ๑๕๕๖ พันจาอากาศเอก  ชุมพล  ศรีภิรมย 

 ๑๕๕๗ พันจาอากาศเอก  ชุมพล  ศรีละมูล 

 ๑๕๕๘ พันจาอากาศเอก  ชุมพล 

  สรรพกิจผล 

 ๑๕๕๙ พันจาอากาศเอก  ชุมพล  สุริยะวรรณ 

 ๑๕๖๐ พันจาอากาศเอก  ชุมพล 

  อินทสวรรค 

 ๑๕๖๑ พันจาอากาศเอก  ชุมแพร  สิงหสกุล 



 หนา   ๘๖ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๕๖๒ พันจาอากาศเอก  ชุมรังสี  แสงงาม 

 ๑๕๖๓ พันจาอากาศเอก  ชูเกียรติ  ชัยศรี 

 ๑๕๖๔ พันจาอากาศเอก  ชูเกียรติ 

  ชิดสูงเนิน 

 ๑๕๖๕ พันจาอากาศเอก  ชูเกียรติ  เดชดาษ 

 ๑๕๖๖ พันจาอากาศเอก  ชูเกียรติ 

  ทรัพยอุภัย 

 ๑๕๖๗ พันจาอากาศเอก  ชูเกียรติ 

  เพิ่มสมบัติ 

 ๑๕๖๘ พันจาอากาศเอก  ชูเกยีรติ  อุศุภการี 

 ๑๕๖๙ พันจาอากาศเอก  ชูจิตร  ปะเสระกัง 

 ๑๕๗๐ พันจาอากาศเอก  ชูชัย  คัดจันทึก 

 ๑๕๗๑ พันจาอากาศเอก  ชูชัย  ชาญณรงค 

 ๑๕๗๒ พันจาอากาศเอก  ชูชัย  ทองสุข 

 ๑๕๗๓ พันจาอากาศเอก  ชูชัย  ปานเกษม 

 ๑๕๗๔ พันจาอากาศเอก  ชูชัย  รังสรรค 

 ๑๕๗๕ พันจาอากาศเอก  ชูชาติ  กลอมเจก 

 ๑๕๗๖ พันจาอากาศเอก  ชูชาติ  กิจวราทร 

 ๑๕๗๗ พันจาอากาศเอก  ชูชาติ  กิสรวงษ 

 ๑๕๗๘ พันจาอากาศเอก  ชูชาติ 

  ขาวทรงธรรม 

 ๑๕๗๙ พันจาอากาศเอก  ชูชาติ  จันทรอิ่ม 

 ๑๕๘๐ พันจาอากาศเอก  ชูชาติ  จันโท 

 ๑๕๘๑ พันจาอากาศเอก  ชูชาติ  จุมพลพงษ 

 ๑๕๘๒ พันจาอากาศเอก  ชูชาติ  ชลเกตุ 

 ๑๕๘๓ พันจาอากาศเอก  ชูชาติ  เชาวดี 

 ๑๕๘๔ พันจาอากาศเอก  ชูชาติ 

  ตระกูลชินสารภี 

 ๑๕๘๕ พันจาอากาศเอก  ชูชาติ 

  ตอบสันเทียะ 

 ๑๕๘๖ พันจาอากาศเอก  ชูชาติ  ตาดี 

 ๑๕๘๗ พันจาอากาศเอก  ชูชาติ  ธงวิชัย 

 ๑๕๘๘ พันจาอากาศเอก  ชูชาติ  นาสมวา 

 ๑๕๘๙ พันจาอากาศเอก  ชูชาติ  น้ําคาง 

 ๑๕๙๐ พันจาอากาศเอก  ชูชาติ  บานศาลเจา 

 ๑๕๙๑ พันจาอากาศเอก  ชูชาติ  บุญศรี 

 ๑๕๙๒ พันจาอากาศเอก  ชูชาติ  พันสี 

 ๑๕๙๓ พันจาอากาศเอก  ชูชาติ  พิมสวัสด์ิ 

 ๑๕๙๔ พันจาอากาศเอก  ชูชาติ  พิสัย 

 ๑๕๙๕ พันจาอากาศเอก  ชูชาติ  ฟกหอม 

 ๑๕๙๖ พันจาอากาศเอก  ชูชาติ  ภิญญะวัย 

 ๑๕๙๗ พันจาอากาศเอก  ชูชาติ  มงคลแกว 

 ๑๕๙๘ พันจาอากาศเอก  ชูชาติ  ฤกษประสูต 

 ๑๕๙๙ พันจาอากาศเอก  ชูชาติ  หอมขจร 

 ๑๖๐๐ พันจาอากาศเอก  ชูชีพ  พรหมโชติ 

 ๑๖๐๑ พันจาอากาศเอก  ชูชีพ  พวงทอง 

 ๑๖๐๒ พันจาอากาศเอก  ชูชีพ  วังทอง 

 ๑๖๐๓ พันจาอากาศเอก  ชูโชค  ทรัพยพินิจ 

 ๑๖๐๔ พันจาอากาศเอก  ชูพงษ  สุขะเสวต 

 ๑๖๐๕ พันจาอากาศเอก  ชูพล  พลพืชน 

 ๑๖๐๖ พันจาอากาศเอก  ชูพันธ  คงเจริญ 

 ๑๖๐๗ พันจาอากาศเอก  ชูยศ  ชินวงศ 



 หนา   ๘๗ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๖๐๘ พันจาอากาศเอก  ชูลิต  สังขรอด 

 ๑๖๐๙ พันจาอากาศเอก  ชูศักด์ิ  กรุดลอยมา 

 ๑๖๑๐ พันจาอากาศเอก  ชูศักด์ิ  ถือสมบัติ 

 ๑๖๑๑ พันจาอากาศเอก  ชูศักด์ิ  ทองงามขํา 

 ๑๖๑๒ พันจาอากาศเอก  ชูศักด์ิ  ทับเสน 

 ๑๖๑๓ พันจาอากาศเอก  ชูศักด์ิ  ธงภักด์ิ 

 ๑๖๑๔ พันจาอากาศเอก  ชูศักด์ิ  บาลี 

 ๑๖๑๕ พันจาอากาศเอก  ชูศักด์ิ  ปานแกว 

 ๑๖๑๖ พันจาอากาศเอก  ชูศักด์ิ  พงษแตง 

 ๑๖๑๗ พันจาอากาศเอก  ชูศักด์ิ  โพธิ์ลังกา 

 ๑๖๑๘ พันจาอากาศเอก  ชูศักด์ิ  ฟกโต 

 ๑๖๑๙ พันจาอากาศเอก  ชูศักด์ิ  ภาคนาม 

 ๑๖๒๐ พันจาอากาศเอก  ชูศักด์ิ  ภิรมยา 

 ๑๖๒๑ พันจาอากาศเอก  ชูศักด์ิ  วิบูลยศิลป 

 ๑๖๒๒ พันจาอากาศเอก  ชูศักด์ิ  ศรีโสภา 

 ๑๖๒๓ พันจาอากาศเอก  ชูศักด์ิ  หงษทอง 

 ๑๖๒๔ พันจาอากาศเอก  ชูศักด์ิ  หาญพละ 

 ๑๖๒๕ พันจาอากาศเอก  ชูสิทธิ์  มีคํา 

 ๑๖๒๖ พันจาอากาศเอก  เชฎฐ  จิตตการุณย 

 ๑๖๒๗ พันจาอากาศเอก  เชฐ  มวงชุม 

 ๑๖๒๘ พันจาอากาศเอก  เชน  โภชนา 

 ๑๖๒๙ พันจาอากาศเอก  เชน  สุขสมคบ 

 ๑๖๓๐ พันจาอากาศเอก  เชลล  สุวรรณพินิจ 

 ๑๖๓๑ พันจาอากาศเอก  เชวงศักด์ิ  ทับจีบ 

 ๑๖๓๒ พันจาอากาศเอก  เชษฏา  ปานะวร 

 ๑๖๓๓ พันจาอากาศเอก  เชษฐ  สิงหโต 

 ๑๖๓๔ พันจาอากาศเอก  เชษฐา  โนทะ 

 ๑๖๓๕ พันจาอากาศเอก  เชษฐา  สิทธิวงศ 

 ๑๖๓๖ พันจาอากาศเอก  เชาว  แกวเขียว 

 ๑๖๓๗ พันจาอากาศเอก  เชาว  บุญนําพาสุข 

 ๑๖๓๘ พันจาอากาศเอก  เชาว  รุกขชาติ 

 ๑๖๓๙ พันจาอากาศเอก  เชาว  สุระเวช 

 ๑๖๔๐ พันจาอากาศเอก  เชาวนะ  คุมแกว 

 ๑๖๔๑ พันจาอากาศเอก  เชาวฤทธิ์ 

  เข็มมาลัย 

 ๑๖๔๒ พันจาอากาศเอก  เชาวฤทธิ์  จัยจินา 

 ๑๖๔๓ พันจาอากาศเอก  เชาวฤทธิ์ 

  ปานปลั่ง 

 ๑๖๔๔ พันจาอากาศเอก  เชาวฤทธิ์ 

  เพิ่มพูลบุญ 

 ๑๖๔๕ พันจาอากาศเอก  เชาวฤทธิ์  สุขเกษม 

 ๑๖๔๖ พันจาอากาศเอก  เชาวฤทธิ์ 

  อองละออ 

 ๑๖๔๗ พันจาอากาศเอก  เชาวลิต  จัตุเนตร 

 ๑๖๔๘ พันจาอากาศเอก  เชาวลิต  ชูศรี 

 ๑๖๔๙ พันจาอากาศเอก  เชาวลิต  นามเชื้อ 

 ๑๖๕๐ พันจาอากาศเอก  เชาวลิต  สาระ 

 ๑๖๕๑ พันจาอากาศเอก  เชาวลิต  สุขสวิง 

 ๑๖๕๒ พันจาอากาศเอก  เชาวลิต  อวนศรี 

 ๑๖๕๓ พันจาอากาศเอก  เชาววะริตร 

  กลีบมณฑา 

 ๑๖๕๔ พันจาอากาศเอก  เชิงชาย  เนตรศิริ 



 หนา   ๘๘ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๖๕๕ พันจาอากาศเอก  เชิญจารึก  แกวมณี 

 ๑๖๕๖ พันจาอากาศเอก  เชิด  เกศทอง 

 ๑๖๕๗ พันจาอากาศเอก  เชิดชัย  กร่ีเงิน 

 ๑๖๕๘ พันจาอากาศเอก  เชิดชัย  ลัดคุย 

 ๑๖๕๙ พันจาอากาศเอก  เชิดชาย  ทองดาษ 

 ๑๖๖๐ พันจาอากาศเอก  เชิดชาย 

  ทองตันไตรย 

 ๑๖๖๑ พันจาอากาศเอก  เชิดพงศ  พันธุศรี 

 ๑๖๖๒ พันจาอากาศเอก  เชิดพงษ  บุญศรี 

 ๑๖๖๓ พันจาอากาศเอก  เชิดศักด์ิ  กุญเสน 

 ๑๖๖๔ พันจาอากาศเอก  เชิดศักด์ิ 

  เกิดโพธิ์กะตน 

 ๑๖๖๕ พันจาอากาศเอก  เชิดศักด์ิ  คํามี 

 ๑๖๖๖ พันจาอากาศเอก  เชิดศักด์ิ  โตเขียว 

 ๑๖๖๗ พันจาอากาศเอก  เชิดศักด์ิ 

  ศรีนวลจันทร 

 ๑๖๖๘ พันจาอากาศเอก  เชิดศักด์ิ  แสนใจยา 

 ๑๖๖๙ พันจาอากาศเอก  เชียรนอย 

  จันทรชนะ 

 ๑๖๗๐ พันจาอากาศเอก  เชื้อชาย  สนทิม 

 ๑๖๗๑ พันจาอากาศเอก  โชคชัย  จันทะบุรี 

 ๑๖๗๒ พันจาอากาศเอก  โชคชัย  ตองเรียน 

 ๑๖๗๓ พันจาอากาศเอก  โชคชัย  ปนเงิน 

 ๑๖๗๔ พันจาอากาศเอก  โชคชัย 

  แสวงบุญราศรี 

 ๑๖๗๕ พันจาอากาศเอก  โชคชัย  อยูนัด 

 ๑๖๗๖ พันจาอากาศเอก  โชคชัย  อําไพรัตน 

 ๑๖๗๗ พันจาอากาศเอก  โชคอภิวัฒน 

  คลายจันทร 

 ๑๖๗๘ พันจาอากาศเอก  โชคอรุณ 

  แกวมงคล 

 ๑๖๗๙ พันจาอากาศเอก  โชติ  มีบุญ 

 ๑๖๘๐ พันจาอากาศเอก  โชติณัฐ 

  สระทองหอย 

 ๑๖๘๑ พันจาอากาศเอก  โชติพงษ 

  หอมนาน 

 ๑๖๘๒ พันจาอากาศเอก  ไชยณรงค 

  กลิ่นเกษร 

 ๑๖๘๓ พันจาอากาศเอก  ไชยนรินทร 

  การินทร 

 ๑๖๘๔ พันจาอากาศเอก  ไชยพงศ  สลิดกุล 

 ๑๖๘๕ พันจาอากาศเอก  ไชยพร  บํารุงพันธ 

 ๑๖๘๖ พันจาอากาศเอก  ไชยยศ 

  สารประดิษฐ 

 ๑๖๘๗ พันจาอากาศเอก  ไชยยันต  มุสิกะวัน 

 ๑๖๘๘ พันจาอากาศเอก  ไชยวุฒิ  ถนอมเงิน 

 ๑๖๘๙ พันจาอากาศเอก  ไชยันต 

  บรรณศาสนพร 

 ๑๖๙๐ พันจาอากาศเอก  ไชยา  ปรียานุภาพ 

 ๑๖๙๑ พันจาอากาศเอก  ไชยา  ลวดลาย 

 ๑๖๙๒ พันจาอากาศเอก  ไชยา  สอนไข 

 ๑๖๙๓ พันจาอากาศเอกไชยา  สุขงาม 



 หนา   ๘๙ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๖๙๔ พันจาอากาศเอก  ไชโย  โสระสิงห 

 ๑๖๙๕ พันจาอากาศเอก  ซําสุดิน 

  หวังปญญา 

 ๑๖๙๖ พันจาอากาศเอก  ฌาณวิศิษฐ 

  แกวเวหา 

 ๑๖๙๗ พันจาอากาศเอก  ญาณรุจน 

  ยังสบาย 

 ๑๖๙๘ พันจาอากาศเอก  ญาณวรุฒน 

  ทับโพธิ์ 

 ๑๖๙๙ พันจาอากาศเอก  ฐณะวัฒน 

  ทองสอดแสง 

 ๑๗๐๐ พันจาอากาศเอก  ฐณาธร  ใจย่ังยืน 

 ๑๗๐๑ พันจาอากาศเอก  ฐปณต 

  อนรรฆจถกล 

 ๑๗๐๒ พันจาอากาศเอก  ฐากร  เลียงครุธ 

 ๑๗๐๓ พันจาอากาศเอก  ฐานวัฒน 

  พวงเพิ่มชาญสิริ 

 ๑๗๐๔ พันจาอากาศเอก  ฐานันท  สุทธิรักษ 

 ๑๗๐๕ พันจาอากาศเอก  ฐานันทร  ยอดย่ิง 

 ๑๗๐๖ พันจาอากาศเอก  ฐาปณัต 

  นามเชียงใต 

 ๑๗๐๗ พันจาอากาศเอก  ฐิติ  ขันธริโย 

 ๑๗๐๘ พันจาอากาศเอก  ฐิติ  แตงออน 

 ๑๗๐๙ พันจาอากาศเอก  ฐิติ  ทองจันทร 

 ๑๗๑๐ พันจาอากาศเอก  ฐิติ  นอยทิม 

 ๑๗๑๑ พันจาอากาศเอก  ฐิตินิรุช  เกิดแกว 

 ๑๗๑๒ พันจาอากาศเอก  ฐิติพงศ 

  บุญประเสริฐ 

 ๑๗๑๓ พันจาอากาศเอก  ฐิติพล  ศรีลากุล 

 ๑๗๑๔ พันจาอากาศเอก  ฐิติวัชร 

  ธนวัฒนธีรกุล 

 ๑๗๑๕ พันจาอากาศเอก  ฐิติเศรษฐ  วิชัยยอง 

 ๑๗๑๖ พันจาอากาศเอก  ฑีฆายุ  วัฒนวันยู 

 ๑๗๑๗ พันจาอากาศเอก  เฑียรชัย  รุงกรด 

 ๑๗๑๘ พันจาอากาศเอก  ณฐนันทน  โตแฉง 

 ๑๗๑๙ พันจาอากาศเอก  ณฐพัฒน 

  ปยะพันธ 

 ๑๗๒๐ พันจาอากาศเอก  ณฐพันธ  จันทรคีรี 

 ๑๗๒๑ พันจาอากาศเอก  ณพกร  ชุมเย็น 

 ๑๗๒๒ พันจาอากาศเอก  ณพรรณพงศ 

  ดวงเนตร 

 ๑๗๒๓ พันจาอากาศเอก  ณพล  สิทธารถ 

 ๑๗๒๔ พันจาอากาศเอก  ณภัทร  คงคะรัศมี 

 ๑๗๒๕ พันจาอากาศเอก  ณภัทร 

  รักษาทรัพย 

 ๑๗๒๖ พันจาอากาศเอก  ณรงค 

  กลอมสังขเจริญ 

 ๑๗๒๗ พันจาอากาศเอก  ณรงค  การเพียร 

 ๑๗๒๘ พันจาอากาศเอก  ณรงค  การะศักด์ิ 

 ๑๗๒๙ พันจาอากาศเอก  ณรงค  เกศสกล 

 ๑๗๓๐ พันจาอากาศเอก  ณรงค  ขําเจริญ 

 ๑๗๓๑ พันจาอากาศเอก  ณรงค  คงพาละ 



 หนา   ๙๐ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๗๓๒ พันจาอากาศเอก  ณรงค  คงษาลี 

 ๑๗๓๓ พันจาอากาศเอก  ณรงค 

  คลายคลองจิตต 

 ๑๗๓๔ พันจาอากาศเอก  ณรงค  คลายบาง 

 ๑๗๓๕ พันจาอากาศเอก  ณรงค  คอนดี 

 ๑๗๓๖ พันจาอากาศเอก  ณรงค  คําสาลี 

 ๑๗๓๗ พันจาอากาศเอก  ณรงค  ฉํ่าชื่น 

 ๑๗๓๘ พันจาอากาศเอก  ณรงค  ชูศิริ 

 ๑๗๓๙ พันจาอากาศเอก  ณรงค  ไชยชาติ 

 ๑๗๔๐ พันจาอากาศเอก  ณรงค  ดํารงคกุล 

 ๑๗๔๑ พันจาอากาศเอก  ณรงค 

  แตมประเสริฐ 

 ๑๗๔๒ พันจาอากาศเอก  ณรงค  ทนันชัย 

 ๑๗๔๓ พันจาอากาศเอก  ณรงค  ทองใส 

 ๑๗๔๔ พันจาอากาศเอก  ณรงค  ทัดเทียม 

 ๑๗๔๕ พันจาอากาศเอก  ณรงค  ทาวโยธา 

 ๑๗๔๖ พันจาอากาศเอก  ณรงค  เทพทิพย 

 ๑๗๔๗ พันจาอากาศเอก  ณรงค  เทียนทอง 

 ๑๗๔๘ พันจาอากาศเอก  ณรงค  แทงทอง 

 ๑๗๔๙ พันจาอากาศเอก  ณรงค  เนตรวงศ 

 ๑๗๕๐ พันจาอากาศเอก  ณรงค  บํารุงนา 

 ๑๗๕๑ พันจาอากาศเอก  ณรงค  บุญสมพงศ 

 ๑๗๕๒ พันจาอากาศเอก  ณรงค  บุญอินทร 

 ๑๗๕๓ พันจาอากาศเอก  ณรงค  เบิกบาน 

 ๑๗๕๔ พันจาอากาศเอก  ณรงค  ประสพหมู 

 ๑๗๕๕ พันจาอากาศเอก  ณรงค  ปานกรด 

 ๑๗๕๖ พันจาอากาศเอก  ณรงค  ปาระชาติ 

 ๑๗๕๗ พันจาอากาศเอก  ณรงค 

  เปรียบจันทึก 

 ๑๗๕๘ พันจาอากาศเอก  ณรงค  เผือกพวง 

 ๑๗๕๙ พันจาอากาศเอก  ณรงค 

  พจนประสาท 

 ๑๗๖๐ พันจาอากาศเอก  ณรงค  พยอมแยม 

 ๑๗๖๑ พันจาอากาศเอก  ณรงค  พวงพลับ 

 ๑๗๖๒ พันจาอากาศเอก  ณรงค  พันธุมสุต 

 ๑๗๖๓ พันจาอากาศเอก  ณรงค  พันธุเรียน 

 ๑๗๖๔ พันจาอากาศเอก  ณรงค  พึ่งทอง 

 ๑๗๖๕ พันจาอากาศเอก  ณรงค  พึ่งมา 

 ๑๗๖๖ พันจาอากาศเอก  ณรงค  พูนบางยุง 

 ๑๗๖๗ พันจาอากาศเอก  ณรงค  พูลสวัสด์ิ 

 ๑๗๖๘ พันจาอากาศเอก  ณรงค 

  เพ็ชรประเสริฐ 

 ๑๗๖๙ พันจาอากาศเอก  ณรงค  ภูทอง 

 ๑๗๗๐ พันจาอากาศเอก  ณรงค  มัจฉาฉํ่า 

 ๑๗๗๑ พันจาอากาศเอก  ณรงค  มากมา 

 ๑๗๗๒ พันจาอากาศเอก  ณรงค  มาฉาย 

 ๑๗๗๓ พันจาอากาศเอก  ณรงค  มีสมวิทย 

 ๑๗๗๔ พันจาอากาศเอก  ณรงค  ราหุละ 

 ๑๗๗๕ พันจาอากาศเอก  ณรงค  ลาภเกิน 

 ๑๗๗๖ พันจาอากาศเอก  ณรงค  เล็กละมุด 

 ๑๗๗๗ พันจาอากาศเอก  ณรงค 

  วรรณโสกเชือก 



 หนา   ๙๑ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๗๗๘ พันจาอากาศเอก  ณรงค  ศรแกว 

 ๑๗๗๙ พันจาอากาศเอก  ณรงค  ศรีสังวรณ 

 ๑๗๘๐ พันจาอากาศเอก  ณรงค  สดสวาง 

 ๑๗๘๑ พันจาอากาศเอก  ณรงค  สระศรี 

 ๑๗๘๒ พันจาอากาศเอก  ณรงค  สาลี 

 ๑๗๘๓ พันจาอากาศเอก  ณรงค  สิงหดวง 

 ๑๗๘๔ พันจาอากาศเอก  ณรงค  สิงหแหลม 

 ๑๗๘๕ พันจาอากาศเอก  ณรงค  สิทธิกาล 

 ๑๗๘๖ พันจาอากาศเอก  ณรงค  สุขเจริญ 

 ๑๗๘๗ พันจาอากาศเอก  ณรงค 

  สุวรรณนอย 

 ๑๗๘๘ พันจาอากาศเอก  ณรงค  เสาเวียง 

 ๑๗๘๙ พันจาอากาศเอก  ณรงค 

  แสงจันทรฉาย 

 ๑๗๙๐ พันจาอากาศเอก  ณรงค  แสนสุข 

 ๑๗๙๑ พันจาอากาศเอก  ณรงค  หอมร่ืน 

 ๑๗๙๒ พันจาอากาศเอก  ณรงค 

  ออนสมจิตร 

 ๑๗๙๓ พันจาอากาศเอก  ณรงค  อ่ําศรี 

 ๑๗๙๔ พันจาอากาศเอก  ณรงค 

  อิสริยภานันท 

 ๑๗๙๕ พันจาอากาศเอก  ณรงค  อุตชี 

 ๑๗๙๖ พันจาอากาศเอก  ณรงคชัย  กุลแทน 

 ๑๗๙๗ พันจาอากาศเอก  ณรงคชัย 

  แกวศรีพลัน 

 ๑๗๙๘ พันจาอากาศเอก  ณรงคชัย  จันทรชัย 

 ๑๗๙๙ พันจาอากาศเอก  ณรงคชัย 

  ดอกเทียน 

 ๑๘๐๐ พันจาอากาศเอก  ณรงคชัย  โพธิ์ศรี 

 ๑๘๐๑ พันจาอากาศเอก  ณรงคชัย 

  รัตนะสุขจิตต 

 ๑๘๐๒ พันจาอากาศเอก  ณรงคชัย  ศรีพวง 

 ๑๘๐๓ พันจาอากาศเอก  ณรงคชาญ 

  ชํานิยันต 

 ๑๘๐๔ พันจาอากาศเอก  ณรงคเดช 

  ทายเมือง 

 ๑๘๐๕ พันจาอากาศเอก  ณรงคฤทธิ์ 

  กอสันเทียะ 

 ๑๘๐๖ พันจาอากาศเอก  ณรงคฤทธิ์ 

  คุตชนม 

 ๑๘๐๗ พันจาอากาศเอก  ณรงคฤทธิ์ 

  บินสอาด 

 ๑๘๐๘ พันจาอากาศเอก  ณรงคฤทธิ์ 

  รอดแกว 

 ๑๘๐๙ พันจาอากาศเอก  ณรงคฤทธิ์ 

  ศรีแกว 

 ๑๘๑๐ พันจาอากาศเอก  ณรงคฤทธิ์ 

  อุดมรัตน 

 ๑๘๑๑ พันจาอากาศเอก  ณรงควิทย 

  ศรีสุธรรม 

 ๑๘๑๒ พันจาอากาศเอก  ณรงคศักด์ิ 

  กลิ่นกาหลง 



 หนา   ๙๒ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๘๑๓ พันจาอากาศเอก  ณรงคศักด์ิ 

  จันทะมาลา 

 ๑๘๑๔ พันจาอากาศเอก  ณรงคศักด์ิ 

  ปนแตง 

 ๑๘๑๕ พันจาอากาศเอก  ณรงคศักด์ิ 

  เมฆหมอก 

 ๑๘๑๖ พันจาอากาศเอก  ณรงคศักด์ิ 

  รินไธสง 

 ๑๘๑๗ พันจาอากาศเอก  ณรงคศักด์ิ 

  อรุณสุโข 

 ๑๘๑๘ พันจาอากาศเอก  ณรงคสิทธิ์ 

  ผานสันเทียะ 

 ๑๘๑๙ พันจาอากาศเอก  ณรงธร 

  อินกองงาม 

 ๑๘๒๐ พันจาอากาศเอก  ณรงศักด์ิ  จําปาศรี 

 ๑๘๒๑ พันจาอากาศเอก  ณรงศักด์ิ  สังขเงิน 

 ๑๘๒๒ พันจาอากาศเอก  ณรพล 

  ธีรประภานนท 

 ๑๘๒๓ พันจาอากาศเอก  ณรังสรรค  จันทรา 

 ๑๘๒๔ พันจาอากาศเอก  ณรัฐชัย  โกบุตร 

 ๑๘๒๕ พันจาอากาศเอก  ณเรศวร  บํารุงนา 

 ๑๘๒๖ พันจาอากาศเอก  ณฤทธิ์  วงคสอน 

 ๑๘๒๗ พันจาอากาศเอก  ณฤทธิ์  สุขฉัตร 

 ๑๘๒๘ พันจาอากาศเอก  ณวัสพงศ 

  นามเชียงใต 

 ๑๘๒๙ พันจาอากาศเอก  ณัฎฐ  นามศิริ 

 ๑๘๓๐ พันจาอากาศเอก  ณัฎฐวุฒิ 

  ชาญเวชศาสตร 

 ๑๘๓๑ พันจาอากาศเอก  ณัฏฐ  ชลพานิช 

 ๑๘๓๒ พันจาอากาศเอก  ณัฏฐกฤษฏ 

  ชนุดรสิราวิชญ 

 ๑๘๓๓ พันจาอากาศเอก  ณัฏฐชัย 

  ธรรมวาจา 

 ๑๘๓๔ พันจาอากาศเอก  ณัฏฐชัย 

  ไพบูลยสุข 

 ๑๘๓๕ พันจาอากาศเอก  ณัฏฐพงศ 

  สําราญพันธ 

 ๑๘๓๖ พันจาอากาศเอก  ณัฏฐพล  ณีตระกูล 

 ๑๘๓๗ พันจาอากาศเอก  ณัฐ  ศิริวัฒนกุล 

 ๑๘๓๘ พันจาอากาศเอก  ณัฐจักร 

  ธนะวิทวิลาศ 

 ๑๘๓๙ พันจาอากาศเอก  ณัฐชัย  อัตตะสาระ 

 ๑๘๔๐ พันจาอากาศเอก  ณัฐเชษฐ 

  สิตังนันท 

 ๑๘๔๑ พันจาอากาศเอก  ณัฐนนท  แกวชารี 

 ๑๘๔๒ พันจาอากาศเอก  ณัฐนันท 

  จันทรอนันต 

 ๑๘๔๓ พันจาอากาศเอก  ณัฐนันท 

  วงศคําจันทร 

 ๑๘๔๔ พันจาอากาศเอก  ณัฐพงศ 

  พฤกษพิมาน 

 ๑๘๔๕ พันจาอากาศเอก  ณัฐพงศ  แยมมาก 



 หนา   ๙๓ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๘๔๖ พันจาอากาศเอก  ณัฐพงศ  วิโรจนกิจ 

 ๑๘๔๗ พันจาอากาศเอก  ณัฐพงษ  กิจคาม 

 ๑๘๔๘ พันจาอากาศเอก  ณัฐพงษ  ธาราสุข 

 ๑๘๔๙ พันจาอากาศเอก  ณัฐพงษ  ปลื้มพันธ 

 ๑๘๕๐ พันจาอากาศเอก  ณัฐพงษ  พุดทะเล 

 ๑๘๕๑ พันจาอากาศเอก  ณัฐพงษ 

  เพิ่มพูลบุญ 

 ๑๘๕๒ พันจาอากาศเอก  ณัฐพร  ถือแกว 

 ๑๘๕๓ พันจาอากาศเอก  ณัฐพร  ภาคจรุง 

 ๑๘๕๔ พันจาอากาศเอก  ณัฐพล  จันขันศรี 

 ๑๘๕๕ พันจาอากาศเอก  ณัฐพล  ฉลวย 

 ๑๘๕๖ พันจาอากาศเอก  ณัฐพล  ชาวสมุทร 

 ๑๘๕๗ พันจาอากาศเอก  ณัฐพล 

  ทรัพยแสนดี 

 ๑๘๕๘ พันจาอากาศเอก  ณัฐพล  มะลิวัลย 

 ๑๘๕๙ พันจาอากาศเอก  ณัฐพล  มาลาอุตม 

 ๑๘๖๐ พันจาอากาศเอก  ณัฐพล  ยังถาวร 

 ๑๘๖๑ พันจาอากาศเอก  ณัฐพล  สงเสริม 

 ๑๘๖๒ พันจาอากาศเอก  ณัฐพล  สิงหเงิน 

 ๑๘๖๓ พันจาอากาศเอก  ณัฐภัทร  ดาผิวดี 

 ๑๘๖๔ พันจาอากาศเอก  ณัฐภัทร  วิโรทัย 

 ๑๘๖๕ พันจาอากาศเอก  ณัฐภูมิ  ตุมทอง 

 ๑๘๖๖ พันจาอากาศเอก  ณัฐรินทร 

  เนติมงคลโรจน 

 ๑๘๖๗ พันจาอากาศเอก  ณัฐวรุศม  อมรเดช 

 ๑๘๖๘ พันจาอากาศเอก  ณัฐวัชช  แสงแกว 

 ๑๘๖๙ พันจาอากาศเอก  ณัฐวัชร  เทพเขียว 

 ๑๘๗๐ พันจาอากาศเอก  ณัฐวัฒน  โพธิแพทย 

 ๑๘๗๑ พันจาอากาศเอก  ณัฐวุฒิ  ขาวจุย 

 ๑๘๗๒ พันจาอากาศเอก  ณัฐวุฒิ  เนียรมงคล 

 ๑๘๗๓ พันจาอากาศเอก  ณัฐวุฒิ  บุญสุข 

 ๑๘๗๔ พันจาอากาศเอก  ณัฐวุฒิ  ปรีชุม 

 ๑๘๗๕ พันจาอากาศเอก  ณัฐวุฒิ  พูลบุญ 

 ๑๘๗๖ พันจาอากาศเอก  ณัฐวุฒิ  ภูประเสริฐ 

 ๑๘๗๗ พันจาอากาศเอก  ณัฐวุฒิ  มหาศร 

 ๑๘๗๘ พันจาอากาศเอก  ณัฐวุฒิ  มะโนรัตน 

 ๑๘๗๙ พันจาอากาศเอก  ณัฐวุฒิ  ศรีแสง 

 ๑๘๘๐ พันจาอากาศเอก  ณัฐวุฒิ  สีหานาม 

 ๑๘๘๑ พันจาอากาศเอก  ณัฐวุธ 

  วรรณะเสถียร 

 ๑๘๘๒ พันจาอากาศเอก  ณัฐศักด์ิ  เข็มนอย 

 ๑๘๘๓ พันจาอากาศเอก  ณัฐศักด์ิ 

  แทนสวัสด์ิ 

 ๑๘๘๔ พันจาอากาศเอก  ณัฐศิษย  ทองบุญชู 

 ๑๘๘๕ พันจาอากาศเอก  ณัฐสาร  รักษา 

 ๑๘๘๖ พันจาอากาศเอก  ณัศรุจน  แสงปาก 

 ๑๘๘๗ พันจาอากาศเอก  ณิติศักด์ิ  สังขทอง 

 ๑๘๘๘ พันจาอากาศเอก  ดนัย  ไตรสุวรรณ 

 ๑๘๘๙ พันจาอากาศเอก  ดนัย  ปลื้มจิตต 

 ๑๘๙๐ พันจาอากาศเอก  ดนัย  พัดเพิ่ม 

 ๑๘๙๑ พันจาอากาศเอก  ดนัย  พันธเสน 

 ๑๘๙๒ พันจาอากาศเอก  ดนัย  พูลสุภาพ 



 หนา   ๙๔ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๘๙๓ พันจาอากาศเอก  ดนัย  วัฒนกุล 

 ๑๘๙๔ พันจาอากาศเอก  ดนัย  แสงมา 

 ๑๘๙๕ พันจาอากาศเอก  ดนุ  ทองสุข 

 ๑๘๙๖ พันจาอากาศเอก  ดนุ  ศุกระกาญจน 

 ๑๘๙๗ พันจาอากาศเอก  ดนุภัทร 

  ประวันโน 

 ๑๘๙๘ พันจาอากาศเอก  ดริวัฒน  รัตนวัน 

 ๑๘๙๙ พันจาอากาศเอก  ดลวิทย  ภูพลับ 

 ๑๙๐๐ พันจาอากาศเอก  ดวง  ปรางเทศ 

 ๑๙๐๑ พันจาอากาศเอก  ดวงจันทร 

  โคกมวง 

 ๑๙๐๒ พันจาอากาศเอก  ดวงจันทร 

  สุภาวรรณ 

 ๑๙๐๓ พันจาอากาศเอก  ดวงดี  แมนพรม 

 ๑๙๐๔ พันจาอากาศเอก  ดวงเดือน  สิงหทุม 

 ๑๙๐๕ พันจาอากาศเอก  ดวงฤทธิ์ 

  ฟูมูลเจริญ 

 ๑๙๐๖ พันจาอากาศเอก  ดอนกฤษณ 

  หิญชีระนันท 

 ๑๙๐๗ พันจาอากาศเอก  ดัสกร  ลาภลน 

 ๑๙๐๘ พันจาอากาศเอก  ดาว  พุทธายะ 

 ๑๙๐๙ พันจาอากาศเอก  ดําเนิน 

  กระโจมทอง 

 ๑๙๑๐ พันจาอากาศเอก  ดําเนิน  ตระกูลทา 

 ๑๙๑๑ พันจาอากาศเอก  ดําเนิน 

  เตาะกะโทก 

 ๑๙๑๒ พันจาอากาศเอก  ดํารง  บุญเกิด 

 ๑๙๑๓ พันจาอากาศเอก  ดํารง  วิณิชย 

 ๑๙๑๔ พันจาอากาศเอก  ดํารง  สุขยืน 

 ๑๙๑๕ พันจาอากาศเอก  ดํารงค  กร่ิงกรับ 

 ๑๙๑๖ พันจาอากาศเอก  ดํารงค  จวนสาง 

 ๑๙๑๗ พันจาอากาศเอก  ดํารงค 

  นาคประเสริฐ 

 ๑๙๑๘ พันจาอากาศเอก  ดํารงค  บุญทัตร 

 ๑๙๑๙ พันจาอากาศเอก  ดํารงค 

  เปรมปราคิน 

 ๑๙๒๐ พันจาอากาศเอก  ดํารงค  พรรณรุน 

 ๑๙๒๑ พันจาอากาศเอก  ดํารงค  พวงมาลัย 

 ๑๙๒๒ พันจาอากาศเอก  ดํารงค  พัฒนงาม 

 ๑๙๒๓ พันจาอากาศเอก  ดํารงค  มวงมั่น 

 ๑๙๒๔ พันจาอากาศเอก  ดํารงค 

  สาสูงเนิน 

 ๑๙๒๕ พันจาอากาศเอก  ดํารงค 

  สุนทรนิทัศน 

 ๑๙๒๖ พันจาอากาศเอก  ดํารงค 

  หวางรักษาวงษ 

 ๑๙๒๗ พันจาอากาศเอก  ดํารงค  ออนชอน 

 ๑๙๒๘ พันจาอากาศเอก  ดํารงคเดช  ทองคํา 

 ๑๙๒๙ พันจาอากาศเอก  ดํารงคพันธ 

  สุวรรณบาง 

 ๑๙๓๐ พันจาอากาศเอก  ดํารงครักษ 

  ทรัพยแตง 



 หนา   ๙๕ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๙๓๑ พันจาอากาศเอก  ดํารงครักษ 

  บุญฤทธิ์ 

 ๑๙๓๒ พันจาอากาศเอก  ดํารงศักด์ิ 

  ประทุมชมภู 

 ๑๙๓๓ พันจาอากาศเอก  ดํารงคศักด์ิ 

  หลีกทุกข 

 ๑๙๓๔ พันจาอากาศเอก  ดํารงชัย  รสชุม 

 ๑๙๓๕ พันจาอากาศเอก  ดํารงเดช 

  ปานขลิบ 

 ๑๙๓๖ พันจาอากาศเอก  ดํารงเดช  ออนคํา 

 ๑๙๓๗ พันจาอากาศเอก  ดํารงฤทธิ์ 

  โกธัญญะ 

 ๑๙๓๘ พันจาอากาศเอก  ดํารงฤทธิ์  พึ่งแยม 

 ๑๙๓๙ พันจาอากาศเอก  ดํารงศักด์ิ 

  คํานวณวิรุต 

 ๑๙๔๐ พันจาอากาศเอก  ดํารงศักด์ิ  สินเชาว 

 ๑๙๔๑ พันจาอากาศเอก  ดํารงศักด์ิ  หลักคํา 

 ๑๙๔๒ พันจาอากาศเอก  ดํารัส  สวางเนตร 

 ๑๙๔๓ พันจาอากาศเอก  ดําริ  สังขทอง 

 ๑๙๔๔ พันจาอากาศเอก  ดิเรก  เกตุมา 

 ๑๙๔๕ พันจาอากาศเอก  ดิเรก  คุมเรือง 

 ๑๙๔๖ พันจาอากาศเอก  ดิเรก  งามสุดใจ 

 ๑๙๔๗ พันจาอากาศเอก  ดิเรก  จิตรบุตร 

 ๑๙๔๘ พันจาอากาศเอก  ดิเรก  ชื่นสกุล 

 ๑๙๔๙ พันจาอากาศเอก  ดิเรก  พันธุวิชัย 

 ๑๙๕๐ พันจาอากาศเอก  ดิเรก  พานพ 

 ๑๙๕๑ พันจาอากาศเอก  ดิเรก  สรอยศอ 

 ๑๙๕๒ พันจาอากาศเอก  ดิเรก  แสงมะลิ 

 ๑๙๕๓ พันจาอากาศเอก  ดิลก  ภูสาร 

 ๑๙๕๔ พันจาอากาศเอก  ดิษกร  ย้ิมพงษ 

 ๑๙๕๕ พันจาอากาศเอก  ดิสสทัต  พึ่งดาบศ 

 ๑๙๕๖ พันจาอากาศเอก  ดุลยเทพ  นิ่มออน 

 ๑๙๕๗ พันจาอากาศเอก  ดุสิต  เจะวงศ 

 ๑๙๕๘ พันจาอากาศเอก  ดุสิต  ฉิมทิน 

 ๑๙๕๙ พันจาอากาศเอก  ดุสิต 

  ประเสริฐวงษ 

 ๑๙๖๐ พันจาอากาศเอก  ดุสิต  ปานเดช 

 ๑๙๖๑ พันจาอากาศเอก  ดุสิต  แผนสมบูรณ 

 ๑๙๖๒ พันจาอากาศเอก  ดุสิต  วงศนคร 

 ๑๙๖๓ พันจาอากาศเอก  ดุสิต  สรรศรี 

 ๑๙๖๔ พันจาอากาศเอก  เดช  บุญธรรม 

 ๑๙๖๕ พันจาอากาศเอก  เดช  เมืองมูล 

 ๑๙๖๖ พันจาอากาศเอก  เดช  รุงเรืองศรี 

 ๑๙๖๗ พันจาอากาศเอก  เดชกัมปนาท 

  บุญมา 

 ๑๙๖๘ พันจาอากาศเอก  เดชกําพล  ไชยวีระ 

 ๑๙๖๙ พันจาอากาศเอก  เดชชัย  มั่นพานิช 

 ๑๙๗๐ พันจาอากาศเอก  เดชพิทักษ  กูพิมาย 

 ๑๙๗๑ พันจาอากาศเอก  เดชฤทธิ์  วงศปก 

 ๑๙๗๒ พันจาอากาศเอก  เดชสกล 

  ขอผลกลาง 

 ๑๙๗๓ พันจาอากาศเอก  เดชา  กองทอง 



 หนา   ๙๖ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๙๗๔ พันจาอากาศเอก  เดชา  กะลัมพากร 

 ๑๙๗๕ พันจาอากาศเอก  เดชา  คลองอักขระ 

 ๑๙๗๖ พันจาอากาศเอก  เดชา  จันโทกุล 

 ๑๙๗๗ พันจาอากาศเอก  เดชา  จํากิจ 

 ๑๙๗๘ พันจาอากาศเอก  เดชา  ชาญสูงเนิน 

 ๑๙๗๙ พันจาอากาศเอก  เดชา  ไชยสวัสด์ิ 

 ๑๙๘๐ พันจาอากาศเอก  เดชา  ตรีโภคา 

 ๑๙๘๑ พันจาอากาศเอก  เดชา  ตันเจริญ 

 ๑๙๘๒ พันจาอากาศเอก  เดชา  บุญเสวก 

 ๑๙๘๓ พันจาอากาศเอก  เดชา  ปนทรัพย 

 ๑๙๘๔ พันจาอากาศเอก  เดชา  พลวัน 

 ๑๙๘๕ พันจาอากาศเอก  เดชา  ภุชชงค 

 ๑๙๘๖ พันจาอากาศเอก  เดชา  มันธะรา 

 ๑๙๘๗ พันจาอากาศเอก  เดชา  ศุขทัศน 

 ๑๙๘๘ พันจาอากาศเอก  เดชา  สังขสําราญ 

 ๑๙๘๙ พันจาอากาศเอก  เดชาธร  สีเหลือง 

 ๑๙๙๐ พันจาอากาศเอก  เดชาวุฒิ 

  จักรวิเชียร 

 ๑๙๙๑ พันจาอากาศเอก  เดชาวุธ  มนทิม 

 ๑๙๙๒ พันจาอากาศเอก  เดโช  จันทรเปลง 

 ๑๙๙๓ พันจาอากาศเอก  เดโช  โภชนาธาร 

 ๑๙๙๔ พันจาอากาศเอก  เดโช  หนุนภักดี 

 ๑๙๙๕ พันจาอากาศเอก  เดโชพล 

  บุญญาวรารัตน 

 ๑๙๙๖ พันจาอากาศเอก  เด็ดดวง  สมอยู 

 ๑๙๙๗ พันจาอากาศเอก  เดน  สิงหทุม 

 ๑๙๙๘ พันจาอากาศเอก  เดนชัย  พงษจันโอ 

 ๑๙๙๙ พันจาอากาศเอก  เดนชาย  รัตนสมัย 

 ๒๐๐๐ พันจาอากาศเอก  เดวิต  พลเย่ียม 

 ๒๐๐๑ พันจาอากาศเอก  เด่ียว  จ่ันมณี 

 ๒๐๐๒ พันจาอากาศเอก  เดือน  กลัดพวง 

 ๒๐๐๓ พันจาอากาศเอก  เดือน  ศรอากาศ 

 ๒๐๐๔ พันจาอากาศเอก  แดง  แสงตะวัน 

 ๒๐๐๕ พันจาอากาศเอก  แดน  บังเมฆ 

 ๒๐๐๖ พันจาอากาศเอก  แดนชัย  ฟกเล็ก 

 ๒๐๐๗ พันจาอากาศเอก  แดนไพร 

  บุญยานาม 

 ๒๐๐๘ พันจาอากาศเอก  โดม  สุวรรณ 

 ๒๐๐๙ พันจาอากาศเอก  ตระกูล  ร่ืนวงษา 

 ๒๐๑๐ พันจาอากาศเอก  ตรัยพิพัฒน 

  ศัพทเสวี 

 ๒๐๑๑ พันจาอากาศเอก  ตรัยภพ  ศัพทเสวี 

 ๒๐๑๒ พันจาอากาศเอก  ตรีเทพ 

  โรจนทนงค 

 ๒๐๑๓ พันจาอากาศเอก  ตรีรัตน  วงศสุวัชร 

 ๒๐๑๔ พันจาอากาศเอก  ตรีรัตน 

  อินตะวงศา 

 ๒๐๑๕ พันจาอากาศเอก  ตรีวิทย  นิลสุทธิ์ 

 ๒๐๑๖ พันจาอากาศเอก  ตอนิติศักด์ิ 

  บุญธรรม 

 ๒๐๑๗ พันจาอากาศเอก  ตอพงษ 

  ระหัสทอง 



 หนา   ๙๗ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๐๑๘ พันจาอากาศเอก  ตอพงษ  รักษศรี 

 ๒๐๑๙ พันจาอากาศเอก  ตอพงษ  สุเมรุรัตน 

 ๒๐๒๐ พันจาอากาศเอก  ตอม  ทางดี 

 ๒๐๒๑ พันจาอากาศเอก  ตอวงศ  ย่ิงสูง 

 ๒๐๒๒ พันจาอากาศเอก  ตอศักด์ิ  จุฑาวิจิตร 

 ๒๐๒๓ พันจาอากาศเอก  ตอศักด์ิ  นิลศรี 

 ๒๐๒๔ พันจาอากาศเอก  ตอศักด์ิ  ริมสมุทร 

 ๒๐๒๕ พันจาอากาศเอก  ตอศักด์ิ  สวางศรี 

 ๒๐๒๖ พันจาอากาศเอก  เตชะสิทธิ์  ขําเอนก 

 ๒๐๒๗ พันจาอากาศเอก  เต็มสิทธิ์  สอนเอก 

 ๒๐๒๘ พันจาอากาศเอก  โตมร  รัตนรวมเผา 

 ๒๐๒๙ พันจาอากาศเอก  ไตรทิพย 

  มโนภินิเวศ 

 ๒๐๓๐ พันจาอากาศเอก  ไตรภพ  เจือจันอัด 

 ๒๐๓๑ พันจาอากาศเอก  ไตรภพ 

  ชาตินันทน 

 ๒๐๓๒ พันจาอากาศเอก  ไตรภูมิ 

  เพชรสีมวง 

 ๒๐๓๓ พันจาอากาศเอก  ไตรภูมิ  ศรีแกว 

 ๒๐๓๔ พันจาอากาศเอก  ไตรรงค  แตงนอย 

 ๒๐๓๕ พันจาอากาศเอก  ไตรรงค  ทวีฤทธิ์ 

 ๒๐๓๖ พันจาอากาศเอก  ไตรรงค  เนตรนี 

 ๒๐๓๗ พันจาอากาศเอก  ไตรสินธ 

  ธูปบานเซา 

 ๒๐๓๘ พันจาอากาศเอก  ถเกิงชัย  เจริญจิตต 

 ๒๐๓๙ พันจาอากาศเอก  ถนอม  กางแกว 

 ๒๐๔๐ พันจาอากาศเอก  ถนอม  จิตวิขาม 

 ๒๐๔๑ พันจาอากาศเอก  ถนอม  ชะนะชัย 

 ๒๐๔๒ พันจาอากาศเอก  ถนอม  ทวนทอง 

 ๒๐๔๓ พันจาอากาศเอก  ถนอม  พัดเพิ่ม 

 ๒๐๔๔ พันจาอากาศเอก  ถนอม 

  ศรีมหาพรหม 

 ๒๐๔๕ พันจาอากาศเอก  ถนอม  สดสาน 

 ๒๐๔๖ พันจาอากาศเอก  ถนอม  แสนพุฒิ 

 ๒๐๔๗ พันจาอากาศเอก  ถนอมศักด์ิ  กิติยา 

 ๒๐๔๘ พันจาอากาศเอก  ถวัลย  กองจันดา 

 ๒๐๔๙ พันจาอากาศเอก  ถวัลย  ชูเลิศ 

 ๒๐๕๐ พันจาอากาศเอก  ถวัลย 

  ธรรมสุวรรณ 

 ๒๐๕๑ พันจาอากาศเอก  ถวัลย  นาโควงค 

 ๒๐๕๒ พันจาอากาศเอก  ถวิล  เดชสูงเนิน 

 ๒๐๕๓ พันจาอากาศเอก  ถวิล  บุญเถื่อน 

 ๒๐๕๔ พันจาอากาศเอก  ถวิล  ปนชา 

 ๒๐๕๕ พันจาอากาศเอก  ถวิล  เรืองเดช 

 ๒๐๕๖ พันจาอากาศเอก  ถาวร  กระจาง 

 ๒๐๕๗ พันจาอากาศเอก  ถาวร  กุลมา 

 ๒๐๕๘ พันจาอากาศเอก  ถาวร  เกิดแกว 

 ๒๐๕๙ พันจาอากาศเอก  ถาวร  แกวกาหลง 

 ๒๐๖๐ พันจาอากาศเอก  ถาวร  ชูกาล 

 ๒๐๖๑ พันจาอากาศเอก  ถาวร  ดอนทอง 

 ๒๐๖๒ พันจาอากาศเอก  ถาวร  ดินมวง 

 ๒๐๖๓ พันจาอากาศเอก  ถาวร  ทัศวร 



 หนา   ๙๘ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๐๖๔ พันจาอากาศเอก  ถาวร  เที้ยเจริญ 

 ๒๐๖๕ พันจาอากาศเอก  ถาวร  บุญสมบัติ 

 ๒๐๖๖ พันจาอากาศเอก  ถาวร  พลวัฒน 

 ๒๐๖๗ พันจาอากาศเอก  ถาวร  เพ็ชรสีมวง 

 ๒๐๖๘ พันจาอากาศเอก  ถิน  พิมพงาม 

 ๒๐๖๙ พันจาอากาศเอก  ถ่ิน  สงศรี 

 ๒๐๗๐ พันจาอากาศเอก  เถลิงศักด์ิ 

  ชํานาญภักดี 

 ๒๐๗๑ พันจาอากาศเอก  เถลิงศักด์ิ 

  ศรีสวัสด์ิ 

 ๒๐๗๒ พันจาอากาศเอก  ทนง  เทพทอง 

 ๒๐๗๓ พันจาอากาศเอก  ทนงค  พุทธรักษา 

 ๒๐๗๔ พันจาอากาศเอก  ทนงชัย  จินตรัตน 

 ๒๐๗๕ พันจาอากาศเอก  ทนงพร  ชมานนท 

 ๒๐๗๖ พันจาอากาศเอก  ทนงศักด์ิ  เกษม 

 ๒๐๗๗ พันจาอากาศเอก  ทนงศักด์ิ 

  ชอบธรรม 

 ๒๐๗๘ พันจาอากาศเอก  ทนงศักด์ิ 

  ไชยมงคล 

 ๒๐๗๙ พันจาอากาศเอก  ทนงศักด์ิ 

  นุชนารถ 

 ๒๐๘๐ พันจาอากาศเอก  ทนงศักด์ิ 

  เนยสูงเนิน 

 ๒๐๘๑ พันจาอากาศเอก  ทนงศักด์ิ  พิทักษ 

 ๒๐๘๒ พันจาอากาศเอก  ทนงศักด์ิ 

  พิบูลศิลป 

 ๒๐๘๓ พันจาอากาศเอก  ทนงศักด์ิ  ย้ิมแยม 

 ๒๐๘๔ พันจาอากาศเอก  ทนงศักด์ิ  สีหานู 

 ๒๐๘๕ พันจาอากาศเอก  ทนงศักด์ิ  สุขโชติ 

 ๒๐๘๖ พันจาอากาศเอก  ทนงศักด์ิ 

  สุทธิวิเศษ 

 ๒๐๘๗ พันจาอากาศเอก  ทนงศักด์ิ 

  อินทรจันทร 

 ๒๐๘๘ พันจาอากาศเอก  ทนุ  พุกละออ 

 ๒๐๘๙ พันจาอากาศเอก  ทมิฬ  ชื่นอารมณ 

 ๒๐๙๐ พันจาอากาศเอก  ทยูทิศ  ชื่นชม 

 ๒๐๙๑ พันจาอากาศเอก  ทรงกริช  ไชยคํา 

 ๒๐๙๒ พันจาอากาศเอก  ทรงกฤช 

  อัศวกลาง 

 ๒๐๙๓ พันจาอากาศเอก  ทรงกลด  แกวขาว 

 ๒๐๙๔ พันจาอากาศเอก  ทรงเกียรติ 

  จันทรผาสุข 

 ๒๐๙๕ พันจาอากาศเอก  ทรงเกียรติ  ศรีสละ 

 ๒๐๙๖ พันจาอากาศเอก  ทรงชัย 

  ถนัดชางแสง 

 ๒๐๙๗ พันจาอากาศเอก  ทรงชัย 

  แสงพัฒน 

 ๒๐๙๘ พันจาอากาศเอก  ทรงชิต  เฉลิมมิตร 

 ๒๐๙๙ พันจาอากาศเอก  ทรงเดช  ทองรอด 

 ๒๑๐๐ พันจาอากาศเอก  ทรงเดช 

  เทอดศักด์ิเดชา 

 ๒๑๐๑ พันจาอากาศเอก  ทรงเดช  ประดิษฐจา 



 หนา   ๙๙ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๑๐๒ พันจาอากาศเอก  ทรงไทย  ใจคิด 

 ๒๑๐๓ พันจาอากาศเอก  ทรงธรรม 

  บุญธรรมพิทักษ 

 ๒๑๐๔ พันจาอากาศเอก  ทรงธรรม 

  สุขสวัสด์ิ 

 ๒๑๐๕ พันจาอากาศเอก  ทรงพล  กุลสูตร 

 ๒๑๐๖ พันจาอากาศเอก  ทรงพล 

  จุนเจือวงศ 

 ๒๑๐๗ พันจาอากาศเอก  ทรงพล  จูงใจ 

 ๒๑๐๘ พันจาอากาศเอก  ทรงพล 

  โพธิสมบัติ 

 ๒๑๐๙ พันจาอากาศเอก  ทรงพล  หล่ังฤทธิ์ 

 ๒๑๑๐ พันจาอากาศเอก  ทรงยศ  กิตติกูล 

 ๒๑๑๑ พันจาอากาศเอก  ทรงยศ  ทองวัฒน 

 ๒๑๑๒ พันจาอากาศเอก  ทรงยศ  บุญออน 

 ๒๑๑๓ พันจาอากาศเอก  ทรงยศ  รัตนจันทร 

 ๒๑๑๔ พันจาอากาศเอก  ทรงยศ 

  ศรีสุภผลโภชน 

 ๒๑๑๕ พันจาอากาศเอก  ทรงวิทย 

  จรรยาสวัสด์ิ 

 ๒๑๑๖ พันจาอากาศเอก  ทรงวิทย  วงษจําปา 

 ๒๑๑๗ พันจาอากาศเอก  ทรงวุฒิ  คลายแท 

 ๒๑๑๘ พันจาอากาศเอก  ทรงวุฒิ  ตาสําโรง 

 ๒๑๑๙ พันจาอากาศเอก  ทรงวุฒิ 

  ภวภูตานนท 

 ๒๑๒๐ พันจาอากาศเอก  ทรงวุฒิ  วงษชมภู 

 ๒๑๒๑ พันจาอากาศเอก  ทรงวุฒิ  วิลัยวรรณ 

 ๒๑๒๒ พันจาอากาศเอก  ทรงวุฒิ 

  สาตรเกษม 

 ๒๑๒๓ พันจาอากาศเอก  ทรงศักด์ิ 

  แกวกระจก 

 ๒๑๒๔ พันจาอากาศเอก  ทรงศักด์ิ  คําภาสุข 

 ๒๑๒๕ พันจาอากาศเอก  ทรงศักด์ิ  นองศิลา 

 ๒๑๒๖ พันจาอากาศเอก  ทรงศักด์ิ  ผลเกิด 

 ๒๑๒๗ พันจาอากาศเอก  ทรงศักด์ิ  พุกทอง 

 ๒๑๒๘ พันจาอากาศเอก  ทรงศักด์ิ  สีขาว 

 ๒๑๒๙ พันจาอากาศเอก  ทรงศักด์ิ  สุรรัตน 

 ๒๑๓๐ พันจาอากาศเอก  ทรงศักด์ิ 

  หาญสันเทียะ 

 ๒๑๓๑ พันจาอากาศเอก  ทรงสิทธิ์  ผลเจริญ 

 ๒๑๓๒ พันจาอากาศเอก  ทรงสิทธิ์  ศรีมงคล 

 ๒๑๓๓ พันจาอากาศเอก  ทรัพยา 

  เจียรตระกูล 

 ๒๑๓๔ พันจาอากาศเอก  ทวม  มั่นสมใจ 

 ๒๑๓๕ พันจาอากาศเอก  ทวิช  วอหลา 

 ๒๑๓๖ พันจาอากาศเอก  ทวิช  วัดพงพี 

 ๒๑๓๗ พันจาอากาศเอก  ทวิช 

  เหมือนประยูร 

 ๒๑๓๘ พันจาอากาศเอก  ทวิชชัย  แกวเวหา 

 ๒๑๓๙ พันจาอากาศเอก  ทวี  คลายภู 

 ๒๑๔๐ พันจาอากาศเอก  ทวี  นนทเภท 

 ๒๑๔๑ พันจาอากาศเอก  ทวี  ผองไสว 



 หนา   ๑๐๐ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๑๔๒ พันจาอากาศเอก  ทวี  พื้นชัยภูมิ 

 ๒๑๔๓ พันจาอากาศเอก  ทวี  เพ็ชรดี 

 ๒๑๔๔ พันจาอากาศเอก  ทวี  รักงาม 

 ๒๑๔๕ พันจาอากาศเอก  ทวี  สุจริต 

 ๒๑๔๖ พันจาอากาศเอก  ทวี  แสงอรุณ 

 ๒๑๔๗ พันจาอากาศเอก  ทวีเกียรติ 

  จีนทะวงษ 

 ๒๑๔๘ พันจาอากาศเอก  ทวีเกียรติ 

  ตันสงวน 

 ๒๑๔๙ พันจาอากาศเอก  ทวีชาติ 

  สุวรรณมณี 

 ๒๑๕๐ พันจาอากาศเอก  ทวีป  กอนมณี 

 ๒๑๕๑ พันจาอากาศเอก  ทวีป  จันทรกลิ่น 

 ๒๑๕๒ พันจาอากาศเอก  ทวีป  จําปาแดง 

 ๒๑๕๓ พันจาอากาศเอก  ทวีป  ถุงแกว 

 ๒๑๕๔ พันจาอากาศเอก  ทวีป  ยังเพ็ง 

 ๒๑๕๕ พันจาอากาศเอก  ทวีป  วงษคูณ 

 ๒๑๕๖ พันจาอากาศเอก  ทวีผล  จํานงไทย 

 ๒๑๕๗ พันจาอากาศเอก  ทวีพงษ 

  ศรีษะสุวรรณ 

 ๒๑๕๘ พันจาอากาศเอก  ทวีพงษ 

  ออนบรรจง 

 ๒๑๕๙ พันจาอากาศเอก  ทวีพล  วงศภูมิ 

 ๒๑๖๐ พันจาอากาศเอก  ทวีรัชต  ถูกจิตต 

 ๒๑๖๑ พันจาอากาศเอก  ทวีรัตน 

  เหมือนแดง 

 ๒๑๖๒ พันจาอากาศเอก  ทวีฤทธิ์ 

  ศรีษะสุวรรณ 

 ๒๑๖๓ พันจาอากาศเอก  ทวีวัฒน  ปญจมณี 

 ๒๑๖๔ พันจาอากาศเอก  ทวีวัฒน 

  วงศทองอยู 

 ๒๑๖๕ พันจาอากาศเอก  ทวีวิทย  ทองเกิด 

 ๒๑๖๖ พันจาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ  เกิดเจริญ 

 ๒๑๖๗ พันจาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ  คํากิ่ง 

 ๒๑๖๘ พันจาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ  โคลงชัย 

 ๒๑๖๙ พันจาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ  เงินนาค 

 ๒๑๗๐ พันจาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ 

  จันทนวงษ 

 ๒๑๗๑ พันจาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ 

  จิตรสายชล 

 ๒๑๗๒ พันจาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ  ชะบา 

 ๒๑๗๓ พันจาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ  ชาญชิต 

 ๒๑๗๔ พันจาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ 

  เชื้อดวงผูย 

 ๒๑๗๕ พันจาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ 

  ทรัพยสุวรรณ 

 ๒๑๗๖ พันจาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ 

  บุญเรืองยศศิริ 

 ๒๑๗๗ พันจาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ 

  บุญลีวัฒนา 

 ๒๑๗๘ พันจาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ  ปนเพชร 

 ๒๑๗๙ พันจาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ  เปนสุข 



 หนา   ๑๐๑ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๑๘๐ พันจาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ  พวงมณี 

 ๒๑๘๑ พันจาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ  พุมเรือง 

 ๒๑๘๒ พันจาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ  ยินดีวงษ 

 ๒๑๘๓ พันจาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ  เรืองเดช 

 ๒๑๘๔ พันจาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ  ศรีนา 

 ๒๑๘๕ พันจาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ  สงวนใจ 

 ๒๑๘๖ พันจาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ  สรางเขต 

 ๒๑๘๗ พันจาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ  สาดศรี 

 ๒๑๘๘ พันจาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ 

  สุขแสงรัตน 

 ๒๑๘๙ พันจาอากาศเอก  ทวีสิทธิ์ 

  เพ็ชรสุวรรณ 

 ๒๑๙๐ พันจาอากาศเอก  ทวีสิน  พวงสาร 

 ๒๑๙๑ พันจาอากาศเอก  ทวีสุข  พึ่งดาบศ 

 ๒๑๙๒ พันจาอากาศเอก  ทศกัณฐ  ศรีงาม 

 ๒๑๙๓ พันจาอากาศเอก  ทศทพณ 

  มะลิจันทร 

 ๒๑๙๔ พันจาอากาศเอก  ทศพร 

  กาญจนโรจน 

 ๒๑๙๕ พันจาอากาศเอก  ทศพร  นิชานนท 

 ๒๑๙๖ พันจาอากาศเอก  ทศพร  พวงพันธ 

 ๒๑๙๗ พันจาอากาศเอก  ทศพร  พันธโยธี 

 ๒๑๙๘ พันจาอากาศเอก  ทศพร  รักษาสิน 

 ๒๑๙๙ พันจาอากาศเอก  ทศพล  เครือศรี 

 ๒๒๐๐ พันจาอากาศเอก  ทศพล  ชางแสง 

 ๒๒๐๑ พันจาอากาศเอก  ทศพล  บุญเคลือบ 

 ๒๒๐๒ พันจาอากาศเอก  ทศพล 

  พลอยประดิษฐ 

 ๒๒๐๓ พันจาอากาศเอก  ทศพล  โพธาราม 

 ๒๒๐๔ พันจาอากาศเอก  ทศพล 

  วิบูลยพานิช 

 ๒๒๐๕ พันจาอากาศเอก  ทศพล  ศรีมณี 

 ๒๒๐๖ พันจาอากาศเอก  ทศพล  แสงสีดา 

 ๒๒๐๗ พันจาอากาศเอก  ทศภพ  นอยมณี 

 ๒๒๐๘ พันจาอากาศเอก  ทองคํา  แกวทิพย 

 ๒๒๐๙ พันจาอากาศเอก  ทองคํา 

  โรจนบุญถึง 

 ๒๒๑๐ พันจาอากาศเอก  ทองคูณ 

  ครองอารมณ 

 ๒๒๑๑ พันจาอากาศเอก  ทองเจือ  เจริญศรี 

 ๒๒๑๒ พันจาอากาศเอก  ทองดวง  สุดไธสง 

 ๒๒๑๓ พันจาอากาศเอก  ทองดํา  กาลอินทร 

 ๒๒๑๔ พันจาอากาศเอก  ทองดี  เรณุมาร 

 ๒๒๑๕ พันจาอากาศเอก  ทองเติม  พงษเพียร 

 ๒๒๑๖ พันจาอากาศเอก  ทองทรัพย 

  สวัสด์ิกิจ 

 ๒๒๑๗ พันจาอากาศเอก  ทองทิพย  ภูทางนา 

 ๒๒๑๘ พันจาอากาศเอก  ทองใบ  ปนเฉย 

 ๒๒๑๙ พันจาอากาศเอก  ทองใบ 

  วงษสูงเนิน 

 ๒๒๒๐ พันจาอากาศเอก  ทองใบ 

  วรรณพงษ 



 หนา   ๑๐๒ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๒๒๑ พันจาอากาศเอก  ทองปาน 

  ละอายทุกข 

 ๒๒๒๒ พันจาอากาศเอก  ทองพันธุ 

  รัตนะสุขจิตต 

 ๒๒๒๓ พันจาอากาศเอก  ทองพูน  งามพรอม 

 ๒๒๒๔ พันจาอากาศเอก  ทองพูน  บํารุงศรี 

 ๒๒๒๕ พันจาอากาศเอก  ทองลั่น  สิงขรณ 

 ๒๒๒๖ พันจาอากาศเอก  ทองสิทธิ์ 

  ปายจัตุรัส 

 ๒๒๒๗ พันจาอากาศเอก  ทองสืบ  ศรีวรรณ 

 ๒๒๒๘ พันจาอากาศเอก  ทองสุข 

  จอยศรีทอง 

 ๒๒๒๙ พันจาอากาศเอก  ทองสุข 

  จันทรเพ็ญแข 

 ๒๒๓๐ พันจาอากาศเอก  ทองสุข 

  พงษสระพัง 

 ๒๒๓๑ พันจาอากาศเอก  ทองสุข  ศรีคําภา 

 ๒๒๓๒ พันจาอากาศเอก  ทองสุข  ออนศรี 

 ๒๒๓๓ พันจาอากาศเอก  ทองหลอ  คงสิทธิ์ 

 ๒๒๓๔ พันจาอากาศเอก  ทองหลอ 

  เซ็นหลวง 

 ๒๒๓๕ พันจาอากาศเอก  ทองอยู  ปุยทอง 

 ๒๒๓๖ พันจาอากาศเอก  ทองอยู  ออนสุข 

 ๒๒๓๗ พันจาอากาศเอก  ทองเอื้อ 

  เอี่ยมสอาด 

 ๒๒๓๘ พันจาอากาศเอก  ทะนงค  ภาคเดช 

 ๒๒๓๙ พันจาอากาศเอก  ทะเนตร  นาคสุทธิ์ 

 ๒๒๔๐ พันจาอากาศเอก  ทักษพล  พูลกลาง 

 ๒๒๔๑ พันจาอากาศเอก  ทักษิณ  คิดทํา 

 ๒๒๔๒ พันจาอากาศเอก  ทักษิณ  แควสยอง 

 ๒๒๔๓ พันจาอากาศเอก  ทิกษิณ  จิตตคาม 

 ๒๒๔๔ พันจาอากาศเอก  ทักษิณ  ไชโย 

 ๒๒๔๕ พันจาอากาศเอก  ทักษิณ  ถนอมสัตย 

 ๒๒๔๖ พันจาอากาศเอก  ทัชพงษ  ชมานันท 

 ๒๒๔๗ พันจาอากาศเอก  ทัดศักด์ิ 

  กอยสุวรรณ 

 ๒๒๔๘ พันจาอากาศเอก  ทัตเทพ  กะโหทอง 

 ๒๒๔๙ พันจาอากาศเอก  ทัศนพล 

  ทิพยไสยาสน 

 ๒๒๕๐ พันจาอากาศเอก  ทัศนะ  แถววงษ 

 ๒๒๕๑ พันจาอากาศเอก  ทัศนัย  จําปาหาญ 

 ๒๒๕๒ พันจาอากาศเอก  ทัศนัย  นาถะพินธุ 

 ๒๒๕๓ พันจาอากาศเอก  ทัศนัย  ศรีสุขคินา 

 ๒๒๕๔ พันจาอากาศเอก  ทัศนัย  สโรบล 

 ๒๒๕๕ พันจาอากาศเอก  ทัศพงษ 

  พันธธรรม 

 ๒๒๕๖ พันจาอากาศเอก  ทัษยุ  ผลพยุง 

 ๒๒๕๗ พันจาอากาศเอก  ทากรี 

  วงศกองแสง 

 ๒๒๕๘ พันจาอากาศเอก  ทาญาติ  เข็มทิศ 

 ๒๒๕๙ พันจาอากาศเอก  ทํานบ  เย่ียมฉวี 

 ๒๒๖๐ พันจาอากาศเอก  ทํานอง  สาธุพงษ 



 หนา   ๑๐๓ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๒๖๑ พันจาอากาศเอก  ทํานุ  บุญยืน 

 ๒๒๖๒ พันจาอากาศเอก  ทํานุ  หมื่นราช 

 ๒๒๖๓ พันจาอากาศเอก  ทํานุ  หาญพยัคฆ 

 ๒๒๖๔ พันจาอากาศเอก  ทิชาชาติ 

  สุขบุญสง 

 ๒๒๖๕ พันจาอากาศเอก  ทิตเสถียร 

  สงวนบุญ 

 ๒๒๖๖ พันจาอากาศเอก  ทินกร  คงนอย 

 ๒๒๖๗ พันจาอากาศเอก  ทินกร 

  ชาประเสริฐ 

 ๒๒๖๘ พันจาอากาศเอก  ทินกร 

  เนรมิตอนันตกุล 

 ๒๒๖๙ พันจาอากาศเอก  ทินกร  พันธวิไล 

 ๒๒๗๐ พันจาอากาศเอก  ทินกร  มวงสี 

 ๒๒๗๑ พันจาอากาศเอก  ทินกร  เมืองโคตร 

 ๒๒๗๒ พันจาอากาศเอก  ทินกร  วงพิเดช 

 ๒๒๗๓ พันจาอากาศเอก  ทินกร  ศรีวรธรรม 

 ๒๒๗๔ พันจาอากาศเอก  ทินวัฒน 

  เมตตะธํารงค 

 ๒๒๗๕ พันจาอากาศเอก  ทิพยมงคล 

  แคมงคลสุข 

 ๒๒๗๖ พันจาอากาศเอก  ทิวา  โกฏแสน 

 ๒๒๗๗ พันจาอากาศเอก  ทิวา  ดวงไสว 

 ๒๒๗๘ พันจาอากาศเอก  ทิวา  อยูจรรยา 

 ๒๒๗๙ พันจาอากาศเอก  ทิศกร  อินภุชงค 

 ๒๒๘๐ พันจาอากาศเอก  ทีปกร  บุญโว 

 ๒๒๘๑ พันจาอากาศเอก  ทุงพานู  รอเสนา 

 ๒๒๘๒ พันจาอากาศเอก  เทพ  บุญพา 

 ๒๒๘๓ พันจาอากาศเอก  เทพ  ย้ิมนรินทร 

 ๒๒๘๔ พันจาอากาศเอก  เทพณรงค 

  นพกรวิเศษ 

 ๒๒๘๕ พันจาอากาศเอก  เทพนิมิต  ดีนาน 

 ๒๒๘๖ พันจาอากาศเอก  เทพนิมิตร  ผุยพรม 

 ๒๒๘๗ พันจาอากาศเอก  เทพบุตร  รอบคอบ 

 ๒๒๘๘ พันจาอากาศเอก  เทพประทาน 

  ชวงบุญนะ 

 ๒๒๘๙ พันจาอากาศเอก  เทพประทาน 

  พรหมจาริน 

 ๒๒๙๐ พันจาอากาศเอก  เทพพีระ  ถาวรผล 

 ๒๒๙๑ พันจาอากาศเอก  เทพมงคล  มากมี 

 ๒๒๙๒ พันจาอากาศเอก  เทพรัตน 

  แกวคอนไทย 

 ๒๒๙๓ พันจาอากาศเอก  เทพฤทธิ์  รุงสมัย 

 ๒๒๙๔ พันจาอากาศเอก  เทพวิมล  จงรักษ 

 ๒๒๙๕ พันจาอากาศเอก  เทพวิวัฒน 

  วรรณเชษฐ 

 ๒๒๙๖ พันจาอากาศเอก  เทพอนันต 

  อินทสะอาด 

 ๒๒๙๗ พันจาอากาศเอก  เทพอุดม  แกวกลิ่น 

 ๒๒๙๘ พันจาอากาศเอก  เทวฤทธิ์  บุระมาศ 

 ๒๒๙๙ พันจาอากาศเอก  เทวฤทธิ์  อิษฎากร 

 ๒๓๐๐ พันจาอากาศเอก  เทวัญ  จันทรมาก 



 หนา   ๑๐๔ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๓๐๑ พันจาอากาศเอก  เทวา 

  โหมดประดิษฐ 

 ๒๓๐๒ พันจาอากาศเอก  เทวินทร  กรมเมือง 

 ๒๓๐๓ พันจาอากาศเอก  เทวินทร 

  นาคมงคล 

 ๒๓๐๔ พันจาอากาศเอก  เทวินทร 

  พิมสวรรค 

 ๒๓๐๕ พันจาอากาศเอก  เทวินทร  โมสา 

 ๒๓๐๖ พันจาอากาศเอก  เทวินทร 

  ศรีสมบูรณ 

 ๒๓๐๗ พันจาอากาศเอก  เทอญชัย  นราศรี 

 ๒๓๐๘ พันจาอากาศเอก  เทอด  พจนพิสิทธิ์ 

 ๒๓๐๙ พันจาอากาศเอก  เทอดเกียรติ 

  เปรมใจ 

 ๒๓๑๐ พันจาอากาศเอก  เทอดไทย  บองาม 

 ๒๓๑๑ พันจาอากาศเอก  เทอดพงษ 

  อํานรรฆมณี 

 ๒๓๑๒ พันจาอากาศเอก  เทอดภูมิ  ภูวิลัย 

 ๒๓๑๓ พันจาอากาศเอก  เทอดศักด์ิ 

  โกมลเพ็ชร 

 ๒๓๑๔ พันจาอากาศเอก  เทอดศักด์ิ  นอยกอ 

 ๒๓๑๕ พันจาอากาศเอก  เทอดศักด์ิ 

  บุตรแพง 

 ๒๓๑๖ พันจาอากาศเอก  เทอดศักด์ิ  มีทรัพย 

 ๒๓๑๗ พันจาอากาศเอก  เทอดศักด์ิ 

  เย็นทรวง 

 ๒๓๑๘ พันจาอากาศเอก  เทอดศักด์ิ 

  ศิริเสริมพันธุ 

 ๒๓๑๙ พันจาอากาศเอก  เทิดกวี  วินิจฉัย 

 ๒๓๒๐ พันจาอากาศเอก  เทิดเกียรติ 

  วงศพรหม 

 ๒๓๒๑ พันจาอากาศเอก  เทิดทูลชัย 

  จินดาทา 

 ๒๓๒๒ พันจาอากาศเอก  เทิดศักด์ิ  แกวฉาย 

 ๒๓๒๓ พันจาอากาศเอก  เทิดศักด์ิ 

  ปลั่งกลาง 

 ๒๓๒๔ พันจาอากาศเอก  เทิดศักด์ิ  แสงสีนิล 

 ๒๓๒๕ พันจาอากาศเอก  เทียนชัย 

  เพิ่มพระธรรมกุล 

 ๒๓๒๖ พันจาอากาศเอก  เทียนชัย  สวางวงศ 

 ๒๓๒๗ พันจาอากาศเอก  เทียนชัย 

  สวาสด์ิเพ็ชร 

 ๒๓๒๘ พันจาอากาศเอก  เทียมชม 

  รอดสําอางค 

 ๒๓๒๙ พันจาอากาศเอก  เทียว  สีเทา 

 ๒๓๓๐ พันจาอากาศเอก  ไทยรัฐ  แสนสุข 

 ๒๓๓๑ พันจาอากาศเอก  ธงเจิม  ชางทอง 

 ๒๓๓๒ พันจาอากาศเอก  ธงเจิม  พละไกร 

 ๒๓๓๓ พันจาอากาศเอก  ธงชัย  กานจักร 

 ๒๓๓๔ พันจาอากาศเอก  ธงชัย  แกวรัตน 

 ๒๓๓๕ พันจาอากาศเอก  ธงชัย  แกววิจิตร 

 ๒๓๓๖ พันจาอากาศเอก  ธงชัย  แกวอุทาน 



 หนา   ๑๐๕ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๓๓๗ พันจาอากาศเอก  ธงชัย  เขียนสุภาพ 

 ๒๓๓๘ พันจาอากาศเอก  ธงชัย  คําวา 

 ๒๓๓๙ พันจาอากาศเอก  ธงชัย  จันทร 

 ๒๓๔๐ พันจาอากาศเอก  ธงชัย  จันทร 

 ๒๓๔๑ พันจาอากาศเอก  ธงชัย 

  จันทรแสงศรี 

 ๒๓๔๒ พันจาอากาศเอก  ธงชัย  ใจหลัก 

 ๒๓๔๓ พันจาอากาศเอก  ธงชัย  ตรีเดชา 

 ๒๓๔๔ พันจาอากาศเอก  ธงชัย  ทองขวัญ 

 ๒๓๔๕ พันจาอากาศเอก  ธงชัย  ทองโสภา 

 ๒๓๔๖ พันจาอากาศเอก  ธงชัย  ทับทิม 

 ๒๓๔๗ พันจาอากาศเอก  ธงชัย 

  บุญมาฤทธิกุล 

 ๒๓๔๘ พันจาอากาศเอก  ธงชัย  บุญเรือน 

 ๒๓๔๙ พันจาอากาศเอก  ธงชัย  ปลอดภัย 

 ๒๓๕๐ พันจาอากาศเอก  ธงชัย  พัฒนงาม 

 ๒๓๕๑ พันจาอากาศเอก  ธงชัย  พึ่งรูป 

 ๒๓๕๒ พันจาอากาศเอก  ธงชัย  เพ็ชรวิเศษ 

 ๒๓๕๓ พันจาอากาศเอก  ธงชัย  ภูมิประเสริฐ 

 ๒๓๕๔ พันจาอากาศเอก  ธงชัย  ระรวยทรง 

 ๒๓๕๕ พันจาอากาศเอก  ธงชัย  ฤทธิ์ออน 

 ๒๓๕๖ พันจาอากาศเอก  ธงชัย 

  ศรีทะนารัตน 

 ๒๓๕๗ พันจาอากาศเอก  ธงชัย  ศิริโท 

 ๒๓๕๘ พันจาอากาศเอก  ธงชัย  สิทธิวิบูลย 

 ๒๓๕๙ พันจาอากาศเอก  ธงชัย  สุจริตจันทร 

 ๒๓๖๐ พันจาอากาศเอก  ธงชัย  อทุมชาย 

 ๒๓๖๑ พันจาอากาศเอก  ธงชาติ  ภูพลับ 

 ๒๓๖๒ พันจาอากาศเอก  ธงไชย  นิ่มนวล 

 ๒๓๖๓ พันจาอากาศเอก  ธน  ผองวิจิตร 

 ๒๓๖๔ พันจาอากาศเอก  ธนกร  ระกาศ 

 ๒๓๖๕ พันจาอากาศเอก  ธนกร  สิงหเสนี 

 ๒๓๖๖ พันจาอากาศเอก  ธนกฤต 

  จันทรโชติ 

 ๒๓๖๗ พันจาอากาศเอก  ธนกฤต  จูฑา 

 ๒๓๖๘ พันจาอากาศเอก  ธนกฤต  แตงพันธ 

 ๒๓๖๙ พันจาอากาศเอก  ธนกฤต 

  โปราณานนท 

 ๒๓๗๐ พันจาอากาศเอก  ธนกฤต 

  วัชรนุกูลกร 

 ๒๓๗๑ พันจาอากาศเอก  ธนกฤต์ิ  มณีนอย 

 ๒๓๗๒ พันจาอากาศเอก  ธนกฤติ  สายเสมา 

 ๒๓๗๓ พันจาอากาศเอก  ธนกฤษ  สวางวงศ 

 ๒๓๗๔ พันจาอากาศเอก  ธนกฤษณ 

  ทิพยบํารุง 

 ๒๓๗๕ พันจาอากาศเอก  ธนกฤษณ 

  เนตรนอย 

 ๒๓๗๖ พันจาอากาศเอก  ธนการ  บุญนะฤธี 

 ๒๓๗๗ พันจาอากาศเอก  ธนกิจ  องคษา 

 ๒๓๗๘ พันจาอากาศเอก  ธนชล  แกวจินดา 

 ๒๓๗๙ พันจาอากาศเอก  ธนชัย  คําประกอบ 

 ๒๓๘๐ พันจาอากาศเอก  ธนชัย  ไชยศร 



 หนา   ๑๐๖ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๓๘๑ พันจาอากาศเอก  ธนชัย  บุญเรียง 

 ๒๓๘๒ พันจาอากาศเอก  ธนชัย  ผลไม 

 ๒๓๘๓ พันจาอากาศเอก  ธนชิต  อาจจิตร 

 ๒๓๘๔ พันจาอากาศเอก  ธนเดช  เกยูรวรรณ 

 ๒๓๘๕ พันจาอากาศเอก  ธนเดช  สวัสด์ิจู 

 ๒๓๘๖ พันจาอากาศเอก  ธนเดช  สาลีวรรณ 

 ๒๓๘๗ พันจาอากาศเอก  ธนธัช  จันทวาสน 

 ๒๓๘๘ พันจาอากาศเอก  ธนธาร  ทนุกูล 

 ๒๓๘๙ พันจาอากาศเอก  ธนบดี  กัญญาเงิน 

 ๒๓๙๐ พันจาอากาศเอก  ธนพงษ  จันทรศรี 

 ๒๓๙๑ พันจาอากาศเอก  ธนพงษ  นามวงษา 

 ๒๓๙๒ พันจาอากาศเอก  ธนพร  คิดการ 

 ๒๓๙๓ พันจาอากาศเอก  ธนพล  จะสูงเนิน 

 ๒๓๙๔ พันจาอากาศเอก  ธนพล  โชยจอหอ 

 ๒๓๙๕ พันจาอากาศเอก  ธนพล 

  ทรัพยประเสริฐ 

 ๒๓๙๖ พันจาอากาศเอก  ธนพล  มณีรังษี 

 ๒๓๙๗ พันจาอากาศเอก  ธนพล  ไมพรต 

 ๒๓๙๘ พันจาอากาศเอก  ธนพล  วงษปู 

 ๒๓๙๙ พันจาอากาศเอก  ธนพล  วงษลา 

 ๒๔๐๐ พันจาอากาศเอก  ธนพล  หลํานุย 

 ๒๔๐๑ พันจาอากาศเอก  ธนพล  หอมเย็น 

 ๒๔๐๒ พันจาอากาศเอก  ธนพล  หอมสกุล 

 ๒๔๐๓ พันจาอากาศเอก  ธนพล  อุดโท 

 ๒๔๐๔ พันจาอากาศเอก  ธนพัฒน  ใจฉลาด 

 ๒๔๐๕ พันจาอากาศเอก  ธนพัต  คนใหญ 

 ๒๔๐๖ พันจาอากาศเอก  ธนภัทร 

  ระลอกแกว 

 ๒๔๐๗ พันจาอากาศเอก  ธนภัทร  สุขโต 

 ๒๔๐๘ พันจาอากาศเอก  ธนภัทร 

  สุวรรณมณี 

 ๒๔๐๙ พันจาอากาศเอก  ธนภูมิ  ปานรักษา 

 ๒๔๑๐ พันจาอากาศเอก  ธนรัตน 

  การุณทรัพยเจริญ 

 ๒๔๑๑ พันจาอากาศเอก  ธนรัตน 

  สวางอารมณ 

 ๒๔๑๒ พันจาอากาศเอก  ธนโรจน  แกวมณี 

 ๒๔๑๓ พันจาอากาศเอก  ธนวัฒน 

  คําหอมกุล 

 ๒๔๑๔ พันจาอากาศเอก  ธนวัฒน 

  ดุลยสุวรรณ 

 ๒๔๑๕ พันจาอากาศเอก  ธนวัฒน 

  ปอมปกษา 

 ๒๔๑๖ พันจาอากาศเอก  ธนวัฒน 

  พงษวานิช 

 ๒๔๑๗ พันจาอากาศเอก  ธนวัฒน  พุฒติ 

 ๒๔๑๘ พันจาอากาศเอก  ธนวัฒน  ฟุงเฟอง 

 ๒๔๑๙ พันจาอากาศเอก  ธนวัฒน  สิงหเสนี 

 ๒๔๒๐ พันจาอากาศเอก  ธนวัฒน 

  แสงคราม 

 ๒๔๒๑ พันจาอากาศเอก  ธนวันต 

  ชัยยะศิริสุวรรณ 



 หนา   ๑๐๗ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๔๒๒ พันจาอากาศเอก  ธนวิณ 

  ธนโชติวัฒนา 

 ๒๔๒๓ พันจาอากาศเอก  ธนวิทย  พูลนิ่ม 

 ๒๔๒๔ พันจาอากาศเอก  ธนวุฒิ  นอยต้ัง 

 ๒๔๒๕ พันจาอากาศเอก  ธนศักด์ิ 

  ถาวระวรณ 

 ๒๔๒๖ พันจาอากาศเอก  ธนศักด์ิ  ธนะคุปต 

 ๒๔๒๗ พันจาอากาศเอก  ธนศักด์ิ  มูลสมบัติ 

 ๒๔๒๘ พันจาอากาศเอก  ธนศักด์ิ  สิงหพร้ิง 

 ๒๔๒๙ พันจาอากาศเอก  ธนศักด์ิ 

  เหงาพรหมมินทร 

 ๒๔๓๐ พันจาอากาศเอก  ธนสาร  คํารักษ 

 ๒๔๓๑ พันจาอากาศเอก  ธนสาร 

  บุณยาภรณ 

 ๒๔๓๒ พันจาอากาศเอก  ธนสาร  สุปติ 

 ๒๔๓๓ พันจาอากาศเอก  ธนสิน  สิทธาภา 

 ๒๔๓๔ พันจาอากาศเอก  ธนะกูล  วงษทํามา 

 ๒๔๓๕ พันจาอากาศเอก  ธนะชัย  ชื่นตา 

 ๒๔๓๖ พันจาอากาศเอก  ธนะชัย 

  ประเสริฐทรัพย 

 ๒๔๓๗ พันจาอากาศเอก  ธนะชัย 

  รักษาสุวรรณ 

 ๒๔๓๘ พันจาอากาศเอก  ธนะเดช 

  เอี่ยมประภัสสร 

 ๒๔๓๙ พันจาอากาศเอก  ธนะเทพ 

  มะเริงสิทธิ์ 

 ๒๔๔๐ พันจาอากาศเอก  ธนะรัตน 

  คลายเปรม 

 ๒๔๔๑ พันจาอากาศเอก  ธนัช  ใจนอม 

 ๒๔๔๒ พันจาอากาศเอก  ธนัญชัย  มีชํานาญ 

 ๒๔๔๓ พันจาอากาศเอก  ธนัญชัย 

  ฤทธิ์ประเสริฐ 

 ๒๔๔๔ พันจาอากาศเอก  ธนัญชัย  แสงตา 

 ๒๔๔๕ พันจาอากาศเอก  ธนา  บุญชื่น 

 ๒๔๔๖ พันจาอากาศเอก  ธนา  อาภัสสร 

 ๒๔๔๗ พันจาอากาศเอก  ธนากร  เกตุแยม 

 ๒๔๔๘ พันจาอากาศเอก  ธนากร  คงเมือง 

 ๒๔๔๙ พันจาอากาศเอก  ธนากร 

  ชมเกิดสกุล 

 ๒๔๕๐ พันจาอากาศเอก  ธนากร  ดูพงษ 

 ๒๔๕๑ พันจาอากาศเอก  ธนากร 

  ตองประสงค 

 ๒๔๕๒ พันจาอากาศเอก  ธนากร  พรอมจิตต 

 ๒๔๕๓ พันจาอากาศเอก  ธนากร  อินทรเลิศ 

 ๒๔๕๔ พันจาอากาศเอก  ธนาคม  เทศแกน 

 ๒๔๕๕ พันจาอากาศเอก  ธนาคม  นิคมคาย 

 ๒๔๕๖ พันจาอากาศเอก  ธนาดร 

  สมานพันธ 

 ๒๔๕๗ พันจาอากาศเอก  ธนาเดช 

  เตชิตวัฒนะ 

 ๒๔๕๘ พันจาอากาศเอก  ธนาพล 

  เจริญวงศชัยกุล 



 หนา   ๑๐๘ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๔๕๙ พันจาอากาศเอก  ธนาพล  นอยมาก 

 ๒๔๖๐ พันจาอากาศเอก  ธนาพัทธ 

  เหลืออรุณ 

 ๒๔๖๑ พันจาอากาศเอก  ธนายุทธ  ดวงทอง 

 ๒๔๖๒ พันจาอากาศเอก  ธนายุทธ  ตีทอง 

 ๒๔๖๓ พันจาอากาศเอก  ธนารักษ  อังกุลดี 

 ๒๔๖๔ พันจาอากาศเอก  ธนารัตน  นาคแกว 

 ๒๔๖๕ พันจาอากาศเอก  ธนารัตน  ศรีสวัสด์ิ 

 ๒๔๖๖ พันจาอากาศเอก  ธนาวิทย  จูแสน 

 ๒๔๖๗ พันจาอากาศเอก  ธนิต  ชมภูทวีป 

 ๒๔๖๘ พันจาอากาศเอก  ธนิต 

  ชอยเกษสมาน 

 ๒๔๖๙ พันจาอากาศเอก  ธนิต  พวงเงิน 

 ๒๔๗๐ พันจาอากาศเอก  ธนิต  สิงหสูง 

 ๒๔๗๑ พันจาอากาศเอก  ธนิต  อรสุนทร 

 ๒๔๗๒ พันจาอากาศเอก  ธนิตย  ปามึก 

 ๒๔๗๓ พันจาอากาศเอก  ธนินดลย  บุญกล่ํา 

 ๒๔๗๔ พันจาอากาศเอก  ธนินทร 

  สุนทรนันท 

 ๒๔๗๕ พันจาอากาศเอก  ธนิศร  สมพงษ 

 ๒๔๗๖ พันจาอากาศเอก  ธนิษฐพงษ 

  พุทธินันทน 

 ๒๔๗๗ พันจาอากาศเอก  ธนิส  บุญยานาม 

 ๒๔๗๘ พันจาอากาศเอก  ธนุสิทธิ์  แกวภู 

 ๒๔๗๙ พันจาอากาศเอก  ธนู  จารุชาต 

 ๒๔๘๐ พันจาอากาศเอก  ธนู  นิลวิไล 

 ๒๔๘๑ พันจาอากาศเอก  ธนู  บุตรสันเทียะ 

 ๒๔๘๒ พันจาอากาศเอก  ธนู  พิมพภาณี 

 ๒๔๘๓ พันจาอากาศเอก  ธนูชัย  แยมขยาย 

 ๒๔๘๔ พันจาอากาศเอก  ธเนตร  เข็มวงษ 

 ๒๔๘๕ พันจาอากาศเอก  ธเนศ  เกตุแยม 

 ๒๔๘๖ พันจาอากาศเอก  ธเนศ  ทองเพชร 

 ๒๔๘๗ พันจาอากาศเอก  ธเนศ  ฟกพานิช 

 ๒๔๘๘ พันจาอากาศเอก  ธเนศ  รักเรียน 

 ๒๔๘๙ พันจาอากาศเอก  ธเนศ  ศิลปะรายะ 

 ๒๔๙๐ พันจาอากาศเอก  ธเนศ  สุขประดิษฐ 

 ๒๔๙๑ พันจาอากาศเอก  ธเนศ  สุขฤทธิ์ 

 ๒๔๙๒ พันจาอากาศเอก  ธเนศ 

  สุมประเสริฐ 

 ๒๔๙๓ พันจาอากาศเอก  ธเนศร  รักษาพันธ 

 ๒๔๙๔ พันจาอากาศเอก  ธเนศร  วีระพลิน 

 ๒๔๙๕ พันจาอากาศเอก  ธเนศวร 

  โพธิหลักทรัพย 

 ๒๔๙๖ พันจาอากาศเอก  ธรณินทร 

  เขียนบุตร 

 ๒๔๙๗ พันจาอากาศเอก  ธรรพวิชญ 

  อุดมพงษ 

 ๒๔๙๘ พันจาอากาศเอก  ธรรมจักร 

  เจียมสัน 

 ๒๔๙๙ พันจาอากาศเอก  ธรรมนูญ  คงคลาย 

 ๒๕๐๐ พันจาอากาศเอก  ธรรมนูญ  ฉํ่าแสง 

 ๒๕๐๑ พันจาอากาศเอก  ธรรมนูญ  ชีเรไร 



 หนา   ๑๐๙ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๕๐๒ พันจาอากาศเอก  ธรรมนูญ 

  ธรรมสังวาลย 

 ๒๕๐๓ พันจาอากาศเอก  ธรรมนูญ 

  บุญยเลขา 

 ๒๕๐๔ พันจาอากาศเอก  ธรรมนูญ 

  พวงทอง 

 ๒๕๐๕ พันจาอากาศเอก  ธรรมนูญ  พุมพวง 

 ๒๕๐๖ พันจาอากาศเอก  ธรรมนูญ 

  ยงอาหาร 

 ๒๕๐๗ พันจาอากาศเอก  ธรรมนูญ 

  ล้ิมทุติเนตร 

 ๒๕๐๘ พันจาอากาศเอก  ธรรมนูญ 

  สอนดิษฐ 

 ๒๕๐๙ พันจาอากาศเอก  ธรรมนูญ  สุขจิตต 

 ๒๕๑๐ พันจาอากาศเอก  ธรรมนูญ 

  แสงจํานงค 

 ๒๕๑๑ พันจาอากาศเอก  ธรรมนูญ  เอ็นดู 

 ๒๕๑๒ พันจาอากาศเอก  ธรรมพิทักษ 

  ปาระมี 

 ๒๕๑๓ พันจาอากาศเอก  ธรรมรักษ 

  ศรีไพโรจน 

 ๒๕๑๔ พันจาอากาศเอก  ธรรมรักษ  สุภา 

 ๒๕๑๕ พันจาอากาศเอก  ธรรมรัฐ 

  ยังจรูญ 

 ๒๕๑๖ พันจาอากาศเอก  ธรรมรัตน 

  ปุณโณทก 

 ๒๕๑๗ พันจาอากาศเอก  ธรรมรัตน 

  พรมไพโรจน 

 ๒๕๑๘ พันจาอากาศเอก  ธรรมรัตน 

  ฟกเขียว 

 ๒๕๑๙ พันจาอากาศเอก  ธรรมรัตน 

  สุขหรอง 

 ๒๕๒๐ พันจาอากาศเอก  ธรรมรัตน  อังกุลดี 

 ๒๕๒๑ พันจาอากาศเอก  ธรรมวิทย 

  ธนะสาร 

 ๒๕๒๒ พันจาอากาศเอก  ธรรมศักด์ิ 

  ทองสาย 

 ๒๕๒๓ พันจาอากาศเอก  ธรรมศักด์ิ 

  นวมภักดี 

 ๒๕๒๔ พันจาอากาศเอก  ธรรมศาสตร 

  สงาแสง 

 ๒๕๒๕ พันจาอากาศเอก  ธรา  เขตจัตุรัส 

 ๒๕๒๖ พันจาอากาศเอก  ธรากร  มีนันท 

 ๒๕๒๗ พันจาอากาศเอก  ธราดล 

  บุญณพัฒน 

 ๒๕๒๘ พันจาอากาศเอก  ธราธิป  ลีสุขสาม 

 ๒๕๒๙ พันจาอากาศเอก  ธราพงษ  คงจับ 

 ๒๕๓๐ พันจาอากาศเอก  ธราพงษ  สอโส 

 ๒๕๓๑ พันจาอากาศเอก  ธราวัชร 

  วรรณวัตร 

 ๒๕๓๒ พันจาอากาศเอก  ธฤษณุ  วิฑิตเมธี 

 ๒๕๓๓ พันจาอากาศเอก  ธวัช  กระจกทอง 



 หนา   ๑๑๐ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๕๓๔ พันจาอากาศเอก  ธวัช  กุศลสราง 

 ๒๕๓๕ พันจาอากาศเอก  ธวัช  แกววิเชียร 

 ๒๕๓๖ พันจาอากาศเอก  ธวัช  ขลิบเงิน 

 ๒๕๓๗ พันจาอากาศเอก  ธวัช  ขาวพันธุ 

 ๒๕๓๘ พันจาอากาศเอก  ธวัช  คงสมพร 

 ๒๕๓๙ พันจาอากาศเอก  ธวัช  คชพงษ 

 ๒๕๔๐ พันจาอากาศเอก  ธวัช 

  จันทรไพศรี 

 ๒๕๔๑ พันจาอากาศเอก  ธวัช  ตายเมือง 

 ๒๕๔๒ พันจาอากาศเอก  ธวัช  เตชะมา 

 ๒๕๔๓ พันจาอากาศเอก  ธวัช  ทองมณี 

 ๒๕๔๔ พันจาอากาศเอก  ธวัช  ทองสกุล 

 ๒๕๔๕ พันจาอากาศเอก  ธวัช  ปานโต 

 ๒๕๔๖ พันจาอากาศเอก  ธวัช  เริงฤทธิ์ 

 ๒๕๔๗ พันจาอากาศเอก  ธวัช  วรวิทย 

 ๒๕๔๘ พันจาอากาศเอก  ธวัช  สีวารี 

 ๒๕๔๙ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย 

  กิจสัมพันธ 

 ๒๕๕๐ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  เกิดอินทร 

 ๒๕๕๑ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  เข็มวงษ 

 ๒๕๕๒ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  เขียวงามดี 

 ๒๕๕๓ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  แข็งขัน 

 ๒๕๕๔ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  ฉวีวัฒน 

 ๒๕๕๕ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  ชางปลูก 

 ๒๕๕๖ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  เชื้อมงคล 

 ๒๕๕๗ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  ติจันทึก 

 ๒๕๕๘ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย 

  ไตรสุวรรณ 

 ๒๕๕๙ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย 

  ทองหุมแกว 

 ๒๕๖๐ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  ธนะสังข 

 ๒๕๖๑ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  นอยวงศ 

 ๒๕๖๒ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  นาคเพ็ชร 

 ๒๕๖๓ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  นามสอน 

 ๒๕๖๔ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  นุชเทศ 

 ๒๕๖๕ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  บางตาย 

 ๒๕๖๖ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  บุญกล่ํา 

 ๒๕๖๗ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  บุญถม 

 ๒๕๖๘ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  ปาเบา 

 ๒๕๖๙ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย 

  ปยะกาญจน 

 ๒๕๗๐ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  พันธรัตน 

 ๒๕๗๑ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  พิมพทวด 

 ๒๕๗๒ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  ภาแกว 

 ๒๕๗๓ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย 

  ภารประเสริฐ 

 ๒๕๗๔ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  มีชนะ 

 ๒๕๗๕ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  ยอดแกว 

 ๒๕๗๖ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  ยอดย่ิง 

 ๒๕๗๗ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  เย็นสรง 

 ๒๕๗๘ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  รัมมะสิงห 

 ๒๕๗๙ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  รุจิเรก 



 หนา   ๑๑๑ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๕๘๐ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  วีรีรัตน 

 ๒๕๘๑ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย 

  ศรีคะชินทร 

 ๒๕๘๒ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  ศรีบุตตะ 

 ๒๕๘๓ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  ศรีสุขใส 

 ๒๕๘๔ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  ศรีหะวงศ 

 ๒๕๘๕ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย 

  สะอาดศรีวีรเดช 

 ๒๕๘๖ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  สิงหเขียว 

 ๒๕๘๗ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  สุขวัฒน 

 ๒๕๘๘ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  หนูวงษ 

 ๒๕๘๙ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  หัสดํา 

 ๒๕๙๐ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  อนสิงหมา 

 ๒๕๙๑ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  เอกวงษ 

 ๒๕๙๒ พันจาอากาศเอก  ธวัชชัย  แอดํา 

 ๒๕๙๓ พันจาอากาศเอก  ธวัชน 

  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 

 ๒๕๙๔ พันจาอากาศเอก  ธวัชศักด์ิ 

  อินทนาศักด์ิ 

 ๒๕๙๕ พันจาอากาศเอก  ธวัฒชัย  บุตรรักษ 

 ๒๕๙๖ พันจาอากาศเอก  ธวัฒน  เฉลยพงษ 

 ๒๕๙๗ พันจาอากาศเอก  ธวัฒนชัย 

  อักษรทอง 

 ๒๕๙๘ พันจาอากาศเอก  ธวัตร  ฝายสูน 

 ๒๕๙๙ พันจาอากาศเอก  ธวิชชัย 

  ดวงสุวรรณ 

 ๒๖๐๐ พันจาอากาศเอก  ธวิทย  กล่ํากลัด 

 ๒๖๐๑ พันจาอากาศเอก  ธวุฒ  แกวสุจริต 

 ๒๖๐๒ พันจาอากาศเอก  ธะนะ  เจริญพร 

 ๒๖๐๓ พันจาอากาศเอก  ธัชชัย  นามหงษ 

 ๒๖๐๔ พันจาอากาศเอก  ธัชพล  โพธาราม 

 ๒๖๐๕ พันจาอากาศเอก  ธัชพล  มั่งทอง 

 ๒๖๐๖ พันจาอากาศเอก  ธัญญา  จันทราช 

 ๒๖๐๗ พันจาอากาศเอก  ธัญญา  เปยมปฐม 

 ๒๖๐๘ พันจาอากาศเอก  ธัญลักษณ 

  พรอมบูรณ 

 ๒๖๐๙ พันจาอากาศเอก  ธันวา  พรหมศิลป 

 ๒๖๑๐ พันจาอากาศเอก  ธันวา  ศุภสร 

 ๒๖๑๑ พันจาอากาศเอก  ธาดา  ยุติพันธ 

 ๒๖๑๒ พันจาอากาศเอก  ธาดา  แยมย้ิม 

 ๒๖๑๓ พันจาอากาศเอก  ธาดา  สารสุวรรณ 

 ๒๖๑๔ พันจาอากาศเอก  ธาดา  เสนา 

 ๒๖๑๕ พันจาอากาศเอก  ธาดา  เหมือนใบ 

 ๒๖๑๖ พันจาอากาศเอก  ธาตรี  ทองประ 

 ๒๖๑๗ พันจาอากาศเอก  ธาตรี  หนูนอย 

 ๒๖๑๘ พันจาอากาศเอก  ธานิน  คําบัว 

 ๒๖๑๙ พันจาอากาศเอก  ธานิน  ศรีสงคราม 

 ๒๖๒๐ พันจาอากาศเอก  ธานิน  อนันต 

 ๒๖๒๑ พันจาอากาศเอก  ธานินท 

  สุนทรสิงห 

 ๒๖๒๒ พันจาอากาศเอก  ธานินทร 

  เกษจุโลม 



 หนา   ๑๑๒ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๖๒๓ พันจาอากาศเอก  ธานินทร 

  แกวเจริญ 

 ๒๖๒๔ พันจาอากาศเอก  ธานินทร 

  จันทรารัก 

 ๒๖๒๕ พันจาอากาศเอก  ธานินทร  โชชัย 

 ๒๖๒๖ พันจาอากาศเอก  ธานินทร  ทองรัตน 

 ๒๖๒๗ พันจาอากาศเอก  ธานินทร  มูซอ 

 ๒๖๒๘ พันจาอากาศเอก  ธานินทร  ศรีภา 

 ๒๖๒๙ พันจาอากาศเอก  ธานินทร  ศรีวัฒนา 

 ๒๖๓๐ พันจาอากาศเอก  ธานินทร 

  สมิสสุตานนต 

 ๒๖๓๑ พันจาอากาศเอก  ธานินทร  สุขมูล 

 ๒๖๓๒ พันจาอากาศเอก  ธานินทร 

  สุพรรณมี 

 ๒๖๓๓ พันจาอากาศเอก  ธานี  เงาฉาย 

 ๒๖๓๔ พันจาอากาศเอก  ธานี  แจงกมล 

 ๒๖๓๕ พันจาอากาศเอก  ธานี  ซอนกลิ่น 

 ๒๖๓๖ พันจาอากาศเอก  ธานี  ทองยอย 

 ๒๖๓๗ พันจาอากาศเอก  ธานี  ศรีเรืองโห 

 ๒๖๓๘ พันจาอากาศเอก  ธาราธรณ 

  ตัณฑรังษี 

 ๒๖๓๙ พันจาอากาศเอก  ธารายุทธ  เพ็งดวง 

 ๒๖๔๐ พันจาอากาศเอก  ธารารัตน  โตสกุล 

 ๒๖๔๑ พันจาอากาศเอก  ธาราวุฒิ 

  เพ็ชรขาวเขียว 

 ๒๖๔๒ พันจาอากาศเอก  ธํารง  สรไชยากร 

 ๒๖๔๓ พันจาอากาศเอก  ธํารงค 

  ตองโพนทอง 

 ๒๖๔๔ พันจาอากาศเอก  ธํารงค  หมั่นมาก 

 ๒๖๔๕ พันจาอากาศเอก  ธํารงค  เหมหงษ 

 ๒๖๔๖ พันจาอากาศเอก  ธํารงครัฐ 

  พิมพไลย 

 ๒๖๔๗ พันจาอากาศเอก  ธํารงศักด์ิ  เกงแกว 

 ๒๖๔๘ พันจาอากาศเอก  ธํารงชีพ  บุญเรือง 

 ๒๖๔๙ พันจาอากาศเอก  ธํารงศักด์ิ 

  คงตรีแกว 

 ๒๖๕๐ พันจาอากาศเอก  ธํารงศักด์ิ 

  วิริยะเกษม 

 ๒๖๕๑ พันจาอากาศเอก  ธิติวัฒน  เปาทอง 

 ๒๖๕๒ พันจาอากาศเอก  ธิปตย 

  เทียมสุวรรณ 

 ๒๖๕๓ พันจาอากาศเอก  ธีทัต  อินทรทัต 

 ๒๖๕๔ พันจาอากาศเอก  ธีร  ประเสริฐสุข 

 ๒๖๕๕ พันจาอากาศเอก  ธีรชัย  ครองระวะ 

 ๒๖๕๖ พันจาอากาศเอก  ธีรชัย  ปานนุช 

 ๒๖๕๗ พันจาอากาศเอก  ธีรไชย 

  โยธาพิทักษ 

 ๒๖๕๘ พันจาอากาศเอก  ธีรเดช  ชวนใช 

 ๒๖๕๙ พันจาอากาศเอก  ธีรเดช  สุวรรณภพ 

 ๒๖๖๐ พันจาอากาศเอก  ธีรธรรม  ศรีสุข 

 ๒๖๖๑ พันจาอากาศเอก  ธีรธรรม  สามทอง 

 ๒๖๖๒ พันจาอากาศเอก  ธีรธวัช  ภูผาน 



 หนา   ๑๑๓ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๖๖๓ พันจาอากาศเอก  ธีรนัย  ภักดี 

 ๒๖๖๔ พันจาอากาศเอก  ธีรนาท  จิตพลี 

 ๒๖๖๕ พันจาอากาศเอก  ธีรบูล  พันธเพ็ง 

 ๒๖๖๖ พันจาอากาศเอก  ธีรพงศ  ทองเพิ่ม 

 ๒๖๖๗ พันจาอากาศเอก  ธีรพงศ 

  ปรีชาชัยพานิช 

 ๒๖๖๘ พันจาอากาศเอก  ธีรพงษ  คลังนุช 

 ๒๖๖๙ พันจาอากาศเอก  ธีรพงษ  จําปานาค 

 ๒๖๗๐ พันจาอากาศเอก  ธีรพงษ  ชัยสิน 

 ๒๖๗๑ พันจาอากาศเอก  ธีรพงษ  พรหมราช 

 ๒๖๗๒ พันจาอากาศเอก  ธีรพงษ  โพธิชัย 

 ๒๖๗๓ พันจาอากาศเอก  ธีรพงษ  มาเผือก 

 ๒๖๗๔ พันจาอากาศเอก  ธีรพงษ  สุภธีระ 

 ๒๖๗๕ พันจาอากาศเอก  ธีรพงษ 

  โสมานุสรณ 

 ๒๖๗๖ พันจาอากาศเอก  ธีรพจน  บัวรักษ 

 ๒๖๗๗ พันจาอากาศเอก  ธีรพร  เกษตรสิน 

 ๒๖๗๘ พันจาอากาศเอก  ธีรพล  กมลลาวัณย 

 ๒๖๗๙ พันจาอากาศเอก  ธีรพล  แกลววิกิจ 

 ๒๖๘๐ พันจาอากาศเอก  ธีรพล  พูลเพิ่ม 

 ๒๖๘๑ พันจาอากาศเอก  ธีรพล  พูลสวัสด์ิ 

 ๒๖๘๒ พันจาอากาศเอก  ธีรพล  เพิ่มผล 

 ๒๖๘๓ พันจาอากาศเอก  ธีรพล  มุงพึ่งกลาง 

 ๒๖๘๔ พันจาอากาศเอก  ธีรพล  แมลงภู 

 ๒๖๘๕ พันจาอากาศเอก  ธีรพล  อิศรนาเวศ 

 ๒๖๘๖ พันจาอากาศเอก  ธีรพันธ  สายเล็ก 

 ๒๖๘๗ พันจาอากาศเอก  ธีรภพ  ภาพยนตร 

 ๒๖๘๘ พันจาอากาศเอก  ธีรภัทร  ดินมวง 

 ๒๖๘๙ พันจาอากาศเอก  ธีรภัทร  แสงสุข 

 ๒๖๙๐ พันจาอากาศเอก  ธีรยุทธ  บุญธรรม 

 ๒๖๙๑ พันจาอากาศเอก  ธีรยุทธ  พิทักษวงศ 

 ๒๖๙๒ พันจาอากาศเอก  ธีรยุทธ  เสมอศรี 

 ๒๖๙๓ พันจาอากาศเอก  ธีรวัช  ภิรมยลาภ 

 ๒๖๙๔ พันจาอากาศเอก  ธีรวัชร  ศุนะยุกติ 

 ๒๖๙๕ พันจาอากาศเอก  ธีรวัฒน  ขูขุนทด 

 ๒๖๙๖ พันจาอากาศเอก  ธีรวัฒน 

  จันทรขจร 

 ๒๖๙๗ พันจาอากาศเอก  ธีรวัฒน 

  ผันประดิษฐ 

 ๒๖๙๘ พันจาอากาศเอก  ธีรวิทย  กล่ํารัศมี 

 ๒๖๙๙ พันจาอากาศเอก  ธีรวิทย  จินาวัฒน 

 ๒๗๐๐ พันจาอากาศเอก  ธีรวุฒิ  วงศสงา 

 ๒๗๐๑ พันจาอากาศเอก  ธีรวุฒิ 

  สกุลสุวรรณ 

 ๒๗๐๒ พันจาอากาศเอก  ธีรวุฒิ  สุขใจ 

 ๒๗๐๓ พันจาอากาศเอก  ธีรวุธ  แมนใจ 

 ๒๗๐๔ พันจาอากาศเอก  ธีรศักด์ิ 

  เจริญกิจผาสุข 

 ๒๗๐๕ พันจาอากาศเอก  ธีรศักด์ิ  ภูหอม 

 ๒๗๐๖ พันจาอากาศเอก  ธีรศักด์ิ  มณีโชติ 

 ๒๗๐๗ พันจาอากาศเอก  ธีรศักด์ิ  วัฒนธงชัย 

 ๒๗๐๘ พันจาอากาศเอก  ธีรศักด์ิ  วาจามั่น 



 หนา   ๑๑๔ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๗๐๙ พันจาอากาศเอก  ธีรศักด์ิ  ศรีทอง 

 ๒๗๑๐ พันจาอากาศเอก  ธีรศักด์ิ  สมใจ 

 ๒๗๑๑ พันจาอากาศเอก  ธีรศักด์ิ  สุภากรณ 

 ๒๗๑๒ พันจาอากาศเอก  ธีระ  ขาวเมืองนอย 

 ๒๗๑๓ พันจาอากาศเอก  ธีระ  คําเร่ือง 

 ๒๗๑๔ พันจาอากาศเอก  ธีระ  ไคนุนสิงห 

 ๒๗๑๕ พันจาอากาศเอก  ธีระ  แตะกระโทก 

 ๒๗๑๖ พันจาอากาศเอก  ธีระ  นาคราช 

 ๒๗๑๗ พันจาอากาศเอก  ธีระ 

  บุญยะกาพิมพ 

 ๒๗๑๘ พันจาอากาศเอก  ธีระ  พันธุศรี 

 ๒๗๑๙ พันจาอากาศเอก  ธีระ  มีณรงค 

 ๒๗๒๐ พันจาอากาศเอก  ธีระ  สตารัตน 

 ๒๗๒๑ พันจาอากาศเอก  ธีระ  สมเคราะห 

 ๒๗๒๒ พันจาอากาศเอก  ธีระ  แสงเงิน 

 ๒๗๒๓ พันจาอากาศเอก  ธีระ  หรับหลี 

 ๒๗๒๔ พันจาอากาศเอก  ธีระกูล 

  แคนอินทร 

 ๒๗๒๕ พันจาอากาศเอก  ธีระชัย  เกษวิเชียร 

 ๒๗๒๖ พันจาอากาศเอก  ธีระชัย  ทองแท 

 ๒๗๒๗ พันจาอากาศเอก  ธีระชัย  ยินดี 

 ๒๗๒๘ พันจาอากาศเอก  ธีระชัย  สุขหงษ 

 ๒๗๒๙ พันจาอากาศเอก  ธีระชัย  โสภาเจริญ 

 ๒๗๓๐ พันจาอากาศเอก  ธีระชัย  หมวดคง 

 ๒๗๓๑ พันจาอากาศเอก  ธีระชัย  เหมือนอน 

 ๒๗๓๒ พันจาอากาศเอก  ธีระชาติ  เมธาวงศ 

 ๒๗๓๓ พันจาอากาศเอก  ธีระเดช 

  พุมบานเย็น 

 ๒๗๓๔ พันจาอากาศเอก  ธีระธร  ทาถี 

 ๒๗๓๕ พันจาอากาศเอก  ธีระพงษ  กลาหาญ 

 ๒๗๓๖ พันจาอากาศเอก  ธีระพงษ 

  ชัยภูมิพิทักษ 

 ๒๗๓๗ พันจาอากาศเอก  ธีระพงษ  หมึกเจือ 

 ๒๗๓๘ พันจาอากาศเอก  ธีระพงษ  อนันตศิริ 

 ๒๗๓๙ พันจาอากาศเอก  ธีระพร  ชีชะนะ 

 ๒๗๔๐ พันจาอากาศเอก  ธีระพล  คุมถิ่นแกว 

 ๒๗๔๑ พันจาอากาศเอก  ธีระพล 

  ประสมทรัพย 

 ๒๗๔๒ พันจาอากาศเอก  ธีระพล 

  ประสิทธิ์วิเศษ 

 ๒๗๔๓ พันจาอากาศเอก  ธีระพล  สุขะวัลลิ 

 ๒๗๔๔ พันจาอากาศเอก  ธีระพัฒน 

  ทับทิมศรี 

 ๒๗๔๕ พันจาอากาศเอก  ธีระพันธ 

  นองสงค 

 ๒๗๔๖ พันจาอากาศเอก  ธีระพันธ 

  สวางวงศ 

 ๒๗๔๗ พันจาอากาศเอก  ธีระยุทธ  กล่ําอาจ 

 ๒๗๔๘ พันจาอากาศเอก  ธีระยุทธ 

  จันทรงาม 

 ๒๗๔๙ พันจาอากาศเอก  ธีระยุทธ 

  ปยรัตนาภรณ 



 หนา   ๑๑๕ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๗๕๐ พันจาอากาศเอก  ธีระยุทธ 

  แสงสงาพงษ 

 ๒๗๕๑ พันจาอากาศเอก  ธีระยุทธ  หลักทอง 

 ๒๗๕๒ พันจาอากาศเอก  ธีระยุทธ  อวยพร 

 ๒๗๕๓ พันจาอากาศเอก  ธีระยุทธ 

  อินทับทิม 

 ๒๗๕๔ พันจาอากาศเอก  ธีระวัฒน  ลีดี 

 ๒๗๕๕ พันจาอากาศเอก  ธีระวัฒน  สงศรี 

 ๒๗๕๖ พันจาอากาศเอก  ธีระวัฒน 

  สวางเนตร 

 ๒๗๕๗ พันจาอากาศเอก  ธีระวิทย 

  กําไลเพ็ชร 

 ๒๗๕๘ พันจาอากาศเอก  ธีระวุฒิ  เกษวิเชียร 

 ๒๗๕๙ พันจาอากาศเอก  ธีระศักด์ิ  นวลนาง 

 ๒๗๖๐ พันจาอากาศเอก  ธีระศักด์ิ 

  บัวหลวงงาม 

 ๒๗๖๑ พันจาอากาศเอก  ธีระศักด์ิ 

  ประเสริฐทรัพย 

 ๒๗๖๒ พันจาอากาศเอก  ธีระศักด์ิ  ผองจําปา 

 ๒๗๖๓ พันจาอากาศเอก  ธีระศักด์ิ  รักษากุล 

 ๒๗๖๔ พันจาอากาศเอก  ธีระศักด์ิ  อนุชน 

 ๒๗๖๕ พันจาอากาศเอก  ธีรัตน  สามารถ 

 ๒๗๖๖ พันจาอากาศเอก  นกุล  ศรีทอง 

 ๒๗๖๗ พันจาอากาศเอก  นคร  ฉิมงาม 

 ๒๗๖๘ พันจาอากาศเอก  นคร  ชังโชติ 

 ๒๗๖๙ พันจาอากาศเอก  นคร  ชาวงษ 

 ๒๗๗๐ พันจาอากาศเอก  นคร  บัวบาน 

 ๒๗๗๑ พันจาอากาศเอก  นคร  วงศทรัพยอิน 

 ๒๗๗๒ พันจาอากาศเอก  นคร  สวนบุญ 

 ๒๗๗๓ พันจาอากาศเอก  นคร  สินโจ 

 ๒๗๗๔ พันจาอากาศเอก  นครินทร  เกาะดี 

 ๒๗๗๕ พันจาอากาศเอก  นครินทร 

  เรืองหิรัญ 

 ๒๗๗๖ พันจาอากาศเอก  นครินทร  เลาศรี 

 ๒๗๗๗ พันจาอากาศเอก  นครินทร 

  อรรถีโสตร 

 ๒๗๗๘ พันจาอากาศเอก  นคเรศ  เนตรหาญ 

 ๒๗๗๙ พันจาอากาศเอก  นที  กาญจนวิสูตร 

 ๒๗๘๐ พันจาอากาศเอก  นที  ทองงามดี 

 ๒๗๘๑ พันจาอากาศเอก  นที  เพ็งทอง 

 ๒๗๘๒ พันจาอากาศเอก  นที  วันเพ็ญ 

 ๒๗๘๓ พันจาอากาศเอก  นที  อนสิงห 

 ๒๗๘๔ พันจาอากาศเอก  นที  อินทรทอง 

 ๒๗๘๕ พันจาอากาศเอก  นธี  ฤทธิ์เดช 

 ๒๗๘๖ พันจาอากาศเอก  นนทกิจ 

  แกวสุจริต 

 ๒๗๘๗ พันจาอากาศเอก  นนทพัชร 

  แสงทอง 

 ๒๗๘๘ พันจาอากาศเอก  นนทยา  พิลาชัย 

 ๒๗๘๙ พันจาอากาศเอก  นพคุณ  ทองออน 

 ๒๗๙๐ พันจาอากาศเอก  นพคุณ  สลักคํา 

 ๒๗๙๑ พันจาอากาศเอก  นพดล  กรุดเที่ยง 



 หนา   ๑๑๖ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๗๙๒ พันจาอากาศเอก  นพดล 

  กุลสนาวงค 

 ๒๗๙๓ พันจาอากาศเอก  นพดล  เกิดดี 

 ๒๗๙๔ พันจาอากาศเอก  นพดล  ขันคํา 

 ๒๗๙๕ พันจาอากาศเอก  นพดล  ขําโพธิ์ 

 ๒๗๙๖ พันจาอากาศเอก  นพดล 

  ขําวิจิตราภรณ 

 ๒๗๙๗ พันจาอากาศเอก  นพดล  จันทะวงษ 

 ๒๗๙๘ พันจาอากาศเอก  นพดล  จารลี 

 ๒๗๙๙ พันจาอากาศเอก  นพดล  จิตคงสง 

 ๒๘๐๐ พันจาอากาศเอก  นพดล  จุฑาเกตุ 

 ๒๘๐๑ พันจาอากาศเอก  นพดล  เจริญลาภ 

 ๒๘๐๒ พันจาอากาศเอก  นพดล  ชอเลี่ยม 

 ๒๘๐๓ พันจาอากาศเอก  นพดล  ไชยโพธิ์ 

 ๒๘๐๔ พันจาอากาศเอก  นพดล  เดชอุดม 

 ๒๘๐๕ พันจาอากาศเอก  นพดล  เต็งนอย 

 ๒๘๐๖ พันจาอากาศเอก  นพดล  ถนอมสินธุ 

 ๒๘๐๗ พันจาอากาศเอก  นพดล  เทศคง 

 ๒๘๐๘ พันจาอากาศเอก  นพดล  นามขันธ 

 ๒๘๐๙ พันจาอากาศเอก  นพดล  บัวใจบุญ 

 ๒๘๑๐ พันจาอากาศเอก  นพดล  แผนวิชิต 

 ๒๘๑๑ พันจาอากาศเอก  นพดล 

  พิชิตอริพาย 

 ๒๘๑๒ พันจาอากาศเอก  นพดล  ภูทอง 

 ๒๘๑๓ พันจาอากาศเอก  นพดล  ยชุรเวทกุล 

 ๒๘๑๔ พันจาอากาศเอก  นพดล  เยสูงเนิน 

 ๒๘๑๕ พันจาอากาศเอก  นพดล  ศิริกาญจน 

 ๒๘๑๖ พันจาอากาศเอก  นพดล  สมคิด 

 ๒๘๑๗ พันจาอากาศเอก  นพดล  สุขีวัฒน 

 ๒๘๑๘ พันจาอากาศเอก  นพดล  สุภาพ 

 ๒๘๑๙ พันจาอากาศเอก  นพดล  แสงสีดา 

 ๒๘๒๐ พันจาอากาศเอก  นพดล 

  เหมือนจันทรนุม 

 ๒๘๒๑ พันจาอากาศเอก  นพดล  เหมือนทด 

 ๒๘๒๒ พันจาอากาศเอก  นพดล  อนปรางค 

 ๒๘๒๓ พันจาอากาศเอก  นพดล  อภัยวงศ 

 ๒๘๒๔ พันจาอากาศเอก  นพดล  อินทโชติ 

 ๒๘๒๕ พันจาอากาศเอก  นพดุลย 

  จันทรเที่ยง 

 ๒๘๒๖ พันจาอากาศเอก  นพดุลย  ใจอารีย 

 ๒๘๒๗ พันจาอากาศเอก  นพนรินทร 

  ใจเกรียงไกร 

 ๒๘๒๘ พันจาอากาศเอก  นพปฏล  หาญรักษ 

 ๒๘๒๙ พันจาอากาศเอก  นพพงษ  เนิดนอย 

 ๒๘๓๐ พันจาอากาศเอก  นพพร  กองเงิน 

 ๒๘๓๑ พันจาอากาศเอก  นพพร  คุมคราม 

 ๒๘๓๒ พันจาอากาศเอก  นพพร  จําปาเงิน 

 ๒๘๓๓ พันจาอากาศเอก  นพพร  ชูวงศวุฒิ 

 ๒๘๓๔ พันจาอากาศเอก  นพพร  เชยพร 

 ๒๘๓๕ พันจาอากาศเอก  นพพร  นุมเฉย 

 ๒๘๓๖ พันจาอากาศเอก  นพพร  ผันอํานวย 

 ๒๘๓๗ พันจาอากาศเอก  นพพร  แพรกทอง 



 หนา   ๑๑๗ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๘๓๘ พันจาอากาศเอก  นพพร  โพธิ์ทอง 

 ๒๘๓๙ พันจาอากาศเอก  นพพร  ไพรแกน 

 ๒๘๔๐ พันจาอากาศเอก  นพพร  ภานุมาตย 

 ๒๘๔๑ พันจาอากาศเอก  นพพร 

  รอดสุวรรณ 

 ๒๘๔๒ พันจาอากาศเอก  นพพร  รัตนไชย 

 ๒๘๔๓ พันจาอากาศเอก  นพพร  อยูสําราญ 

 ๒๘๔๔ พันจาอากาศเอก  นพพร  อัญฤาชัย 

 ๒๘๔๕ พันจาอากาศเอก  นพพล  แดงกรัด 

 ๒๘๔๖ พันจาอากาศเอก  นพพล  พันธลาภ 

 ๒๘๔๗ พันจาอากาศเอก  นพมาส  พูลสวัสด์ิ 

 ๒๘๔๘ พันจาอากาศเอก  นพรัตน 

  ทรัพยอาจสวัสด์ิ 

 ๒๘๔๙ พันจาอากาศเอก  นพรัตน  ทองมา 

 ๒๘๕๐ พันจาอากาศเอก  นพรัตน  นิยมไทย 

 ๒๘๕๑ พันจาอากาศเอก  นพรัตน  บัวละออ 

 ๒๘๕๒ พันจาอากาศเอก  นพรัตน  บุณยมณี 

 ๒๘๕๓ พันจาอากาศเอก  นพรัตน  ผลจริต 

 ๒๘๕๔ พันจาอากาศเอก  นพรัตน  พรนิมิตร 

 ๒๘๕๕ พันจาอากาศเอก  นพรัตน  พันทูม 

 ๒๘๕๖ พันจาอากาศเอก  นพรัตน  สนธิวัฒน 

 ๒๘๕๗ พันจาอากาศเอก  นพรัตน  สลับลึก 

 ๒๘๕๘ พันจาอากาศเอก  นพรัตน  แสงสุข 

 ๒๘๕๙ พันจาอากาศเอก  นพฤทธิ์  เต็มเปยม 

 ๒๘๖๐ พันจาอากาศเอก  นภดล  กบิลสิงห 

 ๒๘๖๑ พันจาอากาศเอก  นภดล  มากรด 

 ๒๘๖๒ พันจาอากาศเอก  นภนต  ใจหอม 

 ๒๘๖๓ พันจาอากาศเอก  นภนต  ภูผา 

 ๒๘๖๔ พันจาอากาศเอก  นภา  ร่ืนเริงใจ 

 ๒๘๖๕ พันจาอากาศเอก  นภา  สาทสินธุ 

 ๒๘๖๖ พันจาอากาศเอก  นภาเดช  รอดจิตร 

 ๒๘๖๗ พันจาอากาศเอก  นภาพล  ลบสูงเนิน 

 ๒๘๖๘ พันจาอากาศเอก  นรชัย 

  กฤษณเกษกุล 

 ๒๘๖๙ พันจาอากาศเอก  นรชัย  เดนดวง 

 ๒๘๗๐ พันจาอากาศเอก  นรชาติ  จันทร 

 ๒๘๗๑ พันจาอากาศเอก  นรชาติ 

  ศรีพันธบุตร 

 ๒๘๗๒ พันจาอากาศเอก  นรพร  ชูวงศวุฒิ 

 ๒๘๗๓ พันจาอากาศเอก  นรังษี 

  พรมตระการ 

 ๒๘๗๔ พันจาอากาศเอก  นรังสรรค 

  อินทรตะสืบ 

 ๒๘๗๕ พันจาอากาศเอก  นรังสันต 

  ผานสันเทียะ 

 ๒๘๗๖ พันจาอากาศเอก  นรา  ภิรมย 

 ๒๘๗๗ พันจาอากาศเอก  นรากร  อ่ําสอน 

 ๒๘๗๘ พันจาอากาศเอก  นรากิตต์ิ  ใบบัว 

 ๒๘๗๙ พันจาอากาศเอก  นราชัย  เพชรรัตน 

 ๒๘๘๐ พันจาอากาศเอก  นราธิป  เกลี้ยงนุย 

 ๒๘๘๑ พันจาอากาศเอก  นราธิป  บรรดิษฐ 

 ๒๘๘๒ พันจาอากาศเอก  นราศักด์ิ  จิตรมา 



 หนา   ๑๑๘ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๘๘๓ พันจาอากาศเอก  นรินทร  แกวภา 

 ๒๘๘๔ พันจาอากาศเอก  นรินทร  คําสา 

 ๒๘๘๕ พันจาอากาศเอก  นรินทร  ซ่ือสัตย 

 ๒๘๘๖ พันจาอากาศเอก  นรินทร  นัยชิต 

 ๒๘๘๗ พันจาอากาศเอก  นรินทร  ปองพาล 

 ๒๘๘๘ พันจาอากาศเอก  นรินทร  ปดทองคํา 

 ๒๘๘๙ พันจาอากาศเอก  นรินทร  ปนตา 

 ๒๘๙๐ พันจาอากาศเอก  นรินทร 

  วสะยางกูร 

 ๒๘๙๑ พันจาอากาศเอก  นรินทร  สุทธคํา 

 ๒๘๙๒ พันจาอากาศเอก  นรินทร  สุริยผัส 

 ๒๘๙๓ พันจาอากาศเอก  นรินทร  อินทหอม 

 ๒๘๙๔ พันจาอากาศเอก  นรินทรศักด์ิ 

  โนรินทร 

 ๒๘๙๕ พันจาอากาศเอก  นริศ  ชูเชิด 

 ๒๘๙๖ พันจาอากาศเอก  นริศ  มั่นคง 

 ๒๘๙๗ พันจาอากาศเอก  นริศ  รัตโนสถ 

 ๒๘๙๘ พันจาอากาศเอก  นริศ 

  ศักด์ิศรีชนารักษ 

 ๒๘๙๙ พันจาอากาศเอก  นริศ  สุทธิสวัสด์ิ 

 ๒๙๐๐ พันจาอากาศเอก  นริศ  เอี่ยมนอย 

 ๒๙๐๑ พันจาอากาศเอก  นริศน  อภิลักษณ 

 ๒๙๐๒ พันจาอากาศเอก  นริศย  เอกลาภ 

 ๒๙๐๓ พันจาอากาศเอก  นริศร  ขจรศิลป 

 ๒๙๐๔ พันจาอากาศเอก  นเรวัฒน 

  เสนาสนิท 

 ๒๙๐๕ พันจาอากาศเอก  นเรศ  กลิ่นเพชร 

 ๒๙๐๖ พันจาอากาศเอก  นเรศ  เกิดมงคล 

 ๒๙๐๗ พันจาอากาศเอก  นเรศ 

  ขอหนวงกลาง 

 ๒๙๐๘ พันจาอากาศเอก  นเรศ  คําชู 

 ๒๙๐๙ พันจาอากาศเอก  นเรศ  นกแกว 

 ๒๙๑๐ พันจาอากาศเอก  นเรศ  นามลายทอง 

 ๒๙๑๑ พันจาอากาศเอก  นเรศ  บุญสันต 

 ๒๙๑๒ พันจาอากาศเอก  นเรศ  มวงแคลว 

 ๒๙๑๓ พันจาอากาศเอก  นเรศ  มีศิล 

 ๒๙๑๔ พันจาอากาศเอก  นเรศ  สุขสวัสด์ิ 

 ๒๙๑๕ พันจาอากาศเอก  นเรศ  แสงมา 

 ๒๙๑๖ พันจาอากาศเอก  นเรศ  หอมร่ืน 

 ๒๙๑๗ พันจาอากาศเอก  นเรศ  เอี่ยมอองกิจ 

 ๒๙๑๘ พันจาอากาศเอก  นฤชัย  ปานกุล 

 ๒๙๑๙ พันจาอากาศเอก  นฤชัย 

  เมฆกระจาง 

 ๒๙๒๐ พันจาอากาศเอก  นฤดล  ตอพล 

 ๒๙๒๑ พันจาอากาศเอก  นฤตยสรรค 

  ขอจุลซวน 

 ๒๙๒๒ พันจาอากาศเอก  นฤบาล 

  สําราญจิตต 

 ๒๙๒๓ พันจาอากาศเอก  นฤพนธ  คุตชนม 

 ๒๙๒๔ พันจาอากาศเอก  นฤพนธ  บริบูรณ 

 ๒๙๒๕ พันจาอากาศเอก  นฤพนธ  พิกุลหอม 

 ๒๙๒๖ พันจาอากาศเอก  นฤพนธ  แสงหิรัญ 



 หนา   ๑๑๙ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๙๒๗ พันจาอากาศเอก  นลธวัช 

  ทิพยปญญา 

 ๒๙๒๘ พันจาอากาศเอก  นลิตร  บุญศิริ 

 ๒๙๒๙ พันจาอากาศเอก  นวน  รุงรือง 

 ๒๙๓๐ พันจาอากาศเอก  นวนนท  บัวบาน 

 ๒๙๓๑ พันจาอากาศเอก  นวพล  ขาวสง 

 ๒๙๓๒ พันจาอากาศเอก  นวพล  นกแกว 

 ๒๙๓๓ พันจาอากาศเอก  นวพล  ปาทองเย็น 

 ๒๙๓๔ พันจาอากาศเอก  นวพล  ฟกทอง 

 ๒๙๓๕ พันจาอากาศเอก  นวพล  หนูดํา 

 ๒๙๓๖ พันจาอากาศเอก  นวรัตน 

  สุวรรณาศรัย 

 ๒๙๓๗ พันจาอากาศเอก  นวุฒิ  ชอฟา 

 ๒๙๓๘ พันจาอากาศเอก  นอม  สรอยพลอย 

 ๒๙๓๙ พันจาอากาศเอก  นอย  แกวกล่ํา 

 ๒๙๔๐ พันจาอากาศเอก  นอย  พานแกว 

 ๒๙๔๑ พันจาอากาศเอก  นอย  อินสลุง 

 ๒๙๔๒ พันจาอากาศเอก  นักรบ 

  กวนไวยบุตร 

 ๒๙๔๓ พันจาอากาศเอก  นัครินทร  พบหิรัญ 

 ๒๙๔๔ พันจาอากาศเอก  นัฐฉัตร  วันมี 

 ๒๙๔๕ พันจาอากาศเอก  นัฐติกร  จันทรตะ 

 ๒๙๔๖ พันจาอากาศเอก  นัฐธี  แกวระยา 

 ๒๙๔๗ พันจาอากาศเอก  นัฐพนธ  กิจภูษา 

 ๒๙๔๘ พันจาอากาศเอก  นัฐพล  กองกลา 

 ๒๙๔๙ พันจาอากาศเอก  นัฐวี  รักษามั่น 

 ๒๙๕๐ พันจาอากาศเอก  นัฐวุฒิ  ขันติวงษ 

 ๒๙๕๑ พันจาอากาศเอก  นัฐวุฒิ  ชะนะสิน 

 ๒๙๕๒ พันจาอากาศเอก  นัฐวุฒิ  ผันผล 

 ๒๙๕๓ พันจาอากาศเอก  นัฐวุฒิ  พรอมวงศ 

 ๒๙๕๔ พันจาอากาศเอก  นัด  พัดทอง 

 ๒๙๕๕ พันจาอากาศเอก  นัตถา  อินทะจักร 

 ๒๙๕๖ พันจาอากาศเอก  นัทธนาถ  เพงพินิจ 

 ๒๙๕๗ พันจาอากาศเอก  นัทธี  พิมพศรี 

 ๒๙๕๘ พันจาอากาศเอก  นันทไชย 

  เชียงนิยม 

 ๒๙๕๙ พันจาอากาศเอก  นันทนาถ 

  กองตาพันธุ 

 ๒๙๖๐ พันจาอากาศเอก  นันทพงศ 

  จงจัดกลาง 

 ๒๙๖๑ พันจาอากาศเอก  นันทพงศ 

  ชัยศิริพงศ 

 ๒๙๖๒ พันจาอากาศเอก  นันทวัฒน 

  ก่ิงวิสิทธิ์ 

 ๒๙๖๓ พันจาอากาศเอก  นันทวัฒน  ขาวนุน 

 ๒๙๖๔ พันจาอากาศเอก  นันทวัฒน 

  ปลื้มพันธ 

 ๒๙๖๕ พันจาอากาศเอก  นันทวุธ  ชาติชาลี 

 ๒๙๖๖ พันจาอากาศเอก  นันทศักด์ิ 

  บุญพลอยสมบัติ 

 ๒๙๖๗ พันจาอากาศเอก  นันธิพัฒน 

  วงศขันติกุล 



 หนา   ๑๒๐ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๙๖๘ พันจาอากาศเอก  นัส  โหรวิชิต 

 ๒๙๖๙ พันจาอากาศเอก  นัสเซอร  เหล็มสา 

 ๒๙๗๐ พันจาอากาศเอก  นัสที  พิมพทนต 

 ๒๙๗๑ พันจาอากาศเอก  นาคิน  หนูมานอย 

 ๒๙๗๒ พันจาอากาศเอก  นาคินทร 

  สนธิวัฒน 

 ๒๙๗๓ พันจาอากาศเอก  นาท  มีธัญญากร 

 ๒๙๗๔ พันจาอากาศเอก  นารายณ  ผินใหม 

 ๒๙๗๕ พันจาอากาศเอก  นาวา  สีหานาม 

 ๒๙๗๖ พันจาอากาศเอก  นาวิน  ทองคุม 

 ๒๙๗๗ พันจาอากาศเอก  นาวิน 

  ไทยบัณฑิตย 

 ๒๙๗๘ พันจาอากาศเอก  นาวิน  ศรีสวัสด์ิ 

 ๒๙๗๙ พันจาอากาศเอก  นาวี  แกวสกุล 

 ๒๙๘๐ พันจาอากาศเอก  นาวี  จารัญ 

 ๒๙๘๑ พันจาอากาศเอก  นําโชค  สีเขียว 

 ๒๙๘๒ พันจาอากาศเอก  นําพล  แดงถาวร 

 ๒๙๘๓ พันจาอากาศเอก  นําพล 

  ตามประทีป 

 ๒๙๘๔ พันจาอากาศเอก  นําพล  แยมธีรยุทธ 

 ๒๙๘๕ พันจาอากาศเอก  นําพล  วิบูลเจริญ 

 ๒๙๘๖ พันจาอากาศเอก  นิกร  กุหลาบอ่ํา 

 ๒๙๘๗ พันจาอากาศเอก  นิกร  นิชกรรม 

 ๒๙๘๘ พันจาอากาศเอก  นิกร  ย้ิมสิงห 

 ๒๙๘๙ พันจาอากาศเอก  นิกร 

  วงศรัตนวิจิตต 

 ๒๙๙๐ พันจาอากาศเอก  นิกร  ศิริ 

 ๒๙๙๑ พันจาอากาศเอก  นิกร  สวนเสริม 

 ๒๙๙๒ พันจาอากาศเอก  นิกร  หงษลอย 

 ๒๙๙๓ พันจาอากาศเอก  นิกรณ  สิทธิบุน 

 ๒๙๙๔ พันจาอากาศเอก  นิกรม  เที่ยงจิตร 

 ๒๙๙๕ พันจาอากาศเอก  นิกสัน  มะโนวงค 

 ๒๙๙๖ พันจาอากาศเอก  นิกูล  กระจางฤกษ 

 ๒๙๙๗ พันจาอากาศเอก  นิคม  เกรียมไธสง 

 ๒๙๙๘ พันจาอากาศเอก  นิคม  โกปาก 

 ๒๙๙๙ พันจาอากาศเอก  นิคม  เขียวนุย 

 ๓๐๐๐ พันจาอากาศเอก  นิคม  ทองแท 

 ๓๐๐๑ พันจาอากาศเอก  นิคม  ทิพพรหม 

 ๓๐๐๒ พันจาอากาศเอก  นิคม  บัวผัน 

 ๓๐๐๓ พันจาอากาศเอก  นิคม 

  พงษประเสริฐ 

 ๓๐๐๔ พันจาอากาศเอก  นิคม  พันธศรี 

 ๓๐๐๕ พันจาอากาศเอก  นิคม  พึ่งกุศล 

 ๓๐๐๖ พันจาอากาศเอก  นิคม  ยะคะเสม 

 ๓๐๐๗ พันจาอากาศเอก  นิคม  รุงสวัสด์ิ 

 ๓๐๐๘ พันจาอากาศเอก  นิคม  สีสอง 

 ๓๐๐๙ พันจาอากาศเอก  นิคม  สุขสมบูรณ 

 ๓๐๑๐ พันจาอากาศเอก  นิคม 

  หวยหงษทอง 

 ๓๐๑๑ พันจาอากาศเอก  นิคม  อรรถจินดา 

 ๓๐๑๒ พันจาอากาศเอก  นิคม  อําผอง 

 ๓๐๑๓ พันจาอากาศเอก  นิคม  อิ่นแกว 



 หนา   ๑๒๑ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๐๑๔ พันจาอากาศเอก  นิจธิ  มอบกระโทก 

 ๓๐๑๕ พันจาอากาศเอก  นิติ  ศิริมงคล 

 ๓๐๑๖ พันจาอากาศเอก  นิติกร 

  ปอมสุวรรณ 

 ๓๐๑๗ พันจาอากาศเอก  นิติกร  อักษรนิติ 

 ๓๐๑๘ พันจาอากาศเอก  นิติเทพ  ศรีโรจน 

 ๓๐๑๙ พันจาอากาศเอก  นิติพล  ชุมดี 

 ๓๐๒๐ พันจาอากาศเอก  นิติศักด์ิ  สุวงศ 

 ๓๐๒๑ พันจาอากาศเอก  นิติศาสตร 

  ทองปรอน 

 ๓๐๒๒ พันจาอากาศเอก  นิทัศน 

  จันทรประสาท 

 ๓๐๒๓ พันจาอากาศเอก  นิทัศน 

  เทียมสุวรรณ 

 ๓๐๒๔ พันจาอากาศเอก  นิทัศน 

  สุวรรณโรจน 

 ๓๐๒๕ พันจาอากาศเอก  นิธิพจน  ปานศิลา 

 ๓๐๒๖ พันจาอากาศเอก  นิธิพัฒน 

  ขาวปากชอง 

 ๓๐๒๗ พันจาอากาศเอก  นิพนธ 

  จุฑาธิปไตยวงษ 

 ๓๐๒๘ พันจาอากาศเอก  นิพนธ  ฉันทแตง 

 ๓๐๒๙ พันจาอากาศเอก  นิพนธ  ดวงเพชร 

 ๓๐๓๐ พันจาอากาศเอก  นิพนธ  ดาราฉาย 

 ๓๐๓๑ พันจาอากาศเอก  นิพนธ  เต็มเปยม 

 ๓๐๓๒ พันจาอากาศเอก  นิพนธ  ถุนพุฒดม 

 ๓๐๓๓ พันจาอากาศเอก  นิพนธ 

  ทองประไพ 

 ๓๐๓๔ พันจาอากาศเอก  นิพนธ  นนทวงษ 

 ๓๐๓๕ พันจาอากาศเอก  นิพนธ  นอยต้ัง 

 ๓๐๓๖ พันจาอากาศเอก  นิพนธ  นิลเขตร 

 ๓๐๓๗ พันจาอากาศเอก  นิพนธ  บุญเสริม 

 ๓๐๓๘ พันจาอากาศเอก  นิพนธ 

  เบี้ยวทุงนอย 

 ๓๐๓๙ พันจาอากาศเอก  นิพนธ  ปานโชติ 

 ๓๐๔๐ พันจาอากาศเอก  นิพนธ  พลหิรัญ 

 ๓๐๔๑ พันจาอากาศเอก  นิพนธ  พันธอุน 

 ๓๐๔๒ พันจาอากาศเอก  นิพนธ  พูลสวัสด์ิ 

 ๓๐๔๓ พันจาอากาศเอก  นิพนธ  โพชนิกร 

 ๓๐๔๔ พันจาอากาศเอก  นิพนธ 

  มะจรินแพง 

 ๓๐๔๕ พันจาอากาศเอก  นิพนธ  แยมเกษ 

 ๓๐๔๖ พันจาอากาศเอก  นิพนธ  รอดศรี 

 ๓๐๔๗ พันจาอากาศเอก  นิพนธ  วงศปุน 

 ๓๐๔๘ พันจาอากาศเอก  นิพนธ  ศรีพุทธา 

 ๓๐๔๙ พันจาอากาศเอก  นิพนธ  ศรีภิรมย 

 ๓๐๕๐ พันจาอากาศเอก  นิพนธ  ศรีเสง่ียม 

 ๓๐๕๑ พันจาอากาศเอก  นิพนธ 

  ศรีอนันตคม 

 ๓๐๕๒ พันจาอากาศเอก  นิพนธ 

  สะอาดเอี่ยม 

 ๓๐๕๓ พันจาอากาศเอก  นิพนธ  สุริวงษ 



 หนา   ๑๒๒ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๐๕๔ พันจาอากาศเอก  นิพนธ 

  เสมือนโพธิ์ 

 ๓๐๕๕ พันจาอากาศเอก  นิพนธ 

  แหลมฉลาด 

 ๓๐๕๖ พันจาอากาศเอก  นิพนธ  อรุณรัตน 

 ๓๐๕๗ พันจาอากาศเอก  นิพล  พิลึก 

 ๓๐๕๘ พันจาอากาศเอก  นิพล  ศิริพันธุ 

 ๓๐๕๙ พันจาอากาศเอก  นิพวาร  บัวเขียว 

 ๓๐๖๐ พันจาอากาศเอก  นิพัฒน  สุวรรณศรี 

 ๓๐๖๑ พันจาอากาศเอก  นิพัทธ  นาคพวง 

 ๓๐๖๒ พันจาอากาศเอก  นิพัทธ  สุระกําแหง 

 ๓๐๖๓ พันจาอากาศเอก  นิพันธ  จงหมั่น 

 ๓๐๖๔ พันจาอากาศเอก  นิพันธ  นาคพวง 

 ๓๐๖๕ พันจาอากาศเอก  นิมนต  บุญสกุล 

 ๓๐๖๖ พันจาอากาศเอก  นิมิต  มณีทาโพธิ์ 

 ๓๐๖๗ พันจาอากาศเอก  นิมิต  อวมจินดา 

 ๓๐๖๘ พันจาอากาศเอก  นิมิตร  คชาวงศ 

 ๓๐๖๙ พันจาอากาศเอก  นิมิตร  ชาญนอก 

 ๓๐๗๐ พันจาอากาศเอก  นิมิตร  ประวิงวงศ 

 ๓๐๗๑ พันจาอากาศเอก  นิมิตร  พันธุอําพัน 

 ๓๐๗๒ พันจาอากาศเอก  นิมิตรชัย  สกุลงาม 

 ๓๐๗๓ พันจาอากาศเอก  นิยม  จันทรเดช 

 ๓๐๗๔ พันจาอากาศเอก  นิยม  เชื้อไทย 

 ๓๐๗๕ พันจาอากาศเอก  นิยม  ไชยสงเมือง 

 ๓๐๗๖ พันจาอากาศเอก  นิยม  พงศสุวรรณ 

 ๓๐๗๗ พันจาอากาศเอก  นิยม  ศรีบวรพร 

 ๓๐๗๘ พันจาอากาศเอก  นิรัญ  ขําประสาท 

 ๓๐๗๙ พันจาอากาศเอก  นิรัญ  ยาเขียว 

 ๓๐๘๐ พันจาอากาศเอก  นิรัติศัย  แกนอาสา 

 ๓๐๘๑ พันจาอากาศเอก  นิรัน  กองสา 

 ๓๐๘๒ พันจาอากาศเอก  นิรันดร  กมลกลาง 

 ๓๐๘๓ พันจาอากาศเอก  นิรันดร 

  เขียวสอาด 

 ๓๐๘๔ พันจาอากาศเอก  นิรันดร  คําตุวงษ 

 ๓๐๘๕ พันจาอากาศเอก  นิรันดร  คําวัตร 

 ๓๐๘๖ พันจาอากาศเอก  นิรันดร  เจริญสุข 

 ๓๐๘๗ พันจาอากาศเอก  นิรันดร  เฉลิมลา 

 ๓๐๘๘ พันจาอากาศเอก  นิรันดร  ชมโลก 

 ๓๐๘๙ พันจาอากาศเอก  นิรันดร  ชูตินันท 

 ๓๐๙๐ พันจาอากาศเอก  นิรันดร  ถ่ินสถาน 

 ๓๐๙๑ พันจาอากาศเอก  นิรันดร  บัวเทศ 

 ๓๐๙๒ พันจาอากาศเอก  นิรันดร  บุญฤทธิ์ 

 ๓๐๙๓ พันจาอากาศเอก  นิรันดร  บุญลึก 

 ๓๐๙๔ พันจาอากาศเอก  นิรันดร 

  เพ็ญจันทร 

 ๓๐๙๕ พันจาอากาศเอก  นิรันดร  โพธิ์กลิ่น 

 ๓๐๙๖ พันจาอากาศเอก  นิรันดร  ลอถาวร 

 ๓๐๙๗ พันจาอากาศเอก  นิรันดร  ศรแกว 

 ๓๐๙๘ พันจาอากาศเอก  นิรันดร  ศรีอินทร 

 ๓๐๙๙ พันจาอากาศเอก  นิรันดร  หนูทอง 

 ๓๑๐๐ พันจาอากาศเอก  นิรันตร  ภูฆัง 

 ๓๑๐๑ พันจาอากาศเอก  นิราช  พยุง 



 หนา   ๑๒๓ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๑๐๒ พันจาอากาศเอก  นิราช  มาสา 

 ๓๑๐๓ พันจาอากาศเอก  นิรุจน  เอนกศิลป 

 ๓๑๐๔ พันจาอากาศเอก  นิรุต  พัดยนต 

 ๓๑๐๕ พันจาอากาศเอก  นิรุต  โมรัษเฐียร 

 ๓๑๐๖ พันจาอากาศเอก  นิรุต  วิมลมุข 

 ๓๑๐๗ พันจาอากาศเอก  นิรุตต์ิ  ดินมวง 

 ๓๑๐๘ พันจาอากาศเอก  นิรุตต์ิ  ออนระยับ 

 ๓๑๐๙ พันจาอากาศเอก  นิรุตร  ประทุมมา 

 ๓๑๑๐ พันจาอากาศเอก  นิโรจน  ภูมี 

 ๓๑๑๑ พันจาอากาศเอก  นิวัฒ  เอี่ยวตระกูล 

 ๓๑๑๒ พันจาอากาศเอก  นิวัฒน  มวงงาม 

 ๓๑๑๓ พันจาอากาศเอก  นิวัฒน  วงษทอง 

 ๓๑๑๔ พันจาอากาศเอก  นิวัฒน 

  สรอยพลอย 

 ๓๑๑๕ พันจาอากาศเอก  นิวัต  ภิรมยศรี 

 ๓๑๑๖ พันจาอากาศเอก  นิวัตต์ิ  สุภาพร 

 ๓๑๑๗ พันจาอากาศเอก  นิวัตร  เชยชมวงษ 

 ๓๑๑๘ พันจาอากาศเอก  นิวัตร  ปอมเกิด 

 ๓๑๑๙ พันจาอากาศเอก  นิวัตร  สินธุโคตร 

 ๓๑๒๐ พันจาอากาศเอก  นิวัติ  พงษประยูร 

 ๓๑๒๑ พันจาอากาศเอก  นิวัติ  พันธไชย 

 ๓๑๒๒ พันจาอากาศเอก  นิเวศ  ทัสสะ 

 ๓๑๒๓ พันจาอากาศเอก  นิเวศน  โพธิพฤกษ 

 ๓๑๒๔ พันจาอากาศเอก  นิเวศน  ภูพา 

 ๓๑๒๕ พันจาอากาศเอก  นิเวศน  สินธุโคตร 

 ๓๑๒๖ พันจาอากาศเอก  นิเวศน  แสวงดี 

 ๓๑๒๗ พันจาอากาศเอก  นิสสัย  กิจควร 

 ๓๑๒๘ พันจาอากาศเอก  นิสัย  มหันต 

 ๓๑๒๙ พันจาอากาศเอก  นิสิต  มณีศรี 

 ๓๑๓๐ พันจาอากาศเอก  นิสิต  วัฒนารมย 

 ๓๑๓๑ พันจาอากาศเอก  นุกูล 

  กลิ่นนาคธนกร 

 ๓๑๓๒ พันจาอากาศเอก  นุกูล  คงผอม 

 ๓๑๓๓ พันจาอากาศเอก  นุกูล  คุมสิน 

 ๓๑๓๔ พันจาอากาศเอก  นุกูล  จิตระโภชร 

 ๓๑๓๕ พันจาอากาศเอก  นุกูล  บัวแกว 

 ๓๑๓๖ พันจาอากาศเอก  นุกูล  ปลั่งกลาง 

 ๓๑๓๗ พันจาอากาศเอก  นุกูล  ภูย้ิม 

 ๓๑๓๘ พันจาอากาศเอก  นุกูล  สงแกว 

 ๓๑๓๙ พันจาอากาศเอก  นุกูล  อนุโชติ 

 ๓๑๔๐ พันจาอากาศเอก  เนตรศักด์ิ 

  ย้ิมละมัย 

 ๓๑๔๑ พันจาอากาศเอก  เนติยะ  สาระกุล 

 ๓๑๔๒ พันจาอากาศเอก  เนรมิตร  กัลปนก 

 ๓๑๔๓ พันจาอากาศเอก  เนาวรัตน 

  เอี่ยมจอย 

 ๓๑๔๔ พันจาอากาศเอก  บงกช 

  แขวงเมืองณรงค 

 ๓๑๔๕ พันจาอากาศเอก  บงกช  บัวกลิ่น 

 ๓๑๔๖ พันจาอากาศเอก  บงการ  วิจารณ 

 ๓๑๔๗ พันจาอากาศเอก  บดินทร 

  กรอบสูงเนิน 



 หนา   ๑๒๔ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๑๔๘ พันจาอากาศเอก  บดินทร  ก้ันเกตุ 

 ๓๑๔๙ พันจาอากาศเอก  บดินทร  ปญจบุตร 

 ๓๑๕๐ พันจาอากาศเอก  บดินทร  แสนชมภู 

 ๓๑๕๑ พันจาอากาศเอก  บดินทรศักด์ิ 

  เพ็งแข 

 ๓๑๕๒ พันจาอากาศเอก  บพิตร  ชูจิต 

 ๓๑๕๓ พันจาอากาศเอก  บรรจง  กันชู 

 ๓๑๕๔ พันจาอากาศเอก  บรรจง  แกวคํา 

 ๓๑๕๕ พันจาอากาศเอก  บรรจง  จันทรดํา 

 ๓๑๕๖ พันจาอากาศเอก  บรรจง  นอยหรุน 

 ๓๑๕๗ พันจาอากาศเอก  บรรจง  นุชอยู 

 ๓๑๕๘ พันจาอากาศเอก  บรรจง 

  พุฒประทุม 

 ๓๑๕๙ พันจาอากาศเอก  บรรจง  พูลสวัสด์ิ 

 ๓๑๖๐ พันจาอากาศเอก  บรรจง  มูลจุล 

 ๓๑๖๑ พันจาอากาศเอก  บรรจง  มูลมาก 

 ๓๑๖๒ พันจาอากาศเอก  บรรจง  ฤทธิธรรม 

 ๓๑๖๓ พันจาอากาศเอก  บรรจง  สมเพ็ชร 

 ๓๑๖๔ พันจาอากาศเอก  บรรจง  สีเสม 

 ๓๑๖๕ พันจาอากาศเอก  บรรจง  อยูในวงศ 

 ๓๑๖๖ พันจาอากาศเอก  บรรจง  อินทรขาว 

 ๓๑๖๗ พันจาอากาศเอก  บรรจง  โอภาส 

 ๓๑๖๘ พันจาอากาศเอก  บรรจบ  เรืองสา 

 ๓๑๖๙ พันจาอากาศเอก  บรรจบ  อะมะวงษ 

 ๓๑๗๐ พันจาอากาศเอก  บรรเจิด 

  กลั่นเรืองแสง 

 ๓๑๗๑ พันจาอากาศเอก  บรรเจิด  ไชยคํา 

 ๓๑๗๒ พันจาอากาศเอก  บรรเจิด 

  ดํารงคสุวัฒน 

 ๓๑๗๓ พันจาอากาศเอก  บรรเจิด  ตลับมุข 

 ๓๑๗๔ พันจาอากาศเอก  บรรเจิด  ปานยงค 

 ๓๑๗๕ พันจาอากาศเอก  บรรเจิด  พูลพันธ 

 ๓๑๗๖ พันจาอากาศเอก  บรรเจิด  เลื่อมแสง 

 ๓๑๗๗ พันจาอากาศเอก  บรรเจิด 

  วิหคหาญ 

 ๓๑๗๘ พันจาอากาศเอก  บรรเจิด  ศิริรังษี 

 ๓๑๗๙ พันจาอากาศเอก  บรรเจิด  สุวรรณดี 

 ๓๑๘๐ พันจาอากาศเอก  บรรเจิด 

  เหลาเทียนไชย 

 ๓๑๘๑ พันจาอากาศเอก  บรรเจิด  อองเอิบ 

 ๓๑๘๒ พันจาอากาศเอก  บรรเจิด 

  เอี่ยมประดิษฐ 

 ๓๑๘๓ พันจาอากาศเอก  บรรชัย  มูลอาย 

 ๓๑๘๔ พันจาอากาศเอก  บรรดาศักด์ิ 

  กุละนาม 

 ๓๑๘๕ พันจาอากาศเอก  บรรดาศักด์ิ 

  มีชํานาญ 

 ๓๑๘๖ พันจาอากาศเอก  บรรดิษฐ  แพงดี 

 ๓๑๘๗ พันจาอากาศเอก  บรรเทา  ใจปนตา 

 ๓๑๘๘ พันจาอากาศเอก  บรรเทิง  คําบุตร 

 ๓๑๘๙ พันจาอากาศเอก  บรรเทิง 

  ปลอดโปรง 



 หนา   ๑๒๕ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๑๙๐ พันจาอากาศเอก  บรรเทิด 

  ไชยรินทร 

 ๓๑๙๑ พันจาอากาศเอก  บรรพต  กิตติกูล 

 ๓๑๙๒ พันจาอากาศเอก  บรรพต  แกวหาญ 

 ๓๑๙๓ พันจาอากาศเอก  บรรพต  เต็มเปยม 

 ๓๑๙๔ พันจาอากาศเอก  บรรพต 

  นาคสัมฤทธิ์ 

 ๓๑๙๕ พันจาอากาศเอก  บรรพต  เพ็ชรดี 

 ๓๑๙๖ พันจาอากาศเอก  บรรพต  รุงสวาง 

 ๓๑๙๗ พันจาอากาศเอก  บรรพต 

  สมประสงค 

 ๓๑๙๘ พันจาอากาศเอก  บรรพต 

  สําแดงปริญญา 

 ๓๑๙๙ พันจาอากาศเอก  บรรพรต 

  อูวิเชียร 

 ๓๒๐๐ พันจาอากาศเอก  บรรยง 

  กลับกระโทก 

 ๓๒๐๑ พันจาอากาศเอก  บรรยง  ไชยกิจ 

 ๓๒๐๒ พันจาอากาศเอก  บรรลัง  แสนสุด 

 ๓๒๐๓ พันจาอากาศเอก  บรรลือ  จรรยาศรี 

 ๓๒๐๔ พันจาอากาศเอก  บรรลือ 

  สุรสีหนาท 

 ๓๒๐๕ พันจาอากาศเอก  บรรลือศักด์ิ 

  นันทะเส 

 ๓๒๐๖ พันจาอากาศเอก  บรรเลง 

  ครองสุวรรณ 

 ๓๒๐๗ พันจาอากาศเอก  บรรหยัด 

  พุทธรักษา 

 ๓๒๐๘ พันจาอากาศเอก  บรรหาร 

  ปรัชญากร 

 ๓๒๐๙ พันจาอากาศเอก  บริสุทธิ์  ฉางตา 

 ๓๒๑๐ พันจาอากาศเอก  บวร  แขงขัน 

 ๓๒๑๑ พันจาอากาศเอก  บวร  จันทรมณี 

 ๓๒๑๒ พันจาอากาศเอก  บวร  เทียมกลาง 

 ๓๒๑๓ พันจาอากาศเอก  บวร  บุญสุทธิ์ 

 ๓๒๑๔ พันจาอากาศเอก  บวร  อิ่มในศีล 

 ๓๒๑๕ พันจาอากาศเอก  บวรรัตน  พวงศิลป 

 ๓๒๑๖ พันจาอากาศเอก  บังเอิญ 

  เกษมสวัสด์ิ 

 ๓๒๑๗ พันจาอากาศเอก  บัญชา 

  โกวิทพัฒนา 

 ๓๒๑๘ พันจาอากาศเอก  บัญชา  คลายคลึง 

 ๓๒๑๙ พันจาอากาศเอก  บัญชา  จุโฬทก 

 ๓๒๒๐ พันจาอากาศเอก  บัญชา 

  ฉัตรอภิวันท 

 ๓๒๒๑ พันจาอากาศเอก  บัญชา  ชะเอมเทศ 

 ๓๒๒๒ พันจาอากาศเอก  บัญชา  ทองคํา 

 ๓๒๒๓ พันจาอากาศเอก  บัญชา  นามสงา 

 ๓๒๒๔ พันจาอากาศเอก  บัญชา  บายเที่ยง 

 ๓๒๒๕ พันจาอากาศเอก  บัญชา  ปานธูป 

 ๓๒๒๖ พันจาอากาศเอก  บัญชา  พลชํานิ 

 ๓๒๒๗ พันจาอากาศเอก  บัญชา  เพ็ชรรักษ 



 หนา   ๑๒๖ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๒๒๘ พันจาอากาศเอก  บัญชา  เพชรสีมวง 

 ๓๒๒๙ พันจาอากาศเอก  บัญชา  มูลบรรจง 

 ๓๒๓๐ พันจาอากาศเอก  บัญชา  เมนแยม 

 ๓๒๓๑ พันจาอากาศเอก  บัญชา  รัตนดี 

 ๓๒๓๒ พันจาอากาศเอก  บัญชา  วิมลพันธุ 

 ๓๒๓๓ พันจาอากาศเอก  บัญชา  ศรีสวน 

 ๓๒๓๔ พันจาอากาศเอก  บัญชา  ศิริรัตน 

 ๓๒๓๕ พันจาอากาศเอก  บัญชา  สมบูรณ 

 ๓๒๓๖ พันจาอากาศเอก  บัญชา  สอนรํ่า 

 ๓๒๓๗ พันจาอากาศเอก  บัญญัติ 

  จันทรศรีมาก 

 ๓๒๓๘ พันจาอากาศเอก  บัญดิษฐ  ชัชวงษ 

 ๓๒๓๙ พันจาอากาศเอก  บัณฑิต  แกมแกว 

 ๓๒๔๐ พันจาอากาศเอก  บัณฑิต  คณะธรรม 

 ๓๒๔๑ พันจาอากาศเอก  บัณฑิต 

  ชิตตรงธรรม 

 ๓๒๔๒ พันจาอากาศเอก  บัณฑิต  บัวสุวรรณ 

 ๓๒๔๓ พันจาอากาศเอก  บัณฑิต  บุญอนันต 

 ๓๒๔๔ พันจาอากาศเอก  บัณฑิต  ปนแกว 

 ๓๒๔๕ พันจาอากาศเอก  บัณฑิต  พวงแกว 

 ๓๒๔๖ พันจาอากาศเอก  บัณฑิต  พันธง้ิว 

 ๓๒๔๗ พันจาอากาศเอก  บัณฑิต  เพิ่มพูล 

 ๓๒๔๘ พันจาอากาศเอก  บัณฑิต  ใยสวาง 

 ๓๒๔๙ พันจาอากาศเอก  บัณฑิต  ไวยวุฒิ 

 ๓๒๕๐ พันจาอากาศเอก  บัณฑิต 

  ศรีนิลพันธุ 

 ๓๒๕๑ พันจาอากาศเอก  บัณฑิต  สองสวาง 

 ๓๒๕๒ พันจาอากาศเอก  บัณฑิตย 

  แปมกลาง 

 ๓๒๕๓ พันจาอากาศเอก  บัณฑิตย 

  พื้นหินลาด 

 ๓๒๕๔ พันจาอากาศเอก  บัณฑิตย  วรศิริ 

 ๓๒๕๕ พันจาอากาศเอก  บัณฑูร  สิงหพงษ 

 ๓๒๕๖ พันจาอากาศเอก  บัณดิษฐ 

  เจริญศักด์ิ 

 ๓๒๕๗ พันจาอากาศเอก  บัลลังก  อินทะวงศ 

 ๓๒๕๘ พันจาอากาศเอก  บัว  ธาระหาญ 

 ๓๒๕๙ พันจาอากาศเอก  บําเพ็ญ 

  ปจจุสนันท 

 ๓๒๖๐ พันจาอากาศเอก  บําเพ็ญ 

  เอกสินธุเสริม 

 ๓๒๖๑ พันจาอากาศเอก  บํารุง  ขนิษฐา 

 ๓๒๖๒ พันจาอากาศเอก  บํารุง  คําออน 

 ๓๒๖๓ พันจาอากาศเอก  บํารุง  งามขํา 

 ๓๒๖๔ พันจาอากาศเอก  บํารุง 

  จันทรราษฎร 

 ๓๒๖๕ พันจาอากาศเอก  บํารุง  ชูแกว 

 ๓๒๖๖ พันจาอากาศเอก  บํารุง  นวมมะสิงห 

 ๓๒๖๗ พันจาอากาศเอก  บํารุง  นิ่มแกว 

 ๓๒๖๘ พันจาอากาศเอก  บํารุง  บุญเพ็ง 

 ๓๒๖๙ พันจาอากาศเอก  บํารุง  พูลสวัสด์ิ 

 ๓๒๗๐ พันจาอากาศเอก  บํารุง  รอดมาดี 



 หนา   ๑๒๗ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๒๗๑ พันจาอากาศเอก  บํารุง  วงษบัญฑิตย 

 ๓๒๗๒ พันจาอากาศเอก  บํารุง  ศรีภิรมย 

 ๓๒๗๓ พันจาอากาศเอก  บํารุง  สุขอุดม 

 ๓๒๗๔ พันจาอากาศเอก  บํารุงชาติ 

  พูลพิทักษธรรม 

 ๓๒๗๕ พันจาอากาศเอก  บุญกวาง 

  แยบภายคํา 

 ๓๒๗๖ พันจาอากาศเอก  บุญเกิด  กิจสงวน 

 ๓๒๗๗ พันจาอากาศเอก  บุญเกิด  ศิริโภคา 

 ๓๒๗๘ พันจาอากาศเอก  บุญเกื้อ 

  แกวสาหราย 

 ๓๒๗๙ พันจาอากาศเอก  บุญเกื้อ  จักรเพ็ชร 

 ๓๒๘๐ พันจาอากาศเอก  บุญเกื้อ 

  ออนสมจิตร 

 ๓๒๘๑ พันจาอากาศเอก  บุญคุม  พัชราภา 

 ๓๒๘๒ พันจาอากาศเอก  บุญเจริญ  คํารัตน 

 ๓๒๘๓ พันจาอากาศเอก  บุญเจียม 

  แทนนอก 

 ๓๒๘๔ พันจาอากาศเอก  บุญฉัน  สังขทอง 

 ๓๒๘๕ พันจาอากาศเอก  บุญชวง 

  จันทรหางหวา 

 ๓๒๘๖ พันจาอากาศเอก  บุญชวย 

  กาญจนพิบูลย 

 ๓๒๘๗ พันจาอากาศเอก  บุญชวย  เงินมา 

 ๓๒๘๘ พันจาอากาศเอก  บุญชวย  จันพวง 

 ๓๒๘๙ พันจาอากาศเอก  บุญชวย  ชัยมงคล 

 ๓๒๙๐ พันจาอากาศเอก  บุญชวย  นาทอง 

 ๓๒๙๑ พันจาอากาศเอก  บุญชวย  น้ําทรัพย 

 ๓๒๙๒ พันจาอากาศเอก  บุญชวย 

  พลอยฉิมพลี 

 ๓๒๙๓ พันจาอากาศเอก  บุญชวย  ยอดภักดี 

 ๓๒๙๔ พันจาอากาศเอก  บุญชวย  ศรีมันตะ 

 ๓๒๙๕ พันจาอากาศเอก  บุญชวย  สุกิน 

 ๓๒๙๖ พันจาอากาศเอก  บุญชวย  สุมลฑา 

 ๓๒๙๗ พันจาอากาศเอก  บุญชัย  ทิออน 

 ๓๒๙๘ พันจาอากาศเอก  บุญชัย  มณีโชติ 

 ๓๒๙๙ พันจาอากาศเอก  บุญชัย  วงคภักดี 

 ๓๓๐๐ พันจาอากาศเอก  บุญชื่น  บุญโย 

 ๓๓๐๑ พันจาอากาศเอก  บุญชู  เครือครุฑ 

 ๓๓๐๒ พันจาอากาศเอก  บุญชู  จันทรพับ 

 ๓๓๐๓ พันจาอากาศเอก  บุญชู  เชื้อผูดี 

 ๓๓๐๔ พันจาอากาศเอก  บุญชู  บุตรทา 

 ๓๓๐๕ พันจาอากาศเอก  บุญชู  เย็นสุข 

 ๓๓๐๖ พันจาอากาศเอก  บุญชู  ฤทธิ์ดี 

 ๓๓๐๗ พันจาอากาศเอก  บุญชู  สังขอิ่ม 

 ๓๓๐๘ พันจาอากาศเอก  บุญชู  ออมอด 

 ๓๓๐๙ พันจาอากาศเอก  บุญชู  อินเจริญ 

 ๓๓๑๐ พันจาอากาศเอก  บุญเชิญ  เร่ิมนอย 

 ๓๓๑๑ พันจาอากาศเอก  บุญเชิด  กฤษวงศ 

 ๓๓๑๒ พันจาอากาศเอก  บุญเชิด  คงพิทักษ 

 ๓๓๑๓ พันจาอากาศเอก  บุญเชิด  คาโค 

 ๓๓๑๔ พันจาอากาศเอก  บุญเชิด  คําวา 



 หนา   ๑๒๘ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๓๑๕ พันจาอากาศเอก  บุญเชิด  ทองรอด 

 ๓๓๑๖ พันจาอากาศเอก  บุญเชิด  ปกษี 

 ๓๓๑๗ พันจาอากาศเอก  บุญเชิด  แปจะโปะ 

 ๓๓๑๘ พันจาอากาศเอก  บุญโชติ  จันทรศรี 

 ๓๓๑๙ พันจาอากาศเอก  บุญญัง  ปทมดิษฐ 

 ๓๓๒๐ พันจาอากาศเอก  บุญญารัตน 

  ทรัพยมูล 

 ๓๓๒๑ พันจาอากาศเอก  บุญณรงค  กันทุกข 

 ๓๓๒๒ พันจาอากาศเอก  บุญณะ  มุขดารา 

 ๓๓๒๓ พันจาอากาศเอก  บุญถม  เทียงดีฤทธิ์ 

 ๓๓๒๔ พันจาอากาศเอก  บุญถิ่น  พิมล 

 ๓๓๒๕ พันจาอากาศเอก  บุญถิ่น 

  สืบมวงไทย 

 ๓๓๒๖ พันจาอากาศเอก  บุญถึง  บุญมามาก 

 ๓๓๒๗ พันจาอากาศเอก  บุญทรง  ลายนอก 

 ๓๓๒๘ พันจาอากาศเอก  บุญทรัพย 

  สังขสําราญ 

 ๓๓๒๙ พันจาอากาศเอก  บุญทวี  ดีประสิทธิ์ 

 ๓๓๓๐ พันจาอากาศเอก  บุญทัน 

  กองแดนไพร 

 ๓๓๓๑ พันจาอากาศเอก  บุญทัน  พรีพรม 

 ๓๓๓๒ พันจาอากาศเอก  บุญทัน  สมบานใจ 

 ๓๓๓๓ พันจาอากาศเอก  บุญทิ้ง 

  คงปลาดเปรื่อง 

 ๓๓๓๔ พันจาอากาศเอก  บุญแทน  คณฑา 

 ๓๓๓๕ พันจาอากาศเอก  บุญไทย  วสุริย 

 ๓๓๓๖ พันจาอากาศเอก  บุญธรรม  คลังเกตุ 

 ๓๓๓๗ พันจาอากาศเอก  บุญธรรม 

  เงินสูงเนิน 

 ๓๓๓๘ พันจาอากาศเอก  บุญธรรม  ทองกร 

 ๓๓๓๙ พันจาอากาศเอก  บุญธรรม 

  ศรีสุทธะ 

 ๓๓๔๐ พันจาอากาศเอก  บุญธรรม  หิตเพชร 

 ๓๓๔๑ พันจาอากาศเอก  บุญธรรม 

  อุดมอํานวย 

 ๓๓๔๒ พันจาอากาศเอก  บุญนาค  ทองเสน 

 ๓๓๔๓ พันจาอากาศเอก  บุญนํา  ขําเจิม 

 ๓๓๔๔ พันจาอากาศเอก  บุญนํา  อนันต 

 ๓๓๔๕ พันจาอากาศเอก  บุญเนือง  มั่นพรม 

 ๓๓๔๖ พันจาอากาศเอก  บุญประเสริฐ 

  ภูมิดิษฐ 

 ๓๓๔๗ พันจาอากาศเอก  บุญพรอม 

  จีนประชา 

 ๓๓๔๘ พันจาอากาศเอก  บุญเพ็ง  หงษา 

 ๓๓๔๙ พันจาอากาศเอก  บุญมา  ใจบุญ 

 ๓๓๕๐ พันจาอากาศเอก  บุญมา  รักษาภักดี 

 ๓๓๕๑ พันจาอากาศเอก  บุญมา  อุปรีพรอม 

 ๓๓๕๒ พันจาอากาศเอก  บุญมาก  เจียกใจ 

 ๓๓๕๓ พันจาอากาศเอก  บุญมาก  สุขพงษ 

 ๓๓๕๔ พันจาอากาศเอก  บุญมี  ปานนิล 

 ๓๓๕๕ พันจาอากาศเอก  บุญมี  เพ็ชรดี 

 ๓๓๕๖ พันจาอากาศเอก  บุญมี  ยุบไธสง 



 หนา   ๑๒๙ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๓๕๗ พันจาอากาศเอก  บุญมี  รัศมี 

 ๓๓๕๘ พันจาอากาศเอก  บุญมี  โลมสนธิ 

 ๓๓๕๙ พันจาอากาศเอก  บุญมี  สายสอาด 

 ๓๓๖๐ พันจาอากาศเอก  บุญมี  สิทธิ 

 ๓๓๖๑ พันจาอากาศเอก  บุญมี  อางทอง 

 ๓๓๖๒ พันจาอากาศเอก  บุญมี  อินตะราช 

 ๓๓๖๓ พันจาอากาศเอก  บุญยง  บุญสุทธิ์ 

 ๓๓๖๔ พันจาอากาศเอก  บุญยรัตน 

  ฤทธิโคตร 

 ๓๓๖๕ พันจาอากาศเอก  บุญยฤทธิ์  เกตุลาด 

 ๓๓๖๖ พันจาอากาศเอก  บุญยฤทธิ์ 

  บุญสรรค 

 ๓๓๖๗ พันจาอากาศเอก  บุญยัง  คําทา 

 ๓๓๖๘ พันจาอากาศเอก  บุญยัง  ตนเกษ 

 ๓๓๖๙ พันจาอากาศเอก  บุญยัง  มาลัยหวล 

 ๓๓๗๐ พันจาอากาศเอก  บุญยัง  ศรีเฟอง 

 ๓๓๗๑ พันจาอากาศเอก  บุญย่ิง  แคลวกลิ่น 

 ๓๓๗๒ พันจาอากาศเอก  บุญย่ิง  พงษธะนะ 

 ๓๓๗๓ พันจาอากาศเอก  บุญยืน  ชูชีวา 

 ๓๓๗๔ พันจาอากาศเอก  บุญยืน  ยูซพ 

 ๓๓๗๕ พันจาอากาศเอก  บุญรวม  นาคคลาย 

 ๓๓๗๖ พันจาอากาศเอก  บุญรวม  แววดี 

 ๓๓๗๗ พันจาอากาศเอก  บุญรอด  กลิ่นกลั่น 

 ๓๓๗๘ พันจาอากาศเอก  บุญรอด  เทียนคํา 

 ๓๓๗๙ พันจาอากาศเอก  บุญรักษา 

  จุยอางทอง 

 ๓๓๘๐ พันจาอากาศเอก  บุญรัตน 

  อภัยเสวตร 

 ๓๓๘๑ พันจาอากาศเอก  บุญรุง  เกลากลาง 

 ๓๓๘๒ พันจาอากาศเอก  บุญรุง  ลือชัย 

 ๓๓๘๓ พันจาอากาศเอก  บุญเรือง  ทองงาม 

 ๓๓๘๔ พันจาอากาศเอก  บุญเรือง  ปชชา 

 ๓๓๘๕ พันจาอากาศเอก  บุญเรือง 

  หวังบรรจงกจิ 

 ๓๓๘๖ พันจาอากาศเอก  บุญฤทธิ์  งามสงา 

 ๓๓๘๗ พันจาอากาศเอก  บุญฤทธิ์ 

  จันทรโพธิ์งาม 

 ๓๓๘๘ พันจาอากาศเอก  บุญฤทธิ์ 

  ปณฑะแพทย 

 ๓๓๘๙ พันจาอากาศเอก  บุญฤทธิ์ 

  พรรณประทุม 

 ๓๓๙๐ พันจาอากาศเอก  บุญฤทธิ์  พึ่งหลา 

 ๓๓๙๑ พันจาอากาศเอก  บุญฤทธิ์  มาลาศรี 

 ๓๓๙๒ พันจาอากาศเอก  บุญลือ  จิตรีสรรพ 

 ๓๓๙๓ พันจาอากาศเอก  บุญลือ 

  ประทุมสิทธ 

 ๓๓๙๔ พันจาอากาศเอก  บุญลือ  เพชรสุก 

 ๓๓๙๕ พันจาอากาศเอก  บุญลือ  สังขศิริ 

 ๓๓๙๖ พันจาอากาศเอก  บุญเลิศ  แกวทอง 

 ๓๓๙๗ พันจาอากาศเอก  บุญเลิศ  คอนเมือง 

 ๓๓๙๘ พันจาอากาศเอก  บุญเลิศ 

  จิตสกุลชัย 



 หนา   ๑๓๐ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๓๙๙ พันจาอากาศเอก  บุญเลิศ 

  เจริญอินทร 

 ๓๔๐๐ พันจาอากาศเอก  บุญเลิศ  ฉํ่าศิริ 

 ๓๔๐๑ พันจาอากาศเอก  บุญเลิศ  เฉลยพจน 

 ๓๔๐๒ พันจาอากาศเอก  บุญเลิศ  ชวนสกุล 

 ๓๔๐๓ พันจาอากาศเอก  บุญเลิศ  ชางขํา 

 ๓๔๐๔ พันจาอากาศเอก  บุญเลิศ  บุญมา 

 ๓๔๐๕ พันจาอากาศเอก  บุญเลิศ  พลพืช 

 ๓๔๐๖ พันจาอากาศเอก  บุญเลิศ  แพลอย 

 ๓๔๐๗ พันจาอากาศเอก  บุญเลิศ  ระหงษ 

 ๓๔๐๘ พันจาอากาศเอก  บุญเลิศ  ลวนกลาง 

 ๓๔๐๙ พันจาอากาศเอก  บุญเลิศ 

  สีนวนสกุนณี 

 ๓๔๑๐ พันจาอากาศเอก  บุญเลิศ  หล่ังทรัพย 

 ๓๔๑๑ พันจาอากาศเอก  บุญเลิศ  ออนไทย 

 ๓๔๑๒ พันจาอากาศเอก  บุญศักด์ิ 

  นพรัตนศิริ 

 ๓๔๑๓ พันจาอากาศเอก  บุญศิริ  ศรีพันธ 

 ๓๔๑๔ พันจาอากาศเอก  บุญสง  กัณฑสังข 

 ๓๔๑๕ พันจาอากาศเอก  บุญสง  เกิดดิษฐ 

 ๓๔๑๖ พันจาอากาศเอก  บุญสง  คําถาวร 

 ๓๔๑๗ พันจาอากาศเอก  บุญสง  จันบัว 

 ๓๔๑๘ พันจาอากาศเอก  บุญสง  ชางใหญ 

 ๓๔๑๙ พันจาอากาศเอก  บุญสง  ทองชวง 

 ๓๔๒๐ พันจาอากาศเอก  บุญสง  นอมชอบ 

 ๓๔๒๑ พันจาอากาศเอก  บุญสง  ภูมิทัศน 

 ๓๔๒๒ พันจาอากาศเอก  บุญสง  มงคลเคหา 

 ๓๔๒๓ พันจาอากาศเอก  บุญสง  วงษพันธ 

 ๓๔๒๔ พันจาอากาศเอก  บุญสง  วิจิตร 

 ๓๔๒๕ พันจาอากาศเอก  บุญสง  สราญชื่น 

 ๓๔๒๖ พันจาอากาศเอก  บุญสง  สอนศรี 

 ๓๔๒๗ พันจาอากาศเอก  บุญสง  หมื่นที 

 ๓๔๒๘ พันจาอากาศเอก  บุญสง 

  อนุมาตรฉิมพลี 

 ๓๔๒๙ พันจาอากาศเอก  บุญสง  อาจแสน 

 ๓๔๓๐ พันจาอากาศเอก  บุญสงค 

  หอมจันทร 

 ๓๔๓๑ พันจาอากาศเอก  บุญสม  ฉิมคลาย 

 ๓๔๓๒ พันจาอากาศเอก  บุญสม  พรสิงห 

 ๓๔๓๓ พันจาอากาศเอก  บุญสม  มีกมลเวช 

 ๓๔๓๔ พันจาอากาศเอก  บุญสืบ  ปองกัน 

 ๓๔๓๕ พันจาอากาศเอก  บุญสุวรรณ 

  อินนุมาตร 

 ๓๔๓๖ พันจาอากาศเอก  บุญเสริฐ 

  กําเหนิดนนท 

 ๓๔๓๗ พันจาอากาศเอก  บุญแสน  แพงแกว 

 ๓๔๓๘ พันจาอากาศเอก  บุญหลง 

  คลองขอย 

 ๓๔๓๙ พันจาอากาศเอก  บุญอาบ  ทับทอง 

 ๓๔๔๐ พันจาอากาศเอก  บุญเอก  นอยนาม 

 ๓๔๔๑ พันจาอากาศเอก  บุญเอื้อ 

  เลียบวัฒนะ 



 หนา   ๑๓๑ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๔๔๒ พันจาอากาศเอก  บุญฮอง  สีสุวอ 

 ๓๔๔๓ พันจาอากาศเอก  บุณยวัต  สังเนตร 

 ๓๔๔๔ พันจาอากาศเอก  บุณรัต 

  ทองสัมฤทธิ์ 

 ๓๔๔๕ พันจาอากาศเอก  บุรฉัตร  เดชจบ 

 ๓๔๔๖ พันจาอากาศเอก  บุรัชย  อยูศรี 

 ๓๔๔๗ พันจาอากาศเอก  บุรินทร  กาหลง 

 ๓๔๔๘ พันจาอากาศเอก  บุรินทร  เดชจบ 

 ๓๔๔๙ พันจาอากาศเอก  บุรินทร 

  เอื้อเฉลิมกุล 

 ๓๔๕๐ พันจาอากาศเอก  บุริศร  สามล 

 ๓๔๕๑ พันจาอากาศเอก  บุรี  โพธิ์ขาว 

 ๓๔๕๒ พันจาอากาศเอก  บูชิต  เรืองจรัส 

 ๓๔๕๓ พันจาอากาศเอก  บูรพา  สัมมา 

 ๓๔๕๔ พันจาอากาศเอก  เบญจวุฒิ 

  จันทรแจม 

 ๓๔๕๕ พันจาอากาศเอก  เบญจะ  เบ็ญจกุล 

 ๓๔๕๖ พันจาอากาศเอก  เบญจา  จิตรบรรจง 

 ๓๔๕๗ พันจาอากาศเอก  เบ็ญวสันติ  นุยศ 

 ๓๔๕๘ พันจาอากาศเอก  ปกรณ 

  พรหมนิลพันธุ 

 ๓๔๕๙ พันจาอากาศเอก  ปกรณ  ศรีโคตร 

 ๓๔๖๐ พันจาอากาศเอก  ปกรณ  สารอต 

 ๓๔๖๑ พันจาอากาศเอก  ปกาสิต 

  รังสิเสนา  ณ  อยุธยา 

 ๓๔๖๒ พันจาอากาศเอก  ปฏิญญา  ภูทับทิม 

 ๓๔๖๓ พันจาอากาศเอก  ปฏิบัติ  เลี้ยงชีพสุข 

 ๓๔๖๔ พันจาอากาศเอก  ปฏิพล  ทองพูล 

 ๓๔๖๕ พันจาอากาศเอก  ปฏิพัทธ 

  ผลแสงศรี 

 ๓๔๖๖ พันจาอากาศเอก  ปฏิภาณ  ศรีสําราญ 

 ๓๔๖๗ พันจาอากาศเอก  ปฏิมากร  ศรีนิล 

 ๓๔๖๘ พันจาอากาศเอก  ปฏิยุทธ  จาวิสูตร 

 ๓๔๖๙ พันจาอากาศเอก  ปฏิวัฒน 

  ชางปลูก 

 ๓๔๗๐ พันจาอากาศเอก  ปฐม 

  ประทานทอง 

 ๓๔๗๑ พันจาอากาศเอก  ปฐมชัย  ไทยกริต 

 ๓๔๗๒ พันจาอากาศเอก  ปฐมพงศ 

  แกนวงษ 

 ๓๔๗๓ พันจาอากาศเอก  ปฐมพงศ 

  สรนาทนิธิโรจน 

 ๓๔๗๔ พันจาอากาศเอก  ปณัฐ  คลังศรี 

 ๓๔๗๕ พันจาอากาศเอก  ปณิธาน 

  ปทมเมธิน 

 ๓๔๗๖ พันจาอากาศเอก  ปถม  ปนเพชร 

 ๓๔๗๗ พันจาอากาศเอก  ปพนธนัย 

  สุทธิประภา 

 ๓๔๗๘ พันจาอากาศเอก  ปภาวิชญ  ใจอุน 

 ๓๔๗๙ พันจาอากาศเอก  ปภาวิน  ร่ืนอน 

 ๓๔๘๐ พันจาอากาศเอก  ปมณฑน  อิ่มใจ 

 ๓๔๘๑ พันจาอากาศเอก  ปรเมธ  โพธิ์เอม 



 หนา   ๑๓๒ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๔๘๒ พันจาอากาศเอก  ปรเมธ 

  รัสมิภูตานนท 

 ๓๔๘๓ พันจาอากาศเอก  ปรเมศวร  สาคุณ 

 ๓๔๘๔ พันจาอากาศเอก  ปรยุทธ   

  เหรียญประยูร 

 ๓๔๘๕ พันจาอากาศเอก  ปรวิทย  ถ่ินแกว 

 ๓๔๘๖ พันจาอากาศเอก  ประกฤติ 

  โพธิ์รักษา 

 ๓๔๘๗ พันจาอากาศเอก  ประกอบ 

  ไกลทุกขลาง 

 ๓๔๘๘ พันจาอากาศเอก  ประกอบ 

  เขียวหวาน 

 ๓๔๘๙ พันจาอากาศเอก  ประกอบ 

  ทรงประโคน 

 ๓๔๙๐ พันจาอากาศเอก  ประกอบ  ประกิจ 

 ๓๔๙๑ พันจาอากาศเอก  ประกอบ  สิงหแกว 

 ๓๔๙๒ พันจาอากาศเอก  ประกาย 

  คูณคําตา 

 ๓๔๙๓ พันจาอากาศเอก  ประกาศ  นัดนะรา 

 ๓๔๙๔ พันจาอากาศเอก  ประกาศ 

  พรมสากล 

 ๓๔๙๕ พันจาอากาศเอก  ประกาศิต  เคามูล 

 ๓๔๙๖ พันจาอากาศเอก  ประกาศิต 

  แสนมีสุข 

 ๓๔๙๗ พันจาอากาศเอก  ประกิจ  ทองคํา 

 ๓๔๙๘ พันจาอากาศเอก  ประกิจ  วิโสรัมย 

 ๓๔๙๙ พันจาอากาศเอก  ประกิจ 

  เอกกานตรง 

 ๓๕๐๐ พันจาอากาศเอก  ประกิจพัฒน 

  ทรัพยเมฆ 

 ๓๕๐๑ พันจาอากาศเอก  ประกิต  ชางเย็นฉํ่า 

 ๓๕๐๒ พันจาอากาศเอก  ประกิต 

  พงษสวัสด์ิ 

 ๓๕๐๓ พันจาอากาศเอก  ประกิต  วิสุทธิเสน 

 ๓๕๐๔ พันจาอากาศเอก  ประกิต 

  อังคุลยาภรณ 

 ๓๕๐๕ พันจาอากาศเอก  ประเกน  เอี่ยมจ่ัน 

 ๓๕๐๖ พันจาอากาศเอก  ประจบ  ดวงเอียด 

 ๓๕๐๗ พันจาอากาศเอก  ประจบ  ทรัพยสิน 

 ๓๕๐๘ พันจาอากาศเอก  ประจบ  บัวตูม 

 ๓๕๐๙ พันจาอากาศเอก  ประจวบ 

  กลิ่นเรือง 

 ๓๕๑๐ พันจาอากาศเอก  ประจวบ  คลังเย็น 

 ๓๕๑๑ พันจาอากาศเอก  ประจวบ 

  เจริญสุข 

 ๓๕๑๒ พันจาอากาศเอก  ประจวบ 

  ทรัพยสะอาด 

 ๓๕๑๓ พันจาอากาศเอก  ประจวบ  รักรุง 

 ๓๕๑๔ พันจาอากาศเอก  ประจวบ  เล็กมณี 

 ๓๕๑๕ พันจาอากาศเอก  ประจวบ  สุขโฉม 

 ๓๕๑๖ พันจาอากาศเอก  ประจักร 

  วิพัฒนากลืน 



 หนา   ๑๓๓ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๕๑๗ พันจาอากาศเอก  ประจักร 

  อัครสาคร 

 ๓๕๑๘ พันจาอากาศเอก  ประจักษ  เจตนา 

 ๓๕๑๙ พันจาอากาศเอก  ประจักษ  แดงปรก 

 ๓๕๒๐ พันจาอากาศเอก  ประจักษ  บํารุงถิ่น 

 ๓๕๒๑ พันจาอากาศเอก  ประจักษ  ไปลจาด 

 ๓๕๒๒ พันจาอากาศเอก  ประจักษ 

  พันธุประสงค 

 ๓๕๒๓ พันจาอากาศเอก  ประจักษวัฒ 

  แสงทอง 

 ๓๕๒๔ พันจาอากาศเอก  ประจัน  นิลกําแหง 

 ๓๕๒๕ พันจาอากาศเอก  ประจันทร 

  แกวทองคํา 

 ๓๕๒๖ พันจาอากาศเอก  ประจันทร 

  คํามะโน 

 ๓๕๒๗ พันจาอากาศเอก  ประจิญ  ราชิวงศ 

 ๓๕๒๘ พันจาอากาศเอก  ประจิตร  ชัยวรรณ 

 ๓๕๒๙ พันจาอากาศเอก  ประจิตร 

  ประเสริฐสิทธิ์ 

 ๓๕๓๐ พันจาอากาศเอก  ประจิม  นุมจันทร 

 ๓๕๓๑ พันจาอากาศเอก  ประจิม 

  พงษสวัสด์ิ 

 ๓๕๓๒ พันจาอากาศเอก  ประจิม  สอนสลับ 

 ๓๕๓๓ พันจาอากาศเอก  ประเจน  มาณกิจ 

 ๓๕๓๔ พันจาอากาศเอก  ประชัน 

  แกนกระโทก 

 ๓๕๓๕ พันจาอากาศเอก  ประชัน  พุทธวงศ 

 ๓๕๓๖ พันจาอากาศเอก  ประชันศักด์ิ 

  โสมภีร 

 ๓๕๓๗ พันจาอากาศเอก  ประชา  คุตจําเนียร 

 ๓๕๓๘ พันจาอากาศเอก  ประชา  ชาววังฆอง 

 ๓๕๓๙ พันจาอากาศเอก  ประชา 

  ประถมปทมะ 

 ๓๕๔๐ พันจาอากาศเอก  ประชา  เพ็ชรศิริ 

 ๓๕๔๑ พันจาอากาศเอก  ประชา  สังขสวัสด์ิ 

 ๓๕๔๒ พันจาอากาศเอก  ประชา  แสงทอง 

 ๓๕๔๓ พันจาอากาศเอก  ประชิต  ปตถา 

 ๓๕๔๔ พันจาอากาศเอก  ประชุม 

  พาทีเพราะ 

 ๓๕๔๕ พันจาอากาศเอก  ประเชิญ  จีบโพธิ์ 

 ๓๕๔๖ พันจาอากาศเอก  ประเชิญ  เต็มดวง 

 ๓๕๔๗ พันจาอากาศเอก  ประเชิญ  พูลสวัสด์ิ 

 ๓๕๔๘ พันจาอากาศเอก  ประเชิญ 

  เสริมนอก 

 ๓๕๔๙ พันจาอากาศเอก  ประณต 

  ซาเมืองศรี 

 ๓๕๕๐ พันจาอากาศเอก  ประณต 

  ทองสงวน 

 ๓๕๕๑ พันจาอากาศเอก  ประณต  นิลกลัด 

 ๓๕๕๒ พันจาอากาศเอก  ประดับ  งามเหมาะ 

 ๓๕๕๓ พันจาอากาศเอก  ประดับ  ฟกเทพ 

 ๓๕๕๔ พันจาอากาศเอก  ประดิษฐ  คําพูล 



 หนา   ๑๓๔ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๕๕๕ พันจาอากาศเอก  ประดิษฐ  จําปาศรี 

 ๓๕๕๖ พันจาอากาศเอก  ประดิษฐ 

  ดรรชนีเพชร 

 ๓๕๕๗ พันจาอากาศเอก  ประดิษฐ 

  เนตรพรหม 

 ๓๕๕๘ พันจาอากาศเอก  ประดิษฐ  พุมนิคม 

 ๓๕๕๙ พันจาอากาศเอก  ประดิษฐ  ภูมลี 

 ๓๕๖๐ พันจาอากาศเอก  ประดิษฐ  มาลีหอม 

 ๓๕๖๑ พันจาอากาศเอก  ประดิษฐ 

  ร่ืนกาญจนถาวร 

 ๓๕๖๒ พันจาอากาศเอก  ประดิษฐ  วัดศรี 

 ๓๕๖๓ พันจาอากาศเอก  ประดิษฐ  สุขโรจน 

 ๓๕๖๔ พันจาอากาศเอก  ประดิษฐ  สุริวงษ 

 ๓๕๖๕ พันจาอากาศเอก  ประดิษฐ  ฮวบดี 

 ๓๕๖๖ พันจาอากาศเอก  ประเดิม  สาหราย 

 ๓๕๖๗ พันจาอากาศเอก  ประเดิมยุทธ 

  ประจําดี 

 ๓๕๖๘ พันจาอากาศเอก  ประถม  สามสาลี 

 ๓๕๖๙ พันจาอากาศเอก  ประทิน  อําพันศิริ 

 ๓๕๗๐ พันจาอากาศเอก  ประทิพย 

  นาคออน 

 ๓๕๗๑ พันจาอากาศเอก  ประทิว  เทพสวัสด์ิ 

 ๓๕๗๒ พันจาอากาศเอก  ประทิว  พูลลาภ 

 ๓๕๗๓ พันจาอากาศเอก  ประทีป  กลิ่นชั้น 

 ๓๕๗๔ พันจาอากาศเอก  ประทีป  เกตานนท 

 ๓๕๗๕ พันจาอากาศเอก  ประทีป  ขจรศิลป 

 ๓๕๗๖ พันจาอากาศเอก  ประทีป  คงมนต 

 ๓๕๗๗ พันจาอากาศเอก  ประทีป 

  คลายสินธุ 

 ๓๕๗๘ พันจาอากาศเอก  ประทีป 

  จันทรปอม 

 ๓๕๗๙ พันจาอากาศเอก  ประทีป 

  จันทรสีดา 

 ๓๕๘๐ พันจาอากาศเอก  ประทีป  ชอบดี 

 ๓๕๘๑ พันจาอากาศเอก  ประทีป  ตันติวัฒน 

 ๓๕๘๒ พันจาอากาศเอก  ประทีป  ทองสวาง 

 ๓๕๘๓ พันจาอากาศเอก  ประทีป  บัวเกตุ 

 ๓๕๘๔ พันจาอากาศเอก  ประทีป  ปานขาว 

 ๓๕๘๕ พันจาอากาศเอก  ประทีป  มีมูล 

 ๓๕๘๖ พันจาอากาศเอก  ประทีป  ยินเสียง 

 ๓๕๘๗ พันจาอากาศเอก  ประทีป  ศรีทอง 

 ๓๕๘๘ พันจาอากาศเอก  ประทีป  สมมาก 

 ๓๕๘๙ พันจาอากาศเอก  ประทีป  สมัครการ 

 ๓๕๙๐ พันจาอากาศเอก  ประทีป 

  สังสกุลณีย 

 ๓๕๙๑ พันจาอากาศเอก  ประทุม  ใจย่ังยืน 

 ๓๕๙๒ พันจาอากาศเอก  ประทูล  สงสอาด 

 ๓๕๙๓ พันจาอากาศเอก  ประเทือง 

  กุลประเสริฐ 

 ๓๕๙๔ พันจาอากาศเอก  ประเทือง 

  จันทวาท 

 ๓๕๙๕ พันจาอากาศเอก  ประเทือง  เจริญผล 



 หนา   ๑๓๕ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๕๙๖ พันจาอากาศเอก  ประเทือง 

  บัวออนยศ 

 ๓๕๙๗ พันจาอากาศเอก  ประเทือง 

  ผองจินดา 

 ๓๕๙๘ พันจาอากาศเอก  ประเทือง  วิเทศกิจ 

 ๓๕๙๙ พันจาอากาศเอก  ประเทือง 

  ศรีลิทิพย 

 ๓๖๐๐ พันจาอากาศเอก  ประเทือง  สุขมณี 

 ๓๖๐๑ พันจาอากาศเอก  ประเทือง 

  ใหญนอย 

 ๓๖๐๒ พันจาอากาศเอก  ประธาน 

  ประทุมทอง 

 ๓๖๐๓ พันจาอากาศเอก  ประธาน 

  วงศเทียน 

 ๓๖๐๔ พันจาอากาศเอก  ประธาน  หานดํา 

 ๓๖๐๕ พันจาอากาศเอก  ประนพ  คงมี 

 ๓๖๐๖ พันจาอากาศเอก  ประนม  รัตนวาร 

 ๓๖๐๗ พันจาอากาศเอก  ประนมกร  มณีเลิศ 

 ๓๖๐๘ พันจาอากาศเอก  ประนอม 

  แกวกาญจน 

 ๓๖๐๙ พันจาอากาศเอก  ประนอม  แกวมณี 

 ๓๖๑๐ พันจาอากาศเอก  ประนอม 

  พึ่งนุสนธ 

 ๓๖๑๑ พันจาอากาศเอก  ประนอม  มวงมุข 

 ๓๖๑๒ พันจาอากาศเอก  ประนอม  มีเจริญ 

 ๓๖๑๓ พันจาอากาศเอก  ประนอม  อยูคง 

 ๓๖๑๔ พันจาอากาศเอก  ประพจน  ก่ิงไทร 

 ๓๖๑๕ พันจาอากาศเอก  ประพนธ 

   กาฬภักดี 

 ๓๖๑๖ พันจาอากาศเอก  ประพนธ 

  ชัยธัชวาณิชย 

 ๓๖๑๗ พันจาอากาศเอก  ประพนธ  ลายทอง 

 ๓๖๑๘ พันจาอากาศเอก  ประพนธ 

  ศรีเงินงาม 

 ๓๖๑๙ พันจาอากาศเอก  ประพนธ 

  สอนดิษฐ 

 ๓๖๒๐ พันจาอากาศเอก  ประพรรธน 

  แกวจันทึก 

 ๓๖๒๑ พันจาอากาศเอก  ประพล  ทวีศักด์ิ 

 ๓๖๒๒ พันจาอากาศเอก  ประพล 

  สุนทรนนท 

 ๓๖๒๓ พันจาอากาศเอก  ประพัฒน 

  พัฒราช 

 ๓๖๒๔ พันจาอากาศเอก  ประพัฒน  สารภี 

 ๓๖๒๕ พันจาอากาศเอก  ประพัฒน 

  เอี่ยมปลัด 

 ๓๖๒๖ พันจาอากาศเอก  ประพัฒนพงศ 

  กิจภูษา 

 ๓๖๒๗ พันจาอากาศเอก  ประพัฒนพงษ 

  ไชยชาติ 

 ๓๖๒๘ พันจาอากาศเอก  ประพันธ  เกษร 

 ๓๖๒๙ พันจาอากาศเอก  ประพันธ  ใจแกว 



 หนา   ๑๓๖ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๖๓๐ พันจาอากาศเอก  ประพันธ 

  ดุรงคกาญจน 

 ๓๖๓๑ พันจาอากาศเอก  ประพันธ 

  บุญสมบัติ 

 ๓๖๓๒ พันจาอากาศเอก  ประพันธ 

  พรมมีเดช 

 ๓๖๓๓ พันจาอากาศเอก  ประพันธ 

  เพชรพรหม 

 ๓๖๓๔ พันจาอากาศเอก  ประพันธ 

  มะโนปญญา 

 ๓๖๓๕ พันจาอากาศเอก  ประพันธ 

  ยศมงคล 

 ๓๖๓๖ พันจาอากาศเอก  ประพันธ 

  วิจิตรธรรม 

 ๓๖๓๗ พันจาอากาศเอก  ประพันธ  สรอยก่ิง 

 ๓๖๓๘ พันจาอากาศเอก  ประพันธ  สอดสุข 

 ๓๖๓๙ พันจาอากาศเอก  ประพันธ  สุนันทะ 

 ๓๖๔๐ พันจาอากาศเอก  ประพันธยุทธ 

  มณีวรรณ 

 ๓๖๔๑ พันจาอากาศเอก  ประพันธศักด์ิ 

  พวงทวี 

 ๓๖๔๒ พันจาอากาศเอก  ประพันธศักด์ิ 

  สกุลปยะเทวัญ 

 ๓๖๔๓ พันจาอากาศเอก  ประพันธศักด์ิ 

  หามาลี 

 ๓๖๔๔ พันจาอากาศเอก  ประพันธุ  เผยกลาง 

 ๓๖๔๕ พันจาอากาศเอก  ประพันธุ 

  สิงหตระกูลฉัตร 

 ๓๖๔๖ พันจาอากาศเอก  ประพาส  คําผอง 

 ๓๖๔๗ พันจาอากาศเอก  ประพาส  อนสิงห 

 ๓๖๔๘ พันจาอากาศเอก  ประพาฬ 

  เจ็งสุวรรณ 

 ๓๖๔๙ พันจาอากาศเอก  ประพิศ  มาสุข 

 ๓๖๕๐ พันจาอากาศเอก  ประไพ  พึ่งผัน 

 ๓๖๕๑ พันจาอากาศเอก  ประไพร  แสงทอง 

 ๓๖๕๒ พันจาอากาศเอก  ประภพ  ปรีกราน 

 ๓๖๕๓ พันจาอากาศเอก  ประภัทร 

  เขียวรัตน 

 ๓๖๕๔ พันจาอากาศเอก  ประภัสพงศ 

  อินทระสันต 

 ๓๖๕๕ พันจาอากาศเอก  ประภาษ  ภาพน้ํา 

 ๓๖๕๖ พันจาอากาศเอก  ประภาส 

  จําลองแกว 

 ๓๖๕๗ พันจาอากาศเอก  ประภาส 

  ชวนขุนทด 

 ๓๖๕๘ พันจาอากาศเอก  ประภาส 

  ไชยณรงค 

 ๓๖๕๙ พันจาอากาศเอก  ประภาส  ดวงรัตน 

 ๓๖๖๐ พันจาอากาศเอก  ประภาส 

  ทองนาค 

 ๓๖๖๑ พันจาอากาศเอก  ประภาส  บุตรศรี 

 ๓๖๖๒ พันจาอากาศเอก  ประภาส  เภาออน 



 หนา   ๑๓๗ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๖๖๓ พันจาอากาศเอก  ประภาส 

  มาลาอุตม 

 ๓๖๖๔ พันจาอากาศเอก  ประภาส  รุขะจี 

 ๓๖๖๕ พันจาอากาศเอก  ประภาส  ศรีเคน 

 ๓๖๖๖ พันจาอากาศเอก  ประภาส  แสงสีนิล 

 ๓๖๖๗ พันจาอากาศเอก  ประภาส  แสงอรุณ 

 ๓๖๖๘ พันจาอากาศเอก  ประมวล  เกตุนุช 

 ๓๖๖๙ พันจาอากาศเอก  ประมวล  ขวัญจิตร 

 ๓๖๗๐ พันจาอากาศเอก  ประมวล 

  โคตรพันธ 

 ๓๖๗๑ พันจาอากาศเอก  ประมวล 

  จันทรเภา 

 ๓๖๗๒ พันจาอากาศเอก  ประมวล 

  แถมจําเริญ 

 ๓๖๗๓ พันจาอากาศเอก  ประมวล  บัญญัติ 

 ๓๖๗๔ พันจาอากาศเอก  ประมวล  ราชวงค 

 ๓๖๗๕ พันจาอากาศเอก  ประมวล 

  วงษศรีชา 

 ๓๖๗๖ พันจาอากาศเอก  ประมวล 

  สังขสนาม 

 ๓๖๗๗ พันจาอากาศเอก  ประมวล  สิมบุตร 

 ๓๖๗๘ พันจาอากาศเอก  ประมวล 

  สุริยานนท 

 ๓๖๗๙ พันจาอากาศเอก  ประมวล 

  เหิมขุนทด 

 ๓๖๘๐ พันจาอากาศเอก  ประมาณ  รุจิเพ็ชร 

 ๓๖๘๑ พันจาอากาศเอก  ประมาณ 

  แสวงหา 

 ๓๖๘๒ พันจาอากาศเอก  ประมาณ 

  ออนทิมวงศ 

 ๓๖๘๓ พันจาอากาศเอก  ประมาณ  อินสวาง 

 ๓๖๘๔ พันจาอากาศเอก  ประมิตร  อาจแสน 

 ๓๖๘๕ พันจาอากาศเอก  ประมุข  ทองนาค 

 ๓๖๘๖ พันจาอากาศเอก  ประยง  สายทองคํา 

 ๓๖๘๗ พันจาอากาศเอก  ประยงค 

  เดือนตะคุ 

 ๓๖๘๘ พันจาอากาศเอก  ประยงค  ปูคะภาค 

 ๓๖๘๙ พันจาอากาศเอก  ประยงค 

  มานะกิตติคุณ 

 ๓๖๙๐ พันจาอากาศเอก  ประยงค  ราชปก 

 ๓๖๙๑ พันจาอากาศเอก  ประยุทธ  ถินตาย 

 ๓๖๙๒ พันจาอากาศเอก  ประยุทธ  เทียมทัด 

 ๓๖๙๓ พันจาอากาศเอก  ประยุทธ  บุญยุภู 

 ๓๖๙๔ พันจาอากาศเอก  ประยุทธ  พละกุล 

 ๓๖๙๕ พันจาอากาศเอก  ประยุทธ 

  แพตระกูล 

 ๓๖๙๖ พันจาอากาศเอก  ประยุทธ 

  วงษประคอง 

 ๓๖๙๗ พันจาอากาศเอก  ประยุทธ 

  สิงหนุวุฒิ์ 

 ๓๖๙๘ พันจาอากาศเอก  ประยุทธ  อรเพชร 

 ๓๖๙๙ พันจาอากาศเอก  ประยูร  แจมจํารัส 



 หนา   ๑๓๘ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๗๐๐ พันจาอากาศเอก  ประยูร  ไชโย 

 ๓๗๐๑ พันจาอากาศเอก  ประยูร 

  นิ่มทองปลอด 

 ๓๗๐๒ พันจาอากาศเอก  ประโยชน 

  เขียวชอุม 

 ๓๗๐๓ พันจาอากาศเอก  ประโยชน 

  ทัศนียะเวช 

 ๓๗๐๔ พันจาอากาศเอก  ประโยชน 

  เทียนศิริ 

 ๓๗๐๕ พันจาอากาศเอก  ประโลม 

  ล้ิมวัฒนะ 

 ๓๗๐๖ พันจาอากาศเอก  ประวัติ  เกิดเรียน 

 ๓๗๐๗ พันจาอากาศเอก  ประวัติ  คุมประวัติ 

 ๓๗๐๘ พันจาอากาศเอก  ประวัติ  บุญสาลี 

 ๓๗๐๙ พันจาอากาศเอก  ประวัติ  พึ่งแสง 

 ๓๗๑๐ พันจาอากาศเอก  ประวัติ 

  วิจิตรเกษม 

 ๓๗๑๑ พันจาอากาศเอก  ประวัติ  สันติกูล 

 ๓๗๑๒ พันจาอากาศเอก  ประวัติ  แสนสุข 

 ๓๗๑๓ พันจาอากาศเอก  ประวัส  ศิริ 

 ๓๗๑๔ พันจาอากาศเอก  ประวิง  ตามแบบ 

 ๓๗๑๕ พันจาอากาศเอก  ประวิณ  สีสุวอ 

 ๓๗๑๖ พันจาอากาศเอก  ประวิตร 

  ธรรมวิจิตร 

 ๓๗๑๗ พันจาอากาศเอก  ประวิตร 

  ประถมปทมะ 

 ๓๗๑๘ พันจาอากาศเอก  ประวิตร  สุกรมคีรี 

 ๓๗๑๙ พันจาอากาศเอก  ประวิท  สีรอด 

 ๓๗๒๐ พันจาอากาศเอก  ประวิทย 

  แกวจอหอ 

 ๓๗๒๑ พันจาอากาศเอก  ประวิทย 

  แกวประสิทธิ์ 

 ๓๗๒๒ พันจาอากาศเอก  ประวิทย  ฉวีรัตน 

 ๓๗๒๓ พันจาอากาศเอก  ประวิทย 

  ฉายฉลาด 

 ๓๗๒๔ พันจาอากาศเอก  ประวิทย  เชื้อชาญ 

 ๓๗๒๕ พันจาอากาศเอก  ประวิทย  ตาคํา 

 ๓๗๒๖ พันจาอากาศเอก  ประวิทย 

  เธียรชาติอนันต 

 ๓๗๒๗ พันจาอากาศเอก  ประวิทย 

  เนตรโสภา 

 ๓๗๒๘ พันจาอากาศเอก  ประวิทย 

  ประสงคเงิน 

 ๓๗๒๙ พันจาอากาศเอก  ประวิทย 

  ภูสกุลสุข 

 ๓๗๓๐ พันจาอากาศเอก  ประวิทย  มารศรี 

 ๓๗๓๑ พันจาอากาศเอก  ประวิทย  มีกอง 

 ๓๗๓๒ พันจาอากาศเอก  ประวิทย 

  มีสัตยธรรม 

 ๓๗๓๓ พันจาอากาศเอก  ประวิทย  สิงหสูง 

 ๓๗๓๔ พันจาอากาศเอก  ประวิทย 

  อรรถาเวช 



 หนา   ๑๓๙ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๗๓๕ พันจาอากาศเอก  ประวิทย 

  อวนเจริญ 

 ๓๗๓๖ พันจาอากาศเอก  ประวิน  แตงนอย 

 ๓๗๓๗ พันจาอากาศเอก  ประวุฒิ  เพชรกอง 

 ๓๗๓๘ พันจาอากาศเอก  ประเวช 

  ขอแถมกลาง 

 ๓๗๓๙ พันจาอากาศเอก  ประเวช  นันทกูล 

 ๓๗๔๐ พันจาอากาศเอก  ประเวช  มั่นสิน 

 ๓๗๔๑ พันจาอากาศเอก  ประเวช  อัมฤทธิ์ 

 ๓๗๔๒ พันจาอากาศเอก  ประเวทย 

  เทียมสุวรรณ 

 ๓๗๔๓ พันจาอากาศเอก  ประเวศ 

  เทพพระแกว 

 ๓๗๔๔ พันจาอากาศเอก  ประเวศ  นวมไข 

 ๓๗๔๕ พันจาอากาศเอก  ประเวศ  เพ็ชรเพ็ง 

 ๓๗๔๖ พันจาอากาศเอก  ประเวศ 

  สระทองอุน 

 ๓๗๔๗ พันจาอากาศเอก  ประเวศน  สงาเนตร 

 ๓๗๔๘ พันจาอากาศเอก  ประเวสน  ขัยไชย 

 ๓๗๔๙ พันจาอากาศเอก  ประศาล  ไลปตา 

 ๓๗๕๐ พันจาอากาศเอก  ประศาสตร 

  ศรีระวัฒน 

 ๓๗๕๑ พันจาอากาศเอก  ประศาสน 

  ปาณเล็ก 

 ๓๗๕๒ พันจาอากาศเอก  ประศาสน 

  สิทธิวิบูลย 

 ๓๗๕๓ พันจาอากาศเอก  ประสงค  กาสา 

 ๓๗๕๔ พันจาอากาศเอก  ประสงค  ขจรศิลป 

 ๓๗๕๕ พันจาอากาศเอก  ประสงค 

  ชัยวาฤทธิ์ 

 ๓๗๕๖ พันจาอากาศเอก  ประสงค 

  เติมสายทอง 

 ๓๗๕๗ พันจาอากาศเอก  ประสงค  บรรจง 

 ๓๗๕๘ พันจาอากาศเอก  ประสงค 

  เผนานนท 

 ๓๗๕๙ พันจาอากาศเอก  ประสงค  พงษภมร 

 ๓๗๖๐ พันจาอากาศเอก  ประสงค  แพฟน 

 ๓๗๖๑ พันจาอากาศเอก  ประสงค 

  โพธินิล 

 ๓๗๖๒ พันจาอากาศเอก  ประสงค  มีชัย 

 ๓๗๖๓ พันจาอากาศเอก  ประสงค 

  เมฆศรีวิไล 

 ๓๗๖๔ พันจาอากาศเอก  ประสงค 

  สายบัวงาม 

 ๓๗๖๕ พันจาอากาศเอก  ประสงค  สุขใจ 

 ๓๗๖๖ พันจาอากาศเอก  ประสงค  องอาจ 

 ๓๗๖๗ พันจาอากาศเอก  ประสงค 

  เอี่ยมพาหล 

 ๓๗๖๘ พันจาอากาศเอก  ประสงค 

  เอี่ยมวิจารณ 

 ๓๗๖๙ พันจาอากาศเอก  ประสพ  จิตศรัทธา 

 ๓๗๗๐ พันจาอากาศเอก  ประสพ  ชางทอง 



 หนา   ๑๔๐ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๗๗๑ พันจาอากาศเอก  ประสพ 

  โพธิ์พิพัฒน 

 ๓๗๗๒ พันจาอากาศเอก  ประสพโชค 

  เนียมหอม 

 ๓๗๗๓ พันจาอากาศเอก  ประสพพงษ 

  สายสิญจน 

 ๓๗๗๔ พันจาอากาศเอก  ประสาท 

  ชมภูพันธ 

 ๓๗๗๕ พันจาอากาศเอก  ประสาท 

  ดําทองสุก 

 ๓๗๗๖ พันจาอากาศเอก  ประสาท  ดําเนิน 

 ๓๗๗๗ พันจาอากาศเอก  ประสาท  มูลเมือง 

 ๓๗๗๘ พันจาอากาศเอก  ประสาท 

  อินทรวิเชียร 

 ๓๗๗๙ พันจาอากาศเอก  ประสาทพร 

  สิทธิพูลทอง 

 ๓๗๘๐ พันจาอากาศเอก  ประสาน 

  คํามินเสส 

 ๓๗๘๑ พันจาอากาศเอก  ประสาน  แสงสกุล 

 ๓๗๘๒ พันจาอากาศเอก  ประสาน  อุดมชัย 

 ๓๗๘๓ พันจาอากาศเอก  ประสาน 

  อุยวรรณัง 

 ๓๗๘๔ พันจาอากาศเอก  ประสานสุข 

  นกอยู 

 ๓๗๘๕ พันจาอากาศเอก  ประสาร  เกตุบํารุง 

 ๓๗๘๖ พันจาอากาศเอก  ประสาร  บุญมา 

 ๓๗๘๗ พันจาอากาศเอก  ประสาร  มีย่ิง 

 ๓๗๘๘ พันจาอากาศเอก  ประสาร 

  รักการงาน 

 ๓๗๘๙ พันจาอากาศเอก  ประสาร 

  สรอยพลอย 

 ๓๗๙๐ พันจาอากาศเอก  ประสาร 

  สรอยแสง 

 ๓๗๙๑ พันจาอากาศเอก  ประสาร 

  อยูสิงหโต 

 ๓๗๙๒ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์  กาวิชัย 

 ๓๗๙๓ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์  กิจสนธิ 

 ๓๗๙๔ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์  เกษร 

 ๓๗๙๕ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์ 

  เกษรนวล 

 ๓๗๙๖ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์  เกิดแลว 

 ๓๗๙๗ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์ 

  จันทรพันธ 

 ๓๗๙๘ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์ 

  จันทีนอก 

 ๓๗๙๙ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์ 

  จิตตรีเพิ่ม 

 ๓๘๐๐ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์  ใจยะ 

 ๓๘๐๑ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์  ใจเร็ว 

 ๓๘๐๒ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์  ชายัณห 

 ๓๘๐๓ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์  ไชยโพธิ์ 

 ๓๘๐๔ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์  แดงดา 



 หนา   ๑๔๑ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๘๐๕ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์ 

  ทองสงสุข 

 ๓๘๐๖ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์ 

  นาเสง่ียม 

 ๓๘๐๗ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์ 

  นิ่มสุพรรณ 

 ๓๘๐๘ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์  บํารุงกิจ 

 ๓๘๐๙ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์ 

  บุญประเสริฐ 

 ๓๘๑๐ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์ 

  ประสานศิลป 

 ๓๘๑๑ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์ 

  ปรีชาชัยพานิช 

 ๓๘๑๒ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์ 

  ปอมสุวรรณ 

 ๓๘๑๓ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์ 

  เปาลานวัฒน 

 ๓๘๑๔ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์  ผุยสุ 

 ๓๘๑๕ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์ 

  พงษจําปา 

 ๓๘๑๖ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์  พนิกรณ 

 ๓๘๑๗ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์ 

  พันธวงษ 

 ๓๘๑๘ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์  พิชยั 

 ๓๘๑๙ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์ 

  พิมพาภักด์ิ 

 ๓๘๒๐ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์ 

  มโนธรรม 

 ๓๘๒๑ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์ 

  มารูปหมอก 

 ๓๘๒๒ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์  มาลัยศรี 

 ๓๘๒๓ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์  มีย่ิง 

 ๓๘๒๔ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์ 

  ลอมไทสง 

 ๓๘๒๕ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์  เลิศดี 

 ๓๘๒๖ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์  วิชาคํา 

 ๓๘๒๗ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์  ศิริโภคา 

 ๓๘๒๘ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์ 

  สระทองหลาง 

 ๓๘๒๙ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์  สุขจิตร 

 ๓๘๓๐ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์ 

  สุพรรณนิล 

 ๓๘๓๑ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์  อุบัติ 

 ๓๘๓๒ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิ์ชัย  จุยมิน 

 ๓๘๓๓ พนัจาอากาศเอก  ประสิทธิชัย  ปจจา 

 ๓๘๓๔ พันจาอากาศเอก  ประสิทธิพร 

  สิงหะไชย 

 ๓๘๓๕ พันจาอากาศเอก  ประสูตร 

  คงจันทร 

 ๓๘๓๖ พันจาอากาศเอก  ประสูตร  อัมพร 

 ๓๘๓๗ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ 

  กองเกรียงไกร 



 หนา   ๑๔๒ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๘๓๘ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ  กางกรณ 

 ๓๘๓๙ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ 

  แกนแกว 

 ๓๘๔๐ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ 

  แกวประไพ 

 ๓๘๔๑ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ  คําดี 

 ๓๘๔๒ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ  จ่ันนก 

 ๓๘๔๓ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ 

  แจมวิจิตรโต 

 ๓๘๔๔ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ  ชัยหาญ 

 ๓๘๔๕ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ  ดวนพล 

 ๓๘๔๖ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ 

  ดําทองสุก 

 ๓๘๔๗ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ  ทองแดง 

 ๓๘๔๘ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ 

  ทองสมบัติ 

 ๓๘๔๙ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ  ทิพรัตน 

 ๓๘๕๐ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ 

  เทอญชูชีพ 

 ๓๘๕๑ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ 

  ธูปะเตมีย 

 ๓๘๕๒ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ  บัวคลี่ 

 ๓๘๕๓ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ 

  บุญเคลือบ 

 ๓๘๕๔ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ 

  ประเสริฐพงศ 

 ๓๘๕๕ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ 

  ผองนิคม 

 ๓๘๕๖ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ  ผองใส 

 ๓๘๕๗ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ 

  พรหมรักษ 

 ๓๘๕๘ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ 

  พลบเนียม 

 ๓๘๕๙ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ 

  พลสมบัติ 

 ๓๘๖๐ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ  พวงพร 

 ๓๘๖๑ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ 

  โพธิ์กลาง 

 ๓๘๖๒ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ  มารศรี 

 ๓๘๖๓ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ 

  มีสมบัติ 

 ๓๘๖๔ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ 

  แยบภายคํา 

 ๓๘๖๕ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ  รัตนะ 

 ๓๘๖๖ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ 

  รุงสุวรรณ 

 ๓๘๖๗ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ 

  ฤาษีประสิทธิ์ 

 ๓๘๖๘ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ  วาสินธ 

 ๓๘๖๙ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ  วิริยะ 

 ๓๘๗๐ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ 

  สนคงนอก 



 หนา   ๑๔๓ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๘๗๑ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ 

  สรอยแสง 

 ๓๘๗๒ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ 

  สอนนอย 

 ๓๘๗๓ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ  สะสาน 

 ๓๘๗๔ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ  สุกสาน 

 ๓๘๗๕ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ  สุขทาน 

 ๓๘๗๖ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ  สุดทวม 

 ๓๘๗๗ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ 

  สุภาพงษ 

 ๓๘๗๘ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ  สุมาลัย 

 ๓๘๗๙ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ  เสืออุดม 

 ๓๘๘๐ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ 

  แสงดิษฐ 

 ๓๘๘๑ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ 

  แสงสวาง 

 ๓๘๘๒ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ 

  แสงสิงห 

 ๓๘๘๓ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ 

  หงษรอน 

 ๓๘๘๔ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ  หาญย่ิง 

 ๓๘๘๕ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ 

  เหลานาคํา 

 ๓๘๘๖ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ  อวยพร 

 ๓๘๘๗ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ 

  อุปสานิกร 

 ๓๘๘๘ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ  ฮะกาว 

 ๓๘๘๙ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐศักด์ิ 

  แจมนิยม 

 ๓๘๙๐ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐศักด์ิ 

  ภักตรา 

 ๓๘๙๑ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐศักด์ิ 

  วรรณา 

 ๓๘๙๒ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐศักด์ิ 

  สมบูรณผล 

 ๓๘๙๓ พันจาอากาศเอก  ประหยัด 

  แพตระกูล 

 ๓๘๙๔ พันจาอากาศเอก  ประหยัด 

  ยาประดิษฐ 

 ๓๘๙๕ พันจาอากาศเอก  ประหยัด 

  สายจันทรยูร 

 ๓๘๙๖ พันจาอากาศเอก  ประหยัด 

  เหลือรักษ 

 ๓๘๙๗ พันจาอากาศเอก  ประหยัด  อักขี 

 ๓๘๙๘ พันจาอากาศเอก  ประหยัดพร 

  มะหะพรหม 

 ๓๘๙๙ พันจาอากาศเอก  ประหัศชัย  แจมใส 

 ๓๙๐๐ พันจาอากาศเอก  ปรัชญา  จุยสาย 

 ๓๙๐๑ พันจาอากาศเอก  ปรัชญา  ไชยา 

 ๓๙๐๒ พันจาอากาศเอก  ปรัชญา 

  พงษปยะรัตน 

 ๓๙๐๓ พันจาอากาศเอก  ปรัชญา  พุมจีน 



 หนา   ๑๔๔ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๙๐๔ พันจาอากาศเอก  ปรัชญา  สุวรรณะ 

 ๓๙๐๕ พันจาอากาศเอก  ปรัชญา 

  อนุสรณคีรี 

 ๓๙๐๖ พันจาอากาศเอก  ปราการ  โซะมณี 

 ๓๙๐๗ พันจาอากาศเอก  ปราการ 

  นันตสุคนธ 

 ๓๙๐๘ พันจาอากาศเอก  ปราโมช  ตันติบุตร 

 ๓๙๐๙ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย 

  กลั่นสอน 

 ๓๙๑๐ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย 

  กลิ่นจันทร 

 ๓๙๑๑ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย  จรพิศ 

 ๓๙๑๒ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย  จันหอม 

 ๓๙๑๓ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย 

  จิตตฤกษ 

 ๓๙๑๔ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย  ชาวบน 

 ๓๙๑๕ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย 

  ชูบรรจง 

 ๓๙๑๖ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย 

  ดีคะสัมพันธ 

 ๓๙๑๗ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย 

  ตวนชะเอม 

 ๓๙๑๘ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย 

  เทพชวย 

 ๓๙๑๙ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย 

  นอยพิทักษ 

 ๓๙๒๐ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย  นาคโต 

 ๓๙๒๑ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย 

  พรหมแกว 

 ๓๙๒๒ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย 

  พรหมสุทธิ์ 

 ๓๙๒๓ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย 

  พัฒนาอนุสกุล 

 ๓๙๒๔ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย  พันทูม 

 ๓๙๒๕ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย 

  พุทธมาตย 

 ๓๙๒๖ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย  แพอัฐ 

 ๓๙๒๗ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย 

  โพธิสัตย 

 ๓๙๒๘ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย  มุณีศรี 

 ๓๙๒๙ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย 

  แยมศิริ 

 ๓๙๓๐ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย 

  ฤทธิ์อุดม 

 ๓๙๓๑ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย 

  ศิริมิรินทร 

 ๓๙๓๒ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย 

  สวัสดิรักษ 

 ๓๙๓๓ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย 

  สุวรรณจินดา 

 ๓๙๓๔ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย 

  สูบกําปง 



 หนา   ๑๔๕ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๙๓๕ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย 

  เสือนอย 

 ๓๙๓๖ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย 

  หมายอุม 

 ๓๙๓๗ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย 

  อังศุสิงห 

 ๓๙๓๘ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย 

  อินทรสะอาด 

 ๓๙๓๙ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย 

  เอี่ยมมาตย 

 ๓๙๔๐ พันจาอากาศเอก  ปราโมทย 

  เอี่ยมสะอาด 

 ๓๙๔๑ พันจาอากาศเอก  ปราสาท  อาจแสน 

 ๓๙๔๒ พันจาอากาศเอก  ปริญญา  ตันทา 

 ๓๙๔๓ พันจาอากาศเอก  ปริญญา  บัวพรวน 

 ๓๙๔๔ พันจาอากาศเอก  ปริญญา  บุญพรอม 

 ๓๙๔๕ พันจาอากาศเอก  ปริญญา  บุทศรี 

 ๓๙๔๖ พันจาอากาศเอก  ปริญญา 

  พรหมจริยะพงษ 

 ๓๙๔๗ พันจาอากาศเอก  ปริญญา  พวงสาร 

 ๓๙๔๘ พันจาอากาศเอก  ปริญญา  พิกุลทอง 

 ๓๙๔๙ พันจาอากาศเอก  ปริญญา  มารศรี 

 ๓๙๕๐ พันจาอากาศเอก  ปริญญา  รักภิรมย 

 ๓๙๕๑ พันจาอากาศเอก  ปริญญา  ศรีวงศา 

 ๓๙๕๒ พันจาอากาศเอก  ปริญญา  ศรีอุดม 

 ๓๙๕๓ พันจาอากาศเอก  ปริญญา  สมัครการ 

 ๓๙๕๔ พันจาอากาศเอก  ปริญญา 

  สุริโยตระกูล 

 ๓๙๕๕ พันจาอากาศเอก  ปริญญา  หินเธาว 

 ๓๙๕๖ พันจาอากาศเอก  ปริญญา 

  อินทรพรหม 

 ๓๙๕๗ พันจาอากาศเอก  ปริญญา 

  เอกสาตรา 

 ๓๙๕๘ พันจาอากาศเอก  ปริทัศน  จรัญเต 

 ๓๙๕๙ พันจาอากาศเอก  ปริพล 

  เหมมหาพงษ 

 ๓๙๖๐ พันจาอากาศเอก  ปริวรรต  โพธิ์อยู 

 ๓๙๖๑ พันจาอากาศเอก  ปริวัฒน 

  ปานพรหม 

 ๓๙๖๒ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  กล่ําบุญ 

 ๓๙๖๓ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  กัวหา 

 ๓๙๖๔ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  เกียรติคุณ 

 ๓๙๖๕ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  แกวบริสุทธิ์ 

 ๓๙๖๖ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  คลายทอง 

 ๓๙๖๗ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  เครงจริง 

 ๓๙๖๘ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  จันทรศรี 

 ๓๙๖๙ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  ชื่นพิมล 

 ๓๙๗๐ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  ชูชอบ 

 ๓๙๗๑ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  ดํานิล 

 ๓๙๗๒ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  ทองคํา 

 ๓๙๗๓ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  นามวงศ 

 ๓๙๗๔ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  บรรเจิด 



 หนา   ๑๔๖ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๙๗๕ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  บัวขาว 

 ๓๙๗๖ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  บุญแจง 

 ๓๙๗๗ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  บุญยืนมั่น 

 ๓๙๗๘ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  ประดิษฐ 

 ๓๙๗๙ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  ปลั่งศรี 

 ๓๙๘๐ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  ผลแสงสี 

 ๓๙๘๑ พันจาอากาศเอก  ปรีชา 

  แผนสมบูรณ 

 ๓๙๘๒ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  ฝกกาย 

 ๓๙๘๓ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  เพชรี 

 ๓๙๘๔ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  เพียงตา 

 ๓๙๘๕ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  โพธิ์เงิน 

 ๓๙๘๖ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  ภูพะยอม 

 ๓๙๘๗ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  มวงกลาง 

 ๓๙๘๘ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  มีเพ็ชร 

 ๓๙๘๙ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  แมนสิน 

 ๓๙๙๐ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  รอดนุช 

 ๓๙๙๑ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  เรืองกลา 

 ๓๙๙๒ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  เล็บครุฑ 

 ๓๙๙๓ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  วงษเดิม 

 ๓๙๙๔ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  วะน้ําคาง 

 ๓๙๙๕ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  วันวาน 

 ๓๙๙๖ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  วิชัย 

 ๓๙๙๗ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  วิถี 

 ๓๙๙๘ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  เวชกรณ 

 ๓๙๙๙ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  ไววอง 

 ๔๐๐๐ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  ศรีไพบูลย 

 ๔๐๐๑ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  ศรีใส 

 ๔๐๐๒ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  ศรีอ่ําดี 

 ๔๐๐๓ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  สงาเนตร 

 ๔๐๐๔ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  สมภาร 

 ๔๐๐๕ พันจาอากาศเอก  ปรีชา 

  สรอยสุวรรณ 

 ๔๐๐๖ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  สังขวร 

 ๔๐๐๗ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  สุกแกว 

 ๔๐๐๘ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  เสียดขุนทด 

 ๔๐๐๙ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  แสวงศรี 

 ๔๐๑๐ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  หงษทอง 

 ๔๐๑๑ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  หอมเหมือน 

 ๔๐๑๒ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  อภิบาล 

 ๔๐๑๓ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  ออนนวล 

 ๔๐๑๔ พันจาอากาศเอก  ปรีชา 

  อินทสุวรรณ 

 ๔๐๑๕ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  เอี่ยมทอง 

 ๔๐๑๖ พันจาอากาศเอก  ปรีชาพล 

  หรือโอภาส 

 ๔๐๑๗ พันจาอากาศเอก  ปรีดา  จันทรออน 

 ๔๐๑๘ พันจาอากาศเอก  ปรีดา  เฉลิมนนท 

 ๔๐๑๙ พันจาอากาศเอก  ปรีดา  ถ่ินวงษแย 

 ๔๐๒๐ พันจาอากาศเอก  ปรีดา  ศอกจะบก 

 ๔๐๒๑ พันจาอากาศเอก  ปรีดา  สมบูรณ 

 ๔๐๒๒ พันจาอากาศเอก  ปรีดา  หนอทิม 



 หนา   ๑๔๗ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๐๒๓ พันจาอากาศเอก  ปรีดาพล 

  ตติยาวนิชกุล 

 ๔๐๒๔ พันจาอากาศเอก  ปรีดาภัทร 

  เอี่ยมนอย 

 ๔๐๒๕ พันจาอากาศเอก  ปรีดาวัฒน 

  ลดาวัลยสิริ 

 ๔๐๒๖ พันจาอากาศเอก  ปวารุต  นนธิจันทร 

 ๔๐๒๗ พันจาอากาศเอก  ปวาฤทธิ์  สิทธิวงค 

 ๔๐๒๘ พันจาอากาศเอก  ปอ  พึบขุนทด 

 ๔๐๒๙ พันจาอากาศเอก  ปองศักด์ิ  แกวเกิด 

 ๔๐๓๐ พันจาอากาศเอก  ปองศักด์ิ  พุมพวง 

 ๔๐๓๑ พันจาอากาศเอก  ปจจัย  ระกิติ 

 ๔๐๓๒ พันจาอากาศเอก  ปญจวัชร  ล้ิมสกุล 

 ๔๐๓๓ พันจาอากาศเอก  ปญจะ  เจ็กแสง 

 ๔๐๓๔ พันจาอากาศเอก  ปญญา 

  กิจอารีวรรณ 

 ๔๐๓๕ พันจาอากาศเอก  ปญญา 

  เกษณียบุตร 

 ๔๐๓๖ พันจาอากาศเอก  ปญญา 

  เกิดประดิษฐ 

 ๔๐๓๗ พันจาอากาศเอก  ปญญา  โกธัญญะ 

 ๔๐๓๘ พันจาอากาศเอก  ปญญา  เข็มนาค 

 ๔๐๓๙ พันจาอากาศเอก  ปญญา  คงคาหลวง 

 ๔๐๔๐ พันจาอากาศเอก  ปญญา 

  จันทรมนตรี 

 ๔๐๔๑ พันจาอากาศเอก  ปญญา  แจมใส 

 ๔๐๔๒ พันจาอากาศเอก  ปญญา 

  ชนะสงคราม 

 ๔๐๔๓ พันจาอากาศเอก  ปญญา  ทะวะดี 

 ๔๐๔๔ พันจาอากาศเอก  ปญญา  เทพวงษา 

 ๔๐๔๕ พันจาอากาศเอก  ปญญา  นาคเรือง 

 ๔๐๔๖ พันจาอากาศเอก  ปญญา 

  นามโบราณ 

 ๔๐๔๗ พันจาอากาศเอก  ปญญา  ปรีดาศักด์ิ 

 ๔๐๔๘ พันจาอากาศเอก  ปญญา  เปาทอง 

 ๔๐๔๙ พันจาอากาศเอก  ปญญา  พิมพทอง 

 ๔๐๕๐ พันจาอากาศเอก  ปญญา  พุมโพธิ์ 

 ๔๐๕๑ พันจาอากาศเอก  ปญญา  ภมร 

 ๔๐๕๒ พันจาอากาศเอก  ปญญา  มาขุมเหล็ก 

 ๔๐๕๓ พันจาอากาศเอก  ปญญา  มาเทศ 

 ๔๐๕๔ พันจาอากาศเอก  ปญญา  ย้ิมเอียด 

 ๔๐๕๕ พันจาอากาศเอก  ปญญา  รอดชีพ 

 ๔๐๕๖ พันจาอากาศเอก  ปญญา 

  รัตนประเสริฐ 

 ๔๐๕๗ พันจาอากาศเอก  ปญญา 

  ฤทธิ์ประเสริฐ 

 ๔๐๕๘ พันจาอากาศเอก  ปญญา 

  ละอองพราว 

 ๔๐๕๙ พันจาอากาศเอก  ปญญา 

  ไวถนอมสัตว 

 ๔๐๖๐ พันจาอากาศเอก  ปญญา 

  ศรีราเกตุ 



 หนา   ๑๔๘ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๐๖๑ พันจาอากาศเอก  ปญญา 

  สกาวนภากาศ 

 ๔๐๖๒ พันจาอากาศเอก  ปญญา  สมพงษ 

 ๔๐๖๓ พันจาอากาศเอก  ปญญา  สินกิ่ง 

 ๔๐๖๔ พันจาอากาศเอก  ปญญา  อินทนี 

 ๔๐๖๕ พันจาอากาศเอก  ปญญา 

  อินทรเผือก 

 ๔๐๖๖ พันจาอากาศเอก  ปญญา 

  อุมบางตลาด 

 ๔๐๖๗ พันจาอากาศเอก  ปานจิตต  สุภาพงษ 

 ๔๐๖๘ พันจาอากาศเอก  ปติ  ปนเกษ 

 ๔๐๖๙ พันจาอากาศเอก  ปน  พันธแตง 

 ๔๐๗๐ พันจาอากาศเอก  ปนแกว  ทํามิ 

 ๔๐๗๑ พันจาอากาศเอก  ปนแกว  ลายเมฆ 

 ๔๐๗๒ พันจาอากาศเอก  ปยพงษ  เสารออน 

 ๔๐๗๓ พันจาอากาศเอก  ปยวัฒน  กุฎฤาษี 

 ๔๐๗๔ พันจาอากาศเอก  ปยวัฒน 

  จารึกพูนผล 

 ๔๐๗๕ พันจาอากาศเอก  ปยวัฒน 

  พรหมเนาว 

 ๔๐๗๖ พันจาอากาศเอก  ปยะ 

  บุญมามอญ 

 ๔๐๗๗ พันจาอากาศเอก  ปยะ  ภิรมยกิจ 

 ๔๐๗๘ พันจาอากาศเอก  ปยะ  รบชนะชัย 

 ๔๐๗๙ พันจาอากาศเอก  ปยะ  วะนะสุข 

 ๔๐๘๐ พันจาอากาศเอก  ปยะชัย  นาโลม 

 ๔๐๘๑ พันจาอากาศเอก  ปยะชาย 

  สงสุขเสิศสันติ 

 ๔๐๘๒ พันจาอากาศเอก  ปยะนันท 

  เทพปยะวงศ 

 ๔๐๘๓ พันจาอากาศเอก  ปยะพงศ 

  วงศอนุสรณ 

 ๔๐๘๔ พันจาอากาศเอก  ปยะพงศ 

  สิทธิสวัสด์ิ 

 ๔๐๘๕ พันจาอากาศเอก  ปยะพนธ 

  สุคนธนัต 

 ๔๐๘๖ พันจาอากาศเอก  ปยะพันธ  เจริญผล 

 ๔๐๘๗ พันจาอากาศเอก  ปยะพันธ 

  พันธุวงศ 

 ๔๐๘๘ พันจาอากาศเอก  ปยะวัฒน  สุขสันต 

 ๔๐๘๙ พันจาอากาศเอก  ปยะศักด์ิ 

  โพธิ์สอาด 

 ๔๐๙๐ พันจาอากาศเอก  ปุณณรัตน  ตรีพิศ 

 ๔๐๙๑ พันจาอากาศเอก  เปรม  เกษจํารัส 

 ๔๐๙๒ พันจาอากาศเอก  เปรม  สระแกว 

 ๔๐๙๓ พันจาอากาศเอก  เปรมเกียรติ  จูสิน 

 ๔๐๙๔ พันจาอากาศเอก  เปรมชัย  เสืออิ่ม 

 ๔๐๙๕ พันจาอากาศเอก  แป  คําภา 

 ๔๐๙๖ พันจาอากาศเอก  โปรง 

  อินทรสมบูรณ 

 ๔๐๙๗ พันจาอากาศเอก  โปรด  เกตุอ่ํา 

 ๔๐๙๘ พันจาอากาศเอก  ผจญ  ดวงดาว 



 หนา   ๑๔๙ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๐๙๙ พันจาอากาศเอก  ผจญ  ศิลา 

 ๔๑๐๐ พันจาอากาศเอก  ผจญ  หินออน 

 ๔๑๐๑ พันจาอากาศเอก  ผจญนิจ  สุวรรณดี 

 ๔๑๐๒ พันจาอากาศเอก  ผดุง  รัตนเนนย 

 ๔๑๐๓ พันจาอากาศเอก  ผดุงกิจ  ตรงเมธี 

 ๔๑๐๔ พันจาอากาศเอก  ผดุงพงศ  ปานทอง 

 ๔๑๐๕ พันจาอากาศเอก  ผดุงศักด์ิ  นาคสงค 

 ๔๑๐๖ พันจาอากาศเอก  ผาง  พุทธจักร 

 ๔๑๐๗ พันจาอากาศเอก  เผชิญ  บัวเกิด 

 ๔๑๐๘ พันจาอากาศเอก  เผชิญ  บุญผาสุก 

 ๔๑๐๙ พันจาอากาศเอก  เผชิญ  สุขกันตะ 

 ๔๑๑๐ พันจาอากาศเอก  เผด็จ  เดือนแจม 

 ๔๑๑๑ พันจาอากาศเอก  เผด็จ  บุบผาวงษ 

 ๔๑๑๒ พันจาอากาศเอก  เผด็จ  แสงวิเศษ 

 ๔๑๑๓ พันจาอากาศเอก  เผด็จดวง  ปนสวน 

 ๔๑๑๔ พันจาอากาศเอก  เผด็จศักด์ิ  พลเมือง 

 ๔๑๑๕ พันจาอากาศเอก  เผดิมยศ  ผลเกิด 

 ๔๑๑๖ พันจาอากาศเอก  เผาพันธ  ศรีคราม 

 ๔๑๑๗ พันจาอากาศเอก  ฝนทิพย  มวงลาย 

 ๔๑๑๘ พันจาอากาศเอก  ฝนชัย  โสมนัส 

 ๔๑๑๙ พันจาอากาศเอก  พงคฤทธิ์ 

  มีประเทศ 

 ๔๑๒๐ พันจาอากาศเอก  พงพชร 

  สุดประโคน 

 ๔๑๒๑ พันจาอากาศเอก  พงศกร 

  คงเพ็ชรศักด์ิ 

 ๔๑๒๒ พันจาอากาศเอก  พงศกร 

  คลอวุฒินันท 

 ๔๑๒๓ พันจาอากาศเอก  พงศกร  ฉิมพาลี 

 ๔๑๒๔ พันจาอากาศเอก  พงศกร  ปอกเทิง 

 ๔๑๒๕ พันจาอากาศเอก  พงศกร  ปานดวง 

 ๔๑๒๖ พันจาอากาศเอก  พงศกร 

  พรหมถาวร 

 ๔๑๒๗ พันจาอากาศเอก  พงศกร 

  ศิริพัฒนานันท 

 ๔๑๒๘ พันจาอากาศเอก  พงศกร  สมทานี 

 ๔๑๒๙ พันจาอากาศเอก  พงศกร 

  เหมือนอินทร 

 ๔๑๓๐ พันจาอากาศเอก  พงศชัย  สิทธิรัตน 

 ๔๑๓๑ พันจาอากาศเอก  พงศเทพ 

  เสนสายทอง 

 ๔๑๓๒ พันจาอากาศเอก  พงศธร  เซงเวียง 

 ๔๑๓๓ พันจาอากาศเอก  พงศธร  พลธี 

 ๔๑๓๔ พันจาอากาศเอก  พงศธร 

  วิจิตรเจริญ 

 ๔๑๓๕ พันจาอากาศเอก  พงศธร  สาลีผล 

 ๔๑๓๖ พันจาอากาศเอก  พงศปณต 

  แหวนแกว 

 ๔๑๓๗ พันจาอากาศเอก  พงศปณต 

  อยูอินทร 

 ๔๑๓๘ พันจาอากาศเอก  พงศพนม 

  สมิตานนท 



 หนา   ๑๕๐ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๑๓๙ พันจาอากาศเอก  พงศพันธ 

  สงเคราะห 

 ๔๑๔๐ พันจาอากาศเอก  พงศพัศ 

  วงศสุวัฒน 

 ๔๑๔๑ พันจาอากาศเอก  พงศภพ 

  วรรณละเอียด 

 ๔๑๔๒ พันจาอากาศเอก  พงศศักด์ิ 

  กลั่นหวาน 

 ๔๑๔๓ พันจาอากาศเอก  พงศศักด์ิ 

  นาคบัลลังก 

 ๔๑๔๔ พันจาอากาศเอก  พงศศักด์ิ  ภิญโญ 

 ๔๑๔๕ พันจาอากาศเอก  พงศัก  ประภาศิลป 

 ๔๑๔๖ พันจาอากาศเอก  พงษกร 

  อนันทยากร 

 ๔๑๔๗ พันจาอากาศเอก  พงษกรณ  ใจใหญ 

 ๔๑๔๘ พันจาอากาศเอก  พงษจักร  กลัดธนัง 

 ๔๑๔๙ พันจาอากาศเอก  พงษเดช  จริงเพชร 

 ๔๑๕๐ พันจาอากาศเอก  พงษทิวา  แปนบูชา 

 ๔๑๕๑ พันจาอากาศเอก  พงษเทพ 

  ทับทิมทอง 

 ๔๑๕๒ พันจาอากาศเอก  พงษเทพ 

  พงษสมบัติ 

 ๔๑๕๓ พันจาอากาศเอก  พงษเทพ 

  มาแจง 

 ๔๑๕๔ พันจาอากาศเอก  พงษธร  ผาสุขมูล 

 ๔๑๕๕ พันจาอากาศเอก  พงษนเรศ  ดวงนิล 

 ๔๑๕๖ พันจาอากาศเอก  พงษนิรันดร 

  แปนศรี 

 ๔๑๕๗ พันจาอากาศเอก  พงษพนธ  กตัญู 

 ๔๑๕๘ พันจาอากาศเอก  พงษพร  หาดี 

 ๔๑๕๙ พันจาอากาศเอก  พงษพัน  ชาววาป 

 ๔๑๖๐ พันจาอากาศเอก  พงษพนัธ  นุกาศ 

 ๔๑๖๑ พันจาอากาศเอก  พงษพันธ 

  ปติสานต 

 ๔๑๖๒ พันจาอากาศเอก  พงษพันธ 

  สันติอาภรณ 

 ๔๑๖๓ พันจาอากาศเอก  พงษพันธ  สันทัด 

 ๔๑๖๔ พันจาอากาศเอก  พงษพันธ  หาดี 

 ๔๑๖๕ พันจาอากาศเอก  พงษพันธุ 

  ยอดปราง 

 ๔๑๖๖ พันจาอากาศเอก  พงษพิทักษ  สักลอ 

 ๔๑๖๗ พันจาอากาศเอก  พงษพิสิษฐ 

  หาญลคร 

 ๔๑๖๘ พันจาอากาศเอก  พงษเพชร 

  ถึงหมื่นไวย 

 ๔๑๖๙ พันจาอากาศเอก  พงษศักด์ิ 

  โคตรทัศน 

 ๔๑๗๐ พันจาอากาศเอก  พงษศักด์ิ 

  จันทรรอด 

 ๔๑๗๑ พันจาอากาศเอก  พงษศักด์ิ 

  จาดเนือง 

 ๔๑๗๒ พันจาอากาศเอก  พงษศักด์ิ  เจริญพร 



 หนา   ๑๕๑ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๑๗๓ พันจาอากาศเอก  พงษศักด์ิ 

  ชํานาญกิจ 

 ๔๑๗๔ พันจาอากาศเอก  พงษศักด์ิ  ชินออน 

 ๔๑๗๕ พันจาอากาศเอก  พงษศักด์ิ 

  ดอนไพรเลา 

 ๔๑๗๖ พันจาอากาศเอก  พงษศักด์ิ 

  ทองวุฒิศักด์ิ 

 ๔๑๗๗ พันจาอากาศเอก  พงษศักด์ิ  ทีหอคํา 

 ๔๑๗๘ พันจาอากาศเอก  พงษศักด์ิ 

  พาจันทึก 

 ๔๑๗๙ พันจาอากาศเอก  พงษศักด์ิ  พึ่งเถื่อน 

 ๔๑๘๐ พันจาอากาศเอก  พงษศักด์ิ 

  แยมทรัพย 

 ๔๑๘๑ พันจาอากาศเอก  พงษศักด์ิ 

  ไวยากรณ 

 ๔๑๘๒ พันจาอากาศเอก  พงษศักด์ิ  ศรีทอง 

 ๔๑๘๓ พันจาอากาศเอก  พงษศักด์ิ 

  ศรีพุธโธ 

 ๔๑๘๔ พันจาอากาศเอก  พงษศักด์ิ 

  สัมฤทธิยานุสรณ 

 ๔๑๘๕ พันจาอากาศเอก  พงษศักด์ิ  สิงหฬ 

 ๔๑๘๖ พันจาอากาศเอก  พงษศักด์ิ  อนันต 

 ๔๑๘๗ พันจาอากาศเอก  พงษศักด์ิ  อยูพุม 

 ๔๑๘๘ พันจาอากาศเอก  พงษศักด์ิ 

  อินแสงจันทร 

 ๔๑๘๙ พันจาอากาศเอก  พงษศิริ  คุมพงษ 

 ๔๑๙๐ พันจาอากาศเอก  พงษศิริ 

  ประสานศักด์ิ 

 ๔๑๙๑ พันจาอากาศเอก  พงษสงา 

  หงษเผือก 

 ๔๑๙๒ พันจาอากาศเอก  พงษสวัสด์ิ 

  วองวทัญู 

 ๔๑๙๓ พันจาอากาศเอก  พงจน  ผมทอง 

 ๔๑๙๔ พันจาอากาศเอก  พจน  เลิศสิน 

 ๔๑๙๕ พันจาอากาศเอก  พจน  ศรีสวัสด์ิ 

 ๔๑๙๖ พันจาอากาศเอก  พจนัย  อยูยง 

 ๔๑๙๗ พันจาอากาศเอก  พจนา  จันทานนท 

 ๔๑๙๘ พันจาอากาศเอก  พจนารถ 

  ไตรบรรณ 

 ๔๑๙๙ พันจาอากาศเอก  พจวิน  พรเบ็ญจา 

 ๔๒๐๐ พันจาอากาศเอก  พจเวทย 

  ฮวดโพธิ์พันธุ 

 ๔๒๐๑ พันจาอากาศเอก  พจศิลป 

  พรจันทรทาว 

 ๔๒๐๒ พันจาอากาศเอก  พชรกฤษฏ  เฮงพก 

 ๔๒๐๓ พันจาอากาศเอก  พนธกร  บุญกอ 

 ๔๒๐๔ พันจาอากาศเอก  พนม  กลิ่นคําหอม 

 ๔๒๐๕ พันจาอากาศเอก  พนม  กุลคํา 

 ๔๒๐๖ พันจาอากาศเอก  พนม  กุลชโร 

 ๔๒๐๗ พันจาอากาศเอก  พนม  เขียวสนาม 

 ๔๒๐๘ พันจาอากาศเอก  พนม  จันทรศรี 

 ๔๒๐๙ พันจาอากาศเอก  พนม  ชวยคูณ 



 หนา   ๑๕๒ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๒๑๐ พันจาอากาศเอก  พนม  ดีมาก 

 ๔๒๑๑ พันจาอากาศเอก  พนม  เต็งกิ่ง 

 ๔๒๑๒ พันจาอากาศเอก  พนม  พาจิตร 

 ๔๒๑๓ พันจาอากาศเอก  พนม  เลียบทวี 

 ๔๒๑๔ พันจาอากาศเอก  พนม  โลราช 

 ๔๒๑๕ พันจาอากาศเอก  พนมกร  ยอดออน 

 ๔๒๑๖ พันจาอากาศเอก  พนมเทียน  ธิยัญ 

 ๔๒๑๗ พันจาอากาศเอก  พนมพร  โชยดิรส 

 ๔๒๑๘ พันจาอากาศเอก  พนมพร  ภัควันต 

 ๔๒๑๙ พันจาอากาศเอก  พนมพันธ 

  ตนทัพไทย 

 ๔๒๒๐ พันจาอากาศเอก  พนมไพร 

  โชยดิรส 

 ๔๒๒๑ พันจาอากาศเอก  พนอ  อ่ําพุทธา 

 ๔๒๒๒ พันจาอากาศเอก  พนอม  อินทโร 

 ๔๒๒๓ พันจาอากาศเอก  พนา  เกตุรัตน 

 ๔๒๒๔ พันจาอากาศเอก  พนาดร 

  สวางอารมณ 

 ๔๒๒๕ พันจาอากาศเอก  พนาวัน  สุขหอม 

 ๔๒๒๖ พันจาอากาศเอก  พนาศักด์ิ  พิงตะคุ 

 ๔๒๒๗ พันจาอากาศเอก  พพล  ชาวสวน 

 ๔๒๒๘ พันจาอากาศเอก  พยงค  ดัดวัด 

 ๔๒๒๙ พันจาอากาศเอก  พยนต  เครือรัตน 

 ๔๒๓๐ พันจาอากาศเอก  พยนต  อินทรศักด์ิ 

 ๔๒๓๑ พันจาอากาศเอก  พยุง  แดงงาม 

 ๔๒๓๒ พันจาอากาศเอก  พยุง  อินทรแกว 

 ๔๒๓๓ พันจาอากาศเอก  พยุงศักด์ิ 

  พิมพิไสย 

 ๔๒๓๔ พันจาอากาศเอก  พยุงศักด์ิ 

  รุนสุวรรณ 

 ๔๒๓๕ พันจาอากาศเอก  พยุงศักด์ิ 

  วรรณประเสริฐ 

 ๔๒๓๖ พันจาอากาศเอก  พยุงศักด์ิ  หลํารอด 

 ๔๒๓๗ พันจาอากาศเอก  พยุหพล 

  เชื่องสูงเนิน 

 ๔๒๓๘ พันจาอากาศเอก  พยูน  เสวตราคม 

 ๔๒๓๙ พันจาอากาศเอก  พยูร  สามบุณเรือง 

 ๔๒๔๐ พันจาอากาศเอก  พโยม  พุมแกว 

 ๔๒๔๑ พันจาอากาศเอก  พรกิตต์ิ  เดชขุนทด 

 ๔๒๔๒ พันจาอากาศเอก  พรชัย 

  กมลสุรเชษฐ 

 ๔๒๔๓ พันจาอากาศเอก  พรชัย  กิจวิชา 

 ๔๒๔๔ พันจาอากาศเอก  พรชัย  ครีมสนิท 

 ๔๒๔๕ พันจาอากาศเอก  พรชัย  คํารังษี 

 ๔๒๔๖ พันจาอากาศเอก  พรชัย 

  จันทรแพทยรักษ 

 ๔๒๔๗ พันจาอากาศเอก  พรชัย  เดชราม 

 ๔๒๔๘ พันจาอากาศเอก  พรชัย  แดงสวาง 

 ๔๒๔๙ พันจาอากาศเอก  พรชัย  ตนสาลี 

 ๔๒๕๐ พันจาอากาศเอก  พรชัย  ทองจอก 

 ๔๒๕๑ พันจาอากาศเอก  พรชัย 

  ทาคําอนุสรณ 



 หนา   ๑๕๓ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๒๕๒ พันจาอากาศเอก  พรชัย  บุญคุม 

 ๔๒๕๓ พันจาอากาศเอก  พรชัย  พลอยสงศรี 

 ๔๒๕๔ พันจาอากาศเอก  พรชัย  เพียรเก็บ 

 ๔๒๕๕ พันจาอากาศเอก  พรชัย  มูลลักษณ 

 ๔๒๕๖ พันจาอากาศเอก  พรชัย  ยศกลาง 

 ๔๒๕๗ พันจาอากาศเอก  พรชัย  รุงแจง 

 ๔๒๕๘ พันจาอากาศเอก  พรชัย  วงษสุวรรณ 

 ๔๒๕๙ พันจาอากาศเอก  พรชัย 

  วังสุทธิสมศรี 

 ๔๒๖๐ พันจาอากาศเอก  พรชัย  วันคืนดี 

 ๔๒๖๑ พันจาอากาศเอก  พรชัย  วิชชัยภูมิ 

 ๔๒๖๒ พันจาอากาศเอก  พรชัย 

  ศรกาญจนอัมพร 

 ๔๒๖๓ พันจาอากาศเอก  พรชัย  สอนสุภาพ 

 ๔๒๖๔ พันจาอากาศเอก  พรชัย  สิงหเรือง 

 ๔๒๖๕ พันจาอากาศเอก  พรณรงค  ศีลมั่น 

 ๔๒๖๖ พันจาอากาศเอก  พรณรงค 

  หนูมานอย 

 ๔๒๖๗ พันจาอากาศเอก  พรเทพ  จันทรไพร 

 ๔๒๖๘ พันจาอากาศเอก  พรเทพ 

  เทพประสิทธิ์ 

 ๔๒๖๙ พันจาอากาศเอก  พรเทพ  บุญถนอม 

 ๔๒๗๐ พันจาอากาศเอก  พรเทพ  ผาดศรี 

 ๔๒๗๑ พันจาอากาศเอก  พรเทพ 

  เผื่อนประไพ 

 ๔๒๗๒ พันจาอากาศเอก  พรเทพ  พลังสุข 

 ๔๒๗๓ พันจาอากาศเอก  พรเทพ  พันธเขียน 

 ๔๒๗๔ พันจาอากาศเอก  พรเทพ  รุงเรือง 

 ๔๒๗๕ พันจาอากาศเอก  พรเทพ  ไวทยกุล 

 ๔๒๗๖ พันจาอากาศเอก  พรเทพ  สายทอง 

 ๔๒๗๗ พันจาอากาศเอก  พรเทพ  สารวัตร 

 ๔๒๗๘ พันจาอากาศเอก  พรเทพ 

  อินทรเนตร 

 ๔๒๗๙ พันจาอากาศเอก  พรนิวัฒน  ทองหุม 

 ๔๒๘๐ พันจาอากาศเอก  พรพงษ  ปกครอง 

 ๔๒๘๑ พันจาอากาศเอก  พรพจน  บุญเพ็ชร 

 ๔๒๘๒ พันจาอากาศเอก  พรพจน 

  สิงหทองหลาง 

 ๔๒๘๓ พันจาอากาศเอก  พรพนม  เรืองศรี 

 ๔๒๘๔ พันจาอากาศเอก  พรพิณ  ขันคํา 

 ๔๒๘๕ พันจาอากาศเอก  พรมแดน 

  ฝนถึงภูมิ 

 ๔๒๘๖ พันจาอากาศเอก  พรมมา 

  วรรณพฤกษ 

 ๔๒๘๗ พันจาอากาศเอก  พรรณทวี 

  แกวทองคํา 

 ๔๒๘๘ พันจาอากาศเอก  พรรณทิพย 

  ชุมพล 

 ๔๒๘๙ พันจาอากาศเอก  พรรษารัตน 

  วงษผา 

 ๔๒๙๐ พันจาอากาศเอก  พรเลิศ 

  เล็กสัมฤทธิ์ 



 หนา   ๑๕๔ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๒๙๑ พันจาอากาศเอก  พรเลิศ 

  สนิทธิเวทย 

 ๔๒๙๒ พันจาอากาศเอก  พรเลิศ 

  สุนทรามระ 

 ๔๒๙๓ พันจาอากาศเอก  พรศักด์ิ  การศัพท 

 ๔๒๙๔ พันจาอากาศเอก  พรศักด์ิ 

  ขอยายกลาง 

 ๔๒๙๕ พันจาอากาศเอก  พรศักด์ิ  เขียวสุทธิ 

 ๔๒๙๖ พันจาอากาศเอก  พรศักด์ิ  คุขุนทด 

 ๔๒๙๗ พันจาอากาศเอก  พรศักด์ิ  นักธรรม 

 ๔๒๙๘ พันจาอากาศเอก  พรศักด์ิ  ปลาศาล 

 ๔๒๙๙ พันจาอากาศเอก  พรศักด์ิ 

  โพธิ์เย็นญาติ 

 ๔๓๐๐ พันจาอากาศเอก  พรศักด์ิ  สินไชย 

 ๔๓๐๑ พันจาอากาศเอก  พรศักด์ิ  อาจแสน 

 ๔๓๐๒ พันจาอากาศเอก  พรสถิตย 

  พูลสวัสด์ิ 

 ๔๓๐๓ พันจาอากาศเอก  พรสวรรค  หนูหวง 

 ๔๓๐๔ พันจาอากาศเอก  พรสิงห  เภาออน 

 ๔๓๐๕ พันจาอากาศเอก  พรสิน  อวยพร 

 ๔๓๐๖ พันจาอากาศเอก  พรหม 

  มากเจริญ 

 ๔๓๐๗ พันจาอากาศเอก  พรหมธร 

  กําแหงฤทธิ์ 

 ๔๓๐๘ พันจาอากาศเอก  พรหมพล 

  คชสถิตย 

 ๔๓๐๙ พันจาอากาศเอก  พรหมินทร 

  ธีระวุฒิศาตร 

 ๔๓๑๐ พันจาอากาศเอก  พรอมพร 

  แสนสอาด 

 ๔๓๑๑ พันจาอากาศเอก  พรอานันต  ขํามา 

 ๔๓๑๒ พันจาอากาศเอก  พระ  คําวัจนัง 

 ๔๓๑๓ พันจาอากาศเอก  พระไว 

  วัฒนานุสนธิ์ 

 ๔๓๑๔ พันจาอากาศเอก  พฤกษ 

  สุวรรณพฤกษ 

 ๔๓๑๕ พันจาอากาศเอก  พลกฤษณ 

  เจริญผล 

 ๔๓๑๖ พันจาอากาศเอก  พลกฤษณ  ชิตสุข 

 ๔๓๑๗ พันจาอากาศเอก  พลกฤษณ 

  ศรีขันซาย 

 ๔๓๑๘ พันจาอากาศเอก  พลกาญจน 

  เทียนจวง 

 ๔๓๑๙ พันจาอากาศเอก  พลชัย 

  ประดิษฐเพลง 

 ๔๓๒๐ พันจาอากาศเอก  พลเดช  สุขีลักษณ 

 ๔๓๒๑ พันจาอากาศเอก  พลตรี  ภูวิชัย 

 ๔๓๒๒ พันจาอากาศเอก  พลพงษ 

  ย่ิงไพฑูรย 

 ๔๓๒๓ พันจาอากาศเอก  พลพิเชษฐ 

  สมัครการ 

 ๔๓๒๔ พันจาอากาศเอก  พลภัทร  ศิลางกูร 



 หนา   ๑๕๕ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๓๒๕ พันจาอากาศเอก  พลรบ  ผินโพธิ์ 

 ๔๓๒๖ พันจาอากาศเอก  พลศักด์ิ  มหิทธิ 

 ๔๓๒๗ พันจาอากาศเอก  พลศักด์ิ  ระลึกมูล 

 ๔๓๒๘ พันจาอากาศเอก  พลากร  ชํานาญกุล 

 ๔๓๒๙ พันจาอากาศเอก  พลากร  พลรักษา 

 ๔๓๓๐ พันจาอากาศเอก  พลายชุมพล 

  วัฒนานุสนธิ์ 

 ๔๓๓๑ พันจาอากาศเอก  พลายเวช 

  ภักดีวิเศษ 

 ๔๓๓๒ พันจาอากาศเอก  พศพงศ  นาคํา 

 ๔๓๓๓ พันจาอากาศเอก  พสธร  สุดใจ 

 ๔๓๓๔ พันจาอากาศเอก  พสิษฐ  นิ่มนคร 

 ๔๓๓๕ พันจาอากาศเอก  พสิษฐ  บุญแยม 

 ๔๓๓๖ พันจาอากาศเอก  พสิษฐ 

  มีพจนเพราะ 

 ๔๓๓๗ พันจาอากาศเอก  พสุ  ปทุมวัน 

 ๔๓๓๘ พันจาอากาศเอก  พอภัทร  สดสรอย 

 ๔๓๓๙ พันจาอากาศเอก  พะเนียง 

  ชางเย็นฉํ่า 

 ๔๓๔๐ พันจาอากาศเอก  พะโยม  แกวถาวร 

 ๔๓๔๑ พันจาอากาศเอก  พัชรพล  นอยเทียม 

 ๔๓๔๒ พันจาอากาศเอก  พัชรพล  นาคออน 

 ๔๓๔๓ พันจาอากาศเอก  พัชระ  มกรครรภ 

 ๔๓๔๔ พันจาอากาศเอก  พัฒนชาติ  จุดาศรี 

 ๔๓๔๕ พันจาอากาศเอก  พัฒนเดช 

  ปาณปภาดา 

 ๔๓๔๖ พันจาอากาศเอก  พัฒนพงศ  ศรีพนม 

 ๔๓๔๗ พันจาอากาศเอก  พัฒนพงษ 

  พุกกะวรรณะ 

 ๔๓๔๘ พันจาอากาศเอก  พัฒนพงษ 

  มูลโมกข 

 ๔๓๔๙ พันจาอากาศเอก  พัฒนพงษ 

  วงษศักดา 

 ๔๓๕๐ พันจาอากาศเอก  พัฒนพงษ  สุรพิน 

 ๔๓๕๑ พันจาอากาศเอก  พัฒนภูมิ 

  เจนเขตรการณ 

 ๔๓๕๒ พันจาอากาศเอก  พัฒนะชัย  คําตา 

 ๔๓๕๓ พันจาอากาศเอก  พัฒนะพงค 

  สําเนียงแจม 

 ๔๓๕๔ พันจาอากาศเอก  พัฒนา 

  กลางประพันธ 

 ๔๓๕๕ พันจาอากาศเอก  พันทเนสถ  มาทอง 

 ๔๓๕๖ พันจาอากาศเอก  พันโท 

  แสงทองสุข 

 ๔๓๕๗ พันจาอากาศเอก  พันธกานต 

  พูลผล 

 ๔๓๕๘ พันจาอากาศเอก  พันธศักด์ิ  คชคง 

 ๔๓๕๙ พันจาอากาศเอก  พันธศิลป 

  เหมือนจีน 

 ๔๓๖๐ พันจาอากาศเอก  พันธุ  พันธอน 

 ๔๓๖๑ พันจาอากาศเอก  พนัธุศักด์ิ 

  ไทยสิทธิ 



 หนา   ๑๕๖ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๓๖๒ พันจาอากาศเอก  พันธุศักด์ิ 

  ร่ืนภิรมย 

 ๔๓๖๓ พันจาอากาศเอก  พันธุศักด์ิ 

  สายรัตนทองคํา 

 ๔๓๖๔ พันจาอากาศเอก  พันธุอินทร 

  เพลงปาน 

 ๔๓๖๕ พันจาอากาศเอก  พันศักด์ิ  ใจหวาน 

 ๔๓๖๖ พันจาอากาศเอก  พัลลภ  คงดี 

 ๔๓๖๗ พันจาอากาศเอก  พัลลภ  มีมาก 

 ๔๓๖๘ พันจาอากาศเอก  พัลลภ  วานมวง 

 ๔๓๖๙ พันจาอากาศเอก  พัศพงษ  เนื้อเย็น 

 ๔๓๗๐ พันจาอากาศเอก  พัสกร  นิยมญาติ 

 ๔๓๗๑ พันจาอากาศเอก  พัสกิจ 

  เขียวชอินทร 

 ๔๓๗๒ พันจาอากาศเอก  พานุช  ตังตา 

 ๔๓๗๓ พันจาอากาศเอก  พายัพ  ตียาพันธ 

 ๔๓๗๔ พันจาอากาศเอก  พายัพ  ทรัพยเจริญ 

 ๔๓๗๕ พันจาอากาศเอก  พายัพ  พราวศรี 

 ๔๓๗๖ พันจาอากาศเอก  พาสกรณ 

  สุขประเสริฐ 

 ๔๓๗๗ พันจาอากาศเอก  พิจักษณ  อยูสุข 

 ๔๓๗๘ พันจาอากาศเอก  พิจิตร  จินชัย 

 ๔๓๗๙ พันจาอากาศเอก  พิจิตร 

  แหวนครบุรี 

 ๔๓๘๐ พันจาอากาศเอก  พิชญ  จันทรเอม 

 ๔๓๘๑ พันจาอากาศเอก  พิชุตม  พลเรือง 

 ๔๓๘๒ พันจาอากาศเอก  พิชัย  เกตุตรีกร 

 ๔๓๘๓ พันจาอากาศเอก  พิชัย  เจียรสําราญ 

 ๔๓๘๔ พันจาอากาศเอก  พิชัย  ชวงไชยยะ 

 ๔๓๘๕ พันจาอากาศเอก  พิชัย  ไชยโพธิ์ 

 ๔๓๘๖ พันจาอากาศเอก  พิชัย  ทองประสาท 

 ๔๓๘๗ พันจาอากาศเอก  พิชัย  ธนพิพัฒนศิริ 

 ๔๓๘๘ พันจาอากาศเอก  พิชัย  นวลทอง 

 ๔๓๘๙ พันจาอากาศเอก  พิชัย  บุญย่ิงเหลือ 

 ๔๓๙๐ พันจาอากาศเอก  พิชัย  ผองสูงเนิน 

 ๔๓๙๑ พันจาอากาศเอก  พิชัย  ภูมาลา 

 ๔๓๙๒ พันจาอากาศเอก  พิชัย  แสนฉลาด 

 ๔๓๙๓ พันจาอากาศเอก  พิชัย  อาษาเสนีย 

 ๔๓๙๔ พันจาอากาศเอก  พิชัยยุทธ  ผัดตะคุ 

 ๔๓๙๕ พันจาอากาศเอก  พิชาญ  ขวัญเมือง 

 ๔๓๙๖ พันจาอากาศเอก  พิชาติ  ติภิ 

 ๔๓๙๗ พันจาอากาศเอก  พิชิต  จันทรเสนา 

 ๔๓๙๘ พันจาอากาศเอก  พิชิต  จุลเจือ 

 ๔๓๙๙ พันจาอากาศเอก  พิชิต  แจมรุจี 

 ๔๔๐๐ พันจาอากาศเอก  พิชิต  ดีคลาย 

 ๔๔๐๑ พันจาอากาศเอก  พิชิต  ทั่งทอง 

 ๔๔๐๒ พันจาอากาศเอก  พิชิต  ผลาหาญ 

 ๔๔๐๓ พันจาอากาศเอก  พิชิต  พุฒซาย 

 ๔๔๐๔ พนัจาอากาศเอก  พิชิต  ภักด์ิโสภา 

 ๔๔๐๕ พันจาอากาศเอก  พิชิต  มณีกุล 

 ๔๔๐๖ พันจาอากาศเอก  พิชิต  มูลมา 

 ๔๔๐๗ พันจาอากาศเอก  พิชิต  วงศสุวรรณ 



 หนา   ๑๕๗ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๔๐๘ พันจาอากาศเอก  พิชิต  แสงหัวชาง 

 ๔๔๐๙ พันจาอากาศเอก  พิชิตชัย  เชื้อมงคล 

 ๔๔๑๐ พันจาอากาศเอก  พิเชฏฐ  พุมพวง 

 ๔๔๑๑ พันจาอากาศเอก  พิเชฏษ  นามขาล 

 ๔๔๑๒ พันจาอากาศเอก  พิเชฐ  งามเพ็ญ 

 ๔๔๑๓ พันจาอากาศเอก  พิเชฐ  พวงทอง 

 ๔๔๑๔ พันจาอากาศเอก  พิเชฐ  พุมจิตร 

 ๔๔๑๕ พันจาอากาศเอก  พิเชฐ 

  พูนขุนทด 

 ๔๔๑๖ พันจาอากาศเอก  พิเชฐ 

  สมัครเขตรการ 

 ๔๔๑๗ พันจาอากาศเอก  พิเชฐ  อุประ 

 ๔๔๑๘ พันจาอากาศเอก  พิเชฐพงศ 

  เจริญสิทธิ์ 

 ๔๔๑๙ พันจาอากาศเอก  พิเชต  กระถิน 

 ๔๔๒๐ พันจาอากาศเอก  พิเชต  กลั่นกลาย 

 ๔๔๒๑ พันจาอากาศเอก  พิเชษฐ 

  ขงขันมณีเวช 

 ๔๔๒๒ พันจาอากาศเอก  พิเชษฐ  ขวัญดี 

 ๔๔๒๓ พันจาอากาศเอก  พิเชษฐ 

  คลองรักสัตย 

 ๔๔๒๔ พันจาอากาศเอก  พิเชษฐ  จําปาซอน 

 ๔๔๒๕ พันจาอากาศเอก  พิเชษฐ  จิตรเพิ่ม 

 ๔๔๒๖ พันจาอากาศเอก  พิเชษฐ  ชมเมืองมิ่ง 

 ๔๔๒๗ พันจาอากาศเอก  พิเชษฐ  เที่ยงทวี 

 ๔๔๒๘ พันจาอากาศเอก  พิเชษฐ  เทียนทอง 

 ๔๔๒๙ พันจาอากาศเอก  พิเชษฐ 

  นิวาสานนท 

 ๔๔๓๐ พันจาอากาศเอก  พิเชษฐ  บุญกิจ 

 ๔๔๓๑ พันจาอากาศเอก  พิเชษฐ 

  ประกอบพันธุ 

 ๔๔๓๒ พันจาอากาศเอก  พิเชษฐ  เปลี่ยนศรี 

 ๔๔๓๓ พันจาอากาศเอก  พิเชษฐ 

  โปรงสันเทียะ 

 ๔๔๓๔ พันจาอากาศเอก  พิเชษฐ 

  พลายละมูล 

 ๔๔๓๕ พันจาอากาศเอก  พิเชษฐ  พูนบางยุง 

 ๔๔๓๖ พันจาอากาศเอก  พิเชษฐ  มีประเทศ 

 ๔๔๓๗ พันจาอากาศเอก  พิเชษฐ  วจีสัจจะ 

 ๔๔๓๘ พันจาอากาศเอก  พิเชษฐ  วิจิตรเกษม 

 ๔๔๓๙ พันจาอากาศเอก  พิเชษฐ  ศรีแกว 

 ๔๔๔๐ พันจาอากาศเอก  พิเชษฐ  สาคร 

 ๔๔๔๑ พันจาอากาศเอก  พิเชษฐ  สุขทั่ว 

 ๔๔๔๒ พันจาอากาศเอก  พิเชษฐ 

  สุขประเสริฐ 

 ๔๔๔๓ พันจาอากาศเอก  พิเชษฐ  สุทโธ 

 ๔๔๔๔ พันจาอากาศเอก  พิณเทพ  ธรรมผุย 

 ๔๔๔๕ พันจาอากาศเอก  พิณพงศ 

  ศรีกระจาง 

 ๔๔๔๖ พันจาอากาศเอก  พิทยชัย  ใจขํา 

 ๔๔๔๗ พันจาอากาศเอก  พิทยา  กลิ่นบัวงาม 

 ๔๔๔๘ พันจาอากาศเอก  พิทยา  กุลสารี 



 หนา   ๑๕๘ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๔๔๙ พันจาอากาศเอก  พิทยา  รอดหนู 

 ๔๔๕๐ พันจาอากาศเอก  พิทยา 

  เหมือนอินทร 

 ๔๔๕๑ พันจาอากาศเอก  พิทยุทธ 

  พงษเจตสุพรรณ 

 ๔๔๕๒ พันจาอากาศเอก  พิทักษ  กิจโกศล 

 ๔๔๕๓ พันจาอากาศเอก  พิทักษ  จินดา 

 ๔๔๕๔ พันจาอากาศเอก  พิทักษ 

  ชาญชางเหล็ก 

 ๔๔๕๕ พันจาอากาศเอก  พิทักษ  ชํานิปน 

 ๔๔๕๖ พันจาอากาศเอก  พิทักษ  โตเขียว 

 ๔๔๕๗ พันจาอากาศเอก  พิทักษ  ทิพยโอสถ 

 ๔๔๕๘ พันจาอากาศเอก  พิทักษ  บางแกว 

 ๔๔๕๙ พันจาอากาศเอก  พิทักษ  บุดดาวงษ 

 ๔๔๖๐ พันจาอากาศเอก  พิทักษ  พลอาสา 

 ๔๔๖๑ พันจาอากาศเอก  พิทักษ  พัตจุน 

 ๔๔๖๒ พันจาอากาศเอก  พิทักษ  ภูเสม 

 ๔๔๖๓ พันจาอากาศเอก  พิทักษ  วงษนิกร 

 ๔๔๖๔ พันจาอากาศเอก  พิทักษ  ศรีโพธิ์วัง 

 ๔๔๖๕ พันจาอากาศเอก  พิทักษ 

  สงเสริมพลสิริ 

 ๔๔๖๖ พันจาอากาศเอก  พิทักษ  สุริยะ 

 ๔๔๖๗ พันจาอากาศเอก  พิทักษ 

  อินทราลักษณ 

 ๔๔๖๘ พันจาอากาศเอก  พิทักษชัย  เภาตะคุ 

 ๔๔๖๙ พันจาอากาศเอก  พิทักษพงษ  บัวภา 

 ๔๔๗๐ พันจาอากาศเอก  พิทูร  ขํามา 

 ๔๔๗๑ พันจาอากาศเอก  พิน  เมฆอรุณ 

 ๔๔๗๒ พันจาอากาศเอก  พินัย  ใยทอง 

 ๔๔๗๓ พันจาอากาศเอก  พินิจ  กิติยา 

 ๔๔๗๔ พันจาอากาศเอก  พินิจ  ทองกําเหนิด 

 ๔๔๗๕ พันจาอากาศเอก  พินิจ  ร่ืนกลิ่น 

 ๔๔๗๖ พันจาอากาศเอก  พินิจ  สิทธิโชค 

 ๔๔๗๗ พันจาอากาศเอก  พินิจ  อันทราภี 

 ๔๔๗๘ พันจาอากาศเอก  พินิจศักด์ิ 

  อินทรปญญา 

 ๔๔๗๙ พันจาอากาศเอก  พินิชัย  วิชาพร 

 ๔๔๘๐ พันจาอากาศเอก  พิบูล  เฉยรอด 

 ๔๔๘๑ พันจาอากาศเอก  พิบูล  ผาแดง 

 ๔๔๘๒ พันจาอากาศเอก  พิบูลย 

  นาคประดิษฐ 

 ๔๔๘๓ พันจาอากาศเอก  พิบูลย  ศึกษา 

 ๔๔๘๔ พันจาอากาศเอก  พิพรพล 

  ธรรมรงครัตน 

 ๔๔๘๕ พันจาอากาศเอก  พิพัชร 

  จะเรียมพันธ 

 ๔๔๘๖ พันจาอากาศเอก  พิพัฒน  คชศิลา 

 ๔๔๘๗ พันจาอากาศเอก  พิพัฒน  คุมมณี 

 ๔๔๘๘ พันจาอากาศเอก  พิพัฒน 

  เทวาประดับ 

 ๔๔๘๙ พันจาอากาศเอก  พิพัฒน  ผาแดง 

 ๔๔๙๐ พันจาอากาศเอก  พิพัฒน  พิลาบุตร 



 หนา   ๑๕๙ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๔๙๑ พันจาอากาศเอก  พิพัฒน  มโนสุจริต 

 ๔๔๙๒ พันจาอากาศเอก  พิพัฒน  มุขดารา 

 ๔๔๙๓ พันจาอากาศเอก  พิพัฒน  รักเดช 

 ๔๔๙๔ พันจาอากาศเอก  พิพัฒน  รัตนวิจัย 

 ๔๔๙๕ พันจาอากาศเอก  พิพัฒน  สืบนุสรณ 

 ๔๔๙๖ พันจาอากาศเอก  พิพัฒน  สุขรักษา 

 ๔๔๙๗ พันจาอากาศเอก  พิพัฒน  ออนละออ 

 ๔๔๙๘ พันจาอากาศเอก  พิพัฒนชัย  เพิ่มงาม 

 ๔๔๙๙ พันจาอากาศเอก  พิพัฒนพงษ 

  พันธุเพียร 

 ๔๕๐๐ พันจาอากาศเอก  พิพัฒนพล 

  พูลเรืองเผา 

 ๔๕๐๑ พันจาอากาศเอก  พิพัฒนะ 

  พรประทุม 

 ๔๕๐๒ พันจาอากาศเอก  พิพัฒนา  จุนาพงศ 

 ๔๕๐๓ พันจาอากาศเอก  พิพิชญ  ไขรัศมี 

 ๔๕๐๔ พันจาอากาศเอก  พิพิธ  วิริยะศาสตร 

 ๔๕๐๕ พันจาอากาศเอก  พิภพ  ตรงสกุล 

 ๔๕๐๖ พันจาอากาศเอก  พิภพ  ปลิวจันทึก 

 ๔๕๐๗ พันจาอากาศเอก  พิรศักด์ิ 

  พิบูลยวัฒนวงษ 

 ๔๕๐๘ พันจาอากาศเอก  พิรุณ  กลอมวิจิตร 

 ๔๕๐๙ พันจาอากาศเอก  พิรุณ  วีระเดช 

 ๔๕๑๐ พันจาอากาศเอก  พิวัฒน  บัวทอง 

 ๔๕๑๑ พันจาอากาศเอก  พิศ  กํามณี 

 ๔๕๑๒ พันจาอากาศเอก  พิศ  ตีบจันทร 

 ๔๕๑๓ พันจาอากาศเอก  พิศาล  คลังทอง 

 ๔๕๑๔ พันจาอากาศเอก  พิศาล 

  นาคประสิทธิ์ 

 ๔๕๑๕ พันจาอากาศเอก  พิศาล  แสงโทโพธิ์ 

 ๔๕๑๖ พันจาอากาศเอก  พิศิษฐ  จําเนียร 

 ๔๕๑๗ พันจาอากาศเอก  พิศิษฐ 

  บุณะสุวรรณ 

 ๔๕๑๘ พันจาอากาศเอก  พิศิษฐ  โพธิ์แพทย 

 ๔๕๑๙ พันจาอากาศเอก  พิศิษฐ  มั่งมี 

 ๔๕๒๐ พันจาอากาศเอก  พิศิษฐ  ย้ิมแยม 

 ๔๕๒๑ พันจาอากาศเอก  พิศุทธิ์  หมอนไหม 

 ๔๕๒๒ พันจาอากาศเอก  พิเศรฐ  สันหนาย 

 ๔๕๒๓ พันจาอากาศเอก  พิเศษ  ศรีสุข 

 ๔๕๒๔ พันจาอากาศเอก  พิษณุ 

  เกตุสิงหสรอย 

 ๔๕๒๕ พันจาอากาศเอก  พิษณุ  แกวภู 

 ๔๕๒๖ พันจาอากาศเอก  พิษณุ  ติดยงค 

 ๔๕๒๗ พันจาอากาศเอก  พิษณุ  ทองเชื้อเชิญ 

 ๔๕๒๘ พันจาอากาศเอก  พิษณุ  ทองลิ่ม 

 ๔๕๒๙ พันจาอากาศเอก  พิษณุ  นาคเถื่อน 

 ๔๕๓๐ พันจาอากาศเอก  พิษณุ  ปานเดช 

 ๔๕๓๑ พันจาอากาศเอก  พิษณุ  พันธเจริญ 

 ๔๕๓๒ พันจาอากาศเอก  พิษณุ  เพงชัด 

 ๔๕๓๓ พันจาอากาศเอก  พิษณุ  มาทวม 

 ๔๕๓๔ พันจาอากาศเอก  พิษณุ  มาสระ 

 ๔๕๓๕ พันจาอากาศเอก  พิษณุ  รัตนโพธิ์ 



 หนา   ๑๖๐ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๕๓๖ พันจาอากาศเอก  พิษณุ 

  วราวลัยลักษณ 

 ๔๕๓๗ พันจาอากาศเอก  พิษณุ  สวางเนตร 

 ๔๕๓๘ พันจาอากาศเอก  พิษณุ  สิงหแกว 

 ๔๕๓๙ พันจาอากาศเอก  พิษณุ  สุขตระกูล 

 ๔๕๔๐ พันจาอากาศเอก  พิษณุ  อนันต 

 ๔๕๔๑ พันจาอากาศเอก  พิษณุ 

  อินทรบุญสม 

 ๔๕๔๒ พันจาอากาศเอก  พิษณุ  อินทะ 

 ๔๕๔๓ พันจาอากาศเอก  พิษณุพงษ 

  ศรีประเสริฐ 

 ๔๕๔๔ พันจาอากาศเอก  พิสัณฑ  เกตุหอม 

 ๔๕๔๕ พันจาอากาศเอก  พิสันต์ิ  นาคสิทธิ์ 

 ๔๕๔๖ พันจาอากาศเอก  พิสิฐ 

  เกลี้ยงปราณีต 

 ๔๕๔๗ พันจาอากาศเอก  พิสิฐ  วงษชัยสมร 

 ๔๕๔๘ พันจาอากาศเอก  พิสิฐ 

  สุวรรณสะอาด 

 ๔๕๔๙ พันจาอากาศเอก  พิสิทธิ์  สรรพสูป 

 ๔๕๕๐ พันจาอากาศเอก  พิสิทธิพงศ 

  สืบสวน 

 ๔๕๕๑ พันจาอากาศเอก  พิสิทธิศักด์ิ 

  ผางนอย 

 ๔๕๕๒ พันจาอากาศเอก  พิสิษฐ  เกิดโภคา 

 ๔๕๕๓ พันจาอากาศเอก  พิสิษฐ  รศัณยพงศ 

 ๔๕๕๔ พันจาอากาศเอก  พิสิษฐ  โสมาบุตร 

 ๔๕๕๕ พันจาอากาศเอก  พิสิษฐ  หอมสําโรง 

 ๔๕๕๖ พันจาอากาศเอก  พิสิษฐพงษ  กองดี 

 ๔๕๕๗ พันจาอากาศเอก  พิสิษฐศักด์ิ 

  ทองขาวขํา 

 ๔๕๕๘ พันจาอากาศเอก  พิสุทธิ์  โพธิ์รัง 

 ๔๕๕๙ พันจาอากาศเอก  พิสูจน  ชัยพันธุ 

 ๔๕๖๐ พันจาอากาศเอก  พีรเดช  ไชยพันธุ 

 ๔๕๖๑ พันจาอากาศเอก  พีรพงศ 

  เพียรพิจิตร 

 ๔๕๖๒ พันจาอากาศเอก  พีรพงษ  ชางไม 

 ๔๕๖๓ พันจาอากาศเอก  พีรพงษ  มธุพจน 

 ๔๕๖๔ พันจาอากาศเอก  พีรพงษ  เวชบุตร 

 ๔๕๖๕ พันจาอากาศเอก  พีรพงษ  สินธุมัด 

 ๔๕๖๖ พันจาอากาศเอก  พีรพล  ทองตัน 

 ๔๕๖๗ พันจาอากาศเอก  พีรพล  มีทรัพย 

 ๔๕๖๘ พันจาอากาศเอก  พีรพันธุ  ฤทธิ์วาจา 

 ๔๕๖๙ พันจาอากาศเอก  พีรมล  แขมทิพย 

 ๔๕๗๐ พันจาอากาศเอก  พีรวัล 

  ศารทะประภา 

 ๔๕๗๑ พันจาอากาศเอก  พีรวัส  สุขสวัสด์ิ 

 ๔๕๗๒ พันจาอากาศเอก  พีรวุฒิ  รุงศรี 

 ๔๕๗๓ พันจาอากาศเอก  พีรศิษฐ  พูลโพธ์ิ 

 ๔๕๗๔ พันจาอากาศเอก  พีระ  เกียรติสนธิ์ 

 ๔๕๗๕ พันจาอากาศเอก  พีระ  คําหอมกุล 

 ๔๕๗๖ พันจาอากาศเอก  พีระ  มาถาวร 

 ๔๕๗๗ พันจาอากาศเอก  พีระ  ย้ิมละมัย 



 หนา   ๑๖๑ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๕๗๘ พันจาอากาศเอก  พีระ  เรืองสุข 

 ๔๕๗๙ พันจาอากาศเอก  พีระ  อภิชนม 

 ๔๕๘๐ พันจาอากาศเอก  พีระ  อากาศไชย 

 ๔๕๘๑ พันจาอากาศเอก  พีระจิต 

  ศรีฤทธิประดิษฐ 

 ๔๕๘๒ พันจาอากาศเอก  พีระชัย 

  รอดรัศมีโรจน 

 ๔๕๘๓ พันจาอากาศเอก  พีระพงศ 

  วองไวยุทธ 

 ๔๕๘๔ พันจาอากาศเอก  พีระพร  พูลสวัสด์ิ 

 ๔๕๘๕ พันจาอากาศเอก  พีระพล  ขัติวงค 

 ๔๕๘๖ พันจาอากาศเอก  พีระพล  ธรรมรัตน 

 ๔๕๘๗ พันจาอากาศเอก  พีระพล  พงษรัตน 

 ๔๕๘๘ พันจาอากาศเอก  พีระพล  พิริยะภาพ 

 ๔๕๘๙ พันจาอากาศเอก  พีระพัน 

  ไพบูรยวิริยะวิช 

 ๔๕๙๐ พันจาอากาศเอก  พีระยุทธ 

  มูสิกธรรม 

 ๔๕๙๑ พันจาอากาศเอก  พีระวงศ  อุทุมเทวา 

 ๔๕๙๒ พันจาอากาศเอก  พีระวัฒน 

  ประยูรศรี 

 ๔๕๙๓ พันจาอากาศเอก  พีระวุฒิ  บุญคํามูล 

 ๔๕๙๔ พันจาอากาศเอก  พีระศักด์ิ  ย้ิมเล็ก 

 ๔๕๙๕ พันจาอากาศเอก  พืช  เจาะดี 

 ๔๕๙๖ พันจาอากาศเอก  พุชชงค  มากผาสุข 

 ๔๕๙๗ พันจาอากาศเอก  พุฒิกาจ  สังขเอี่ยม 

 ๔๕๙๘ พันจาอากาศเอก  พฒุิพงศ 

  นิลทลักษณ 

 ๔๕๙๙ พันจาอากาศเอก  พุฒิพงศ  ปูเวสา 

 ๔๖๐๐ พันจาอากาศเอก  พุทธิพงศ  ชัยสิทธิ์ 

 ๔๖๐๑ พันจาอากาศเอก  พูนศักด์ิ  คุมอารีย 

 ๔๖๐๒ พันจาอากาศเอก  พูนศักด์ิ 

  พรหมนุกูล 

 ๔๖๐๓ พันจาอากาศเอก  พูล  ประทุมทอง 

 ๔๖๐๔ พันจาอากาศเอก  พูลทรัพย 

  พราหมณีย 

 ๔๖๐๕ พันจาอากาศเอก  พูลผล  ยาสมุทร 

 ๔๖๐๖ พันจาอากาศเอก  พูลเลิด  รักเงิน 

 ๔๖๐๗ พันจาอากาศเอก  พูลศักด์ิ  สังขนุช 

 ๔๖๐๘ พันจาอากาศเอก  พูลศักด์ิ 

  สินธนาพร 

 ๔๖๐๙ พันจาอากาศเอก  พูลศิริ  ดีมานพ 

 ๔๖๑๐ พันจาอากาศเอก  พูลศิริ  อริยานนท 

 ๔๖๑๑ พันจาอากาศเอก  พูลสวัสด์ิ 

  วิชชุกุล 

 ๔๖๑๒ พันจาอากาศเอก  เพ็ง  เพลากระโทก 

 ๔๖๑๓ พันจาอากาศเอก  เพ็ชร  จันทรเปลง 

 ๔๖๑๔ พันจาอากาศเอก  เพชร  พรหมชาติ 

 ๔๖๑๕ พันจาอากาศเอก  เพชร  ศรีจันทร 

 ๔๖๑๖ พันจาอากาศเอก  เพ็ชร  เฮงดี 

 ๔๖๑๗ พันจาอากาศเอก  เพชรไทย 

  พิมพเสน 



 หนา   ๑๖๒ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๖๑๘ พันจาอากาศเอก  เพ็ชรรัตน 

  สําอางคอินทร 

 ๔๖๑๙ พันจาอากาศเอก  เพชรวันพระ 

  รัตนสมุทร 

 ๔๖๒๐ พันจาอากาศเอก  เพชรสนาน   

  บุญเวียง 

 ๔๖๒๑ พันจาอากาศเอก  เพชราวุธ  วงษศิริ 

 ๔๖๒๒ พันจาอากาศเอก  เพ็ญ  มีสมบัติ 

 ๔๖๒๓ พันจาอากาศเอก  เพ็ญพักตร  ขําเขียว 

 ๔๖๒๔ พันจาอากาศเอก  เพ็ญเสนห 

  เพชรคอน 

 ๔๖๒๕ พันจาอากาศเอก  เพทาย  กรรขํา 

 ๔๖๒๖ พันจาอากาศเอก  เพทาย  คงฤทธิ์ 

 ๔๖๒๗ พันจาอากาศเอก  เพนียง  แพงวงษ 

 ๔๖๒๘ พันจาอากาศเอก  เพลิน  คชาเพ็ชร 

 ๔๖๒๙ พันจาอากาศเอก  เพลิน 

  ภักด์ิประสิทธิ์ 

 ๔๖๓๐ พันจาอากาศเอก  เพิ่ม  มวงนภา 

 ๔๖๓๑ พันจาอากาศเอก  เพิ่มพงษ  จอมเกตุ 

 ๔๖๓๒ พันจาอากาศเอก  เพิ่มศักด์ิ 

  จันทรทอง 

 ๔๖๓๓ พันจาอากาศเอก  เพิ่มศักด์ิ  ผองผิว 

 ๔๖๓๔ พันจาอากาศเอก  โพธิ์  ปสิงห 

 ๔๖๓๕ พันจาอากาศเอก  โพธิ์  เสนอกลาง 

 ๔๖๓๖ พันจาอากาศเอก  โพธิกร  โพธิ์ทอง 

 ๔๖๓๗ พันจาอากาศเอก  โพยม  สวางใจ 

 ๔๖๓๘ พันจาอากาศเอก  ไพจิตร  สิทธิไชย 

 ๔๖๓๙ พันจาอากาศเอก  ไพจิตร 

  ตลุนจันทร 

 ๔๖๔๐ พันจาอากาศเอก  ไพชยนต  จุสนั่น 

 ๔๖๔๑ พันจาอากาศเอก  ไพชยนต 

  ผองอินทรีย 

 ๔๖๔๒ พันจาอากาศเอก  ไพชยนต 

  มวงศรีสวัสด์ิ 

 ๔๖๔๓ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย  เกตุไทย 

 ๔๖๔๔ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย  แกวศรี 

 ๔๖๔๕ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย  คงงาม 

 ๔๖๔๖ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย  คลายมี 

 ๔๖๔๗ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย  จันทรเทศ 

 ๔๖๔๘ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย  จินดา 

 ๔๖๔๙ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย  ชูมานะ 

 ๔๖๕๐ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย  ชูราษี 

 ๔๖๕๑ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย 

  ตฤษณานวกิจ 

 ๔๖๕๒ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย  ตุมจิบ 

 ๔๖๕๓ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย  นิลทวี 

 ๔๖๕๔ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย  บุญจง 

 ๔๖๕๕ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย  บุญทิม 

 ๔๖๕๖ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย  บุญรอด 

 ๔๖๕๗ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย  ปชชามูล 

 ๔๖๕๘ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย  พงษปลัด 

 ๔๖๕๙ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย  พูลผล 



 หนา   ๑๖๓ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๖๖๐ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย  เพ็ชรหิน 

 ๔๖๖๑ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย  มะณีเรือง 

 ๔๖๖๒ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย  มากรุง 

 ๔๖๖๓ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย 

  รอดอัมพร 

 ๔๖๖๔ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย  ฤกษวิรี 

 ๔๖๖๕ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย  ลอยชื่น 

 ๔๖๖๖ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย  ศรีเสมอ 

 ๔๖๖๗ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย  สุขสนชัย 

 ๔๖๖๘ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย  เสมสวาง 

 ๔๖๖๙ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย 

  โหมดสกุล 

 ๔๖๗๐ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย 

  ไหวพรหม 

 ๔๖๗๑ พันจาอากาศเอก  ไพทูรย  คําเนียม 

 ๔๖๗๒ พันจาอากาศเอก  ไพทูล  แยมกลิ่น 

 ๔๖๗๓ พันจาอากาศเอก  ไพบูรณ  คตหอย 

 ๔๖๗๔ พันจาอากาศเอก  ไพบูลย  แกววิเชียร 

 ๔๖๗๕ พันจาอากาศเอก  ไพบูลย  คงทัน 

 ๔๖๗๖ พันจาอากาศเอก  ไพบูลย  เครงครัด 

 ๔๖๗๗ พันจาอากาศเอก  ไพบูลย  จันทะภา 

 ๔๖๗๘ พันจาอากาศเอก  ไพบูลย 

  ทนงแผลง 

 ๔๖๗๙ พันจาอากาศเอก  ไพบูลย 

  ธรรมสุทธิโธ 

 ๔๖๘๐ พันจาอากาศเอก  ไพบูลย  บุญนาค 

 ๔๖๘๑ พันจาอากาศเอก  ไพบูลย 

  พุมสุวรรณ 

 ๔๖๘๒ พันจาอากาศเอก  ไพบูลย  เล็กใบ 

 ๔๖๘๓ พันจาอากาศเอก  ไพบูลย  วงษนอย 

 ๔๖๘๔ พันจาอากาศเอก  ไพบูลย  สุภาพงษ 

 ๔๖๘๕ พันจาอากาศเอก  ไพบูลย  สุวินัย 

 ๔๖๘๖ พันจาอากาศเอก  ไพบูลย  อิสระ 

 ๔๖๘๗ พันจาอากาศเอก  ไพบูลย 

  เอี่ยมละออ 

 ๔๖๘๘ พันจาอากาศเอก  ไพพิศ 

  ดาบพิมพศรี 

 ๔๖๘๙ พันจาอากาศเอก  ไพรมาศ  กุดเลา 

 ๔๖๙๐ พันจาอากาศเอก  ไพรรัตน  ชาภูพวง 

 ๔๖๙๑ พันจาอากาศเอก  ไพรรัตน  สนธิ 

 ๔๖๙๒ พันจาอากาศเอก  ไพรรัตน 

  สระทองไหม 

 ๔๖๙๓ พันจาอากาศเอก  ไพรโรจน  คํายอด 

 ๔๖๙๔ พันจาอากาศเอก  ไพรวัลย  เพ็งใย 

 ๔๖๙๕ พันจาอากาศเอก  ไพรวัลย 

  สงไพรสน 

 ๔๖๙๖ พันจาอากาศเอก  ไพรัช  กางกรณ 

 ๔๖๙๗ พนัจาอากาศเอก  ไพรัช  เกตุแยม 

 ๔๖๙๘ พันจาอากาศเอก  ไพรัช  เข็มเพ็ชร 

 ๔๖๙๙ พันจาอากาศเอก  ไพรัช 

  จันทรสุวรรณ 

 ๔๗๐๐ พันจาอากาศเอก  ไพรัช  ชิตกร 



 หนา   ๑๖๔ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๗๐๑ พันจาอากาศเอก  ไพรัช  ธนารักษ 

 ๔๗๐๒ พันจาอากาศเอก  ไพรัช  บัวนุช 

 ๔๗๐๓ พันจาอากาศเอก  ไพรัช  บุตรวัง 

 ๔๗๐๔ พันจาอากาศเอก  ไพรัช  ปอยมะเริง 

 ๔๗๐๕ พันจาอากาศเอก  ไพรัช  ปนดี 

 ๔๗๐๖ พันจาอากาศเอก  ไพรัช  ผองอินทรีย 

 ๔๗๐๗ พันจาอากาศเอก  ไพรัช  รวยอบกลิ่น 

 ๔๗๐๘ พันจาอากาศเอก  ไพรัช  ลือเนตร 

 ๔๗๐๙ พันจาอากาศเอก  ไพรัช  วังนาค 

 ๔๗๑๐ พันจาอากาศเอก  ไพรัช  ศรีออน 

 ๔๗๑๑ พันจาอากาศเอก  ไพรัช  ศรีอุดม 

 ๔๗๑๒ พันจาอากาศเอก  ไพรัช  สวนสุข 

 ๔๗๑๓ พันจาอากาศเอก  ไพรัช  สังคต 

 ๔๗๑๔ พันจาอากาศเอก  ไพรัช  หร่ังวัด 

 ๔๗๑๕ พันจาอากาศเอก  ไพรัต  แข็งพิลา 

 ๔๗๑๖ พันจาอากาศเอก  ไพรัตน 

  แกวประดิษฐ 

 ๔๗๑๗ พันจาอากาศเอก  ไพรัตน 

  เจริญสมบัติ 

 ๔๗๑๘ พันจาอากาศเอก  ไพรัตน  ดวงนอย 

 ๔๗๑๙ พันจาอากาศเอก  ไพรัตน 

  พวงสุวรรณ 

 ๔๗๒๐ พันจาอากาศเอก  ไพรัตน  รวยพร 

 ๔๗๒๑ พันจาอากาศเอก  ไพรัตน 

  เลือดกระโทก 

 ๔๗๒๒ พันจาอากาศเอก  ไพรัตน  สวยสด 

 ๔๗๒๓ พันจาอากาศเอก  ไพรัตน  แสงอนงค 

 ๔๗๒๔ พันจาอากาศเอก  ไพรัส  พัชนี 

 ๔๗๒๕ พันจาอากาศเอก  ไพรินทร 

  แจมสุริยา 

 ๔๗๒๖ พันจาอากาศเอก  ไพรินทร 

  เมี่ยงมุกข 

 ๔๗๒๗ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน  เกษมศรี 

 ๔๗๒๘ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน  เกิดแกน 

 ๔๗๒๙ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน  เข็มเพ็ชร 

 ๔๗๓๐ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน 

  คงเจริญ 

 ๔๗๓๑ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน 

  คุณประสาท 

 ๔๗๓๒ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน 

  ใจสํารวม 

 ๔๗๓๓ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน  ชวยปู 

 ๔๗๓๔ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน 

  ชัยยางบาล 

 ๔๗๓๕ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน 

  ชํานาญหมอ 

 ๔๗๓๖ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน  นวลต๋ี 

 ๔๗๓๗ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน  บุญแกว 

 ๔๗๓๘ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน  เปยมศิริ 

 ๔๗๓๙ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน  เผือกพุก 

 ๔๗๔๐ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน 

  เย้ือนแยม 



 หนา   ๑๖๕ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๗๔๑ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน 

  รัตนอาภา 

 ๔๗๔๒ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน 

  รัศมีสวาง 

 ๔๗๔๓ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน  วีระสิทธิ์ 

 ๔๗๔๔ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน  ศรีลวน 

 ๔๗๔๕ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน  ไศลบาท 

 ๔๗๔๖ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน 

  สวรรคดร 

 ๔๗๔๗ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน  สหะเดช 

 ๔๗๔๘ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน 

  สําเภาทอง 

 ๔๗๔๙ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน 

  สุขโสภณ 

 ๔๗๕๐ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน  สุตราม 

 ๔๗๕๑ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน  เสนขาว 

 ๔๗๕๒ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน  เสริมสุข 

 ๔๗๕๓ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน  อ่ําศรี 

 ๔๗๕๔ พันจาอากาศเอก  ไพโรจน 

  อุมบางตลาด  

 ๔๗๕๕ พันจาอากาศเอก  ไพลิน  กล่ํารัศมี 

 ๔๗๕๖ พันจาอากาศเอก  ไพศาล  กลิ่นหอม 

 ๔๗๕๗ พันจาอากาศเอก  ไพศาล  กันทะวงศ 

 ๔๗๕๘ พันจาอากาศเอก  ไพศาล  เกตุผุดผอง 

 ๔๗๕๙ พันจาอากาศเอก  ไพศาล  เข็มเพ็ชร 

 ๔๗๖๐ พันจาอากาศเอก  ไพศาล  คุณลาน 

 ๔๗๖๑ พันจาอากาศเอก  ไพศาล  ซ่ือสัตย 

 ๔๗๖๒ พันจาอากาศเอก  ไพศาล  ดีเส็ง 

 ๔๗๖๓ พันจาอากาศเอก  ไพศาล  นันทา 

 ๔๗๖๔ พันจาอากาศเอก  ไพศาล  นัยโมลี 

 ๔๗๖๕ พันจาอากาศเอก  ไพศาล  ปถวี 

 ๔๗๖๖ พันจาอากาศเอก  ไพศาล  ยูนศรีแดง 

 ๔๗๖๗ พันจาอากาศเอก  ไพศาล  สุดใจชื้น 

 ๔๗๖๘ พันจาอากาศเอก  ไพศาล  แสงวิรุฬห 

 ๔๗๖๙ พันจาอากาศเอก  ไพศาล  ใหมหันลา 

 ๔๗๗๐ พันจาอากาศเอก  ไพศาล  อัมพวา 

 ๔๗๗๑ พันจาอากาศเอก  ไพศาล 

  โอฑาตะวงษ 

 ๔๗๗๒ พันจาอากาศเอก  ไพสิฐ  พลอยเทศ 

 ๔๗๗๓ พันจาอากาศเอก  ฟา  บูชาอินทร 

 ๔๗๗๔ พันจาอากาศเอก  ภควรรธน 

  เหมือนโพธิ์ 

 ๔๗๗๕ พันจาอากาศเอก  ภควัต  ชวดนุตร 

 ๔๗๗๖ พันจาอากาศเอก  ภควัต  บุญกล่ํา 

 ๔๗๗๗ พันจาอากาศเอก  ภพไตร 

  นาคสุวรรณ 

 ๔๗๗๘ พันจาอากาศเอก  ภราดร  ขจรคํา 

 ๔๗๗๙ พันจาอากาศเอก  ภราดร  ไชยคุณ 

 ๔๗๘๐ พันจาอากาศเอก  ภราดร 

  ดลประทีปต 

 ๔๗๘๑ พันจาอากาศเอก  ภราดา  สิงหคํา 

 ๔๗๘๒ พันจาอากาศเอก  ภักดี  จิตรแจง 



 หนา   ๑๖๖ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๗๘๓ พันจาอากาศเอก  ภักดี  เชื้อบางคู 

 ๔๗๘๔ พันจาอากาศเอก  ภักดี  สังขศรีเพชร 

 ๔๗๘๕ พันจาอากาศเอก  ภักดี  สิงหโต 

 ๔๗๘๖ พันจาอากาศเอก  ภักดี  หะรังศรี 

 ๔๗๘๗ พันจาอากาศเอก  ภัคพล 

  สระทองหลาง 

 ๔๗๘๘ พันจาอากาศเอก  ภัครัชต  ปเจริญ 

 ๔๗๘๙ พันจาอากาศเอก  ภัคสุชน  คําฤาเดช 

 ๔๗๙๐ พันจาอากาศเอก  ภัทธาวุธ  โคระทัต 

 ๔๗๙๑ พันจาอากาศเอก  ภัทร  ภัทรโกศล 

 ๔๗๙๒ พันจาอากาศเอก  ภัทรกร  เศษสรรพ 

 ๔๗๙๓ พันจาอากาศเอก  ภัทรชัย  จ่ันบํารุง 

 ๔๗๙๔ พันจาอากาศเอก  ภัทรนนท  ดินดํา 

 ๔๗๙๕ พันจาอากาศเอก  ภัทรพงษ  ธงภักด์ิ 

 ๔๗๙๖ พันจาอากาศเอก  ภัทรพล 

  ทรัพยประเสริฐ 

 ๔๗๙๗ พันจาอากาศเอก  ภัทรพล  ทองแท 

 ๔๗๙๘ พันจาอากาศเอก  ภัทรภณ 

  ภวัตนิธิกร 

 ๔๗๙๙ พันจาอากาศเอก  ภัทรยศ  โตสกุล 

 ๔๘๐๐ พันจาอากาศเอก  ภัทรวิทย 

  พงษตระกูล 

 ๔๘๐๑ พันจาอากาศเอก  ภัทรศักด์ิ 

  พูนพัฒน 

 ๔๘๐๒ พันจาอากาศเอก  ภัทระ  อภิสุข 

 ๔๘๐๓ พันจาอากาศเอก  ภัทราวุธ  จิตพลี 

 ๔๘๐๔ พันจาอากาศเอก  ภัทราวุธ  เปาจีน 

 ๔๘๐๕ พันจาอากาศเอก  ภัทราวุธ  แมงมา 

 ๔๘๐๖ พันจาอากาศเอก  ภัทริทธิ์  ศิรินอก 

 ๔๘๐๗ พันจาอากาศเอก  ภาคภูมิ 

  จีนบรรเจิด 

 ๔๘๐๘ พันจาอากาศเอก  ภาคภูมิ  ดวงหมุน 

 ๔๘๐๙ พันจาอากาศเอก  ภาคภูมิ 

  ทรัพยสําราญ 

 ๔๘๑๐ พันจาอากาศเอก  ภาคภูมิ  ไทยแขก 

 ๔๘๑๑ พันจาอากาศเอก  ภาคภูมิ  บํารุงเวช 

 ๔๘๑๒ พันจาอากาศเอก  ภาคภูมิ  ปุนปอง 

 ๔๘๑๓ พันจาอากาศเอก  ภาคภูมิ  ศิวะวามร 

 ๔๘๑๔ พันจาอากาศเอก  ภาคภูมิ 

  สัมพันธ 

 ๔๘๑๕ พันจาอากาศเอก  ภาณุ  ประดาไทย 

 ๔๘๑๖ พันจาอากาศเอก  ภาณุพงศ 

  ฮอไลเฮง 

 ๔๘๑๗ พันจาอากาศเอก  ภาณุพงษ 

  มีนุชนาถ 

 ๔๘๑๘ พันจาอากาศเอก  ภาณุพันธ 

  ฤทธาพรม 

 ๔๘๑๙ พันจาอากาศเอก  ภาณุมาศ  นาคสุข 

 ๔๘๒๐ พันจาอากาศเอก  ภาณุวัฒน  คํามา 

 ๔๘๒๑ พันจาอากาศเอก  ภาณุวัฒน 

  บางสนิท 

 ๔๘๒๒ พันจาอากาศเอก  ภาณุวัฒน  มโหธร 



 หนา   ๑๖๗ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๘๒๓ พันจาอากาศเอก  ภาณุวัฒน 

  วงศภาคํา 

 ๔๘๒๔ พันจาอากาศเอก  ภานนท 

  อาจคงหาญ 

 ๔๘๒๕ พันจาอากาศเอก  ภานุพงษ 

  เกษตรสิน 

 ๔๘๒๖ พันจาอากาศเอก  ภานุพล  ทับหิรัญ 

 ๔๘๒๗ พันจาอากาศเอก  ภานุพันธ 

  วงศศิริรักษ 

 ๔๘๒๘ พันจาอากาศเอก  ภานุมาศ 

  ทองเกลี้ยง 

 ๔๘๒๙ พันจาอากาศเอก  ภานุมาศ  รักษศรี 

 ๔๘๓๐ พันจาอากาศเอก  ภานุเรศร  จาภา 

 ๔๘๓๑ พันจาอากาศเอก  ภานุวัฒน  บรรเทา 

 ๔๘๓๒ พันจาอากาศเอก  ภานุวัฒน 

  วัฒนจินดา 

 ๔๘๓๓ พันจาอากาศเอก  ภานุวัฒน 

  อาจหาญ 

 ๔๘๓๔ พันจาอากาศเอก  ภานุสรณ  พุทไทย 

 ๔๘๓๕ พันจาอากาศเอก  ภาวัต  มณีโชติ 

 ๔๘๓๖ พันจาอากาศเอก  ภาษิตขภูมิ  ภูมี 

 ๔๘๓๗ พันจาอากาศเอก  ภาสกร  กุณฑียะ 

 ๔๘๓๘ พันจาอากาศเอก  ภาสกร  จินดานิล 

 ๔๘๓๙ พันจาอากาศเอก  ภาสกร 

  ฉลาดแพทย 

 ๔๘๔๐ พันจาอากาศเอก  ภาสกร  บุญเพิ่ม 

 ๔๘๔๑ พันจาอากาศเอก  ภาสกร 

  วิสมิตะนันท 

 ๔๘๔๒ พันจาอากาศเอก  ภาสกร  แสงอุทัย 

 ๔๘๔๓ พันจาอากาศเอก  ภาสกร  อุณหชาต 

 ๔๘๔๔ พันจาอากาศเอก  ภิญโญ  กลั่นภูมิศรี 

 ๔๘๔๕ พันจาอากาศเอก  ภิญโญ  เจริญสุข 

 ๔๘๔๖ พันจาอากาศเอก  ภิญโญ  ดาภา 

 ๔๘๔๗ พันจาอากาศเอก  ภิญโญ  ตนะทิพย 

 ๔๘๔๘ พันจาอากาศเอก  ภิญโญ  นิลจาด 

 ๔๘๔๙ พันจาอากาศเอก  ภิญโญ 

  พวงประเสริฐ 

 ๔๘๕๐ พันจาอากาศเอก  ภิญโญ  มูลหลวง 

 ๔๘๕๑ พันจาอากาศเอก  ภิญโญ  ศรีบุญญะ 

 ๔๘๕๒ พันจาอากาศเอก  ภิญโญ  ศุภมงคล 

 ๔๘๕๓ พันจาอากาศเอก  ภิญโญ  สาระสังข 

 ๔๘๕๔ พันจาอากาศเอก  ภิญโญ  อิสโร 

 ๔๘๕๕ พันจาอากาศเอก  ภิทักษ  หมูเพชร 

 ๔๘๕๖ พันจาอากาศเอก  ภิรนันต 

  อภิธนพันธุทวี 

 ๔๘๕๗ พันจาอากาศเอก  ภิรมณ  คณาฤทธิ์ 

 ๔๘๕๘ พันจาอากาศเอก  ภิรมย  กงกุล 

 ๔๘๕๙ พันจาอากาศเอก  ภิรมย  จันทรศรี 

 ๔๘๖๐ พันจาอากาศเอก  ภิรมย  ชื่นโกมล 

 ๔๘๖๑ พันจาอากาศเอก  ภิรมย 

  ระดาไสย 

 ๔๘๖๒ พันจาอากาศเอก  ภิรมย  ไวยนิกี 



 หนา   ๑๖๘ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๘๖๓ พันจาอากาศเอก  ภิสิทธิ์ 

  บางประดิษฐกุล 

 ๔๘๖๔ พันจาอากาศเอก  ภีรวัฒน  กําแนน 

 ๔๘๖๕ พันจาอากาศเอก  ภุชงค  คําวงศษา 

 ๔๘๖๖ พันจาอากาศเอก  ภุชงค  บุญธรรม 

 ๔๘๖๗ พันจาอากาศเอก  ภุชงค  ฟกหอม 

 ๔๘๖๘ พันจาอากาศเอก  ภุชพงษ 

  กาญจนพันธุ 

 ๔๘๖๙ พันจาอากาศเอก  ภุมรินทร  สีมอ 

 ๔๘๗๐ พันจาอากาศเอก  ภูกฤษ  ตรีพิศ 

 ๔๘๗๑ พันจาอากาศเอก  ภูดิท  กันตะนันท 

 ๔๘๗๒ พันจาอากาศเอก  ภูดิท 

  เหลืองพวงทอง 

 ๔๘๗๓ พันจาอากาศเอก  ภูดิส  ทองสัมฤทธิ์ 

 ๔๘๗๔ พันจาอากาศเอก  ภูติ  สิงหลํ้าเลิศ 

 ๔๘๗๕ พันจาอากาศเอก  ภูไท  ลพมณี 

 ๔๘๗๖ พันจาอากาศเอก  ภูเบศ  เสนคราม 

 ๔๘๗๗ พันจาอากาศเอก  ภูมรินทร  นิโสรส 

 ๔๘๗๘ พันจาอากาศเอก  ภูมิ  งามเอนก 

 ๔๘๗๙ พันจาอากาศเอก  ภูมิจิตต  พลมณี 

 ๔๘๘๐ พันจาอากาศเอก  ภูมิใจ  ปนทอง 

 ๔๘๘๑ พันจาอากาศเอก  ภูมิชัย  สิงหโสภณ 

 ๔๘๘๒ พันจาอากาศเอก  ภูมินทร  มีสมบูรณ 

 ๔๘๘๓ พันจาอากาศเอก  ภูมินทร  เรืองยศ 

 ๔๘๘๔ พันจาอากาศเอก  ภูมิรินทร  จันปุม 

 ๔๘๘๕ พันจาอากาศเอก  ภูมิศักด์ิ  ชุมทอง 

 ๔๘๘๖ พันจาอากาศเอก  ภูมิศักด์ิ  เอี่ยมบํารุง 

 ๔๘๘๗ พันจาอากาศเอก  ภูริทัต  บุญกอง 

 ๔๘๘๘ พันจาอากาศเอก  ภูริวัฒน 

  แกวประเสริฐ 

 ๔๘๘๙ พันจาอากาศเอก  ภูวดล  ถวิลรักษ 

 ๔๘๙๐ พันจาอากาศเอก  ภูวดล  บัวสิงห 

 ๔๘๙๑ พันจาอากาศเอก  ภูวดล  วงศาโรจน 

 ๔๘๙๒ พันจาอากาศเอก  ภูวดล  อุนพวก 

 ๔๘๙๓ พันจาอากาศเอก  ภูวดิท  พิมเพราะ 

 ๔๘๙๔ พันจาอากาศเอก  ภูวนัย  จานศิลา 

 ๔๘๙๕ พันจาอากาศเอก  ภูวนัย  พหลยุทธ 

 ๔๘๙๖ พันจาอากาศเอก  ภูวนาถ  มาตรา 

 ๔๘๙๗ พันจาอากาศเอก  ภูวนาท  ดินมวง 

 ๔๘๙๘ พนัจาอากาศเอก  ภูวนาท  สินปรุ 

 ๔๘๙๙ พันจาอากาศเอก  ภูวนารถ  ฉิมอิ่ม 

 ๔๙๐๐ พันจาอากาศเอก  ภูวไนย 

  ปรีชาชัยพานิช 

 ๔๙๐๑ พันจาอากาศเอก  ภูวฤกษ  ปลาทอง 

 ๔๙๐๒ พันจาอากาศเอก  ภูวิช 

  ชยธรดํารงสุข 

 ๔๙๐๓ พันจาอากาศเอก  ภูษิต  กํ่ามอญ 

 ๔๙๐๔ พันจาอากาศเอก  เภชัช  มินทะขัติ 

 ๔๙๐๕ พันจาอากาศเอก  โภควินทร 

  จันทรแจมศรี 

 ๔๙๐๖ พันจาอากาศเอก  โภคา  ไมโภคา 

 ๔๙๐๗ พันจาอากาศเอก  มงกุฎ  เชื้อปรางค 



 หนา   ๑๖๙ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๙๐๘ พันจาอากาศเอก  มงกุฏ  ขุมดวง 

 ๔๙๐๙ พันจาอากาศเอก  มงกุฏ 

  ศรีสงเปลือย 

 ๔๙๑๐ พันจาอากาศเอก  มงคล  กาวี 

 ๔๙๑๑ พันจาอากาศเอก  มงคล  เกตุอินทร 

 ๔๙๑๒ พันจาอากาศเอก  มงคล  คนราม 

 ๔๙๑๓ พันจาอากาศเอก  มงคล  ซอมศิลป 

 ๔๙๑๔ พันจาอากาศเอก  มงคล  ดวงชาง 

 ๔๙๑๕ พันจาอากาศเอก  มงคล  ทารักษ 

 ๔๙๑๖ พันจาอากาศเอก  มงคล  นาคสุข 

 ๔๙๑๗ พันจาอากาศเอก  มงคล  นาดี 

 ๔๙๑๘ พันจาอากาศเอก  มงคล  บุญมา 

 ๔๙๑๙ พันจาอากาศเอก  มงคล  บุตตะนิตย 

 ๔๙๒๐ พันจาอากาศเอก  มงคล  ปนเทียน 

 ๔๙๒๑ พันจาอากาศเอก  มงคล  ปานเจริญ 

 ๔๙๒๒ พันจาอากาศเอก  มงคล  ผึ่งสวัสด์ิ 

 ๔๙๒๓ พันจาอากาศเอก  มงคล  พวงลําเจียก 

 ๔๙๒๔ พันจาอากาศเอก  มงคล  เพชรสอาด 

 ๔๙๒๕ พันจาอากาศเอก  มงคล  มีนา 

 ๔๙๒๖ พันจาอากาศเอก  มงคล  แยมผกา 

 ๔๙๒๗ พันจาอากาศเอก  มงคล  ราศรีรัตนะ 

 ๔๙๒๘ พันจาอากาศเอก  มงคล  วงคสุภา 

 ๔๙๒๙ พันจาอากาศเอก  มงคล  สมบูรณ 

 ๔๙๓๐ พันจาอากาศเอก  มงคล  สอนสืบ 

 ๔๙๓๑ พันจาอากาศเอก  มงคล  สิงหคําปอง 

 ๔๙๓๒ พันจาอากาศเอก  มงคล  สุทธิชื่น 

 ๔๙๓๓ พันจาอากาศเอก  มงคล  เสมอบุตร 

 ๔๙๓๔ พันจาอากาศเอก  มงคล  แสงสุวรรณ 

 ๔๙๓๕ พันจาอากาศเอก  มงคล 

  อนุมาวัฒนากุล 

 ๔๙๓๖ พันจาอากาศเอก  มงคล  อมรสิน 

 ๔๙๓๗ พันจาอากาศเอก  มงคล  อัมพานนท 

 ๔๙๓๘ พันจาอากาศเอก  มงคลชัย  ไกรวารี 

 ๔๙๓๙ พันจาอากาศเอก  มงคลชัย  นิงคะลี 

 ๔๙๔๐ พันจาอากาศเอก  มงคลศักด์ิ 

  ภูมิดิษฐ 

 ๔๙๔๑ พันจาอากาศเอก  มณฑป  มีสมกรณ 

 ๔๙๔๒ พันจาอากาศเอก  มณฑล 

  กลีบบัวบาน 

 ๔๙๔๓ พันจาอากาศเอก  มณฑล  เจริญศุข 

 ๔๙๔๔ พันจาอากาศเอก  มณฑล 

  ปรางคสิริสกุล 

 ๔๙๔๕ พันจาอากาศเอก  มณฑล  มหาศิริ 

 ๔๙๔๖ พันจาอากาศเอก  มณฑล 

  ศรีชวงโชติ 

 ๔๙๔๗ พันจาอากาศเอก  มณฑล 

  ศรีประเสริฐ 

 ๔๙๔๘ พันจาอากาศเอก  มณฑล  สุมมาตร 

 ๔๙๔๙ พันจาอากาศเอก  มณเฑียร 

  นวมขุนทด 

 ๔๙๕๐ พันจาอากาศเอก  มณเฑียร  มีรัตน 

 ๔๙๕๑ พันจาอากาศเอก  มณี  งามละมาย 



 หนา   ๑๗๐ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๙๕๒ พันจาอากาศเอก  มณี  โตบัวงาม 

 ๔๙๕๓ พันจาอากาศเอก  มณู  เมืองมีศรี 

 ๔๙๕๔ พันจาอากาศเอก  มนชัย 

  เจริญภัทราวุฒิ 

 ๔๙๕๕ พันจาอากาศเอก  มนตชัย  จันทรงาม 

 ๔๙๕๖ พันจาอากาศเอก  มนตชัย 

  จันทรทอง 

 ๔๙๕๗ พันจาอากาศเอก  มนตชัย 

  ศรนารายณ 

 ๔๙๕๘ พันจาอากาศเอก  มนตชัย  สิทธิ 

 ๔๙๕๙ พันจาอากาศเอก  มนตชัย  สิยาชีพ 

 ๔๙๖๐ พันจาอากาศเอก  มนตชัย  สุบุญสันติ 

 ๔๙๖๑ พันจาอากาศเอก  มนตชัย  อิ่มสมบัติ 

 ๔๙๖๒ พันจาอากาศเอก  มนตเทียน 

  สุวรรณโรจน 

 ๔๙๖๓ พันจาอากาศเอก  มนตรี  กุลวงษ 

 ๔๙๖๔ พันจาอากาศเอก  มนตรี  เกตุจันทร 

 ๔๙๖๕ พันจาอากาศเอก  มนตรี  เกิดผล 

 ๔๙๖๖ พันจาอากาศเอก  มนตรี  คชาโชติ 

 ๔๙๖๗ พันจาอากาศเอก  มนตรี  คนดี 

 ๔๙๖๘ พันจาอากาศเอก  มนตรี  คูมาลา 

 ๔๙๖๙ พันจาอากาศเอก  มนตรี  เงาศรี 

 ๔๙๗๐ พันจาอากาศเอก  มนตรี 

  จันทนคราญ 

 ๔๙๗๑ พันจาอากาศเอก  มนตรี  จันทรเจริญ 

 ๔๙๗๒ พันจาอากาศเอก  มนตรี  จันทรตอน 

 ๔๙๗๓ พันจาอากาศเอก  มนตรี  ชมภูวิเศษ 

 ๔๙๗๔ พันจาอากาศเอก  มนตรี   

  ชุณนะวรรณ 

 ๔๙๗๕ พันจาอากาศเอก  มนตรี  ชุมเพ็งพันธุ 

 ๔๙๗๖ พันจาอากาศเอก  มนตรี 

  เดชประดิษฐ 

 ๔๙๗๗ พันจาอากาศเอก  มนตรี 

  ตันยาลักษณ 

 ๔๙๗๘ พันจาอากาศเอก  มนตรี  เทพศักด์ิ 

 ๔๙๗๙ พันจาอากาศเอก  มนตรี 

  นันทนภากุล 

 ๔๙๘๐ พันจาอากาศเอก  มนตรี  นิมา 

 ๔๙๘๑ พันจาอากาศเอก  มนตรี  บอวารี 

 ๔๙๘๒ พันจาอากาศเอก  มนตรี  บุญเปยม 

 ๔๙๘๓ พันจาอากาศเอก  มนตรี  บุญยืน 

 ๔๙๘๔ พันจาอากาศเอก  มนตรี  ประทุมถิ่น 

 ๔๙๘๕ พันจาอากาศเอก  มนตรี 

  ประเทืองสุข 

 ๔๙๘๖ พันจาอากาศเอก  มนตรี  เปรมศิริ 

 ๔๙๘๗ พันจาอากาศเอก  มนตรี  เปากลาง 

 ๔๙๘๘ พันจาอากาศเอก  มนตรี  พิศวงษ 

 ๔๙๘๙ พันจาอากาศเอก  มนตรี  แพรพันธ 

 ๔๙๙๐ พันจาอากาศเอก  มนตรี  โพธิ์มณี 

 ๔๙๙๑ พันจาอากาศเอก  มนตรี 

  ภูมิสถาน 

 ๔๙๙๒ พันจาอากาศเอก  มนตรี  มณีอินทร 



 หนา   ๑๗๑ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๙๙๓ พันจาอากาศเอก  มนตรี 

  มวงหลวงแพง 

 ๔๙๙๔ พันจาอากาศเอก  มนตรี  มีสุข 

 ๔๙๙๕ พันจาอากาศเอก  มนตรี  เม็งไธสง 

 ๔๙๙๖ พันจาอากาศเอก  มนตรี  รมสายหยุด 

 ๔๙๙๗ พันจาอากาศเอก  มนตรี  วังงาม 

 ๔๙๙๘ พันจาอากาศเอก  มนตรี 

  วารินทรไหล 

 ๔๙๙๙ พันจาอากาศเอก  มนตรี  วิจิตรนาวิน 

 ๕๐๐๐ พันจาอากาศเอก  มนตรี  ศรีสวัสด์ิ 

 ๕๐๐๑ พันจาอากาศเอก  มนตรี  ศรีสุข 

 ๕๐๐๒ พันจาอากาศเอก  มนตรี  สมัครราช 

 ๕๐๐๓ พันจาอากาศเอก  มนตรี  สุขนิธิ 

 ๕๐๐๔ พันจาอากาศเอก  มนตรี 

  สุขานุสาสตร 

 ๕๐๐๕ พันจาอากาศเอก  มนตรี  แสนเทพ 

 ๕๐๐๖ พันจาอากาศเอก  มนตรี  หลําบุตร 

 ๕๐๐๗ พันจาอากาศเอก  มนตรี  หวลทรัพย 

 ๕๐๐๘ พันจาอากาศเอก  มนตรี  อวมสอาด 

 ๕๐๐๙ พันจาอากาศเอก  มนตรี  ออนนอม 

 ๕๐๑๐ พันจาอากาศเอก  มนตรี  เอมแยม 

 ๕๐๑๑ พันจาอากาศเอก  มนเทียร 

  ไชยสงคราม 

 ๕๐๑๒ พันจาอากาศเอก  มนธน  ทิพมาศ 

 ๕๐๑๓ พันจาอากาศเอก  มนพ  กสิกรรม 

 ๕๐๑๔ พันจาอากาศเอก  มนพ  อินตะแปง 

 ๕๐๑๕ พันจาอากาศเอก  มนัส  ครามย้ิม 

 ๕๐๑๖ พันจาอากาศเอก  มนัส  คัมภิรานนท 

 ๕๐๑๗ พันจาอากาศเอก  มนัส  เจริญสุข 

 ๕๐๑๘ พันจาอากาศเอก  มนัส  ชัยงาม 

 ๕๐๑๙ พันจาอากาศเอก  มนัส  ทับเงิน 

 ๕๐๒๐ พันจาอากาศเอก  มนัส  ธรรมเสมา 

 ๕๐๒๑ พันจาอากาศเอก  มนัส  นารีโภชน 

 ๕๐๒๒ พันจาอากาศเอก  มนัส  บุญเพ็ง 

 ๕๐๒๓ พันจาอากาศเอก  มนัส  ปานพรหม 

 ๕๐๒๔ พันจาอากาศเอก  มนัส  พิการัตน 

 ๕๐๒๕ พันจาอากาศเอก  มนัส  ศรีนภา 

 ๕๐๒๖ พันจาอากาศเอก  มนัส  สดพุด 

 ๕๐๒๗ พันจาอากาศเอก  มนัส  สมพงษ 

 ๕๐๒๘ พันจาอากาศเอก  มนัส  สังขสุทธิ์ 

 ๕๐๒๙ พันจาอากาศเอก  มนัส  สุขรักษ 

 ๕๐๓๐ พันจาอากาศเอก  มนัส  เสมาขันธ 

 ๕๐๓๑ พันจาอากาศเอก  มนัส 

  อินทรทองนอย 

 ๕๐๓๒ พันจาอากาศเอก  มนัสชัย  เงินยวง 

 ๕๐๓๓ พันจาอากาศเอก  มนัสชัย 

  ประดับมุข 

 ๕๐๓๔ พันจาอากาศเอก  มนัสชัย 

  พฤฒากรณ 

 ๕๐๓๕ พันจาอากาศเอก  มนู  กฤษณบาล 

 ๕๐๓๖ พันจาอากาศเอก  มนู  กันธิ 

 ๕๐๓๗ พันจาอากาศเอก  มนู  ดวงจันทร 



 หนา   ๑๗๒ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๐๓๘ พันจาอากาศเอก  มนู  บํารุงกุล 

 ๕๐๓๙ พันจาอากาศเอก  มนู  พรหมสวัสด์ิ 

 ๕๐๔๐ พันจาอากาศเอก  มนู  มีทรัพย 

 ๕๐๔๑ พันจาอากาศเอก  มนู  ศิริวัฒนกุล 

 ๕๐๔๒ พันจาอากาศเอก  มนู  ศิลปญจะ 

 ๕๐๔๓ พันจาอากาศเอก  มนู  เอี่ยมอองกิจ 

 ๕๐๔๔ พันจาอากาศเอก  มนูญ  แกนสุวรรณ 

 ๕๐๔๕ พันจาอากาศเอก  มนูญ  ครึกคร้ืน 

 ๕๐๔๖ พันจาอากาศเอก  มนูญ  จันทรมีศรี 

 ๕๐๔๗ พันจาอากาศเอก  มนูญ  ประเทืองผล 

 ๕๐๔๘ พันจาอากาศเอก  มนูญ  พงษวารี 

 ๕๐๔๙ พันจาอากาศเอก  มนูญ  พิมพาภรณ 

 ๕๐๕๐ พันจาอากาศเอก  มนูญ  พุฒหอม 

 ๕๐๕๑ พันจาอากาศเอก  มนูญ  เพชรสอาด 

 ๕๐๕๒ พันจาอากาศเอก  มนูญ  วงษเพิก 

 ๕๐๕๓ พันจาอากาศเอก  มนูญ  ศิริวันต 

 ๕๐๕๔ พันจาอากาศเอก  มนูญ  สดากร 

 ๕๐๕๕ พันจาอากาศเอก  มนูญ 

  สถิตไชยนนท 

 ๕๐๕๖ พันจาอากาศเอก  มนูญ  สุขเกษม 

 ๕๐๕๗ พันจาอากาศเอก  มนูญ  สุนทรวิภาค 

 ๕๐๕๘ พันจาอากาศเอก  มนูญ  หลงสวัสด์ิ 

 ๕๐๕๙ พันจาอากาศเอก  มนูญ  ออนจันทร 

 ๕๐๖๐ พันจาอากาศเอก  มโน 

  อินทรเหมือน 

 ๕๐๖๑ พันจาอากาศเอก  มยูร  อินยา 

 ๕๐๖๒ พันจาอากาศเอก  มรกฎ  โหบาง 

 ๕๐๖๓ พันจาอากาศเอก  มรกต  ทองโต 

 ๕๐๖๔ พันจาอากาศเอก  มรกต  สุวรรณรูป 

 ๕๐๖๕ พันจาอากาศเอก  มลเทียน  อองคํา 

 ๕๐๖๖ พันจาอากาศเอก  มลเมต  วงษอนันต 

 ๕๐๖๗ พันจาอากาศเอก  มลรัตน  สิโนทก 

 ๕๐๖๘ พันจาอากาศเอก  มหมูด  หีมโตะเตะ 

 ๕๐๖๙ พันจาอากาศเอก  มหิดล  เหมบุตร 

 ๕๐๗๐ พันจาอากาศเอก  มหิธร  ไมสูญผล 

 ๕๐๗๑ พันจาอากาศเอก  มเหศวร  สารขันธ 

 ๕๐๗๒ พันจาอากาศเอก  มะยม  ภูเสวก 

 ๕๐๗๓ พันจาอากาศเอก  มังกร  กรกนก 

 ๕๐๗๔ พันจาอากาศเอก  มังกร  ปญญา 

 ๕๐๗๕ พันจาอากาศเอก  มังกร  สินใช 

 ๕๐๗๖ พันจาอากาศเอก  มังกร  สุนา 

 ๕๐๗๗ พันจาอากาศเอก  มัติธราวุธ 

  เกิดทองคํา 

 ๕๐๗๘ พันจาอากาศเอก  มัทนะ  บุญยะเนติ 

 ๕๐๗๙ พันจาอากาศเอก  มานพ  ขันดํา 

 ๕๐๘๐ พันจาอากาศเอก  มานพ  เข่ือนสกุล 

 ๕๐๘๑ พันจาอากาศเอก  มานพ  จังพานิช 

 ๕๐๘๒ พันจาอากาศเอก  มานพ  จาดเลน 

 ๕๐๘๓ พันจาอากาศเอก  มานพ  จารุจินดา 

 ๕๐๘๔ พันจาอากาศเอก  มานพ 

  ชางสีเอี่ยม 

 ๕๐๘๕ พันจาอากาศเอก  มานพ  เณรแตง 



 หนา   ๑๗๓ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๐๘๖ พันจาอากาศเอก  มานพ 

  แดนสามสวน 

 ๕๐๘๗ พันจาอากาศเอก  มานพ  เถียรสวัสด์ิ 

 ๕๐๘๘ พันจาอากาศเอก  มานพ  ทองใบ 

 ๕๐๘๙ พันจาอากาศเอก  มานพ  นาคนก 

 ๕๐๙๐ พันจาอากาศเอก  มานพ  นุชเจริญผล 

 ๕๐๙๑ พันจาอากาศเอก  มานพ  บัวรินทร 

 ๕๐๙๒ พันจาอากาศเอก  มานพ 

  บํารุงราษฎร 

 ๕๐๙๓ พันจาอากาศเอก  มานพ  บุญมาก 

 ๕๐๙๔ พันจาอากาศเอก  มานพ  มีโต 

 ๕๐๙๕ พันจาอากาศเอก  มานพ  ยศย่ิงยง 

 ๕๐๙๖ พันจาอากาศเอก  มานพ  ยังสวาง 

 ๕๐๙๗ พันจาอากาศเอก  มานพ 

  แยมเพียรวัฒนา 

 ๕๐๙๘ พันจาอากาศเอก  มานพ  สดคง 

 ๕๐๙๙ พันจาอากาศเอก  มานพ  สุนเลี้ยง 

 ๕๑๐๐ พันจาอากาศเอก  มานพ  เสลาฤทธิ์ 

 ๕๑๐๑ พันจาอากาศเอก  มานพ  ใหมเจริญ 

 ๕๑๐๒ พันจาอากาศเอก  มานพ  อินเงิน 

 ๕๑๐๓ พันจาอากาศเอก  มานพชัย 

  พงษเผือก 

 ๕๑๐๔ พันจาอากาศเอก  มานะ  เกตุทอง 

 ๕๑๐๕ พันจาอากาศเอก  มานะ 

  เกล็ดกระโทก 

 ๕๑๐๖ พันจาอากาศเอก  มานะ  จุนแพ 

 ๕๑๐๗ พันจาอากาศเอก  มานะ  ชํานาญวาด 

 ๕๑๐๘ พันจาอากาศเอก  มานะ  ชูผล 

 ๕๑๐๙ พันจาอากาศเอก  มานะ  ธรรมโหรา 

 ๕๑๑๐ พันจาอากาศเอก  มานะ  บํารุงกุล 

 ๕๑๑๑ พันจาอากาศเอก  มานะ  พงศศักด์ิ 

 ๕๑๑๒ พันจาอากาศเอก  มานะ  พงษสวัสด์ิ 

 ๕๑๑๓ พันจาอากาศเอก  มานะ 

  พรหมชะออน 

 ๕๑๑๔ พันจาอากาศเอก  มานะ  พิชญโสภณ 

 ๕๑๑๕ พันจาอากาศเอก  มานะ  แพงบุตรดา 

 ๕๑๑๖ พันจาอากาศเอก  มานะ  ศรีฉํ่า 

 ๕๑๑๗ พันจาอากาศเอก  มานะ  ศรีสอาด 

 ๕๑๑๘ พันจาอากาศเอก  มานะ  ศิริจันทร 

 ๕๑๑๙ พันจาอากาศเอก  มานะ 

  สายสุวรรณ 

 ๕๑๒๐ พันจาอากาศเอก  มานะ  สํารวลร่ืน 

 ๕๑๒๑ พันจาอากาศเอก  มานะ  สีทับทิม 

 ๕๑๒๒ พันจาอากาศเอก  มานะชัย 

  เดชาสิริบูรณ 

 ๕๑๒๓ พันจาอากาศเอก  มานะชัย  เถียรอ่ํา 

 ๕๑๒๔ พันจาอากาศเอก  มานะชัย  สะอาด 

 ๕๑๒๕ พันจาอากาศเอก  มานะเทพ 

  ประมุทา 

 ๕๑๒๖ พันจาอากาศเอก  มานะศักด์ิ 

  เพชรสอาด 

 ๕๑๒๗ พันจาอากาศเอก  มานัส  เทพกิจ 



 หนา   ๑๗๔ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๑๒๘ พันจาอากาศเอก  มานัส 

  วงษพระจันทร 

 ๕๑๒๙ พันจาอากาศเอก  มานิด  เฟองระยา 

 ๕๑๓๐ พันจาอากาศเอก  มานิต  ชัยยศ 

 ๕๑๓๑ พันจาอากาศเอก  มานิต  แดงวิจิตร 

 ๕๑๓๒ พันจาอากาศเอก  มานิต  นาคนก 

 ๕๑๓๓ พันจาอากาศเอก  มานิต  พันธุพงษ 

 ๕๑๓๔ พันจาอากาศเอก  มานิตย 

  จันทรชมภู 

 ๕๑๓๕ พันจาอากาศเอก  มานิตย  จันทรเติบ 

 ๕๑๓๖ พันจาอากาศเอก  มานิตย  จันทรโพธิ์ 

 ๕๑๓๗ พันจาอากาศเอก  มานิตย  เถามุย 

 ๕๑๓๘ พันจาอากาศเอก  มานิตย  บํารุงจิตร 

 ๕๑๓๙ พันจาอากาศเอก  มานิตย  บุญทวี 

 ๕๑๔๐ พันจาอากาศเอก  มานิตย  วงศสุภาพ 

 ๕๑๔๑ พันจาอากาศเอก  มานิตย  ศรีจันทร 

 ๕๑๔๒ พันจาอากาศเอก  มานิตย  หิรัญงาม 

 ๕๑๔๓ พันจาอากาศเอก  มานิตย  อรุณเลิศ 

 ๕๑๔๔ พันจาอากาศเอก  มานิตร  นฤชากร 

 ๕๑๔๕ พันจาอากาศเอก  มาโนช  กงแกว 

 ๕๑๔๖ พันจาอากาศเอก  มาโนช  นิลเนียม 

 ๕๑๔๗ พันจาอากาศเอก  มาโนช  เนียมนิล 

 ๕๑๔๘ พันจาอากาศเอก  มาโนช 

  บทกระโทก 

 ๕๑๔๙ พันจาอากาศเอก  มาโนช  บุญลอม 

 ๕๑๕๐ พันจาอากาศเอก  มาโนช  ปานเฟอง 

 ๕๑๕๑ พันจาอากาศเอก  มาโนช 

  พงษสวัสด์ิ 

 ๕๑๕๒ พันจาอากาศเอก  มาโนช 

  พุทธิเมธากุล 

 ๕๑๕๓ พันจาอากาศเอก  มาโนช  มณีนิตย 

 ๕๑๕๔ พันจาอากาศเอก  มาโนช  ศรีสุข 

 ๕๑๕๕ พันจาอากาศเอก  มาโนช 

  ศิลประสพ 

 ๕๑๕๖ พันจาอากาศเอก  มาโนช  สนิกวาที 

 ๕๑๕๗ พันจาอากาศเอก  มาโนช  สิงหเล็ก 

 ๕๑๕๘ พันจาอากาศเอก  มาโนช  เหรนิล 

 ๕๑๕๙ พันจาอากาศเอก  มาโนชญ  กันภัย 

 ๕๑๖๐ พันจาอากาศเอก  มาโนชญ  แตงงาม 

 ๕๑๖๑ พันจาอากาศเอก  มาโนชญ  บุญสิทธิ์ 

 ๕๑๖๒ พันจาอากาศเอก  มาโนชญ 

  ลอมทรัพย 

 ๕๑๖๓ พันจาอากาศเอก  มาโนชย 

  พรหมพันธุใจ 

 ๕๑๖๔ พันจาอากาศเอก  มาโนชย  ไวยโภคา 

 ๕๑๖๕ พันจาอากาศเอก  มาโนด  ชูศรี 

 ๕๑๖๖ พันจาอากาศเอก  มาโนต  เณรแตง 

 ๕๑๖๗ พันจาอากาศเอก  มาโนทย  สงแจง 

 ๕๑๖๘ พันจาอากาศเอก  มารุต  ทับทิม 

 ๕๑๖๙ พันจาอากาศเอก  มารุต  เอี่ยมสอาด 

 ๕๑๗๐ พันจาอากาศเอก  มาลัย  พันทา 

 ๕๑๗๑ พันจาอากาศเอก  มิตร  สิทธิสาร 



 หนา   ๑๗๕ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๑๗๒ พันจาอากาศเอก  มิตรชัย  ทองคุม 

 ๕๑๗๓ พันจาอากาศเอก  มิตรภาพ 

  หมุยจินดา 

 ๕๑๗๔ พันจาอากาศเอก  มีชัย  ฉลาดธัญกิจ 

 ๕๑๗๕ พันจาอากาศเอก  มีศักด์ิ  คุมลาภ 

 ๕๑๗๖ พันจาอากาศเอก  มีศักด์ิ 

  ธนาสิรกุล 

 ๕๑๗๗ พันจาอากาศเอก  มีศักด์ิ  มัชมี 

 ๕๑๗๘ พันจาอากาศเอก  มุสา  หมัดเหล็ม 

 ๕๑๗๙ พันจาอากาศเอก  มูล  จันทรดี 

 ๕๑๘๐ พันจาอากาศเอก  เมฆ  ดีเสริม 

 ๕๑๘๑ พันจาอากาศเอก  เมตต  วงษจันทร 

 ๕๑๘๒ พันจาอากาศเอก  เมทิน  คลังภักดี 

 ๕๑๘๓ พันจาอากาศเอก  เมธัส  นีสันเทียะ 

 ๕๑๘๔ พันจาอากาศเอก  เมธา  เดชเพชร 

 ๕๑๘๕ พันจาอากาศเอก  เมธา  โสวัต 

 ๕๑๘๖ พันจาอากาศเอก  เมธารัตน 

  อยูเจริญ 

 ๕๑๘๗ พันจาอากาศเอก  เมธาวัฒน 

  ขุนเพ็ชร 

 ๕๑๘๘ พันจาอากาศเอก  เมธี  คันธรักษ 

 ๕๑๘๙ พันจาอากาศเอก  เมธี  ศิริสถิตย 

 ๕๑๙๐ พันจาอากาศเอก  เมธี  สืบฤกษ 

 ๕๑๙๑ พันจาอากาศเอก  เมธี  หอมจันทร 

 ๕๑๙๒ พันจาอากาศเอก  เมธี  อิ่มที่สุด 

 ๕๑๙๓ พันจาอากาศเอก  แมน  ธะนะ 

 ๕๑๙๔ พันจาอากาศเอก  แมน 

  ปานพรหมมาศ 

 ๕๑๙๕ พันจาอากาศเอก  ไมจลินทร 

  สุธรรมจารี 

 ๕๑๙๖ พันจาอากาศเอก  ไมตรี  สิทธิสร 

 ๕๑๙๗ พันจาอากาศเอก  ยงยศ  ทองเกิด 

 ๕๑๙๘ พันจาอากาศเอก  ยงยศ  บุณยดิษฐ 

 ๕๑๙๙ พันจาอากาศเอก  ยงยศ  พินิจจันทร 

 ๕๒๐๐ พันจาอากาศเอก  ยงยศ  มาลาภิรมย 

 ๕๒๐๑ พันจาอากาศเอก  ยงยุทต  แกวไทย 

 ๕๒๐๒ พันจาอากาศเอก  ยงยุทธ  กลั่นกลิ่น 

 ๕๒๐๓ พันจาอากาศเอก  ยงยุทธ  ขุนอินทร 

 ๕๒๐๔ พันจาอากาศเอก  ยงยุทธ  คามเกตุ 

 ๕๒๐๕ พันจาอากาศเอก  ยงยุทธ  คําปาน 

 ๕๒๐๖ พันจาอากาศเอก  ยงยุทธ 

  จันทรจับเมฆ 

 ๕๒๐๗ พันจาอากาศเอก  ยงยุทธ  จันทรดี 

 ๕๒๐๘ พันจาอากาศเอก  ยงยุทธ  ฉอนเจริญ 

 ๕๒๐๙ พันจาอากาศเอก  ยงยุทธ 

  ดวงสโมสร 

 ๕๒๑๐ พันจาอากาศเอก  ยงยุทธ  แตงจันทร 

 ๕๒๑๑ พันจาอากาศเอก  ยงยุทธ  ทอดสนิท 

 ๕๒๑๒ พันจาอากาศเอก  ยงยุทธ  บุญโสดา 

 ๕๒๑๓ พันจาอากาศเอก  ยงยุทธ  ปนโอ 

 ๕๒๑๔ พันจาอากาศเอก  ยงยุทธ  แปนสุข 

 ๕๒๑๕ พันจาอากาศเอก  ยงยุทธ  มีพรอม 



 หนา   ๑๗๖ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๒๑๖ พันจาอากาศเอก  ยงยุทธ  ยอดระบํา 

 ๕๒๑๗ พันจาอากาศเอก  ยงยุทธ  ย้ิมอิ่ม 

 ๕๒๑๘ พันจาอากาศเอก  ยงยุทธ  ลมูลภักตร 

 ๕๒๑๙ พันจาอากาศเอก  ยงยุทธ  สัตยจีบ 

 ๕๒๒๐ พันจาอากาศเอก  ยงยุทธ  สารโกศล 

 ๕๒๒๑ พันจาอากาศเอก  ยงยุทธ  แสนคํา 

 ๕๒๒๒ พันจาอากาศเอก  ยงยุทธ  หันหาบุญ 

 ๕๒๒๓ พันจาอากาศเอก  ยงยุทธ  อมรดิษฐ 

 ๕๒๒๔ พันจาอากาศเอก  ยงยุทธ  อุปนนา 

 ๕๒๒๕ พันจาอากาศเอก  ยงยุทธ  อุมชู 

 ๕๒๒๖ พันจาอากาศเอก  ยงลาภ 

  โพธิสุวรรณ 

 ๕๒๒๗ พันจาอากาศเอก  ยงศักด์ิ  ฉายาธรรม 

 ๕๒๒๘ พันจาอากาศเอก  ยนต  ดีแดง 

 ๕๒๒๙ พันจาอากาศเอก  ยนร  หนึ่งกระโทก 

 ๕๒๓๐ พันจาอากาศเอก  ยมนา  ศรีเมฆ 

 ๕๒๓๑ พันจาอากาศเอก  ยรรยง  ทับทอง 

 ๕๒๓๒ พันจาอากาศเอก  ยรรยงค  คําอุดม 

 ๕๒๓๓ พันจาอากาศเอก  ยรรยงค 

  พิณเสนาะ 

 ๕๒๓๔ พันจาอากาศเอก  ยศทวี  มณีวงษ 

 ๕๒๓๕ พันจาอากาศเอก  ยศพงษ  ฟกโต 

 ๕๒๓๖ พันจาอากาศเอก  ยศพร  เชิดโฉม 

 ๕๒๓๗ พันจาอากาศเอก  ยศพล  คุมเงิน 

 ๕๒๓๘ พันจาอากาศเอก  ยศวัฒน  มณีรัตน 

 ๕๒๓๙ พันจาอากาศเอก  ยศศักด์ิ  สรอยทอง 

 ๕๒๔๐ พันจาอากาศเอก  ยอด  พึ่งภิญโญ 

 ๕๒๔๑ พันจาอากาศเอก  ยอด  ยอดเกตุ 

 ๕๒๔๒ พันจาอากาศเอก  ยอด  วงศอักษร 

 ๕๒๔๓ พันจาอากาศเอก  ยอด  อาบสุวรรณ 

 ๕๒๔๔ พันจาอากาศเอก  ยอดชาย  ตรีธัญญา 

 ๕๒๔๕ พันจาอากาศเอก  ยอดชาย  วงษเกิด 

 ๕๒๔๖ พันจาอากาศเอก  ยอดย่ิง 

  สุนทรภักดี 

 ๕๒๔๗ พันจาอากาศเอก  ยอดรัก  ขําเนตร 

 ๕๒๔๘ พันจาอากาศเอก  ยอดรัก  เซงหอง 

 ๕๒๔๙ พันจาอากาศเอก  ยอดรัก  เอี่ยมจรัส 

 ๕๒๕๐ พันจาอากาศเอก  ยอม  พรมพิทักษ 

 ๕๒๕๑ พันจาอากาศเอก  ย่ิง  ปานสอน 

 ๕๒๕๒ พันจาอากาศเอก  ย่ิงเทพ 

  เจียมตระกูล 

 ๕๒๕๓ พันจาอากาศเอก  ย่ิงยศ  พุกอนันต 

 ๕๒๕๔ พันจาอากาศเอก  ย่ิงยศ  ย่ิงยง 

 ๕๒๕๕ พันจาอากาศเอก  ย่ิงยศ  ฤทธิ์กลา 

 ๕๒๕๖ พันจาอากาศเอก  ย่ิงสุรีย  อินทรภูติ 

 ๕๒๕๗ พันจาอากาศเอก  ยุกพรัตน  ไชยฤทธิ์ 

 ๕๒๕๘ พันจาอากาศเอก  ยุทธการ  ชิตทอง 

 ๕๒๕๙ พันจาอากาศเอก  ยุทธกิจ  ศรีสุข 

 ๕๒๖๐ พันจาอากาศเอก  ยุทธจักร 

  พิมพาภักด์ิ 

 ๕๒๖๑ พันจาอากาศเอก  ยุทธชัย  จําปา 

 ๕๒๖๒ พันจาอากาศเอก  ยุทธชัย  มุสิกะ 



 หนา   ๑๗๗ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๒๖๓ พันจาอากาศเอก  ยุทธชัย   

  รอดสําอางค 

 ๕๒๖๔ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา 

  การกลจักร 

 ๕๒๖๕ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา  เกิดผล 

 ๕๒๖๖ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา  ใจมุง 

 ๕๒๖๗ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา  ชื่นกลิ่น 

 ๕๒๖๘ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา  ไชยวรรณ 

 ๕๒๖๙ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา  ดวงกลาง 

 ๕๒๗๐ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา  เดชจบ 

 ๕๒๗๑ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา  ทองดาษ 

 ๕๒๗๒ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา  นาเจริญ 

 ๕๒๗๓ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา  บุญรอด 

 ๕๒๗๔ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา 

  บุญเหมือนนึก 

 ๕๒๗๕ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา  บุษสาย 

 ๕๒๗๖ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา 

  ปทุมมานุรักษ 

 ๕๒๗๗ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา  พานทอง 

 ๕๒๗๘ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา  เพ็งปาน 

 ๕๒๗๙ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา  เพชรเพ็ง 

 ๕๒๘๐ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา  มาทอง 

 ๕๒๘๑ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา 

  แมนเหมือน 

 ๕๒๘๒ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา  รวดเรียว 

 ๕๒๘๓ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา  รอดชะเอม 

 ๕๒๘๔ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา  เลิศอนันต 

 ๕๒๘๕ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา  เลี้ยงรักษา 

 ๕๒๘๖ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา  สีแตง 

 ๕๒๘๗ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา  สุขเอี่ยม 

 ๕๒๘๘ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา  สุคนธ 

 ๕๒๘๙ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา  สุตนพัฒน 

 ๕๒๙๐ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา 

  สุทธิลักษณ 

 ๕๒๙๑ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา 

  สุพรรณกลาง 

 ๕๒๙๒ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา 

  สุพรหมพักตร 

 ๕๒๙๓ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา  แหลมทอง 

 ๕๒๙๔ พันจาอากาศเอก  ยุทธนา 

  อรรถกฤษณ 

 ๕๒๙๕ พันจาอากาศเอก  ยุทธพงศ  ทองขาว 

 ๕๒๙๖ พันจาอากาศเอก  ยุทธพงศ 

  สุตะเขตร 

 ๕๒๙๗ พันจาอากาศเอก  ยุทธพงศ  อิ่มเกตุ 

 ๕๒๙๘ พันจาอากาศเอก  ยุทธพงษ 

  มีแดนไผ 

 ๕๒๙๙ พันจาอากาศเอก  ยุทธพงษ  ลีลาไว 

 ๕๓๐๐ พันจาอากาศเอก  ยุทธพงษ 

  สุนทรรัตนารักษ 

 ๕๓๐๑ พันจาอากาศเอก  ยุทธพงษ  แสงเกตุ  

 ๕๓๐๒ พันจาอากาศเอก  ยุทธพร  ทองสุข 



 หนา   ๑๗๘ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๓๐๓ พันจาอากาศเอก  ยุทธพรต 

  อภิสิทธิ์ชน 

 ๕๓๐๔ พันจาอากาศเอก  ยุทธพล  เพิ่มพูล 

 ๕๓๐๕ พันจาอากาศเอก  ยุทธพล 

  รินทะรักษ 

 ๕๓๐๖ พันจาอากาศเอก  ยุทธพล  สังขพิชัย 

 ๕๓๐๗ พันจาอากาศเอก  ยุทธพล 

  หอมทวนลม 

 ๕๓๐๘ พันจาอากาศเอก  ยุทธพันธุ 

  จรรยาศรี 

 ๕๓๐๙ พันจาอากาศเอก  ยุทธภูมิ  เกลาโพธิ์ 

 ๕๓๑๐ พันจาอากาศเอก  ยุทธภูมิ  จันทรศิริ 

 ๕๓๑๑ พันจาอากาศเอก  ยุทธภูมิ  ฉิมมวง 

 ๕๓๑๒ พันจาอากาศเอก  ยุทธภูมิ  ชูกลิ่น 

 ๕๓๑๓ พันจาอากาศเอก  ยุทธภูมิ 

  เชื่องสูงเนิน 

 ๕๓๑๔ พันจาอากาศเอก  ยุทธภูมิ 

  บรรเทากุล 

 ๕๓๑๕ พันจาอากาศเอก  ยุทธภูมิ  เพ็งอุดม 

 ๕๓๑๖ พันจาอากาศเอก  ยุทธภูมิ 

  สุเมธรัตนศรี  

 ๕๓๑๗ พันจาอากาศเอก  ยุทธวัฒน  ชูแชม 

 ๕๓๑๘ พันจาอากาศเอก  ยุทธวี  นทีธารทอง 

 ๕๓๑๙ พันจาอากาศเอก  ยุทธศักด์ิ 

  จันทรเอี่ยม 

 ๕๓๒๐ พันจาอากาศเอก  ยุทธศักด์ิ  จิตรมา 

 ๕๓๒๑ พันจาอากาศเอก  ยุทธศักด์ิ  เนียมคํา 

 ๕๓๒๒ พันจาอากาศเอก  ยุทธศักด์ิ  มีศิริ 

 ๕๓๒๓ พันจาอากาศเอก  ยุทธศักด์ิ 

  ยาทองไชย 

 ๕๓๒๔ พันจาอากาศเอก  ยุทธศักด์ิ 

  รอดสุทธิ 

 ๕๓๒๕ พันจาอากาศเอก  ยุทธศาสตร 

  คุมใจดี 

 ๕๓๒๖ พันจาอากาศเอก  ยุทธศาสตร 

  ทองอยู 

 ๕๓๒๗ พันจาอากาศเอก  ยุทธศาสตร 

  พรมวัน 

 ๕๓๒๘ พันจาอากาศเอก  ยุทธศาสน 

  เตปนวงศ 

 ๕๓๒๙ พันจาอากาศเอก  ยุทธศิลป  คําพล 

 ๕๓๓๐ พันจาอากาศเอก  ยุทธสิทธิ์  ยอดบุญ 

 ๕๓๓๑ พันจาอากาศเอก  เย่ียมนภา 

  บุญวิเศษ 

 ๕๓๓๒ พันจาอากาศเอก  เย้ือน  มานพ 

 ๕๓๓๓ พันจาอากาศเอก  โยธา 

  อรรถกิจวิโรจน 

 ๕๓๓๔ พันจาอากาศเอก  โยธิน  จันฟก 

 ๕๓๓๕ พันจาอากาศเอก  โยธิน  พงษไทย 

 ๕๓๓๖ พันจาอากาศเอก  โยธิน 

  พัฒนาวิสุทธิ์ 

 ๕๓๓๗ พันจาอากาศเอก  โยธิน  แพทยรัตน 



 หนา   ๑๗๙ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๓๓๘ พันจาอากาศเอก  โยธิน 

  เหย่ียวประยูร 

 ๕๓๓๙ พันจาอากาศเอก  โยธิน 

  อินทนาศักด์ิ 

 ๕๓๔๐ พันจาอากาศเอก  รชต  แกวยะรัตน 

 ๕๓๔๑ พันจาอากาศเอก  รณกร  นาคนอย 

 ๕๓๔๒ พันจาอากาศเอก  รณชัย  ชนะโชติ 

 ๕๓๔๓ พันจาอากาศเอก  รณชัย  ทองเกษม 

 ๕๓๔๔ พันจาอากาศเอก  รณชัย  นอยแสง 

 ๕๓๔๕ พันจาอากาศเอก  รณชัย 

  พันธุมะมวง 

 ๕๓๔๖ พันจาอากาศเอก  รณชัย 

  วิลาสตระกูล 

 ๕๓๔๗ พันจาอากาศเอก  รณชัย  ใหมมาก 

 ๕๓๔๘ พันจาอากาศเอก  รณภพ  ทองเจริญ 

 ๕๓๔๙ พันจาอากาศเอก  รณภพ  นามสี 

 ๕๓๕๐ พันจาอากาศเอก  รณภา  ทองลอย 

 ๕๓๕๑ พันจาอากาศเอก  รณภูมิ  แตงฤทธิ์ 

 ๕๓๕๒ พันจาอากาศเอก  รณยุทธ 

  ประวัติการณ 

 ๕๓๕๓ พันจาอากาศเอก  รณยุทธ 

  ปญญามูลวงศา 

 ๕๓๕๔ พันจาอากาศเอก  รณยุทธ 

  โพธิ์วิสันต 

 ๕๓๕๕ พันจาอากาศเอก  รณยุทธ  มณีพันธ 

 ๕๓๕๖ พันจาอากาศเอก  รณยุทธ  มุมอภัย 

 ๕๓๕๗ พันจาอากาศเอก  รณยุทธ  สงวนศรี 

 ๕๓๕๘ พันจาอากาศเอก  รณรงค  ขลิบศรี 

 ๕๓๕๙ พันจาอากาศเอก  รณรงค  เจริญชนม 

 ๕๓๖๐ พันจาอากาศเอก  รณรงค  บุตรศรี 

 ๕๓๖๑ พันจาอากาศเอก  รณรงค  พัศดุ 

 ๕๓๖๒ พันจาอากาศเอก  รณรงค  พิศนุย 

 ๕๓๖๓ พันจาอากาศเอก  รณรงค 

  เฟองปรางค 

 ๕๓๖๔ พันจาอากาศเอก  รณรงค 

  สัจจะเวทะ 

 ๕๓๖๕ พันจาอากาศเอก  รณรงค  อุนจันทร 

 ๕๓๖๖ พันจาอากาศเอก  รณฤทธิ์  คุมเหม 

 ๕๓๖๗ พันจาอากาศเอก  รณฤทธิ์ 

  แสนชัยวงค 

 ๕๓๖๘ พันจาอากาศเอก  รณสิทธิ์ 

  มั่นใจอารยะ 

 ๕๓๖๙ พันจาอากาศเอก  รตนกร  เข็มเพ็ชร 

 ๕๓๗๐ พันจาอากาศเอก  รพีพันธ  สืบวงษ 

 ๕๓๗๑ พันจาอากาศเอก  รวิ  จันทรวิจิตร 

 ๕๓๗๒ พันจาอากาศเอก  รองฤทธิ์  ผดุงพันธ 

 ๕๓๗๓ พันจาอากาศเอก  ระเดน  คุยดา 

 ๕๓๗๔ พันจาอากาศเอก  ระเบียบ 

  จันทรเพ็ญ 

 ๕๓๗๕ พันจาอากาศเอก  ระพิน  แสนทวีสุข 

 ๕๓๗๖ พันจาอากาศเอก  ระพี  เจนการ 

 ๕๓๗๗ พันจาอากาศเอก  ระพี  ทรงนิสัย 



 หนา   ๑๘๐ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๓๗๘ พันจาอากาศเอก  ระไพบูลย 

  เชื้อตาแสง 

 ๕๓๗๙ พันจาอากาศเอก  ระลึก  บัวนุช 

 ๕๓๘๐ พันจาอากาศเอก  ระวี  จันทนะศิริ 

 ๕๓๘๑ พันจาอากาศเอก  ระวีศักด์ิ  ชํานิยันต 

 ๕๓๘๒ พันจาอากาศเอก  รักเกียรติ  ตรีคงคา 

 ๕๓๘๓ พันจาอากาศเอก  รักเกียรติ 

  สรรพยานุวัฒน 

 ๕๓๘๔ พันจาอากาศเอก  รักชัย  พุทธรักษ 

 ๕๓๘๕ พันจาอากาศเอก  รักชาติ  ดิษฐแสง 

 ๕๓๘๖ พันจาอากาศเอก  รักพงษ 

  เอี่ยมแจงพันธุ 

 ๕๓๘๗ พันจาอากาศเอก  รักศักด์ิ  คงขันธ 

 ๕๓๘๘ พันจาอากาศเอก  รักศิลป  เกไธสง 

 ๕๓๘๙ พันจาอากาศเอก  รักษพล  ถุงทรัพย 

 ๕๓๙๐ พันจาอากาศเอก  รักสิทธิ์ 

  รัตตานนท 

 ๕๓๙๑ พันจาอากาศเอก  รังสรรค 

  ขลิบศรี 

 ๕๓๙๒ พันจาอากาศเอก  รังสรรค 

  คลายสาคร 

 ๕๓๙๓ พันจาอากาศเอก  รังสรรค  จันทิมา 

 ๕๓๙๔ พันจาอากาศเอก  รังสรรค  จันทิมา 

 ๕๓๙๕ พันจาอากาศเอก  รังสรรค  ชมพัฒนา 

 ๕๓๙๖ พันจาอากาศเอก  รังสรรค 

  เชียรจันทึก 

 ๕๓๙๗ พันจาอากาศเอก  รังสรรค  เชื้อแกว 

 ๕๓๙๘ พันจาอากาศเอก  รังสรรค 

  นันทประดากร 

 ๕๓๙๙ พันจาอากาศเอก  รังสรรค 

  นาคประดับพลอย 

 ๕๔๐๐ พันจาอากาศเอก  รังสรรค  นาคสุข 

 ๕๔๐๑ พันจาอากาศเอก  รังสรรค 

  พรอมธนะ 

 ๕๔๐๒ พันจาอากาศเอก  รังสรรค  ภิรมยคง 

 ๕๔๐๓ พันจาอากาศเอก  รังสรรค  มณีรัตน 

 ๕๔๐๔ พันจาอากาศเอก  รังสรรค 

  มณีสถิตย 

 ๕๔๐๕ พันจาอากาศเอก  รังสรรค  สงาแสง 

 ๕๔๐๖ พันจาอากาศเอก  รังสรรค 

  สทานวัตร 

 ๕๔๐๗ พันจาอากาศเอก  รังสรรค  สีสังข 

 ๕๔๐๘ พันจาอากาศเอก  รังสรรค  แสงสวาง 

 ๕๔๐๙ พันจาอากาศเอก  รังสรรค 

  อินทรศรี 

 ๕๔๑๐ พันจาอากาศเอก  รังสฤษฏ  ทองเชื้อ 

 ๕๔๑๑ พันจาอากาศเอก  รังสฤษฏิ์ 

  มานะสุคนธ 

 ๕๔๑๒ พันจาอากาศเอก  รังสันต  เกตุเจริญ 

 ๕๔๑๓ พันจาอากาศเอก  รังสิต  เกิดสุข 

 ๕๔๑๔ พันจาอากาศเอก  รังสิมันตุ 

  ทองเหลือ 



 หนา   ๑๘๑ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๔๑๕ พันจาอากาศเอก  รังสิโรจน 

  ถวายทาน 

 ๕๔๑๖ พันจาอากาศเอก  รังสี  บุญญามี 

 ๕๔๑๗ พันจาอากาศเอก  รัชชานนท  ธงสี 

 ๕๔๑๘ พันจาอากาศเอก  รัชต  รัตนวิจารณ 

 ๕๔๑๙ พันจาอากาศเอก  รัชตพงษ  ทองแพ 

 ๕๔๒๐ พันจาอากาศเอก  รัชตพล  นาคศิริ 

 ๕๔๒๑ พันจาอากาศเอก  รัชตะ  ตาลานนท 

 ๕๔๒๒ พันจาอากาศเอก  รัชพงษ  งามจิตร 

 ๕๔๒๓ พันจาอากาศเอก  รัชพล  พละโสม 

 ๕๔๒๔ พันจาอากาศเอก  รัชพล 

  เรืองบุปผาชาติ 

 ๕๔๒๕ พันจาอากาศเอก  รัฎฐกรณ  สักลอ 

 ๕๔๒๖ พันจาอากาศเอก  รัฐไกร  เมฆถี 

 ๕๔๒๗ พันจาอากาศเอก  รัฐจักร  สิทธิพูล 

 ๕๔๒๘ พันจาอากาศเอก  รัฐนันท 

  หันสันเทียะ 

 ๕๔๒๙ พันจาอากาศเอก  รัฐพล 

  เจริญศักด์ิสิริกุล 

 ๕๔๓๐ พันจาอากาศเอก  รัฐพล  เที่ยงแท 

 ๕๔๓๑ พันจาอากาศเอก  รัฐพล  พนภัย 

 ๕๔๓๒ พันจาอากาศเอก  รัฐพล  พลจันทึก 

 ๕๔๓๓ พันจาอากาศเอก  รัฐพล  สองศรี 

 ๕๔๓๔ พันจาอากาศเอก  รัฐวิทย  ตุยสิมา 

 ๕๔๓๕ พันจาอากาศเอก  รัตไกร  สดหลับ 

 ๕๔๓๖ พันจาอากาศเอก  รัตน  บุญสวัสด์ิ 

 ๕๔๓๗ พันจาอากาศเอก  รัตน  ริมปรังษี 

 ๕๔๓๘ พันจาอากาศเอก  รัตนชัย  บุญพันธ 

 ๕๔๓๙ พันจาอากาศเอก  รัตนชัย  พึ่งโภคา 

 ๕๔๔๐ พันจาอากาศเอก  รัตนพงษ  ปรุงโพธิ์ 

 ๕๔๔๑ พันจาอากาศเอก  รัตนะ  คําวันดี 

 ๕๔๔๒ พันจาอากาศเอก  รัตนะ  เพ็ชรเจริญ 

 ๕๔๔๓ พันจาอากาศเอก  รัศมี  จันทรตอน 

 ๕๔๔๔ พันจาอากาศเอก  รัศมี  มุลาลี 

 ๕๔๔๕ พันจาอากาศเอก  ราชธรณ  วัฒนสุข 

 ๕๔๔๖ พันจาอากาศเอก  ราชันต  หิรัญหลาย 

 ๕๔๔๗ พันจาอากาศเอก  ราชัย  รักอก 

 ๕๔๔๘ พันจาอากาศเอก  ราชินทร 

  เชาวประสิทธิ์ 

 ๕๔๔๙ พันจาอากาศเอก  ราเชน  บุญมาก 

 ๕๔๕๐ พันจาอากาศเอก  ราเชนทร 

  เปรมวิชัย 

 ๕๔๕๑ พันจาอากาศเอก  ราหุล  สีดี 

 ๕๔๕๒ พันจาอากาศเอก  ริ  บุญลือ 

 ๕๔๕๓ พันจาอากาศเอก  ริมดอน  ก่ิงไทร 

 ๕๔๕๔ พันจาอากาศเอก  รุง  พันธมะโน 

 ๕๔๕๕ พันจาอากาศเอก  รุง  หนูผึ้ง 

 ๕๔๕๖ พันจาอากาศเอก  รุงเกียรติ 

  สกุลวิวรรธน 

 ๕๔๕๗ พันจาอากาศเอก  รุงณรงค  ชูวงศ 

 ๕๔๕๘ พันจาอากาศเอก  รุงทิวา  ตนดี 

 ๕๔๕๙ พันจาอากาศเอก  รุงเพชร  สมบูรณ 



 หนา   ๑๘๒ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๔๖๐ พันจาอากาศเอก  รุงยศ  จงศิริ 

 ๕๔๖๑ พันจาอากาศเอก  รุงรัตน  เขียวภักดี 

 ๕๔๖๒ พันจาอากาศเอก  รุงเรือง  ไกรเทพ 

 ๕๔๖๓ พันจาอากาศเอก  รุงเรือง 

  คลายรามัญ 

 ๕๔๖๔ พันจาอากาศเอก  รุงเรือง  ปญญา 

 ๕๔๖๕ พันจาอากาศเอก  รุงเรือง  ลาภเกิด 

 ๕๔๖๖ พันจาอากาศเอก  รุงเรือง 

  โสพะหัสดร 

 ๕๔๖๗ พันจาอากาศเอก  รุงโรจน 

  จันทรเรือง 

 ๕๔๖๘ พันจาอากาศเอก  รุงโรจน 

  ประดุจพงษเพชร 

 ๕๔๖๙ พันจาอากาศเอก  รุงโรจน 

  ปทมะรางกูล 

 ๕๔๗๐ พันจาอากาศเอก  รุงโรจน 

  พงศทองกุล 

 ๕๔๗๑ พันจาอากาศเอก  รุงโรจน  ระยับศรี 

 ๕๔๗๒ พันจาอากาศเอก  รุงโรจน  รุงแจง 

 ๕๔๗๓ พันจาอากาศเอก  รุงโรจน 

  วองวัฒนกูล 

 ๕๔๗๔ พันจาอากาศเอก  รุงโรจน  ศรีสวัสด์ิ 

 ๕๔๗๕ พันจาอากาศเอก  รุงโรจน 

  สงเคราะห 

 ๕๔๗๖ พันจาอากาศเอก  รุงโรจน  หัสกุล 

 ๕๔๗๗ พันจาอากาศเอก  รุงโรจน  อินเทียน 

 ๕๔๗๘ พันจาอากาศเอก  รุงฤเดช  เพียจําปา 

 ๕๔๗๙ พันจาอากาศเอก  รุงฤทธิ์ 

  กองสินแกว 

 ๕๔๘๐ พันจาอากาศเอก  รุงฤทธิ์  ตากอง 

 ๕๔๘๑ พันจาอากาศเอก  รุงฤทธิ์ 

  วัฒนพานิช 

 ๕๔๘๒ พันจาอากาศเอก  รุงศักด์ิ  ชนะเกตุ 

 ๕๔๘๓ พันจาอากาศเอก  รุงศักด์ิ  สันขุนทด 

 ๕๔๘๔ พันจาอากาศเอก  รุงอรุณ  บุญแกว 

 ๕๔๘๕ พันจาอากาศเอก  รุจิพงษ  มีศิริ 

 ๕๔๘๖ พันจาอากาศเอก  รุทพร  แวงสูงเนิน 

 ๕๔๘๗ พันจาอากาศเอก  เรนุวัต  สุขฤทธิ์ 

 ๕๔๘๘ พันจาอากาศเอก  เรวัฒน  กันฟอง 

 ๕๔๘๙ พันจาอากาศเอก  เรวัฒน  บุญสุภา 

 ๕๔๙๐ พันจาอากาศเอก  เรวัต  เกิดเรณู 

 ๕๔๙๑ พันจาอากาศเอก  เรวัต  มิตรมวลชน 

 ๕๔๙๒ พันจาอากาศเอก  เรวัตร  ชุบทอง 

 ๕๔๙๓ พันจาอากาศเอก  เรวัตร 

  เนื่องขันขวา 

 ๕๔๙๔ พันจาอากาศเอก  เรวัตร  พิลึก 

 ๕๔๙๕ พันจาอากาศเอก  เรวัตร  ลีนะเสน 

 ๕๔๙๖ พันจาอากาศเอก  เรวัตร  เลี้ยงเลข 

 ๕๔๙๗ พันจาอากาศเอก  เรวัตร 

  ศศิสุทธินานนท 

 ๕๔๙๘ พันจาอากาศเอก  เรวัตร  หอมเย็น 

 ๕๔๙๙ พันจาอากาศเอก  เรวัตร  อําพันสุข 



 หนา   ๑๘๓ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๕๐๐ พันจาอากาศเอก  เริงชัย  ทองฤทธิ์ 

 ๕๕๐๑ พันจาอากาศเอก  เริงฤทธิ์ 

  รัตนสูงเนิน 

 ๕๕๐๒ พันจาอากาศเอก  เริงศักด์ิ  จันแพ 

 ๕๕๐๓ พันจาอากาศเอก  เริงศักด์ิ  ฟองแกว 

 ๕๕๐๔ พันจาอากาศเอก  เรืองชัย 

  พลอยดีเลิศ 

 ๕๕๐๕ พันจาอากาศเอก  เรืองเดช 

  สุวิชาชนันทร 

 ๕๕๐๖ พันจาอากาศเอก  เรืองยศ  ดวงจําปา 

 ๕๕๐๗ พันจาอากาศเอก  เรืองยศ  วรคนอง 

 ๕๕๐๘ พันจาอากาศเอก  เรืองยุทธ 

  บุญชูวิทย 

 ๕๕๐๙ พันจาอากาศเอก  เรืองยุทธ  เปยมศิริ 

 ๕๕๑๐ พันจาอากาศเอก  เรืองฤทธิ์  ฤทธิศร 

 ๕๕๑๑ พันจาอากาศเอก  เรืองวิทย 

  ปอสูงเนิน 

 ๕๕๑๒ พันจาอากาศเอก  เรืองศักด์ิ  คํามา 

 ๕๕๑๓ พันจาอากาศเอก  เรืองศักด์ิ 

  โฆษิอาภา 

 ๕๕๑๔ พันจาอากาศเอก  เรืองศักด์ิ 

  นอยทับแสง 

 ๕๕๑๕ พันจาอากาศเอก  เรืองศักด์ิ 

  เรืองวงษงาม 

 ๕๕๑๖ พันจาอากาศเอก  เรืองศักด์ิ 

  แสงออน 

 ๕๕๑๗ พันจาอากาศเอก  เรืองศักด์ิ   

  หิรัญนุเคราะห 

 ๕๕๑๘ พันจาอากาศเอก  เรืองศิลป  ปะทิ 

 ๕๕๑๙ พันจาอากาศเอก  เรืองสิทธิ์  การบุญ 

 ๕๕๒๐ พันจาอากาศเอก  โรจนศักด์ิ 

  วรรณชาติ 

 ๕๕๒๑ พันจาอากาศเอก  ฤกษชัย 

  กลอมเขียน 

 ๕๕๒๒ พันจาอากาศเอก  ฤกษชัย  เกตุษเฐียร 

 ๕๕๒๓ พันจาอากาศเอก  ฤทธิไกร  บุญยืน 

 ๕๕๒๔ พันจาอากาศเอก  ฤทธิไกร 

  ปราสาทศรี 

 ๕๕๒๕ พันจาอากาศเอก  ฤทธิรงค 

  ชุมขุนทด 

 ๕๕๒๖ พันจาอากาศเอก  ฤทธิรุทร  ฤกษวิชา 

 ๕๕๒๗ พันจาอากาศเอก  ฤทธี  สิงหโต 

 ๕๕๒๘ พันจาอากาศเอก  ฤทัย  เดชฤดี 

 ๕๕๒๙ พันจาอากาศเอก  ฤาชา  ศรีวุฒิวงศ 

 ๕๕๓๐ พันจาอากาศเอก  ลวน  เจริญเขตต 

 ๕๕๓๑ พันจาอากาศเอก  ลอน  ดําขํา 

 ๕๕๓๒ พันจาอากาศเอก  ลอย  กากี 

 ๕๕๓๓ พันจาอากาศเอก  ลอย  ทองดี 

 ๕๕๓๔ พันจาอากาศเอก  ละมอม  สีคราม 

 ๕๕๓๕ พันจาอากาศเอก  ละมาย 

  นาคประดับพลอย 

 ๕๕๓๖ พันจาอากาศเอก  ละออ  โชติชม 



 หนา   ๑๘๔ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๕๓๗ พันจาอากาศเอก  ละเอียด  กฤษเกลา 

 ๕๕๓๘ พันจาอากาศเอก  ละเอียด  จิตรีเชาว 

 ๕๕๓๙ พันจาอากาศเอก  ละเอียด  ดิษเทศ 

 ๕๕๔๐ พันจาอากาศเอก  ละเอียด  ทับเงิน 

 ๕๕๔๑ พันจาอากาศเอก  ละเอียด 

  สุคันธจันทร 

 ๕๕๔๒ พันจาอากาศเอก  ลักษณ  ธิยัญ 

 ๕๕๔๓ พันจาอากาศเอก  ลักษณยม  ชื่นจิตร 

 ๕๕๔๔ พันจาอากาศเอก  ลัทธพล 

  สุริยพรหมกุล 

 ๕๕๔๕ พันจาอากาศเอก  ลัทธิศักด์ิ  ย้ิมงาม 

 ๕๕๔๖ พันจาอากาศเอก  ลาภ  บุญมี 

 ๕๕๔๗ พันจาอากาศเอก  ลิขิต  ศรีวันพิมพ 

 ๕๕๔๘ พันจาอากาศเอก  ล้ินจ่ี  นุชนนท 

 ๕๕๔๙ พันจาอากาศเอก  ลิลิต  เทพบัณฑิต 

 ๕๕๕๐ พันจาอากาศเอก  ลีนวัตร  เรืองจุย 

 ๕๕๕๑ พันจาอากาศเอก  ลือชัย  นาคคลาย 

 ๕๕๕๒ พันจาอากาศเอก  เลอพงษ  กุลแสง 

 ๕๕๕๓ พันจาอากาศเอก  เลอพงษ  สมชื่อ 

 ๕๕๕๔ พันจาอากาศเอก  เลอศักด์ิ  แกวแดง 

 ๕๕๕๕ พันจาอากาศเอก  เลอศักด์ิ  วงศชัย 

 ๕๕๕๖ พันจาอากาศเอก  เลิศชาย  เดชธงไชย 

 ๕๕๕๗ พันจาอากาศเอก  เลิศชาย 

  พวงผลหลาย 

 ๕๕๕๘ พันจาอากาศเอก  เลิศชาย  ศรีภู 

 ๕๕๕๙ พันจาอากาศเอก  เลิศพงษ  ขอนรัมย 

 ๕๕๖๐ พันจาอากาศเอก  เลิศยศ  อินทรภูติ 

 ๕๕๖๑ พันจาอากาศเอก  เลิศฤทธิ์ 

  แนบทองดี 

 ๕๕๖๒ พันจาอากาศเอก  เลิศฤทธิ์  บุญลือ 

 ๕๕๖๓ พันจาอากาศเอก  เลิศฤทธิ์  ผลพงา 

 ๕๕๖๔ พันจาอากาศเอก  เลิศวิชญ  นิติธรรม 

 ๕๕๖๕ พันจาอากาศเอก  เลิศศักด์ิ  แกววิชัย 

 ๕๕๖๖ พันจาอากาศเอก  วงกต  เหลืองศรีดา 

 ๕๕๖๗ พันจาอากาศเอก  วงศกร  คงสําราญ 

 ๕๕๖๘ พันจาอากาศเอก  วงศกร  ยังถาวร 

 ๕๕๖๙ พันจาอากาศเอก  วงศวิจิตร  บุญวาส 

 ๕๕๗๐ พันจาอากาศเอก  วงศศักด์ิ  ปนกุมภีร 

 ๕๕๗๑ พันจาอากาศเอก  วงษ  กลางนอก 

 ๕๕๗๒ พันจาอากาศเอก  วชิร  เพิ่มเพ็ชร 

 ๕๕๗๓ พันจาอากาศเอก  วชิรพงศ 

  ปทมนาวินทวีสิน 

 ๕๕๗๔ พันจาอากาศเอก  วชิรพงศ 

  วงศไวยโภคี 

 ๕๕๗๕ พันจาอากาศเอก  วชิรพงษ  แฝงธานี 

 ๕๕๗๖ พันจาอากาศเอก  วชิรพงษ 

  วิมานรัตน 

 ๕๕๗๗ พันจาอากาศเอก  วชิรวิทย 

  เลือดน้ําชล 

 ๕๕๗๘ พันจาอากาศเอก  วชิรวุธ  ย่ิงยง 

 ๕๕๗๙ พันจาอากาศเอก  วชิรศักด์ิ  ตันทัศน 

 ๕๕๘๐ พันจาอากาศเอก  วชิรศักด์ิ  เย็นสรง 



 หนา   ๑๘๕ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๕๘๑ พันจาอากาศเอก  วชิระ  ขัมพานนท 

 ๕๕๘๒ พันจาอากาศเอก  วชิระ  โคสูงเนิน 

 ๕๕๘๓ พันจาอากาศเอก  วชิระ  สีหะแสง 

 ๕๕๘๔ พันจาอากาศเอก  วชิระ  เส็งกิ่ง 

 ๕๕๘๕ พันจาอากาศเอก  วชิระ  อวยพรสง 

 ๕๕๘๖ พันจาอากาศเอก  วชิรา  โสแพทย 

 ๕๕๘๗ พันจาอากาศเอก  วชิราวรรณ   

  เขียวแกว 

 ๕๕๘๘ พันจาอากาศเอก  วนิต  คุมจ่ัน 

 ๕๕๘๙ พันจาอากาศเอก  วรกร 

  พันธุไพโรจน 

 ๕๕๙๐ พันจาอากาศเอก  วรกรณ  บุตรดํา  

 ๕๕๙๑ พันจาอากาศเอก  วรการ  เพียสมณา 

 ๕๕๙๒ พันจาอากาศเอก  วรเกียรติ 

  อารมณชื่น 

 ๕๕๙๓ พันจาอากาศเอก  วรเขตร  สิงหต้ัน 

 ๕๕๙๔ พันจาอากาศเอก  วรงค  ติละบาล 

 ๕๕๙๕ พันจาอากาศเอก  วรจักร  ศยามล 

 ๕๕๙๖ พันจาอากาศเอก  วรชัย  จันติพันธ 

 ๕๕๙๗ พันจาอากาศเอก  วรชัย  ย้ิมไทย 

 ๕๕๙๘ พันจาอากาศเอก  วรชาติ  เคลาศรี 

 ๕๕๙๙ พันจาอากาศเอก  วรชาติ 

  ธรรมากุลวิชช 

 ๕๖๐๐ พันจาอากาศเอก  วรชาติ  ภาคีชีพ 

 ๕๖๐๑ พันจาอากาศเอก  วรชาติ  รีวงษ 

 ๕๖๐๒ พันจาอากาศเอก  วรชาติ  ศรีสุข 

 ๕๖๐๓ พันจาอากาศเอก  วรชาติ  หนูอุไร 

 ๕๖๐๔ พันจาอากาศเอก  วรชาติ  หมื่นเดช 

 ๕๖๐๕ พันจาอากาศเอก  วรชิต  นุชจะโปะ 

 ๕๖๐๖ พันจาอากาศเอก  วรเชษฐ  โพธิ์รัตน 

 ๕๖๐๗ พันจาอากาศเอก  วรณ  ผอบเพ็ชร 

 ๕๖๐๘ พันจาอากาศเอก  วรเทพ  จันฟก 

 ๕๖๐๙ พันจาอากาศเอก  วรนันท 

  วงศพราหมณ 

 ๕๖๑๐ พันจาอากาศเอก  วรนาท  สอาดดี 

 ๕๖๑๑ พันจาอากาศเอก  วรเนตร 

  คําทองแกว 

 ๕๖๑๒ พันจาอากาศเอก  วรพงศ 

  พลายสวัสด์ิ 

 ๕๖๑๓ พันจาอากาศเอก  วรพงศ  วัณณรถ 

 ๕๖๑๔ พันจาอากาศเอก  วรพงศ  อมริต 

 ๕๖๑๕ พันจาอากาศเอก  วรพงษ  ไกลพาล 

 ๕๖๑๖ พันจาอากาศเอก  วรพงษ  เพ็ชรวิเศษ 

 ๕๖๑๗ พันจาอากาศเอก  วรพจน  จรัญญา 

 ๕๖๑๘ พันจาอากาศเอก  วรพจน  จํานงไทย 

 ๕๖๑๙ พันจาอากาศเอก  วรพจน  ชาติมนตรี 

 ๕๖๒๐ พันจาอากาศเอก  วรพจน  เพ็ชรสวาง 

 ๕๖๒๑ พันจาอากาศเอก  วรพจน 

  แพทยปรีชา 

 ๕๖๒๒ พันจาอากาศเอก  วรพจน  ศิริรักษ 

 ๕๖๒๓ พันจาอากาศเอก  วรพจน  สังขรอด 

 ๕๖๒๔ พันจาอากาศเอก  วรพจน  สิทธิชาติ 



 หนา   ๑๘๖ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๖๒๕ พันจาอากาศเอก  วรพล  จุสนั่น 

 ๕๖๒๖ พันจาอากาศเอก  วรพล 

  เชื้อฉํ่าหลวง 

 ๕๖๒๗ พันจาอากาศเอก  วรพล  วงศทองดี 

 ๕๖๒๘ พันจาอากาศเอก  วรพล  โสดา 

 ๕๖๒๙ พันจาอากาศเอก  วรภัทร 

  ทองกระจางเนตร 

 ๕๖๓๐ พันจาอากาศเอก  วรภัทร  มานะ 

 ๕๖๓๑ พันจาอากาศเอก  วรยศ  ลือศิริ 

 ๕๖๓๒ พันจาอากาศเอก  วรยุทธ  โสภากุล 

 ๕๖๓๓ พันจาอากาศเอก  วรรณชัย  กลิ่นคํา 

 ๕๖๓๔ พันจาอากาศเอก  วรรณชัย 

  วงศสายตา 

 ๕๖๓๕ พันจาอากาศเอก  วรรณชัย 

  สวนเจริญ 

 ๕๖๓๖ พันจาอากาศเอก  วรรณพงษ  ยินดี 

 ๕๖๓๗ พันจาอากาศเอก  วรรณะ 

  เปยมศักด์ิศิริกุล 

 ๕๖๓๘ พันจาอากาศเอก  วรรณา  สินเจริญ 

 ๕๖๓๙ พันจาอากาศเอก  วรรักษ  แพงไทสง 

 ๕๖๔๐ พันจาอากาศเอก  วรลักษณ 

  ไชยสวน 

 ๕๖๔๑ พันจาอากาศเอก  วรวรรณ 

  ศรีปุนจ่ัน 

 ๕๖๔๒ พันจาอากาศเอก  วรวัฒน  กลอมหอ 

 ๕๖๔๓ พันจาอากาศเอก  วรวัฒน  ธูปทอง 

 ๕๖๔๔ พันจาอากาศเอก  วรวัตร 

  วงศครองเข่ือน 

 ๕๖๔๕ พันจาอากาศเอก  วรวัตร  สีสด 

 ๕๖๔๖ พันจาอากาศเอก  วรวิทย  กรีถาวร 

 ๕๖๔๗ พันจาอากาศเอก  วรวิทย 

  ก่ึงกระโทก 

 ๕๖๔๘ พันจาอากาศเอก  วรวิทย 

  จันทรแจมใส 

 ๕๖๔๙ พันจาอากาศเอก  วรวิทย  ถาวรวัน 

 ๕๖๕๐ พันจาอากาศเอก  วรวิทย  ทองคํา 

 ๕๖๕๑ พันจาอากาศเอก  วรวิทย  บุญแจง 

 ๕๖๕๒ พันจาอากาศเอก  วรวิทย 

  บุญยะกลัมพะ 

 ๕๖๕๓ พันจาอากาศเอก  วรวิทย 

  บุญสมพักตร 

 ๕๖๕๔ พันจาอากาศเอก  วรวิทย  เพียรพิจิตร 

 ๕๖๕๕ พันจาอากาศเอก  วรวิทย  รักษารมย 

 ๕๖๕๖ พันจาอากาศเอก  วรวิทย  วัฒนไชย 

 ๕๖๕๗ พันจาอากาศเอก  วรวิทย  ศรีสังข 

 ๕๖๕๘ พันจาอากาศเอก  วรวิทย  แสนสุข 

 ๕๖๕๙ พันจาอากาศเอก  วรวุฒิ  คําน้ําปาด 

 ๕๖๖๐ พันจาอากาศเอก  วรวุฒิ 

  ฟกทองพรรณ 

 ๕๖๖๑ พันจาอากาศเอก  วรวุฒิ  วัฒนดิลก 

 ๕๖๖๒ พันจาอากาศเอก  วรวุฒิ  สุดใจ 

 ๕๖๖๓ พันจาอากาศเอก  วรวุธ  ชํามาลี 



 หนา   ๑๘๗ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๖๖๔ พันจาอากาศเอก  วรศักด์ิ  พูลศรี 

 ๕๖๖๕ พันจาอากาศเอก  วรศักด์ิ  หงิมเพ็ง 

 ๕๖๖๖ พันจาอากาศเอก  วรศิลป 

  ประเสริฐศรี 

 ๕๖๖๗ พันจาอากาศเอก  วรสิทธิ์  นราธาวา 

 ๕๖๖๘ พันจาอากาศเอก  วรสิทธิ์  นุวงษ 

 ๕๖๖๙ พันจาอากาศเอก  วรา  จิโสะ 

 ๕๖๗๐ พันจาอากาศเอก  วรากร  ขําประไพ 

 ๕๖๗๑ พันจาอากาศเอก  วรากร  วันไธสงค 

 ๕๖๗๒ พันจาอากาศเอก  วราช  ศรีสมบูรณ 

 ๕๖๗๓ พันจาอากาศเอก  วราพงษ  ชอยก่ิง 

 ๕๖๗๔ พันจาอากาศเอก  วราพงษ  พูลศิลป 

 ๕๖๗๕ พันจาอากาศเอก  วราภรณ 

  ทรัพยประเสริฐ 

 ๕๖๗๖ พันจาอากาศเอก  วรายุ  นิลบรรจง 

 ๕๖๗๗ พันจาอากาศเอก  วรายุทธ  สุขพันธ 

 ๕๖๗๘ พันจาอากาศเอก  วราวุฒิ  คํายัง 

 ๕๖๗๙ พันจาอากาศเอก  วราวุธ 

  ประถมเสาวนีย 

 ๕๖๘๐ พันจาอากาศเอก  วราวุธ  มูลสาร 

 ๕๖๘๑ พันจาอากาศเอก  วราวุธ  วิไลเนตร 

 ๕๖๘๒ พันจาอากาศเอก  วราวุธ  สําราญสุข 

 ๕๖๘๓ พันจาอากาศเอก  วราห  พินิจกลาง 

 ๕๖๘๔ พันจาอากาศเอก  วรินทร 

  ภูศิริกานนท 

 ๕๖๘๕ พันจาอากาศเอก  วรุณ  บําเหน็จพันธ 

 ๕๖๘๖ พันจาอากาศเอก  วโรดม  ยอดแกว 

 ๕๖๘๗ พันจาอากาศเอก  วลงกรณ 

  หมวดเมืองกลาง 

 ๕๖๘๘ พันจาอากาศเอก  วศิณ  ภูษณะพงษ 

 ๕๖๘๙ พันจาอากาศเอก  วศิน  ชางประดับ 

 ๕๖๙๐ พันจาอากาศเอก  วศิน  เติมตอ 

 ๕๖๙๑ พันจาอากาศเอก  วศิน  วรชาติ 

 ๕๖๙๒ พันจาอากาศเอก  วสวัตต์ิ  ผดุงโภชน 

 ๕๖๙๓ พันจาอากาศเอก  วสันต  เกิดโภคา 

 ๕๖๙๔ พันจาอากาศเอก  วสันต  แกวชูทิศ 

 ๕๖๙๕ พันจาอากาศเอก  วสันต  แกวปู 

 ๕๖๙๖ พันจาอากาศเอก  วสันต  เขียวสงา 

 ๕๖๙๗ พันจาอากาศเอก  วสันต 

  จงมโนประเสริฐ 

 ๕๖๙๘ พันจาอากาศเอก  วสันต  ตุยสิมา 

 ๕๖๙๙ พันจาอากาศเอก  วสันต  ทวีมูล 

 ๕๗๐๐ พันจาอากาศเอก  วสันต  ทองรอด 

 ๕๗๐๑ พันจาอากาศเอก  วสันต  พรรณศรี 

 ๕๗๐๒ พันจาอากาศเอก  วสันต  พวงจินดา 

 ๕๗๐๓ พันจาอากาศเอก  วสันต  เรืองการุณ 

 ๕๗๐๔ พันจาอากาศเอก  วสันต  วิสัยพรหม 

 ๕๗๐๕ พันจาอากาศเอก  วสันต  ศิโรทศ 

 ๕๗๐๖ พันจาอากาศเอก  วสันต 

  สุดสายเนตร 

 ๕๗๐๗ พันจาอากาศเอก  วสันต  สุนทรภักดี 

 ๕๗๐๘ พันจาอากาศเอก  วสันต  อึ้งเส็ง 



 หนา   ๑๘๘ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๗๐๙ พันจาอากาศเอก  วสันธ  ทองใส 

 ๕๗๑๐ พันจาอากาศเอก  วสุ  วงศธีรภัทร 

 ๕๗๑๑ พันจาอากาศเอก  วสุวัฒน 

  ตาตะสมิต 

 ๕๗๑๒ พันจาอากาศเอก  วังกอน  สีมันตะ 

 ๕๗๑๓ พันจาอากาศเอก  วัจนกร  กันภัย 

 ๕๗๑๔ พันจาอากาศเอก  วัชชิระ 

  เนื่องพระแกว 

 ๕๗๑๕ พันจาอากาศเอก  วัชรกานต  ลมงาม 

 ๕๗๑๖ พันจาอากาศเอก  วัชรชัย 

  วงศกาฬสินธุ 

 ๕๗๑๗ พันจาอากาศเอก  วัชรชัย  เอี่ยมสอาด 

 ๕๗๑๘ พันจาอากาศเอก  วัชรพงษ  ตรีถาวร 

 ๕๗๑๙ พันจาอากาศเอก  วัชรพงษ  ธงศรี 

 ๕๗๒๐ พันจาอากาศเอก  วัชรพงษ  นวมจิตร 

 ๕๗๒๑ พันจาอากาศเอก  วัชรพงษ 

  ปาณิกบุตร 

 ๕๗๒๒ พันจาอากาศเอก  วัชรพงษ 

  วงศวัชรกุล 

 ๕๗๒๓ พันจาอากาศเอก  วัชรพงษ  ศรีมาทร 

 ๕๗๒๔ พันจาอากาศเอก  วัชรพล 

  เปยมสัญจร 

 ๕๗๒๕ พันจาอากาศเอก  วัชรพล  โพธิ์ทอง 

 ๕๗๒๖ พันจาอากาศเอก  วัชรพล  มณีโชติ 

 ๕๗๒๗ พันจาอากาศเอก  วัชรพล  สิทธิเวช 

 ๕๗๒๘ พันจาอากาศเอก  วัชรพล  เหมพันธุ 

 ๕๗๒๙ พันจาอากาศเอก  วัชระ  คงจันทร 

 ๕๗๓๐ พันจาอากาศเอก  วัชระ  ชนะพาล 

 ๕๗๓๑ พันจาอากาศเอก  วัชระ  ไชยองคการ 

 ๕๗๓๒ พันจาอากาศเอก  วัชระ  ทองใบ 

 ๕๗๓๓ พันจาอากาศเอก  วัชระ  ทัพทวี 

 ๕๗๓๔ พันจาอากาศเอก  วัชระ  พงษเพศ 

 ๕๗๓๕ พันจาอากาศเอก  วัชระ  พรหมเสนา 

 ๕๗๓๖ พันจาอากาศเอก  วัชระ  พันธุศรี 

 ๕๗๓๗ พันจาอากาศเอก  วัชระ  พุทธรัสสุ 

 ๕๗๓๘ พันจาอากาศเอก  วัชระ  มาทวิมล 

 ๕๗๓๙ พันจาอากาศเอก  วัชระ  ยอดมนต 

 ๕๗๔๐ พันจาอากาศเอก  วัชระ 

  วงษทรัพยเจริญ 

 ๕๗๔๑ พันจาอากาศเอก  วัชระ  เหมือนสิงห 

 ๕๗๔๒ พันจาอากาศเอก  วัชระ  อธิคมเสรณี 

 ๕๗๔๓ พันจาอากาศเอก  วัชระ  อิงคะวะระ 

 ๕๗๔๔ พันจาอากาศเอก  วัชระชัย  จงพาภพ 

 ๕๗๔๕ พันจาอากาศเอก  วัชระพงษ 

  คําวัจนัง 

 ๕๗๔๖ พันจาอากาศเอก  วัชระพงษ 

  มะโนลัย 

 ๕๗๔๗ พันจาอากาศเอก  วัชระพันธ 

  แยมศรีบัว 

 ๕๗๔๘ พันจาอากาศเอก  วัชรัตน  คงเลิศ 

 ๕๗๔๙ พันจาอากาศเอก  วัชริน  แสงแดง 

 ๕๗๕๐ พันจาอากาศเอก  วัชรินทร  กุศลชวย 



 หนา   ๑๘๙ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๗๕๑ พันจาอากาศเอก  วัชรินทร  เกตุปาน 

 ๕๗๕๒ พันจาอากาศเอก  วัชรินทร  คํามีรัตน 

 ๕๗๕๓ พันจาอากาศเอก  วัชรินทร  เจริญศิริ 

 ๕๗๕๔ พันจาอากาศเอก  วัชรินทร 

  บุญประเสริฐ 

 ๕๗๕๕ พันจาอากาศเอก  วัชรินทร  ผดุงใจ 

 ๕๗๕๖ พันจาอากาศเอก  วัชรินทร  พันธวิไล 

 ๕๗๕๗ พันจาอากาศเอก  วัชรินทร 

  วรรณวงศ 

 ๕๗๕๘ พันจาอากาศเอก  วัชรินทร  สมสีสัย 

 ๕๗๕๙ พันจาอากาศเอก  วัชรินทร 

  สังขตะอําพน 

 ๕๗๖๐ พันจาอากาศเอก  วัชรินทร 

  สายอินทร 

 ๕๗๖๑ พันจาอากาศเอก  วัชรินทร 

  สืบเหลารบ 

 ๕๗๖๒ พันจาอากาศเอก  วัชรินทร 

  สุดถนอม 

 ๕๗๖๓ พันจาอากาศเอก  วัชรินทร 

  สุวรรณเทพ 

 ๕๗๖๔ พันจาอากาศเอก  วัชรินทร  แสงศิลา 

 ๕๗๖๕ พันจาอากาศเอก  วัชรินทร 

  เอกศาสตร 

 ๕๗๖๖ พันจาอากาศเอก  วัฒนกิตต์ิพร 

  จันทรเสวก 

 ๕๗๖๗ พันจาอากาศเอก  วัฒนชัย  นาโลม 

 ๕๗๖๘ พันจาอากาศเอก  วัฒนชัย  มนตรี 

 ๕๗๖๙ พันจาอากาศเอก  วัฒนชัย  สิงหครุ 

 ๕๗๗๐ พันจาอากาศเอก  วัฒนพงษ 

  อินทรเฉลิม 

 ๕๗๗๑ พันจาอากาศเอก  วัฒนะ 

  เนคมานุรักษ 

 ๕๗๗๒ พันจาอากาศเอก  วัฒนะ  ปเลย 

 ๕๗๗๓ พันจาอากาศเอก  วัฒนา  กสิวัตร 

 ๕๗๗๔ พันจาอากาศเอก  วัฒนา  ก้ัวจันทร 

 ๕๗๗๕ พันจาอากาศเอก  วัฒนา 

  โกสลานนท 

 ๕๗๗๖ พันจาอากาศเอก  วัฒนา  ไกรราช 

 ๕๗๗๗ พันจาอากาศเอก  วัฒนา  ขําชาง 

 ๕๗๗๘ พันจาอากาศเอก  วัฒนา  ขําทอง 

 ๕๗๗๙ พันจาอากาศเอก  วัฒนา  คงบัวสอน 

 ๕๗๘๐ พันจาอากาศเอก  วัฒนา  จันทรตรี 

 ๕๗๘๑ พันจาอากาศเอก  วัฒนา  นํารอดภัย 

 ๕๗๘๒ พันจาอากาศเอก  วัฒนา  เนียมคํา 

 ๕๗๘๓ พันจาอากาศเอก  วัฒนา  บุญเกิด 

 ๕๗๘๔ พันจาอากาศเอก  วัฒนา  ผองนิคม 

 ๕๗๘๕ พันจาอากาศเอก  วัฒนา  เพชรกัปป 

 ๕๗๘๖ พันจาอากาศเอก  วัฒนา  มีมั่น 

 ๕๗๘๗ พันจาอากาศเอก  วัฒนา  มีแสงนิล 

 ๕๗๘๘ พันจาอากาศเอก  วัฒนา  โมออน 

 ๕๗๘๙ พันจาอากาศเอก  วัฒนา  สุขเจริญ 

 ๕๗๙๐ พันจาอากาศเอก  วัฒนา  ออนละมูล 



 หนา   ๑๙๐ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๗๙๑ พันจาอากาศเอก  วัฒนา  อิ่มอวม 

 ๕๗๙๒ พันจาอากาศเอก  วันเฉลิม  ทองแท 

 ๕๗๙๓ พันจาอากาศเอก  วันเฉลิม  อนุพันธ 

 ๕๗๙๔ พันจาอากาศเอก  วันชัย  กสินัง 

 ๕๗๙๕ พันจาอากาศเอก  วันชัย  กอยสุวรรณ 

 ๕๗๙๖ พันจาอากาศเอก  วันชัย  กิจนุกูล 

 ๕๗๙๗ พันจาอากาศเอก  วันชัย  กุศลสง 

 ๕๗๙๘ พันจาอากาศเอก  วันชัย  แกนจันทร 

 ๕๗๙๙ พันจาอากาศเอก  วันชัย  เขียวตาย 

 ๕๘๐๐ พันจาอากาศเอก  วันชัย  เครือเชา 

 ๕๘๐๑ พันจาอากาศเอก  วันชัย  เชิงดี 

 ๕๘๐๒ พันจาอากาศเอก  วันชัย 

  โชคเจริญสุขชัย 

 ๕๘๐๓ พันจาอากาศเอก  วันชัย 

  โชคชัยพฤกษ 

 ๕๘๐๔ พันจาอากาศเอก  วันชัย 

  ดวงสกาวพิสุทธิ์ 

 ๕๘๐๕ พันจาอากาศเอก  วันชัย  เดชะบุญ 

 ๕๘๐๖ พันจาอากาศเอก  วันชัย  เต็งนอย 

 ๕๘๐๗ พันจาอากาศเอก  วันชัย 

  ทองนพรัตน 

 ๕๘๐๘ พันจาอากาศเอก  วันชัย  โทนแกว 

 ๕๘๐๙ พันจาอากาศเอก  วันชัย  มรรคชีวะ 

 ๕๘๑๐ พันจาอากาศเอก  วันชัย  ใยคง 

 ๕๘๑๑ พันจาอากาศเอก  วันชัย  รอดโฉม 

 ๕๘๑๒ พันจาอากาศเอก  วันชัย  ล้ิมรุงเรือง 

 ๕๘๑๓ พันจาอากาศเอก  วันชัย  วงศต้ัง 

 ๕๘๑๔ พันจาอากาศเอก  วันชัย  วงศเมตตา 

 ๕๘๑๕ พันจาอากาศเอก  วันชัย  วัฒนเขจร 

 ๕๘๑๖ พันจาอากาศเอก  วันชัย  ศรีศักด์ิ 

 ๕๘๑๗ พันจาอากาศเอก  วันชัย  ศุขมารถ 

 ๕๘๑๘ พันจาอากาศเอก  วันชัย 

  สามเพชรเจริญ 

 ๕๘๑๙ พันจาอากาศเอก  วันชัย 

  สุขประพันธ 

 ๕๘๒๐ พันจาอากาศเอก  วันชัย  สุธรรมมา 

 ๕๘๒๑ พันจาอากาศเอก  วันชัย  สุวรรณโชติ 

 ๕๘๒๒ พันจาอากาศเอก  วันชัย  เสียงใหญ 

 ๕๘๒๓ พันจาอากาศเอก  วันชัย  เสือเล็ก 

 ๕๘๒๔ พันจาอากาศเอก  วันชัย  อุทัยชาติ 

 ๕๘๒๕ พันจาอากาศเอก  วันชัย  อูทรัพย 

 ๕๘๒๖ พันจาอากาศเอก  วันชัย  เฮงสวัสด์ิ 

 ๕๘๒๗ พันจาอากาศเอก  วันชาติ 

  ชีวะพานิชย 

 ๕๘๒๘ พันจาอากาศเอก  วันชาติ  พงษวิรัช 

 ๕๘๒๙ พันจาอากาศเอก  วันชาติ  สุพะศิริ 

 ๕๘๓๐ พันจาอากาศเอก  วันดี  การประเสริฐ 

 ๕๘๓๑ พันจาอากาศเอก  วันดี  ชื่นชุม 

 ๕๘๓๒ พันจาอากาศเอก  วันเดิม  มีสงา 

 ๕๘๓๓ พันจาอากาศเอก  วัลนพ  อิ่มเอม 

 ๕๘๓๔ พันจาอากาศเอก  วัลลภ  เกตุแกว 

 ๕๘๓๕ พันจาอากาศเอก  วัลลภ  แกวพวง 



 หนา   ๑๙๑ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๘๓๖ พันจาอากาศเอก  วัลลภ  จันทรพงษ 

 ๕๘๓๗ พันจาอากาศเอก  วัลลภ  จําแนกรส 

 ๕๘๓๘ พันจาอากาศเอก  วัลลภ  ดวงเนตร 

 ๕๘๓๙ พันจาอากาศเอก  วัลลภ  เทศนนท 

 ๕๘๔๐ พันจาอากาศเอก  วัลลภ  บุญศรี 

 ๕๘๔๑ พันจาอากาศเอก  วัลลภ 

  ประเสริฐวงษ 

 ๕๘๔๒ พันจาอากาศเอก  วัลลภ  โพธิ์เกษม 

 ๕๘๔๓ พันจาอากาศเอก  วัลลภ  ภิญญโชติ 

 ๕๘๔๔ พันจาอากาศเอก  วัลลภ  มีสมศักด์ิ 

 ๕๘๔๕ พันจาอากาศเอก  วัลลภ  ยอมแผน 

 ๕๘๔๖ พันจาอากาศเอก  วัลลภ  ย่ีสุนทอง 

 ๕๘๔๗ พันจาอากาศเอก  วัลลภ  สวางเมฆ 

 ๕๘๔๘ พันจาอากาศเอก  วัลลภ  สอนไข 

 ๕๘๔๙ พันจาอากาศเอก  วัลลภ  สิทธิวงษ 

 ๕๘๕๐ พันจาอากาศเอก  วัลลภ  สุดกระแสร 

 ๕๘๕๑ พันจาอากาศเอก  วัลลภ 

  สุเมธประดิษฐ 

 ๕๘๕๒ พันจาอากาศเอก  วัลลภ  สุวรรณคีรี 

 ๕๘๕๓ พันจาอากาศเอก  วัสทธนนท 

  ทรัพยทิม 

 ๕๘๕๔ พันจาอากาศเอก  วาทิน  วาทโยธา 

 ๕๘๕๕ พันจาอากาศเอก  วาทิศ  กอยสุวรรณ 

 ๕๘๕๖ พันจาอากาศเอก  วาที  หิรัญอุดม 

 ๕๘๕๗ พันจาอากาศเอก  วานนท  จารลี 

 ๕๘๕๘ พันจาอากาศเอก  วานิช  วิริยะกิจ 

 ๕๘๕๙ พันจาอากาศเอก  วายุ  ปลื้มศรี 

 ๕๘๖๐ พันจาอากาศเอก  วารินทร  กรุดฉํ่า 

 ๕๘๖๑ พันจาอากาศเอก  วารินทร  ครํ่าสุข 

 ๕๘๖๒ พันจาอากาศเอก  วารินทร 

  เปยมสวัสด์ิ 

 ๕๘๖๓ พันจาอากาศเอก  วาสนา 

  แกวกงพาน 

 ๕๘๖๔ พันจาอากาศเอก  วิกรม  ชนะวัฒน 

 ๕๘๖๕ พันจาอากาศเอก  วิกรม  พลวิเศษ 

 ๕๘๖๖ พันจาอากาศเอก  วิกาล  กันพิพิธ 

 ๕๘๖๗ พันจาอากาศเอก  วิจักษณ 

  จันทรวิจิตร 

 ๕๘๖๘ พันจาอากาศเอก  วิจารณ  เทศลาภ 

 ๕๘๖๙ พันจาอากาศเอก  วิจิตร  คูณกลาง 

 ๕๘๗๐ พันจาอากาศเอก  วิจิตร  ปองปด 

 ๕๘๗๑ พันจาอากาศเอก  วิจิตร  โภคา 

 ๕๘๗๒ พันจาอากาศเอก  วิจิตร  รอดพลอย 

 ๕๘๗๓ พันจาอากาศเอก  วิจิตร  วงษสินธุ 

 ๕๘๗๔ พันจาอากาศเอก  วิชล  ภาคถิน 

 ๕๘๗๕ พันจาอากาศเอก  วิชัย  กลิ่นกระจาย 

 ๕๘๗๖ พันจาอากาศเอก  วิชัย  ชลพลัง 

 ๕๘๗๗ พันจาอากาศเอก  วิชัย  ชาญเชี่ยว 

 ๕๘๗๘ พันจาอากาศเอก  วิชัย  ตรีบุตรดี 

 ๕๘๗๙ พันจาอากาศเอก  วิชัย  บุญเกิด 

 ๕๘๘๐ พันจาอากาศเอก  วิชัย  ปานปลั่ง 

 ๕๘๘๑ พันจาอากาศเอก  วิชัย  โปสันรังค 



 หนา   ๑๙๒ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๘๘๒ พันจาอากาศเอก  วิชัย  พรหมมิน 

 ๕๘๘๓ พันจาอากาศเอก  วิชัย  พฤษภา 

 ๕๘๘๔ พันจาอากาศเอก  วิชัย  พวงมาลัย 

 ๕๘๘๕ พันจาอากาศเอก  วิชัย  พันธวงศ 

 ๕๘๘๖ พันจาอากาศเอก  วิชัย  โพธิ์ลังกา 

 ๕๘๘๗ พันจาอากาศเอก  วิชัย  โพธิ์สรอย 

 ๕๘๘๘ พันจาอากาศเอก  วิชัย  ย้ิมแยม 

 ๕๘๘๙ พันจาอากาศเอก  วิชัย  แยมภู 

 ๕๘๙๐ พันจาอากาศเอก  วิชัย  ศรีเคลือบ 

 ๕๘๙๑ พันจาอากาศเอก  วิชัย  ศิลปชํานาญ 

 ๕๘๙๒ พันจาอากาศเอก  วิชัย  สมพงษ 

 ๕๘๙๓ พันจาอากาศเอก  วิชัย  สุดสวาท 

 ๕๘๙๔ พันจาอากาศเอก  วิชัย  สุนทรสุขกิจ 

 ๕๘๙๕ พันจาอากาศเอก  วิชัย  หอมนาน 

 ๕๘๙๖ พันจาอากาศเอก  วิชัย  ออนแจง 

 ๕๘๙๗ พันจาอากาศเอก  วิชา  กฤษณะเศรณี 

 ๕๘๙๘ พันจาอากาศเอก  วิชา  เคลือบทอง 

 ๕๘๙๙ พันจาอากาศเอก  วิชา  ทิพยวิริยะ 

 ๕๙๐๐ พันจาอากาศเอก  วิชา  ปานปู 

 ๕๙๐๑ พันจาอากาศเอก  วิชา  พุทธาวงค 

 ๕๙๐๒ พันจาอากาศเอก  วิชา  รัมมะฉัตร 

 ๕๙๐๓ พันจาอากาศเอก  วิชาญ  กล่ําคุม 

 ๕๙๐๔ พันจาอากาศเอก  วิชาญ  กลิ่นชาติ 

 ๕๙๐๕ พันจาอากาศเอก  วิชาญ 

  จันทรแจมดารา 

 ๕๙๐๖ พันจาอากาศเอก  วิชาญ  จันทรทอง 

 ๕๙๐๗ พันจาอากาศเอก  วิชาญ 

  ชาติสัมพันธ 

 ๕๙๐๘ พันจาอากาศเอก  วิชาญ  ชาธงชัย 

 ๕๙๐๙ พันจาอากาศเอก  วิชาญ  ทองขาวขํา 

 ๕๙๑๐ พันจาอากาศเอก  วิชาญ  แทนมณี 

 ๕๙๑๑ พันจาอากาศเอก  วิชาญ  ธิพุทธา 

 ๕๙๑๒ พันจาอากาศเอก  วิชาญ  นอยกรณ 

 ๕๙๑๓ พันจาอากาศเอก  วิชาญ  ปาจันทร 

 ๕๙๑๔ พันจาอากาศเอก  วิชาญ  ผิวผอง 

 ๕๙๑๕ พันจาอากาศเอก  วิชาญ  พุมหนุน 

 ๕๙๑๖ พันจาอากาศเอก  วิชาญ  ไพรยงค 

 ๕๙๑๗ พันจาอากาศเอก  วิชาญ  แสงสุวรรณ 

 ๕๙๑๘ พันจาอากาศเอก  วิชาภรณ 

  บูรณเจริญ 

 ๕๙๑๙ พันจาอากาศเอก  วิชาย  พรหมมี 

 ๕๙๒๐ พันจาอากาศเอก  วิชิต  จันทรผอง 

 ๕๙๒๑ พันจาอากาศเอก  วิชิต  จีระพันธ 

 ๕๙๒๒ พันจาอากาศเอก  วิชิต  นามาบ 

 ๕๙๒๓ พันจาอากาศเอก  วิชิต  ปาละอินทร 

 ๕๙๒๔ พันจาอากาศเอก  วิชิต  เพ็ชรรอด 

 ๕๙๒๕ พันจาอากาศเอก  วิชิต  ศรีบัวสวน 

 ๕๙๒๖ พันจาอากาศเอก  วิชิต  ใสสุวรรณ 

 ๕๙๒๗ พันจาอากาศเอก  วิชิต  ออนเอี่ยม 

 ๕๙๒๘ พันจาอากาศเอก  วิชิต  อาสา 

 ๕๙๒๙ พันจาอากาศเอก  วิชิต  อุดม 

 ๕๙๓๐ พันจาอากาศเอก  วิชิต  โอดฉิมพลี 



 หนา   ๑๙๓ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๙๓๑ พันจาอากาศเอก  วิเชฐ  ตันสงวน 

 ๕๙๓๒ พันจาอากาศเอก  วิเชตร 

  ย่ิงประเสริฐ 

 ๕๙๓๓ พันจาอากาศเอก  วิเชษ  ฉ่ัวตระกูล 

 ๕๙๓๔ พันจาอากาศเอก  วิเชษฐ  เกิดยอด 

 ๕๙๓๕ พันจาอากาศเอก  วิเชษฐ  โนรีวงค 

 ๕๙๓๖ พันจาอากาศเอก  วิเชษฐ 

  สุพรมภักตร 

 ๕๙๓๗ พันจาอากาศเอก  วิเชษฐ 

  แสงสุวรรณ 

 ๕๙๓๘ พันจาอากาศเอก  วิเชาว  สมจิตร 

 ๕๙๓๙ พันจาอากาศเอก  วิเชียร 

  กลอมเกลี้ยง 

 ๕๙๔๐ พันจาอากาศเอก  วิเชียร  เข็มเอก 

 ๕๙๔๑ พันจาอากาศเอก  วิเชียร  คําศรี 

 ๕๙๔๒ พันจาอากาศเอก  วิเชียร  จันทรแรม 

 ๕๙๔๓ พันจาอากาศเอก  วิเชียร  ฉัตรรักษา 

 ๕๙๔๔ พันจาอากาศเอก  วิเชียร  ฉิมชั้น 

 ๕๙๔๕ พันจาอากาศเอก  วิเชียร  ชอนทอง 

 ๕๙๔๖ พันจาอากาศเอก  วิเชียร  ชินสี 

 ๕๙๔๗ พันจาอากาศเอก  วิเชียร 

  ทองไกรแสน 

 ๕๙๔๘ พันจาอากาศเอก  วิเชียร  ทองเมือง 

 ๕๙๔๙ พันจาอากาศเอก  วิเชียร  ทองศรีนุน 

 ๕๙๕๐ พันจาอากาศเอก  วิเชียร  เทศเพ็ญ 

 ๕๙๕๑ พันจาอากาศเอก  วิเชียร  นุมแกว 

 ๕๙๕๒ พันจาอากาศเอก  วิเชียร 

  ประพันธพัฒ 

 ๕๙๕๓ พันจาอากาศเอก  วิเชียร  เปยมสาคร 

 ๕๙๕๔ พันจาอากาศเอก  วิเชียร 

  พงษประเสริฐ 

 ๕๙๕๕ พันจาอากาศเอก  วิเชียร  โพธิ์ไพจิตร 

 ๕๙๕๖ พันจาอากาศเอก  วิเชียร  มีชัยโย 

 ๕๙๕๗ พันจาอากาศเอก  วิเชียร  รอดเลี้ยง 

 ๕๙๕๘ พันจาอากาศเอก  วิเชียร  เรืองชาติ 

 ๕๙๕๙ พันจาอากาศเอก  วิเชียร  วรอุไร 

 ๕๙๖๐ พันจาอากาศเอก  วิเชียร 

  ศรีประเสริฐ 

 ๕๙๖๑ พันจาอากาศเอก  วิเชียร  ศิริสวัสด์ิ 

 ๕๙๖๒ พันจาอากาศเอก  วิเชียร  ศิริสิงห 

 ๕๙๖๓ พันจาอากาศเอก  วิเชียร  สกุลรักษ 

 ๕๙๖๔ พันจาอากาศเอก  วิเชียร  สิงหทุม 

 ๕๙๖๕ พันจาอากาศเอก  วิเชียร  สีเสม 

 ๕๙๖๖ พันจาอากาศเอก  วิเชียร  สุมทอง 

 ๕๙๖๗ พันจาอากาศเอก  วิเชียร  เสง่ียมงาม 

 ๕๙๖๘ พันจาอากาศเอก  วิเชียร  ใหลสกุล 

 ๕๙๖๙ พันจาอากาศเอก  วิเชียร  อุมาลี 

 ๕๙๗๐ พันจาอากาศเอก  วิญู  เขาแกว 

 ๕๙๗๑ พันจาอากาศเอก  วิญู  พุมงาม 

 ๕๙๗๒ พันจาอากาศเอก  วิญู  ศภุสมบัติ 

 ๕๙๗๓ พันจาอากาศเอก  วิญู  สิงหโตแกว 

 ๕๙๗๔ พันจาอากาศเอก  วิฑูรย  จิตติมณีกุล 



 หนา   ๑๙๔ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๙๗๕ พันจาอากาศเอก  วิฑูรย  ทับแยม 

 ๕๙๗๖ พันจาอากาศเอก  วิฑูรย  โรจนบวร 

 ๕๙๗๗ พันจาอากาศเอก  วิฑูรย  เหลือจอย 

 ๕๙๗๘ พันจาอากาศเอก  วิฑูรย  อินทรัพย 

 ๕๙๗๙ พันจาอากาศเอก  วิทยะ  นันทวีผล 

 ๕๙๘๐ พันจาอากาศเอก  วิทยา 

  กําเหนิดทอง 

 ๕๙๘๑ พันจาอากาศเอก  วิทยา  แกวเกิด 

 ๕๙๘๒ พันจาอากาศเอก  วิทยา  ขําขาว 

 ๕๙๘๓ พันจาอากาศเอก  วิทยา  ชั่งใจ 

 ๕๙๘๔ พันจาอากาศเอก  วิทยา  ทองนุย 

 ๕๙๘๕ พันจาอากาศเอก  วิทยา  ทองอินทร 

 ๕๙๘๖ พันจาอากาศเอก  วิทยา  ทับรอด 

 ๕๙๘๗ พันจาอากาศเอก  วิทยา  ทัศนสุวรรณ 

 ๕๙๘๘ พันจาอากาศเอก  วิทยา  ไทยพินิจ 

 ๕๙๘๙ พันจาอากาศเอก  วิทยา  นาคแกว 

 ๕๙๙๐ พันจาอากาศเอก  วิทยา  นาตะ 

 ๕๙๙๑ พันจาอากาศเอก  วิทยา 

  นารถพลายพันธุ 

 ๕๙๙๒ พันจาอากาศเอก  วิทยา  บรรจง 

 ๕๙๙๓ พันจาอากาศเอก  วิทยา  บุญเกิด 

 ๕๙๙๔ พันจาอากาศเอก  วิทยา  บุตรชน 

 ๕๙๙๕ พันจาอากาศเอก  วิทยา  ปนเกิด 

 ๕๙๙๖ พันจาอากาศเอก  วิทยา  พรอมบูรณ 

 ๕๙๙๗ พันจาอากาศเอก  วิทยา  พราวศรี 

 ๕๙๙๘ พันจาอากาศเอก  วิทยา  พินิจการ 

 ๕๙๙๙ พันจาอากาศเอก  วิทยา  พูลหนาย 

 ๖๐๐๐ พันจาอากาศเอก  วิทยา  แพงจันทร 

 ๖๐๐๑ พันจาอากาศเอก  วิทยา  โพธิศาสตร 

 ๖๐๐๒ พันจาอากาศเอก  วิทยา  เฟองระยา 

 ๖๐๐๓ พันจาอากาศเอก  วิทยา  มีระหงษ 

 ๖๐๐๔ พันจาอากาศเอก  วิทยา  มีศิริ 

 ๖๐๐๕ พันจาอากาศเอก  วิทยา  ฤทธิ์เดช 

 ๖๐๐๖ พันจาอากาศเอก  วิทยา  วรรณบุตร 

 ๖๐๐๗ พันจาอากาศเอก  วิทยา  วิบูลย 

 ๖๐๐๘ พันจาอากาศเอก  วิทยา  เวชปาน 

 ๖๐๐๙ พันจาอากาศเอก  วิทยา  ศรีรักไทย 

 ๖๐๑๐ พันจาอากาศเอก  วิทยา  เศวตมาลย 

 ๖๐๑๑ พันจาอากาศเอก  วิทยา  สรอยเพชร 

 ๖๐๑๒ พันจาอากาศเอก  วิทยา  สิงหเพ็ชร 

 ๖๐๑๓ พันจาอากาศเอก  วิทยา  สุดใจ 

 ๖๐๑๔ พันจาอากาศเอก  วิทยา  สุภาษิต 

 ๖๐๑๕ พันจาอากาศเอก  วิทยา 

  สุวรรณประทีป 

 ๖๐๑๖ พันจาอากาศเอก  วิทยา  สูงทองจริยา 

 ๖๐๑๗ พันจาอากาศเอก  วิทยา  แสงจันทร 

 ๖๐๑๘ พันจาอากาศเอก  วิทยา  ออนละมาย 

 ๖๐๑๙ พันจาอากาศเอก  วิทยา  อินลุเพท 

 ๖๐๒๐ พันจาอากาศเอก  วิทยา  อุนโรจน 

 ๖๐๒๑ พันจาอากาศเอก  วิทยา  เอี่ยมสอาด 

 ๖๐๒๒ พันจาอากาศเอก  วิทยากร  บุรีมาตย 

 ๖๐๒๓ พันจาอากาศเอก  วิทยากร  รมณีย 



 หนา   ๑๙๕ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๐๒๔ พันจาอากาศเอก  วิทวัฒน  สาลีอรรถ 

 ๖๐๒๕ พันจาอากาศเอก  วิทวัส  ใจดี 

 ๖๐๒๖ พันจาอากาศเอก  วิทวัส  มนทิม 

 ๖๐๒๗ พันจาอากาศเอก  วิทาน  ปอมภา 

 ๖๐๒๘ พันจาอากาศเอก  วิทูร  สรอยทอง 

 ๖๐๒๙ พันจาอากาศเอก  วิทูรย  บัญชาศึก 

 ๖๐๓๐ พันจาอากาศเอก  วิธวัชชัย 

  วันสุวรรณ 

 ๖๐๓๑ พันจาอากาศเอก  วิน  ศรีหนู 

 ๖๐๓๒ พันจาอากาศเอก  วินัย 

  กระตายอินทร 

 ๖๐๓๓ พันจาอากาศเอก  วินัย  กลอมเกษม 

 ๖๐๓๔ พันจาอากาศเอก  วินัย  เกตุทอง 

 ๖๐๓๕ พันจาอากาศเอก  วินัย  เกิดศุข 

 ๖๐๓๖ พันจาอากาศเอก  วินัย  คงทรัพย 

 ๖๐๓๗ พันจาอากาศเอก  วินัย  คนดี 

 ๖๐๓๘ พันจาอากาศเอก  วินัย  จีบโพธิ์ 

 ๖๐๓๙ พันจาอากาศเอก  วินัย  ใจแกวศิริ 

 ๖๐๔๐ พันจาอากาศเอก  วินัย  ฉันทผอง 

 ๖๐๔๑ พันจาอากาศเอก  วินัย  ชวงบุญศรี 

 ๖๐๔๒ พันจาอากาศเอก  วินัย  ชื่นบาน 

 ๖๐๔๓ พันจาอากาศเอก  วินัย  ชื่นอารมย 

 ๖๐๔๔ พันจาอากาศเอก  วินัย  ดีแปลง 

 ๖๐๔๕ พันจาอากาศเอก  วินัย  ตุลาคุปต 

 ๖๐๔๖ พันจาอากาศเอก  วินัย  นรินทรางกูร 

 ๖๐๔๗ พันจาอากาศเอก  วินัย  บุตรรักษ 

 ๖๐๔๘ พันจาอากาศเอก  วินัย  ปรากฎมาก 

 ๖๐๔๙ พันจาอากาศเอก  วินัย  ปานปรีดา 

 ๖๐๕๐ พันจาอากาศเอก  วินัย  ปานเมฆ 

 ๖๐๕๑ พันจาอากาศเอก  วินัย  ผลโอฐ 

 ๖๐๕๒ พันจาอากาศเอก  วินัย  พุมหนุน 

 ๖๐๕๓ พันจาอากาศเอก  วินัย  เพ็ชรบุญมา 

 ๖๐๕๔ พันจาอากาศเอก  วินัย  ยังดี 

 ๖๐๕๕ พันจาอากาศเอก  วินัย  รอดเกษม 

 ๖๐๕๖ พันจาอากาศเอก  วินัย 

  เรืองศิลปประเสริฐ 

 ๖๐๕๗ พันจาอากาศเอก  วินัย  วงศปนแกว 

 ๖๐๕๘ พันจาอากาศเอก  วินัย  วรธงไชย 

 ๖๐๕๙ พันจาอากาศเอก  วินัย  วิเชียร 

 ๖๐๖๐ พันจาอากาศเอก  วินัย  ศรีสมุทร 

 ๖๐๖๑ พันจาอากาศเอก  วินัย  ศาลา 

 ๖๐๖๒ พันจาอากาศเอก  วินัย  สิงหเถื่อน 

 ๖๐๖๓ พันจาอากาศเอก  วินัย  สิงหทอง 

 ๖๐๖๔ พันจาอากาศเอก  วินัย  สิงหะ 

 ๖๐๖๕ พันจาอากาศเอก  วินัย  สีนะ 

 ๖๐๖๖ พันจาอากาศเอก  วินัย  สุขเนตร 

 ๖๐๖๗ พันจาอากาศเอก  วินัย  สุขแสน 

 ๖๐๖๘ พันจาอากาศเอก  วินัย 

  สุวรรณจันทร 

 ๖๐๖๙ พันจาอากาศเอก  วินัย  เสนาชัย 

 ๖๐๗๐ พันจาอากาศเอก  วินัย  เสนานาญ 

 ๖๐๗๑ พันจาอากาศเอก  วินัย  แสงเพ็ญฉาย 



 หนา   ๑๙๖ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๐๗๒ พันจาอากาศเอก  วินัย  ใหมออง 

 ๖๐๗๓ พันจาอากาศเอก  วินัย  อาจปรุ 

 ๖๐๗๔ พันจาอากาศเอก  วินัย  อินทรงาม 

 ๖๐๗๕ พันจาอากาศเอก  วินัส 

  เชียรประเสริฐ 

 ๖๐๗๖ พันจาอากาศเอก  วินิจ 

  เชียรประเสริฐ 

 ๖๐๗๗ พันจาอากาศเอก  วินิจ  มณีโชติ 

 ๖๐๗๘ พันจาอากาศเอก  วินิจ  รักเจริญ 

 ๖๐๗๙ พันจาอากาศเอก  วินิจ  เสมาขันธ 

 ๖๐๘๐ พันจาอากาศเอก  วินิชา 

  ปญญาเปรื่อง 

 ๖๐๘๑ พันจาอากาศเอก  วิบูรณ  โรจนจินดา 

 ๖๐๘๒ พันจาอากาศเอก  วิบูล  โพธิบุตร 

 ๖๐๘๓ พันจาอากาศเอก  วิบูลย  ทองกันยา 

 ๖๐๘๔ พันจาอากาศเอก  วิบูลย  ทองแยม 

 ๖๐๘๕ พันจาอากาศเอก  วิบูลย  ธีรศุทธากร 

 ๖๐๘๖ พันจาอากาศเอก  วิบูลย  พุทธาวงค 

 ๖๐๘๗ พันจาอากาศเอก  วิบูลย  สังขนครา 

 ๖๐๘๘ พันจาอากาศเอก  วิบูลยสิทธิ์ 

  เดือนแจม 

 ๖๐๘๙ พันจาอากาศเอก  วิบูลศักด์ิ 

  ตันติเจริญวัฒน 

 ๖๐๙๐ พันจาอากาศเอก  วิบูลศิริ 

  อังคุระนาวิน 

 ๖๐๙๑ พันจาอากาศเอก  วิพากษ  โสภานิช 

 ๖๐๙๒ พันจาอากาศเอก  วิภูษิต  ภูครองตา 

 ๖๐๙๓ พันจาอากาศเอก  วิมล  พงษภมร 

 ๖๐๙๔ พันจาอากาศเอก  วิมล  อูอินทร 

 ๖๐๙๕ พันจาอากาศเอก  วิรศักด์ิ  นวลศิลป 

 ๖๐๙๖ พันจาอากาศเอก  วิระ  บุญสมบัติ 

 ๖๐๙๗ พันจาอากาศเอก  วิระ  รอดสนใจ 

 ๖๐๙๘ พันจาอากาศเอก  วิระชัย 

  เอี่ยมอินทร 

 ๖๐๙๙ พันจาอากาศเอก  วิระชาติ  กองพิธี 

 ๖๑๐๐ พันจาอากาศเอก  วิรัช  กาฬภักดี 

 ๖๑๐๑ พันจาอากาศเอก  วิรัช 

  ขวัญบุญจันทร 

 ๖๑๐๒ พันจาอากาศเอก  วิรัช  ชูชวย 

 ๖๑๐๓ พันจาอากาศเอก  วิรัช  แตงทอง 

 ๖๑๐๔ พันจาอากาศเอก  วิรัช  แตมทอง 

 ๖๑๐๕ พันจาอากาศเอก  วิรัช  ธราพร 

 ๖๑๐๖ พันจาอากาศเอก  วิรัช  บุญสาใจ 

 ๖๑๐๗ พันจาอากาศเอก  วิรัช  พรรณเทวี 

 ๖๑๐๘ พันจาอากาศเอก  วิรัช  พลพืช 

 ๖๑๐๙ พันจาอากาศเอก  วิรัช  มากโฉม 

 ๖๑๑๐ พันจาอากาศเอก  วิรัช  วิรชัชติกุล 

 ๖๑๑๑ พันจาอากาศเอก  วิรัช  วีระสิทธิ์ 

 ๖๑๑๒ พันจาอากาศเอก  วิรัช  สระศรี 

 ๖๑๑๓ พันจาอากาศเอก  วิรัช  สารวงษสุทธิ์ 

 ๖๑๑๔ พันจาอากาศเอก  วิรัช  หนูมา 

 ๖๑๑๕ พันจาอากาศเอก  วิรัตน  จันทาบ 



 หนา   ๑๙๗ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๑๑๖ พันจาอากาศเอก  วิรัตน 

  จินตนานนท 

 ๖๑๑๗ พันจาอากาศเอก  วิรัตน  เฉลยสุข 

 ๖๑๑๘ พันจาอากาศเอก  วิรัตน  ชัยปญญา 

 ๖๑๑๙ พันจาอากาศเอก  วิรัตน  แตงต้ัง 

 ๖๑๒๐ พันจาอากาศเอก  วิรัตน  ธรรมเพชร 

 ๖๑๒๑ พันจาอากาศเอก  วิรัตน  นอยวงษ 

 ๖๑๒๒ พันจาอากาศเอก  วิรัตน  เนียมจีน 

 ๖๑๒๓ พันจาอากาศเอก  วิรัตน  ปองคําสิงห 

 ๖๑๒๔ พันจาอากาศเอก  วิรัตน  พันโท 

 ๖๑๒๕ พันจาอากาศเอก  วิรัตน  เพ็ชรอินทร 

 ๖๑๒๖ พันจาอากาศเอก  วิรัตน  มีรอด 

 ๖๑๒๗ พันจาอากาศเอก  วิรัตน  ไวทยาชีวะ 

 ๖๑๒๘ พันจาอากาศเอก  วิรัตน  สงแสง 

 ๖๑๒๙ พันจาอากาศเอก  วิรัตน  สอนสืบ 

 ๖๑๓๐ พันจาอากาศเอก  วิรัตน  สินทะเกิด 

 ๖๑๓๑ พันจาอากาศเอก  วิรัตน  อยูภักดี 

 ๖๑๓๒ พันจาอากาศเอก  วิราช  หยวกยง 

 ๖๑๓๓ พันจาอากาศเอก  วิริทธิพล 

  สิทธิ์เดชธาวัน 

 ๖๑๓๔ พันจาอากาศเอก  วิริยะ  ขอสวัสด์ิ 

 ๖๑๓๕ พันจาอากาศเอก  วิริยะ  นาครักษ 

 ๖๑๓๖ พันจาอากาศเอก  วิริยะ  แสงทอง 

 ๖๑๓๗ พันจาอากาศเอก  วิรุธ 

  นารถพลายพันธุ 

 ๖๑๓๘ พันจาอากาศเอก  วิรุษย  โสมออน 

 ๖๑๓๙ พันจาอากาศเอก  วิโรจน 

  กลิ่นพุดตาล 

 ๖๑๔๐ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  กิจพงษศรี 

 ๖๑๔๑ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  แกวตุมตา 

 ๖๑๔๒ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  แกวศุภร 

 ๖๑๔๓ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  ขําละมัย 

 ๖๑๔๔ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  เขมะรัง 

 ๖๑๔๕ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  คงมั่น 

 ๖๑๔๖ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  คุณารักษ 

 ๖๑๔๗ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  คุมทรัพย 

 ๖๑๔๘ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  แจมทอง 

 ๖๑๔๙ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  ชินบุตร 

 ๖๑๕๐ พันจาอากาศเอก  วิโรจน 

  โตพังเทียม 

 ๖๑๕๑ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  ธุวะนุติ 

 ๖๑๕๒ พันจาอากาศเอก  วิโรจน 

  นนทประสาท 

 ๖๑๕๓ พันจาอากาศเอก  วิโรจน 

  บัวสระเกษ 

 ๖๑๕๔ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  บุรณศิริ 

 ๖๑๕๕ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  ผูกพันธ 

 ๖๑๕๖ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  พันโท 

 ๖๑๕๗ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  พุมเรือง 

 ๖๑๕๘ พันจาอากาศเอก  วิโรจน 

  มากประยูร 

 ๖๑๕๙ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  แมนปน 



 หนา   ๑๙๘ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๑๖๐ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  วงษชุม 

 ๖๑๖๑ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  ไวยบุญญา 

 ๖๑๖๒ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  ศรีเขียว 

 ๖๑๖๓ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  ศรีเมือง 

 ๖๑๖๔ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  ศรีเสนาะ 

 ๖๑๖๕ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  สะราคํา 

 ๖๑๖๖ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  สุขเกษม 

 ๖๑๖๗ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  สุขพันธอ่ํา 

 ๖๑๖๘ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  สุพลดี 

 ๖๑๖๙ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  แสงใหม 

 ๖๑๗๐ พันจาอากาศเอก  วิโรจน 

  หวังเปนไทย 

 ๖๑๗๑ พันจาอากาศเอก  วิโรจน 

  เหลาเขตกิจ 

 ๖๑๗๒ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  อาจสัญจร 

 ๖๑๗๓ พันจาอากาศเอก  วิโรจน  เอกมนต 

 ๖๑๗๔ พันจาอากาศเอก  วิไร  สิงหทอง 

 ๖๑๗๕ พันจาอากาศเอก  วิลัย  อุนใจ 

 ๖๑๗๖ พันจาอากาศเอก  วิลาศ  กุลแกว 

 ๖๑๗๗ พันจาอากาศเอก  วิลาศ  เนตรสาณ 

 ๖๑๗๘ พันจาอากาศเอก  วิวัชราชัย  ตันเส็ง 

 ๖๑๗๙ พันจาอากาศเอก  วิวัฒน  กวยรักษา 

 ๖๑๘๐ พันจาอากาศเอก  วิวัฒน  เจริญวานิช 

 ๖๑๘๑ พันจาอากาศเอก  วิวัฒน  ฉวีพัฒน 

 ๖๑๘๒ พันจาอากาศเอก  วิวัฒน  ชูดอก 

 ๖๑๘๓ พันจาอากาศเอก  วิวัฒน  ถาวร 

 ๖๑๘๔ พันจาอากาศเอก  วิวัฒน 

  พาณิชยกิจตระกูล 

 ๖๑๘๕ พันจาอากาศเอก  วิวัฒน  แมนธนู 

 ๖๑๘๖ พันจาอากาศเอก  วิวัฒน  ลพานุพันธุ 

 ๖๑๘๗ พันจาอากาศเอก  วิวัฒน  ศรีวิชัย 

 ๖๑๘๘ พันจาอากาศเอก  วิวัฒน  ศิลปะ 

 ๖๑๘๙ พันจาอากาศเอก  วิวัฒน 

  เหมือนแมน 

 ๖๑๙๐ พันจาอากาศเอก  วิวัฒน  โอดจันทึก 

 ๖๑๙๑ พันจาอากาศเอก  วิวัธน  นาคุณทรง 

 ๖๑๙๒ พันจาอากาศเอก  วิวิต  ชุมศรี 

 ๖๑๙๓ พันจาอากาศเอก  วิศณุ  กลอมเกษม 

 ๖๑๙๔ พันจาอากาศเอก  วิศรุต  จานกันหา 

 ๖๑๙๕ พันจาอากาศเอก  วิศรุต 

  โรจนบุรานนท 

 ๖๑๙๖ พันจาอากาศเอก  วิศรุต  สุตะเขตร 

 ๖๑๙๗ พันจาอากาศเอก  วิศัลย  ศุภษร 

 ๖๑๙๘ พันจาอากาศเอก  วิศาล  ทองมูลชัย 

 ๖๑๙๙ พันจาอากาศเอก  วิศิษฎ  เขมปญญา 

 ๖๒๐๐ พันจาอากาศเอก  วิศิษฎ  ศรีทรงเมือง 

 ๖๒๐๑ พันจาอากาศเอก  วิศิษฏ  ยลประสงค 

 ๖๒๐๒ พันจาอากาศเอก  วิศิษฐ  หรํ่าพึ่ง 

 ๖๒๐๓ พันจาอากาศเอก  วิศิษพงศ  ทาสกุล 

 ๖๒๐๔ พันจาอากาศเอก  วิศิษยศักด์ิ 

  ศรีทับทิม 

 ๖๒๐๕ พันจาอากาศเอก  วิเศษ  สุพร 



 หนา   ๑๙๙ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๒๐๖ พันจาอากาศเอก  วิษณุ  จูไข 

 ๖๒๐๗ พันจาอากาศเอก  วิษณุ  ฉิมสูงเนิน 

 ๖๒๐๘ พันจาอากาศเอก  วิษณุ 

  ทองประเสริฐ 

 ๖๒๐๙ พันจาอากาศเอก  วิษณุ  เบขุนทด 

 ๖๒๑๐ พันจาอากาศเอก  วิษณุ  พิทักษมงคล 

 ๖๒๑๑ พันจาอากาศเอก  วิษณุ  วรรณทวี 

 ๖๒๑๒ พันจาอากาศเอก  วิษณุ  สวัสด์ิพูน 

 ๖๒๑๓ พันจาอากาศเอก  วิษณุ  แสงกลั่น 

 ๖๒๑๔ พันจาอากาศเอก  วิษณุเดช  จรัญญา 

 ๖๒๑๕ พันจาอากาศเอก  วิษณุพันธ  บุญเกิด 

 ๖๒๑๖ พันจาอากาศเอก  วิสัย  เขียนสาร 

 ๖๒๑๗ พันจาอากาศเอก  วิสิฏฐ  คงเกษม 

 ๖๒๑๘ พันจาอากาศเอก  วิสิทธิ์  ศรีสุข 

 ๖๒๑๙ พันจาอากาศเอก  วิสิษฐ  พุทธรักษา 

 ๖๒๒๐ พันจาอากาศเอก  วิสิษฐ  สุริยวงษ 

 ๖๒๒๑ พันจาอากาศเอก  วิสุทธิ์  พุทธรักษา 

 ๖๒๒๒ พันจาอากาศเอก  วิสูตร  จันทรรุงศรี 

 ๖๒๒๓ พันจาอากาศเอก  วิสูตร  เจริญสุข 

 ๖๒๒๔ พันจาอากาศเอก  วิสูตร  แชมชอย 

 ๖๒๒๕ พันจาอากาศเอก  วิสูตร  รัศมีทรัพย 

 ๖๒๒๖ พันจาอากาศเอก  วิสูตร  อูศิลา 

 ๖๒๒๗ พันจาอากาศเอก  วีกิตต์ิ  ยอดเจริญ 

 ๖๒๒๘ พันจาอากาศเอก  วีนัส  บุญเจริญ 

 ๖๒๒๙ พันจาอากาศเอก  วีรชน  กาญจนแกว 

 ๖๒๓๐ พันจาอากาศเอก  วีรชน  คงสกุล 

 ๖๒๓๑ พันจาอากาศเอก  วีรชน  เพงพินิจ 

 ๖๒๓๒ พันจาอากาศเอก  วีรชน  วัฒนานนท 

 ๖๒๓๓ พันจาอากาศเอก  วีรชัย  เกิดแกว 

 ๖๒๓๔ พันจาอากาศเอก  วีรชัย  ทองอินทร 

 ๖๒๓๕ พันจาอากาศเอก  วีรชัย  ทั่งทอง 

 ๖๒๓๖ พันจาอากาศเอก  วีรชัย  ปดสาโย 

 ๖๒๓๗ พันจาอากาศเอก  วีรชาติ  นิลวิเศษ 

 ๖๒๓๘ พันจาอากาศเอก  วีรเดช 

  หมายประดิษฐ 

 ๖๒๓๙ พันจาอากาศเอก  วีรนาถ 

  ปกโคทานัง 

 ๖๒๔๐ พันจาอากาศเอก  วีรนิต  อนันต 

 ๖๒๔๑ พันจาอากาศเอก  วีรพร  จินดาพรหม 

 ๖๒๔๒ พันจาอากาศเอก  วีรพล  ธรรมสิทธิ์ 

 ๖๒๔๓ พันจาอากาศเอก  วีรพัฒน 

  วัฒนาวงศ 

 ๖๒๔๔ พันจาอากาศเอก  วีรพันธ  วันธงชัย 

 ๖๒๔๕ พันจาอากาศเอก  วีรพันธ 

  สังขพิทักษ 

 ๖๒๔๖ พันจาอากาศเอก  วีรพันธ  เสือหิน 

 ๖๒๔๗ พันจาอากาศเอก  วีรภัทร  ดวงสวาง 

 ๖๒๔๘ พันจาอากาศเอก  วีรยุทธ  แกวหา 

 ๖๒๔๙ พันจาอากาศเอก  วีรยุทธ 

  จันทรประเสริฐ 

 ๖๒๕๐ พันจาอากาศเอก  วีรยุทธ  จิตรพิทักษ 

 ๖๒๕๑ พันจาอากาศเอก  วีรยุทธ  ธรรมกุล 



 หนา   ๒๐๐ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๒๕๒ พันจาอากาศเอก  วีรยุทธ  ศะศินิล 

 ๖๒๕๓ พันจาอากาศเอก  วีรยุทธ  สอนผุย 

 ๖๒๕๔ พันจาอากาศเอก  วีรยุทธ  หาคูณ 

 ๖๒๕๕ พันจาอากาศเอก  วีรยุทธ  อยูเย็น 

 ๖๒๕๖ พันจาอากาศเอก  วีรยุทธ  อยูสุข 

 ๖๒๕๗ พันจาอากาศเอก  วีรวัฒน  ชวนเชาว 

 ๖๒๕๘ พันจาอากาศเอก  วีรวัฒน  สุระเทวี 

 ๖๒๕๙ พันจาอากาศเอก  วีรวัฒนา 

  พิมพทรัพย 

 ๖๒๖๐ พันจาอากาศเอก  วีรวิชญ 

  ศรีสวัสด์ิธาดา 

 ๖๒๖๑ พันจาอากาศเอก  วีรวิชญ 

  อุนเกตุกุลเศรษฐ 

 ๖๒๖๒ พันจาอากาศเอก  วีรศักด์ิ  แกวเมือง 

 ๖๒๖๓ พันจาอากาศเอก  วีรศักด์ิ 

  ครามสูงเนิน 

 ๖๒๖๔ พันจาอากาศเอก  วีรศักด์ิ  ณ  นคร 

 ๖๒๖๕ พันจาอากาศเอก  วีรศักด์ิ  ตอสุวรรณ 

 ๖๒๖๖ พันจาอากาศเอก  วีรศักด์ิ  นอสูงเนิน 

 ๖๒๖๗ พันจาอากาศเอก  วีระ  กรีเงิน 

 ๖๒๖๘ พันจาอากาศเอก  วีระ  กลัดแขก 

 ๖๒๖๙ พันจาอากาศเอก  วีระ  แกวเกิด 

 ๖๒๗๐ พันจาอากาศเอก  วีระ  คนมั่น 

 ๖๒๗๑ พันจาอากาศเอก  วีระ  จีรรัชต 

 ๖๒๗๒ พันจาอากาศเอก  วีระ  ชาวปลายนา 

 ๖๒๗๓ พันจาอากาศเอก  วีระ  ณัฎฐารังสิพล 

 ๖๒๗๔ พันจาอากาศเอก  วีระ  เดชวิถี 

 ๖๒๗๕ พันจาอากาศเอก  วีระ 

  ทรงพันธุคชสาร 

 ๖๒๗๖ พันจาอากาศเอก  วีระ  บุญใส 

 ๖๒๗๗ พันจาอากาศเอก  วีระ  ปนทอง 

 ๖๒๗๘ พันจาอากาศเอก  วีระ  พิรพิทยาพงษ 

 ๖๒๗๙ พันจาอากาศเอก  วีระ  วรวิเศษ 

 ๖๒๘๐ พันจาอากาศเอก  วีระ  ศรีวลีรัตน 

 ๖๒๘๑ พันจาอากาศเอก  วีระ  สวางจิตร 

 ๖๒๘๒ พันจาอากาศเอก  วีระ  สัมมาตริ 

 ๖๒๘๓ พันจาอากาศเอก  วีระ  โสมประยูร 

 ๖๒๘๔ พันจาอากาศเอก  วีระ  หงสกุล 

 ๖๒๘๕ พันจาอากาศเอก  วีระ  ออนทรัพย 

 ๖๒๘๖ พันจาอากาศเอก  วีระ  อูแกว 

 ๖๒๘๗ พันจาอากาศเอก  วีระชัย  กลัดสุข 

 ๖๒๘๘ พันจาอากาศเอก  วีระชัย  ทองลอง 

 ๖๒๘๙ พันจาอากาศเอก  วีระชัย  ทัพปชชา 

 ๖๒๙๐ พันจาอากาศเอก  วีระชัย  มาลา 

 ๖๒๙๑ พันจาอากาศเอก  วีระชัย  ศรีวรกุล 

 ๖๒๙๒ พันจาอากาศเอก  วีระชัย  หอมเย็น 

 ๖๒๙๓ พันจาอากาศเอก  วีระชาติ 

  แคมงคลสุข 

 ๖๒๙๔ พันจาอากาศเอก  วีระชาติ  จิตตวิมล 

 ๖๒๙๕ พันจาอากาศเอก  วีระชาติ 

  แจงสูงเนิน 

 ๖๒๙๖ พันจาอากาศเอก  วีระชาติ  ถ่ัวทอง 



 หนา   ๒๐๑ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๒๙๗ พันจาอากาศเอก  วีระชาติ  ทิพยโสต 

 ๖๒๙๘ พันจาอากาศเอก  วีระชาติ  พลพิมพ 

 ๖๒๙๙ พันจาอากาศเอก  วีระชาติ  เลิศรัตน 

 ๖๓๐๐ พันจาอากาศเอก  วีระชาติ  เวียงภักด์ิ 

 ๖๓๐๑ พันจาอากาศเอก  วีระชาติ  สายหัสดี 

 ๖๓๐๒ พันจาอากาศเอก  วีระชาย  สงคราม 

 ๖๓๐๓ พันจาอากาศเอก  วีระโชติ  คงสบาย 

 ๖๓๐๔ พันจาอากาศเอก  วีระเดช  กุลวงค 

 ๖๓๐๕ พันจาอากาศเอก  วีระเดช 

  อาจทวีกุลวงศ 

 ๖๓๐๖ พันจาอากาศเอก  วีระเทพ  แจมนุช 

 ๖๓๐๗ พันจาอากาศเอก  วีระพงศ 

  มหาดไทย 

 ๖๓๐๘ พันจาอากาศเอก  วีระพงษ 

  แกวสวาง 

 ๖๓๐๙ พันจาอากาศเอก  วีระพงษ 

  เครือชะเอม 

 ๖๓๑๐ พันจาอากาศเอก  วีระพงษ 

  ฉายบัณดิษฐ 

 ๖๓๑๑ พันจาอากาศเอก  วีระพงษ  เทศยา 

 ๖๓๑๒ พันจาอากาศเอก  วีระพงษ  นวลทอง 

 ๖๓๑๓ พันจาอากาศเอก  วีระพงษ 

  บุญพลอย 

 ๖๓๑๔ พันจาอากาศเอก  วีระพงษ  โพธิ์ศรี 

 ๖๓๑๕ พันจาอากาศเอก  วีระพงษ  มีกุศล 

 ๖๓๑๖ พันจาอากาศเอก  วีระพงษ  สุอรุณ 

 ๖๓๑๗ พันจาอากาศเอก  วีระพงษ  อํานวย 

 ๖๓๑๘ พันจาอากาศเอก  วีระพร 

  แสนทวีสุข 

 ๖๓๑๙ พันจาอากาศเอก  วีระพล  ชมบุญ 

 ๖๓๒๐ พันจาอากาศเอก  วีระพล 

  ชาวไรนาค 

 ๖๓๒๑ พันจาอากาศเอก  วีระพล  โตตํารา 

 ๖๓๒๒ พันจาอากาศเอก  วีระพล  พลวงนอก 

 ๖๓๒๓ พันจาอากาศเอก  วีระพล  พันธุรัตน 

 ๖๓๒๔ พันจาอากาศเอก  วีระพล  เพชรดี 

 ๖๓๒๕ พันจาอากาศเอก  วีระพล  แพงวงค 

 ๖๓๒๖ พันจาอากาศเอก  วีระพล  ภูทับทิม 

 ๖๓๒๗ พันจาอากาศเอก  วีระพล 

  มณฑาทอง 

 ๖๓๒๘ พันจาอากาศเอก  วีระพันธ 

  ไกรถาวร 

 ๖๓๒๙ พันจาอากาศเอก  วีระพันธ 

  คําดวงทิพย 

 ๖๓๓๐ พันจาอากาศเอก  วีระพันธ 

  จุลประสิทธิ์พงษ 

 ๖๓๓๑ พันจาอากาศเอก  วีระพันธ  ธีรางกูร 

 ๖๓๓๒ พันจาอากาศเอก  วีระพันธ  มิ่งภู 

 ๖๓๓๓ พันจาอากาศเอก  วีระพันธ  ยมจินดา 

 ๖๓๓๔ พันจาอากาศเอก  วีระพันธ  สุมานิตย 

 ๖๓๓๕ พันจาอากาศเอก  วีระพันธุ 

  ศรีโอภาส 



 หนา   ๒๐๒ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๓๓๖ พันจาอากาศเอก  วีระยุทธ  เงินสด 

 ๖๓๓๗ พันจาอากาศเอก  วีระยุทธ  ชมชื่น 

 ๖๓๓๘ พันจาอากาศเอก  วีระยุทธ  ชวงฉุน 

 ๖๓๓๙ พันจาอากาศเอก  วีระยุทธ 

  ชัยภูมิพิทักษ 

 ๖๓๔๐ พันจาอากาศเอก  วีระยุทธ 

  ปนทับทิมวงศ 

 ๖๓๔๑ พันจาอากาศเอก  วีระยุทธ  ยอดเอี่ยม 

 ๖๓๔๒ พันจาอากาศเอก  วีระยุทธ 

  วรรณพิรุณ 

 ๖๓๔๓ พันจาอากาศเอก  วีระวัฒน  ติวา 

 ๖๓๔๔ พันจาอากาศเอก  วีระวัฒน  เทศขํา 

 ๖๓๔๕ พันจาอากาศเอก  วีระวัฒน  พะลัง 

 ๖๓๔๖ พันจาอากาศเอก  วีระวัฒน 

  เมืองแมน 

 ๖๓๔๗ พันจาอากาศเอก  วีระวัฒน  เลยบุญ 

 ๖๓๔๘ พันจาอากาศเอก  วีระวัฒน 

  สํารวลร่ืน 

 ๖๓๔๙ พันจาอากาศเอก  วีระวัฒน 

  สิงหวัฒนะ 

 ๖๓๕๐ พันจาอากาศเอก  วีระวัตน 

  นามสีฐาน 

 ๖๓๕๑ พันจาอากาศเอก  วีระวุฒิ 

  สุริยวงศ 

 ๖๓๕๒ พันจาอากาศเอก  วีระศักด์ิ 

  กลับกระโทก 

 ๖๓๕๓ พันจาอากาศเอก  วีระศักด์ิ 

  ครองปญญา 

 ๖๓๕๔ พันจาอากาศเอก  วีระศักด์ิ 

  จิตรานุกูล 

 ๖๓๕๕ พันจาอากาศเอก  วีระศักด์ิ  ชูไทย 

 ๖๓๕๖ พันจาอากาศเอก  วีระศักด์ิ  ตริตรอง 

 ๖๓๕๗ พันจาอากาศเอก  วีระศักด์ิ  ทับทิม 

 ๖๓๕๘ พันจาอากาศเอก  วีระศักด์ิ 

  นัยจําเนียร 

 ๖๓๕๙ พันจาอากาศเอก  วีระศักด์ิ  แนงนอย 

 ๖๓๖๐ พันจาอากาศเอก  วีระศักด์ิ 

  ปติกะวงศ 

 ๖๓๖๑ พันจาอากาศเอก  วีระศักด์ิ 

  เปลี่ยนประเสริฐ 

 ๖๓๖๒ พันจาอากาศเอก  วีระศักด์ิ  ภูระหงษ 

 ๖๓๖๓ พันจาอากาศเอก  วีระศักด์ิ  รัทนีย 

 ๖๓๖๔ พันจาอากาศเอก  วีระศักด์ิ 

  โรจนจินดา 

 ๖๓๖๕ พันจาอากาศเอก  วีระศักด์ิ  เล็กใบ 

 ๖๓๖๖ พันจาอากาศเอก  วีระศักด์ิ  วงศภูดร 

 ๖๓๖๗ พันจาอากาศเอก  วีระศักด์ิ  ไวยกุฬา 

 ๖๓๖๘ พันจาอากาศเอก  วีระศักด์ิ 

  สังขสุวรรณ 

 ๖๓๖๙ พันจาอากาศเอก  วีระศักด์ิ  สุปญญา 

 ๖๓๗๐ พันจาอากาศเอก  วีระศักด์ิ 

  สุมังคละพันธ 



 หนา   ๒๐๓ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๓๗๑ พันจาอากาศเอก  วีระศักด์ิ  เสาศิลา 

 ๖๓๗๒ พันจาอากาศเอก  วีระศักด์ิ 

  แสงสวาง 

 ๖๓๗๓ พันจาอากาศเอก  วีรุทย  ศรีจํานงค 

 ๖๓๗๔ พันจาอากาศเอก  วุฒิ 

  บุณยฤทธิ์รักษา 

 ๖๓๗๕ พันจาอากาศเอก  วุฒิ  สังขพิชัย 

 ๖๓๗๖ พันจาอากาศเอก  วุฒิ  อวมจุก 

 ๖๓๗๗ พันจาอากาศเอก  วุฒิกร  ขันธวิชัย 

 ๖๓๗๘ พันจาอากาศเอก  วุฒิกร  เห็นพรอม 

 ๖๓๗๙ พันจาอากาศเอก  วุฒิกรณ 

  ปุริสาร 

 ๖๓๘๐ พันจาอากาศเอก  วุฒิจักร  อินลี 

 ๖๓๘๑ พันจาอากาศเอก  วุฒิชัย 

  กะเหวานาค 

 ๖๓๘๒ พันจาอากาศเอก  วุฒิชัย  คงเชย 

 ๖๓๘๓ พันจาอากาศเอก  วุฒิชัย  นาคมอญ 

 ๖๓๘๔ พันจาอากาศเอก  วุฒิชัย  นาคํา 

 ๖๓๘๕ พันจาอากาศเอก  วุฒิชัย  โพยนอก 

 ๖๓๘๖ พันจาอากาศเอก  วุฒิชัย  ลือคําหาญ 

 ๖๓๘๗ พันจาอากาศเอก  วุฒิชัย  ศรีแสง 

 ๖๓๘๘ พันจาอากาศเอก  วุฒิชัย  สุขอราม 

 ๖๓๘๙ พันจาอากาศเอก  วุฒิชัย  แสงอน 

 ๖๓๙๐ พันจาอากาศเอก  วุฒิชัย  หลวงวิเศษ 

 ๖๓๙๑ พันจาอากาศเอก  วุฒิไชย  ยอดบุญ 

 ๖๓๙๒ พันจาอากาศเอก  วุฒิเดช  สวัสด์ิรัมย 

 ๖๓๙๓ พันจาอากาศเอก  วุฒิธานุสรณ 

  เกตุอินทร 

 ๖๓๙๔ พันจาอากาศเอก  วุฒินันท  กอนทอง 

 ๖๓๙๕ พันจาอากาศเอก  วุฒินันท 

  ทิพยภาลัย 

 ๖๓๙๖ พันจาอากาศเอก  วุฒินันทน 

  สวัสด์ิพูน 

 ๖๓๙๗ พันจาอากาศเอก  วุฒิพงศ  ธรรมจักร 

 ๖๓๙๘ พันจาอากาศเอก  วุฒิพงศ  บุญณรงค 

 ๖๓๙๙ พันจาอากาศเอก  วุฒิพงษ  คุมเขตร 

 ๖๔๐๐ พันจาอากาศเอก  วุฒิพงษ  ชัยฤกษ 

 ๖๔๐๑ พันจาอากาศเอก  วุฒิพงษ 

  ประเสริฐพงศ 

 ๖๔๐๒ พันจาอากาศเอก  วุฒิพงษ  วงศชัย 

 ๖๔๐๓ พันจาอากาศเอก  วุฒิพงษ  วงศนุกูล 

 ๖๔๐๔ พันจาอากาศเอก  วุฒิพงษ  ศิริมงคล 

 ๖๔๐๕ พันจาอากาศเอก  วุฒิวงศ  ศรีเพ็ชร 

 ๖๔๐๖ พันจาอากาศเอก  วุฒิศักด์ิ 

  ประทุมชมภู 

 ๖๔๐๗ พันจาอากาศเอก  วุฒิศักด์ิ  โพธิชัย 

 ๖๔๐๘ พันจาอากาศเอก  วุฒิสรณ  ลับไพรี 

 ๖๔๐๙ พันจาอากาศเอก  วุทธิชัย  ดําสกุล 

 ๖๔๑๐ พันจาอากาศเอก  เวก  เที่ยงนวม 

 ๖๔๑๑ พันจาอากาศเอก  เวช  ชางทอง 

 ๖๔๑๒ พันจาอากาศเอก  เวทย  ยังเพ็ง 

 ๖๔๑๓ พันจาอากาศเอก  ไวทยวุฒิ  จึงสงา 



 หนา   ๒๐๔ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๔๑๔ พันจาอากาศเอก  ไวพจน  กอเกียรติ 

 ๖๔๑๕ พันจาอากาศเอก  ไวพจน  ภักดี 

 ๖๔๑๖ พันจาอากาศเอก  ไวยพจน 

  เนตรอนงค 

 ๖๔๑๗ พันจาอากาศเอก  ไวยวิทย 

  ธรรมานนท 

 ๖๔๑๘ พันจาอากาศเอก  ไวยวุฒิ  อุดชาชน 

 ๖๔๑๙ พันจาอากาศเอก  ศตวรรษ 

  พิสุทธิรัตน 

 ๖๔๒๐ พันจาอากาศเอก  ศตวรรษ 

  รศสุธรรม 

 ๖๔๒๑ พันจาอากาศเอก  ศตวรรษ  เอี่ยมคง 

 ๖๔๒๒ พันจาอากาศเอก  ศมา  อมตชีวิน 

 ๖๔๒๓ พันจาอากาศเอก  ศรชัย  เกาเอี้ยน 

 ๖๔๒๔ พันจาอากาศเอก  ศรชัย  คําเหล็ก 

 ๖๔๒๕ พันจาอากาศเอก  ศรชัย  อุชม 

 ๖๔๒๖ พันจาอากาศเอก  ศรชัย  แอนเพ็ชร 

 ๖๔๒๗ พันจาอากาศเอก  ศรราม  ขวัญเพ็ง 

 ๖๔๒๘ พันจาอากาศเอก  ศรวิษฐ  บุญปลอด 

 ๖๔๒๙ พันจาอากาศเอก  ศรศักด์ิ  แยมบาล 

 ๖๔๓๐ พันจาอากาศเอก  ศรัญชัย  สุภารัตน 

 ๖๔๓๑ พันจาอากาศเอก  ศรัณย  มีสมบูรณ 

 ๖๔๓๒ พันจาอากาศเอก  ศรัณย  ลายเมฆ 

 ๖๔๓๓ พันจาอากาศเอก  ศรัณยวุฒิ 

  วงคสกุล 

 ๖๔๓๔ พันจาอากาศเอก  ศรันดร  เครือนอย 

 ๖๔๓๕ พันจาอากาศเอก  ศรันย 

  บริรักษสราวุธ 

 ๖๔๓๖ พันจาอากาศเอก  ศรันย  พันธอุน 

 ๖๔๓๗ พันจาอากาศเอก  ศรันย  พุมอินทร 

 ๖๔๓๘ พันจาอากาศเอก  ศรานุชิต  เกิดหลํา 

 ๖๔๓๙ พันจาอากาศเอก  ศรายุทธ  จันทรตะ 

 ๖๔๔๐ พันจาอากาศเอก  ศรายุทธ 

  ตุมธรรมรงค 

 ๖๔๔๑ พันจาอากาศเอก  ศรายุทธ  พุมอินทร 

 ๖๔๔๒ พันจาอากาศเอก  ศรายุทธ 

  ศกุนตนาค 

 ๖๔๔๓ พันจาอากาศเอก  ศรายุทธ  สาลาด 

 ๖๔๔๔ พันจาอากาศเอก  ศรายุทธ 

  โสกขุนทด 

 ๖๔๔๕ พันจาอากาศเอก  ศราวุฒิ  ปารมี 

 ๖๔๔๖ พันจาอากาศเอก  ศราวุธ  ถึงอินทร 

 ๖๔๔๗ พันจาอากาศเอก  ศราวุธ  ธรรพสิทธิ์ 

 ๖๔๔๘ พันจาอากาศเอก  ศราวุธ  นวลรัศมี 

 ๖๔๔๙ พันจาอากาศเอก  ศราวุธ 

  พรตรัยมาศ 

 ๖๔๕๐ พันจาอากาศเอก  ศราวุธ 

  พรานสูงเนิน 

 ๖๔๕๑ พันจาอากาศเอก  ศราวุธ  รัศมี 

 ๖๔๕๒ พันจาอากาศเอก  ศราวุธ 

  ศรีออนทอง 

 ๖๔๕๓ พันจาอากาศเอก  ศราวุธ  สายตา 



 หนา   ๒๐๕ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๔๕๔ พันจาอากาศเอก  ศราวุธ 

  สุทัศน  ณ  อยุธยา 

 ๖๔๕๕ พันจาอากาศเอก  ศราวุธ  หรุนเลิศ 

 ๖๔๕๖ พันจาอากาศเอก  ศรีชล  คําผา 

 ๖๔๕๗ พันจาอากาศเอก  ศรีทอง  เจือนาค 

 ๖๔๕๘ พันจาอากาศเอก  ศรีนิล  มีเพ็ชร 

 ๖๔๕๙ พันจาอากาศเอก  ศรีรัตน  สุวรัตน 

 ๖๔๖๐ พันจาอากาศเอก  ศรีโรจน 

  รัศมีโรจน 

 ๖๔๖๑ พันจาอากาศเอก  ศรีศักด์ิ  ขยันหา 

 ๖๔๖๒ พันจาอากาศเอก  ศรีศักด์ิ  โตเจริญ 

 ๖๔๖๓ พันจาอากาศเอก  ศรีศักด์ิ  พึ่งทอง 

 ๖๔๖๔ พันจาอากาศเอก  ศรีศักด์ิ 

  มั่นใจอารยะ 

 ๖๔๖๕ พันจาอากาศเอก  ศรีศักด์ิ  ราชสมบัติ 

 ๖๔๖๖ พันจาอากาศเอก  ศรีศักด์ิ  ไวยเนตร 

 ๖๔๖๗ พันจาอากาศเอก  ศรีสุนทร  สมตน 

 ๖๔๖๘ พันจาอากาศเอก  ศลิษฐ  วรธงไชย 

 ๖๔๖๙ พันจาอากาศเอก  ศวิษฐ  สุวรรณภาพ 

 ๖๔๗๐ พันจาอากาศเอก  ศศิน  จําปาวงศ 

 ๖๔๗๑ พันจาอากาศเอก  ศักชัย 

  บุญประสิทธิ์ 

 ๖๔๗๒ พันจาอากาศเอก  ศักดา  กันธิยะ 

 ๖๔๗๓ พันจาอากาศเอก  ศักดา  กุมขุนทด 

 ๖๔๗๔ พันจาอากาศเอก  ศักดา  คมอาวุธ 

 ๖๔๗๕ พันจาอากาศเอก  ศักดา  งามเพ็ญ 

 ๖๔๗๖ พันจาอากาศเอก  ศักดา  จันทรขจร 

 ๖๔๗๗ พันจาอากาศเอก  ศักดา  จันทรบุตร 

 ๖๔๗๘ พันจาอากาศเอก  ศักดา  ติวุตานนท 

 ๖๔๗๙ พันจาอากาศเอก  ศักดา  ธูปะเตมีย 

 ๖๔๘๐ พันจาอากาศเอก  ศักดา  บุญเย็น 

 ๖๔๘๑ พันจาอากาศเอก  ศักดา 

  โภชนสมบูรณ 

 ๖๔๘๒ พันจาอากาศเอก  ศักดา  มาลัย 

 ๖๔๘๓ พันจาอากาศเอก  ศักดา  ระดาดาษ 

 ๖๔๘๔ พันจาอากาศเอก  ศักดา 

  ลีลาวานิชกิจ 

 ๖๔๘๕ พันจาอากาศเอก  ศักดา  เวชปาน 

 ๖๔๘๖ พันจาอากาศเอก  ศักดา  สวะวงค 

 ๖๔๘๗ พันจาอากาศเอก  ศักดา  สุนาวี 

 ๖๔๘๘ พันจาอากาศเอก  ศักดา  สุภาพงษ 

 ๖๔๘๙ พันจาอากาศเอก  ศักดา  แหยมเจริญ 

 ๖๔๙๐ พันจาอากาศเอก  ศักดาเดช 

  คลายทิพย 

 ๖๔๙๑ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิ  ศรีสมบูรณ 

 ๖๔๙๒ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิชัย  จินดากุล 

 ๖๔๙๓ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิชัย  จุยมวงศรี 

 ๖๔๙๔ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิชัย  ชมโท 

 ๖๔๙๕ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิชัย 

  ชาวสวนกลวย 

 ๖๔๙๖ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิชัย  ทรงโกมล 

 ๖๔๙๗ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิชัย  ทองงอก 



 หนา   ๒๐๖ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๔๙๘ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิชัย 

  ทองอนันต 

 ๖๔๙๙ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิชัย  ทาวดี 

 ๖๕๐๐ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิชัย 

  บุญชายสินธุ 

 ๖๕๐๑ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิชัย 

  ประสิทธิ์สุนทร 

 ๖๕๐๒ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิชัย  ปูรณิฏฐะ 

 ๖๕๐๓ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิชัย  พรมทา 

 ๖๕๐๔ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิชัย  แพรสีดํา 

 ๖๕๐๕ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิชัย  โพธิ์สัตย 

 ๖๕๐๖ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิชัย  เมฆพยับ 

 ๖๕๐๗ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิชัย  เรืองเดช 

 ๖๕๐๘ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิชัย 

  สมัครการ 

 ๖๕๐๙ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิชัย 

  เหลืองอรามชัย 

 ๖๕๑๐ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิชัย  อจรสิงห 

 ๖๕๑๑ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิชัย  อินทอง 

 ๖๕๑๒ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิชาย  ภาพน้ํา 

 ๖๕๑๓ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิชาย 

  แยมหลั่งทรัพย 

 ๖๕๑๔ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิชาย  สมุทรเกา 

 ๖๕๑๕ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิชาย  สิงหชุม 

 ๖๕๑๖ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิณรงค 

  คงสุวรรณ 

 ๖๕๑๗ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิณรงค 

  งามเมือง 

 ๖๕๑๘ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิณรงค  วงศอิน 

 ๖๕๑๙ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิดา  แดงกรัด 

 ๖๕๒๐ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิดา  นาคเกตุ 

 ๖๕๒๑ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิดา 

  ประภารัตน 

 ๖๕๒๒ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิดา  ปลอยทุม 

 ๖๕๒๓ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิดา  ปนชู 

 ๖๕๒๔ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิดา  มีเสริมศรี 

 ๖๕๒๕ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิดา  เรืองนก 

 ๖๕๒๖ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิดา  ศรีพิสุทธิ์ 

 ๖๕๒๗ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิเดช  เต็งนอย 

 ๖๕๒๘ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิเดน 

  สีดอกไม 

 ๖๕๒๙ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิประกรณ 

  สุนทรชัย 

 ๖๕๓๐ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิระพี  กองแกว 

 ๖๕๓๑ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิรินทร 

  เวฬุโพธิ์ 

 ๖๕๓๒ พันจาอากาศเอก  ศักดิเรก  ทองรอด 

 ๖๕๓๓ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิสกุล 

  ไทยสวัสด์ิ 

 ๖๕๓๔ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิสิทธิ์ 

  กําเหนิดสิงห 

 ๖๕๓๕ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิสิทธิ์  ขํานิล 



 หนา   ๒๐๗ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๕๓๖ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิสิทธิ์ 

  คัมภิรานนท 

 ๖๕๓๗ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิสิทธิ์  ดีรักษา 

 ๖๕๓๘ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิสิทธิ์  นาคแดง 

 ๖๕๓๙ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิสิทธิ์ 

  ปนทับทิม 

 ๖๕๔๐ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิสิทธิ์  ภิญโญ 

 ๖๕๔๑ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิสิทธิ์  มหาศาล 

 ๖๕๔๒ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิสิทธิ์  สุขเกิด 

 ๖๕๔๓ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิสิทธิ์ 

  สุวรรณฉิม 

 ๖๕๔๔ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิสิทธิ์ 

  เสนียวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๖๕๔๕ พันจาอากาศเอก  ศักด์ิอําพล  เกิดกิจ 

 ๖๕๔๖ พันจาอากาศเอก  ศักยศรณ 

  เพ็งคลาย 

 ๖๕๔๗ พันจาอากาศเอก  ศักริณทร 

  จันทรเจริญ 

 ๖๕๔๘ พันจาอากาศเอก  ศักรินทร  ไกรรส 

 ๖๕๔๙ พันจาอากาศเอก  ศักรินทร  มิ่งสวน 

 ๖๕๕๐ พันจาอากาศเอก  ศักรินทร  เอี่ยมคง 

 ๖๕๕๑ พันจาอากาศเอก  ศักวิน 

  วราวลัยลักษณ 

 ๖๕๕๒ พันจาอากาศเอก  ศัสตราคม 

  มงคลเมือง 

 ๖๕๕๓ พันจาอากาศเอก  ศาตรา  สดใส 

 ๖๕๕๔ พันจาอากาศเอก  ศาตรายุทธ 

  สุรสังข 

 ๖๕๕๕ พันจาอากาศเอก  ศาธิต  บุญแกว 

 ๖๕๕๖ พันจาอากาศเอก  ศานิตย  ชัยวงค 

 ๖๕๕๗ พันจาอากาศเอก  ศาสตรา 

  วรวิทยศรางกูร 

 ๖๕๕๘ พันจาอากาศเอก  ศาสตราวุธ  กองสู 

 ๖๕๕๙ พันจาอากาศเอก  ศิรวัฒน  สุระเทวี 

 ๖๕๖๐ พันจาอากาศเอก  ศิรศักด์ิ 

  ภูนวนกมล 

 ๖๕๖๑ พันจาอากาศเอก  ศิระ  สิงหวัฒนะ 

 ๖๕๖๒ พันจาอากาศเอก  ศิระ  สุขกรี 

 ๖๕๖๓ พันจาอากาศเอก  ศิระวุทธ  ต้ิวทอง 

 ๖๕๖๔ พันจาอากาศเอก  ศิริ  ใจแกวทิ 

 ๖๕๖๕ พันจาอากาศเอก  ศิริ  อินทรวิเศษ 

 ๖๕๖๖ พันจาอากาศเอก  ศิริชัย  คําสิงหนอก 

 ๖๕๖๗ พันจาอากาศเอก  ศิริชัย  ชาลี 

 ๖๕๖๘ พันจาอากาศเอก  ศิริชัย  เทพอักษร 

 ๖๕๖๙ พันจาอากาศเอก  ศิริชัย  บุญศรี 

 ๖๕๗๐ พันจาอากาศเอก  ศิริชัย 

  โปราณานนท 

 ๖๕๗๑ พันจาอากาศเอก  ศิริชัย  ศรีโสภา 

 ๖๕๗๒ พันจาอากาศเอก  ศิริชัย  ศิริแพทย 

 ๖๕๗๓ พันจาอากาศเอก  ศิริชัย  แสงศิริ 

 ๖๕๗๔ พันจาอากาศเอก  ศิริโชค  ชมหมวก 

 ๖๕๗๕ พันจาอากาศเอก  ศิริโชค  สวัสดิรักษ 



 หนา   ๒๐๘ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๕๗๖ พันจาอากาศเอก  ศิริเดช  จิตตรีทรง 

 ๖๕๗๗ พันจาอากาศเอก  ศิริธนา  ทองแท 

 ๖๕๗๘ พันจาอากาศเอก  ศิรินทร  บุญสนอง 

 ๖๕๗๙ พันจาอากาศเอก  ศิริบุตร  พราโนต 

 ๖๕๘๐ พันจาอากาศเอก  ศิริพงษ  ไกรนิตย 

 ๖๕๘๑ พันจาอากาศเอก  ศิริพงษ  ขุนนนท 

 ๖๕๘๒ พันจาอากาศเอก  ศิริพงษ  จําปางาม 

 ๖๕๘๓ พันจาอากาศเอก  ศิริพงษ  โนจักร 

 ๖๕๘๔ พันจาอากาศเอก  ศิริพงษ  บูรณธนิต 

 ๖๕๘๕ พันจาอากาศเอก  ศิริพงษ 

  ปากพรมมา 

 ๖๕๘๖ พันจาอากาศเอก  ศิริพงษ  พวงเพ็ง 

 ๖๕๘๗ พันจาอากาศเอก  ศิริพงษ  มีสุวรรณ 

 ๖๕๘๘ พันจาอากาศเอก  ศิริพงษ  ศรีเลิศ 

 ๖๕๘๙ พันจาอากาศเอก  ศิริพงษ 

  อัศววงศเจริญ 

 ๖๕๙๐ พันจาอากาศเอก  ศิริพงษ  โอเต็ง 

 ๖๕๙๑ พันจาอากาศเอก  ศิริพล  ผลเกิด 

 ๖๕๙๒ พันจาอากาศเอก  ศิริภพ 

  พวงสําเภา 

 ๖๕๙๓ พันจาอากาศเอก  ศิริรุง  สวางศรี 

 ๖๕๙๔ พันจาอากาศเอก  ศิริวัฒน 

  จันทรสิงห 

 ๖๕๙๕ พันจาอากาศเอก  ศิริวัฒน 

  ไทยพิทักษ 

 ๖๕๙๖ พันจาอากาศเอก  ศิริวัฒน  บุญสุข 

 ๖๕๙๗ พันจาอากาศเอก  ศิริวัฒน 

  แสงวิรุฬห 

 ๖๕๙๘ พันจาอากาศเอก  ศิริศักด์ิ  บุญฤทธิ์ 

 ๖๕๙๙ พันจาอากาศเอก  ศิริศักด์ิ 

  พรหมจันทร 

 ๖๖๐๐ พันจาอากาศเอก  ศิริศักด์ิ  สืบปรุ 

 ๖๖๐๑ พันจาอากาศเอก  ศิริศักด์ิ 

  สุจินพรหม 

 ๖๖๐๒ พันจาอากาศเอก  ศิริศักด์ิ  อุปนิสากร 

 ๖๖๐๓ พันจาอากาศเอก  ศิโรจน  ชอบชื่น 

 ๖๖๐๔ พันจาอากาศเอก  ศิลนา  สายบัว 

 ๖๖๐๕ พันจาอากาศเอก  ศิลปชัย 

  เทียนชัยทัศน 

 ๖๖๐๖ พันจาอากาศเอก  ศิลปธร  นันตะปน 

 ๖๖๐๗ พันจาอากาศเอก  ศิลา  โสมดี 

 ๖๖๐๘ พันจาอากาศเอก  ศิวกร  พิงฉิมพลี 

 ๖๖๐๙ พันจาอากาศเอก  ศิวกร  หอมวัฒนา 

 ๖๖๑๐ พันจาอากาศเอก  ศิวดล  ถิระมนัส 

 ๖๖๑๑ พันจาอากาศเอก  ศิวภัทร 

  หอมยามเย็น 

 ๖๖๑๒ พันจาอากาศเอก  ศิวศิษฐ  มณีโชติ 

 ๖๖๑๓ พันจาอากาศเอก  ศิวะศักด์ิ 

  ทับสถิตย 

 ๖๖๑๔ พันจาอากาศเอก  ศิวัช  ยอดมณี 

 ๖๖๑๕ พันจาอากาศเอก  ศิวาพร  ไขวพันธุ 

 ๖๖๑๖ พันจาอากาศเอก  ศิวารักษ  นกสวน 



 หนา   ๒๐๙ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๖๑๗ พันจาอากาศเอก  ศิวาวุธ  ทองขาว 

 ๖๖๑๘ พันจาอากาศเอก  ศิษฐพงศ 

  วันมหาใจ 

 ๖๖๑๙ พันจาอากาศเอก  ศีรชัช  จิตรสายชล 

 ๖๖๒๐ พันจาอากาศเอก  ศุพัฒนชัย 

  จําปาเงิน 

 ๖๖๒๑ พันจาอากาศเอก  ศุภกร  เกษแยม 

 ๖๖๒๒ พันจาอากาศเอก  ศุภกร  วงษศรี 

 ๖๖๒๓ พันจาอากาศเอก  ศุภกฤต  ศิริรักษ 

 ๖๖๒๔ พันจาอากาศเอก  ศุภกฤษ  นราภักด์ิ 

 ๖๖๒๕ พันจาอากาศเอก  ศุภกิจ 

  เกิดแกนแกว 

 ๖๖๒๖ พันจาอากาศเอก  ศุภกิจ  แกววงษา 

 ๖๖๒๗ พันจาอากาศเอก  ศุภกิจ  แกวสมบุญ 

 ๖๖๒๘ พันจาอากาศเอก  ศุภกิจ  เรืองวัด 

 ๖๖๒๙ พันจาอากาศเอก  ศุภกิจ  วรรณโชติ 

 ๖๖๓๐ พันจาอากาศเอก  ศุภกิติ  เฟองฟูลอย 

 ๖๖๓๑ พันจาอากาศเอก  ศุภเกียรติ 

  ย้ิมประเสริฐ 

 ๖๖๓๒ พันจาอากาศเอก  ศุภไกรสิฐ 

  แสงทอง 

 ๖๖๓๓ พันจาอากาศเอก  ศุภจิต  ขันติพงษ 

 ๖๖๓๔ พันจาอากาศเอก  ศุภชัย 

  กรองสูงเนิน 

 ๖๖๓๕ พันจาอากาศเอก  ศุภชัย  ขอนปกษ 

 ๖๖๓๖ พันจาอากาศเอก  ศุภชัย  แตมคุณ 

 ๖๖๓๗ พันจาอากาศเอก  ศุภชัย  ทองงอก 

 ๖๖๓๘ พันจาอากาศเอก  ศุภชัย  ทิมอุบล 

 ๖๖๓๙ พันจาอากาศเอก  ศุภชัย  นาคบํารุง 

 ๖๖๔๐ พันจาอากาศเอก  ศุภชัย 

  บุญชัยยุทธศักด์ิ 

 ๖๖๔๑ พันจาอากาศเอก  ศุภชัย  พรายภู 

 ๖๖๔๒ พันจาอากาศเอก  ศุภชัย  โพลงพันธ 

 ๖๖๔๓ พันจาอากาศเอก  ศุภชัย  ภาษีผล 

 ๖๖๔๔ พันจาอากาศเอก  ศุภชัย  มาลัยทอง 

 ๖๖๔๕ พันจาอากาศเอก  ศุภชัย  มุจรินทร 

 ๖๖๔๖ พันจาอากาศเอก  ศุภชัย  ล้ิมสกุล 

 ๖๖๔๗ พันจาอากาศเอก  ศุภชัย 

  ศรีวิศาลศิลป 

 ๖๖๔๘ พันจาอากาศเอก  ศุภชัย  สีสด 

 ๖๖๔๙ พันจาอากาศเอก  ศุภชัย  สุทธิอาคาร 

 ๖๖๕๐ พันจาอากาศเอก  ศุภชัย 

  เหลืองเลิศวันชัย 

 ๖๖๕๑ พันจาอากาศเอก  ศุภชัย  อิ่มแสง 

 ๖๖๕๒ พันจาอากาศเอก  ศุภชัยวัฒน 

  พิบูลศิลป 

 ๖๖๕๓ พันจาอากาศเอก  ศุภชาติ  กําภูศิริ 

 ๖๖๕๔ พันจาอากาศเอก  ศุภชาติ 

  วัฒนรุงเรือง 

 ๖๖๕๕ พันจาอากาศเอก  ศุภชาย  แสงจันทร 

 ๖๖๕๖ พันจาอากาศเอก  ศุภโชค 

  วิจาระธรรม 



 หนา   ๒๑๐ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๖๕๗ พันจาอากาศเอก  ศุภโชค 

  ศิวายพราหมณ 

 ๖๖๕๘ พันจาอากาศเอก  ศุภณัฐ 

  ประยูรเสริฐ 

 ๖๖๕๙ พันจาอากาศเอก  ศุภณัฐ  หมอนไหม 

 ๖๖๖๐ พันจาอากาศเอก  ศุภรัช  ดับทุกขรัฎ 

 ๖๖๖๑ พันจาอากาศเอก  ศุภรัฐ 

  กอยสุวรรณ 

 ๖๖๖๒ พันจาอากาศเอก  ศุภรัตน  ทองพุม 

 ๖๖๖๓ พันจาอากาศเอก  ศุภรัตน  อยูพุม 

 ๖๖๖๔ พันจาอากาศเอก  ศุภฤกษ 

  เงินประดับ 

 ๖๖๖๕ พันจาอากาศเอก  ศุภฤกษ 

  จันทรพิศาล 

 ๖๖๖๖ พันจาอากาศเอก  ศุภฤกษ  โมลี 

 ๖๖๖๗ พันจาอากาศเอก  ศุภฤกษ  เฮงสกุล 

 ๖๖๖๘ พันจาอากาศเอก  ศุภวัช  บุญเส็ง 

 ๖๖๖๙ พันจาอากาศเอก  ศุภวัฒน 

  กุศลพรสราง 

 ๖๖๗๐ พันจาอากาศเอก  ศุภวัฒน  สายสมยา 

 ๖๖๗๑ พันจาอากาศเอก  ศุภวิชญ 

  เกษมสิทธิ์ 

 ๖๖๗๒ พันจาอากาศเอก  ศุภวิชญ 

  ฉายสวาสด์ิ 

 ๖๖๗๓ พันจาอากาศเอก  ศุภวิชญ  ดาวเรือง 

 ๖๖๗๔ พันจาอากาศเอก  ศุภศักด์ิ  ปานสรวย 

 ๖๖๗๕ พันจาอากาศเอก  ศุภศิษฏ 

  อนันตศาลา 

 ๖๖๗๖ พันจาอากาศเอก  ศุภสิทธิ์ 

  ฉลาดแพทย 

 ๖๖๗๗ พันจาอากาศเอก  ศุภัช  ดอกไมไหว 

 ๖๖๗๘ พันจาอากาศเอก  ศุภากร  แชมวงษ 

 ๖๖๗๙ พันจาอากาศเอก  เศกศักด์ิ  จุนเงิน 

 ๖๖๘๐ พันจาอากาศเอก  เศกสรรค 

  จันทรแจม 

 ๖๖๘๑ พันจาอากาศเอก  เศกสรรค  ไชยดํา 

 ๖๖๘๒ พันจาอากาศเอก  เศกสรรค 

  ศิลปสมศักด์ิ 

 ๖๖๘๓ พันจาอากาศเอก  เศกสรรค 

  ศุภทรง 

 ๖๖๘๔ พันจาอากาศเอก  เศกสรรค  สิทธิ 

 ๖๖๘๕ พันจาอากาศเอก  เศกสาตร 

  รอดอําพันธุ 

 ๖๖๘๖ พันจาอากาศเอก  เศกสิทธิ์ 

  ประชุมกุล 

 ๖๖๘๗ พันจาอากาศเอก  เศกสิทธิ์ 

  สุริยะวงศวรรณ 

 ๖๖๘๘ พันจาอากาศเอก  เศรณี  กัลปนก 

 ๖๖๘๙ พันจาอากาศเอก  เศรษฐ  เกตุบรรจง 

 ๖๖๙๐ พันจาอากาศเอก  เศรษฐชัย  อาจวิชัย 

 ๖๖๙๑ พันจาอากาศเอก  เศรษฐธนา 

  ย้ิมอุบล 



 หนา   ๒๑๑ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๖๙๒ พันจาอากาศเอก  เศรษฐบุตร 

  หมอนไหม 

 ๖๖๙๓ พันจาอากาศเอก  เศรษฐรัตน 

  สิริประมงค 

 ๖๖๙๔ พันจาอากาศเอก  เศรษฐวัฒน 

  ลัดดาไสว 

 ๖๖๙๕ พันจาอากาศเอก  เศรษฐศิริ  ชื่นชม 

 ๖๖๙๖ พันจาอากาศเอก  เศวตชัย  ศรีวุฒิวงศ 

 ๖๖๙๗ พันจาอากาศเอก  เศวตศิลป 

  ศรีวุฒิวงศ 

 ๖๖๙๘ พันจาอากาศเอก  ไศล 

  น้ําหอมจันทร 

 ๖๖๙๙ พันจาอากาศเอก  สกนธ  วงษพยอม 

 ๖๗๐๐ พันจาอากาศเอก  สกล 

  จิระธนเมธี 

 ๖๗๐๑ พันจาอากาศเอก  สกล  โฉมยงค 

 ๖๗๐๒ พันจาอากาศเอก  สกล 

  ประศาสนธรรม 

 ๖๗๐๓ พันจาอากาศเอก  สกล  ฟองแกว 

 ๖๗๐๔ พันจาอากาศเอก  สกล  มีบุญ 

 ๖๗๐๕ พันจาอากาศเอก  สกล  วงษสนิท 

 ๖๗๐๖ พันจาอากาศเอก  สกล 

  สมบูรณสารกิจ 

 ๖๗๐๗ พันจาอากาศเอก  สกอตแลนด 

  แสนนาใต 

 ๖๗๐๘ พันจาอากาศเอก  สกุล  ทัพธมาตร 

 ๖๗๐๙ พันจาอากาศเอก  สกุล 

  ประเสริฐสังข 

 ๖๗๑๐ พันจาอากาศเอก  สกุล  ออนนอม 

 ๖๗๑๑ พันจาอากาศเอก  สงกรานต  ก่ิวคํา 

 ๖๗๑๒ พันจาอากาศเอก  สงกรานต  ขาวดี 

 ๖๗๑๓ พันจาอากาศเอก  สงกรานต 

  ปญญาสาร 

 ๖๗๑๔ พันจาอากาศเอก  สงกรานต 

  วงคกําไร 

 ๖๗๑๕ พันจาอากาศเอก  สงกรานต  ศรีภักดี 

 ๖๗๑๖ พันจาอากาศเอก  สงกรานต 

  สมบัติแกว 

 ๖๗๑๗ พันจาอากาศเอก  สงกรานต  สอบกิ่ง 

 ๖๗๑๘ พันจาอากาศเอก  สงกรานต 

  อินทะโชติ 

 ๖๗๑๙ พันจาอากาศเอก  สงค  อินตะวิน 

 ๖๗๒๐ พันจาอากาศเอก  สงคราม  สัมฤทธิ์ 

 ๖๗๒๑ พันจาอากาศเอก  สงครามชัย 

  พิมพจันทร 

 ๖๗๒๒ พันจาอากาศเอก  สงเคราะห 

  นุสายรัมย 

 ๖๗๒๓ พันจาอากาศเอก  สงเคราะห 

  วิทยานุกรณ 

 ๖๗๒๔ พันจาอากาศเอก  สงบ  คําเพราะ 

 ๖๗๒๕ พันจาอากาศเอก  สงบ  บุญทับถม 

 ๖๗๒๖ พันจาอากาศเอก  สงบ  เวียงคํา 



 หนา   ๒๑๒ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๗๒๗ พันจาอากาศเอก  สงวน  กลั่นเกิด 

 ๖๗๒๘ พันจาอากาศเอก  สงวน  ล้ิมแดงสกุล 

 ๖๗๒๙ พันจาอากาศเอก  สงวน  ศรีบู 

 ๖๗๓๐ พันจาอากาศเอก  สงวน  หินกลา 

 ๖๗๓๑ พันจาอากาศเอก  สงวนศักด์ิ 

  ปนิทานัง 

 ๖๗๓๒ พันจาอากาศเอก  สงวนศักด์ิ  ประหา 

 ๖๗๓๓ พันจาอากาศเอก  สงวนศักด์ิ 

  พุกภิญโญ 

 ๖๗๓๔ พันจาอากาศเอก  สงวนศักด์ิ 

  รุทธิฤทธิ์ 

 ๖๗๓๕ พันจาอากาศเอก  สงเสริม  ฉิมเย็น 

 ๖๗๓๖ พันจาอากาศเอก  สงัด  ชางวงศ 

 ๖๗๓๗ พันจาอากาศเอก  สงัด  ตุมนิลการ 

 ๖๗๓๘ พันจาอากาศเอก  สงัด  ภูสี 

 ๖๗๓๙ พันจาอากาศเอก  สงา  อวบสันเทียะ 

 ๖๗๔๐ พันจาอากาศเอก  สญชัย  มีคํา 

 ๖๗๔๑ พันจาอากาศเอก  สดุดี  สุขสถิตย 

 ๖๗๔๒ พันจาอากาศเอก  สถากูล 

  คุณสนอง 

 ๖๗๔๓ พันจาอากาศเอก  สถาบดินทร 

  สุดแสวง 

 ๖๗๔๔ พันจาอากาศเอก  สถาพร  กลีบเมฆ 

 ๖๗๔๕ พันจาอากาศเอก  สถาพร 

  เขมะประสิทธิ์ 

 ๖๗๔๖ พันจาอากาศเอก  สถาพร  คงวารี 

 ๖๗๔๗ พันจาอากาศเอก  สถาพร 

  จันทรกระจาง 

 ๖๗๔๘ พันจาอากาศเอก  สถาพร 

  จันทะโคตร 

 ๖๗๔๙ พันจาอากาศเอก  สถาพร  จีรังกุล 

 ๖๗๕๐ พันจาอากาศเอก  สถาพร  นิลรัตน 

 ๖๗๕๑ พันจาอากาศเอก  สถาพร  โนนนอย 

 ๖๗๕๒ พันจาอากาศเอก  สถาพร  บุญชู 

 ๖๗๕๓ พันจาอากาศเอก  สถาพร  เปร้ียวนิ่ม 

 ๖๗๕๔ พันจาอากาศเอก  สถาพร  พัฒนทอง 

 ๖๗๕๕ พันจาอากาศเอก  สถาพร  เพชรดํา 

 ๖๗๕๖ พันจาอากาศเอก  สถาพร  มหาบุณย 

 ๖๗๕๗ พันจาอากาศเอก  สถาพร  เรืองคํา 

 ๖๗๕๘ พันจาอากาศเอก  สถาพร  เรืองทอง 

 ๖๗๕๙ พันจาอากาศเอก  สถาพร 

  ศงสนันทน 

 ๖๗๖๐ พันจาอากาศเอก  สถาพร  สุดี 

 ๖๗๖๑ พันจาอากาศเอก  สถาพร  หร่ังบุรี 

 ๖๗๖๒ พันจาอากาศเอก  สถิต  แกแงว 

 ๖๗๖๓ พันจาอากาศเอก  สถิตย  กายะเสนา 

 ๖๗๖๔ พันจาอากาศเอก  สถิตย  เกษร 

 ๖๗๖๕ พันจาอากาศเอก  สถิตย  คาระวะ 

 ๖๗๖๖ พันจาอากาศเอก  สถิตย  ตะศิริ 

 ๖๗๖๗ พันจาอากาศเอก  สถิตย  ระนองไทย 

 ๖๗๖๘ พันจาอากาศเอก  สถิตย  สัตยสม 

 ๖๗๖๙ พันจาอากาศเอก  สถิตย  เสนาชิว 



 หนา   ๒๑๓ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๗๗๐ พันจาอากาศเอก  สถิตย  แสงสินธุ 

 ๖๗๗๑ พันจาอากาศเอก  สถิตย  ออนชะอ่ํา 

 ๖๗๗๒ พันจาอากาศเอก  สนธยา  ชูเชิด 

 ๖๗๗๓ พันจาอากาศเอก  สนธยา  เชื้อเมือง 

 ๖๗๗๔ พันจาอากาศเอก  สนธยา  ถึกสกุล 

 ๖๗๗๕ พันจาอากาศเอก  สนธยา  บัวรอด 

 ๖๗๗๖ พันจาอากาศเอก  สนธยา  บุบผาดา 

 ๖๗๗๗ พันจาอากาศเอก  สนธยา 

  ประสงคเงิน 

 ๖๗๗๘ พันจาอากาศเอก  สนธยา 

  พันธประสิทธิ์ 

 ๖๗๗๙ พันจาอากาศเอก  สนธยา  มวงศรีกรุง 

 ๖๗๘๐ พันจาอากาศเอก  สนธยา 

  วงศพุมทอง 

 ๖๗๘๑ พันจาอากาศเอก  สนธยา  สงวนทรง 

 ๖๗๘๒ พันจาอากาศเอก  สนธยา  สิลาเวียง 

 ๖๗๘๓ พันจาอากาศเอก  สนธยา  สืบสกุล 

 ๖๗๘๔ พันจาอากาศเอก  สนธยา  เหลาพิเดช 

 ๖๗๘๕ พันจาอากาศเอก  สนธยา  อัดแสง 

 ๖๗๘๖ พันจาอากาศเอก  สนธยา  อุตตโมบล 

 ๖๗๘๗ พันจาอากาศเอก  สนธิ  กฐินฉิมพลี 

 ๖๗๘๘ พันจาอากาศเอก  สนธิ์  สมสีสัย 

 ๖๗๘๙ พันจาอากาศเอก  สนธิชัย  เกิดสุข 

 ๖๗๙๐ พันจาอากาศเอก  สนธิชัย 

  ตนทัพไทย 

 ๖๗๙๑ พันจาอากาศเอก  สนธิวัต  อินทรเลิศ 

 ๖๗๙๒ พันจาอากาศเอก  สนอง  จันทรหอม 

 ๖๗๙๓ พันจาอากาศเอก  สนอง  บุตรนาแพง 

 ๖๗๙๔ พันจาอากาศเอก  สนอง  ปนสลัก 

 ๖๗๙๕ พันจาอากาศเอก  สนอง 

  พิทักษสุวรรณ 

 ๖๗๙๖ พันจาอากาศเอก  สนอง  มากเจริญ 

 ๖๗๙๗ พันจาอากาศเอก  สนอง  อินทรธนู 

 ๖๗๙๘ พันจาอากาศเอก  สนัด  วาจาทะศิลป 

 ๖๗๙๙ พันจาอากาศเอก  สนั่น  แกนเรือง 

 ๖๘๐๐ พันจาอากาศเอก  สนั่น  ชมบุญ 

 ๖๘๐๑ พันจาอากาศเอก  สนั่น  ชาติทหาร 

 ๖๘๐๒ พันจาอากาศเอก  สนั่น  ดีเขวา 

 ๖๘๐๓ พันจาอากาศเอก  สนั่น  โพธิ์สุข 

 ๖๘๐๔ พันจาอากาศเอก  สนั่น  ไพศาลธรรม 

 ๖๘๐๕ พันจาอากาศเอก  สนั่น  รักเรือง 

 ๖๘๐๖ พันจาอากาศเอก  สนั่น 

  วัชรเดนพิพัฒน 

 ๖๘๐๗ พันจาอากาศเอก  สนั่น  โสภัณฑ 

 ๖๘๐๘ พันจาอากาศเอก  สนาม  ทองสูงเนิน 

 ๖๘๐๙ พันจาอากาศเอก  สนาม  สุวาท 

 ๖๘๑๐ พันจาอากาศเอก  สนามจันทร 

  โพธิ์รัศมี 

 ๖๘๑๑ พันจาอากาศเอก  สนามรักษ  นุชสุข 

 ๖๘๑๒ พันจาอากาศเอก  สนิท  เข็มมา 

 ๖๘๑๓ พันจาอากาศเอก  สนิท  จิตรดอน 

 ๖๘๑๔ พันจาอากาศเอก  สนิท  ธรรมสิทธิ์ 



 หนา   ๒๑๔ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๘๑๕ พันจาอากาศเอก  สนิท  มนูญญา 

 ๖๘๑๖ พันจาอากาศเอก  สนิทพันธ  มีสุข 

 ๖๘๑๗ พันจาอากาศเอก  สบโชค  อยูดี 

 ๖๘๑๘ พันจาอากาศเอก  สบาย  หองแซง 

 ๖๘๑๙ พันจาอากาศเอก  สม  อุมา 

 ๖๘๒๐ พันจาอากาศเอก  สมกาศ 

  วงษอยูนอย 

 ๖๘๒๑ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ  กุมุท 

 ๖๘๒๒ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ 

  เกตุเผือก 

 ๖๘๒๓ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ 

  ขันธราม 

 ๖๘๒๔ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ  แขนอก 

 ๖๘๒๕ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ 

  เคียงจัตุรัส 

 ๖๘๒๖ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ 

  จํานงคผล 

 ๖๘๒๗ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ  จูเกตุ 

 ๖๘๒๘ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ  ชะมอย 

 ๖๘๒๙ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ  ไชยกิจ 

 ๖๘๓๐ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ  ดลชื่น 

 ๖๘๓๑ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ  เติมแกว 

 ๖๘๓๒ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ 

  เถื่อนขุนทอง 

 ๖๘๓๓ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ 

  เนตรทิพย 

 ๖๘๓๔ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ  บัวแกว 

 ๖๘๓๕ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ  บาลี 

 ๖๘๓๖ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ 

  ปลื้มไสยาสน 

 ๖๘๓๗ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ  ผิวผอง 

 ๖๘๓๘ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ  พุมรัตน 

 ๖๘๓๙ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ 

  ภักดีณรงค 

 ๖๘๔๐ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ  ภูศรี 

 ๖๘๔๑ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ 

  มณีวรรณ 

 ๖๘๔๒ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ 

  มวงประเสริฐ 

 ๖๘๔๓ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ  ล้ิมวิลัย 

 ๖๘๔๔ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ  วรรลา 

 ๖๘๔๕ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ  ศรีขจร 

 ๖๘๔๖ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ 

  ศรีพันธ 

 ๖๘๔๗ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ 

  ศรีพุมไข 

 ๖๘๔๘ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ  ศรีศักด์ิ 

 ๖๘๔๙ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ  ศิริเพ็ง 

 ๖๘๕๐ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ 

  สุนทรวิทย 

 ๖๘๕๑ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ 

  สุวรรณกูฏ 



 หนา   ๒๑๕ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๘๕๒ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ 

  หอมจันทร 

 ๖๘๕๓ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ 

  อาศัยบุญ 

 ๖๘๕๔ พันจาอากาศเอก  สมควร 

  จันทรศรีทอง 

 ๖๘๕๕ พันจาอากาศเอก  สมควร 

  จันทวิสูตร 

 ๖๘๕๖ พันจาอากาศเอก  สมควร  โฉมวงษ 

 ๖๘๕๗ พันจาอากาศเอก  สมควร  เนียมปาน 

 ๖๘๕๘ พันจาอากาศเอก  สมควร 

  บาดขุนทด 

 ๖๘๕๙ พันจาอากาศเอก  สมควร 

  ปนสมสกุล 

 ๖๘๖๐ พันจาอากาศเอก  สมควร  ปตะเสน 

 ๖๘๖๑ พันจาอากาศเอก  สมควร  ภูผา 

 ๖๘๖๒ พันจาอากาศเอก  สมควร  มั่นคง 

 ๖๘๖๓ พันจาอากาศเอก  สมควร  มีสุขขี 

 ๖๘๖๔ พันจาอากาศเอก  สมควร 

  สุขประเสริฐ 

 ๖๘๖๕ พันจาอากาศเอก  สมควร 

  แสงสุวรรณ 

 ๖๘๖๖ พันจาอากาศเอก  สมควร  หงษทอง 

 ๖๘๖๗ พันจาอากาศเอก  สมควร  อิ่มตระกูล 

 ๖๘๖๘ พันจาอากาศเอก  สมควร 

  อุมบางตลาด 

 ๖๘๖๙ พันจาอากาศเอก  สมคิด  กรุดทอง 

 ๖๘๗๐ พันจาอากาศเอก  สมคิด  กลิ่นเกษร 

 ๖๘๗๑ พันจาอากาศเอก  สมคิด  แกวสิน 

 ๖๘๗๒ พันจาอากาศเอก  สมคิด 

  คลายสมจิตร 

 ๖๘๗๓ พันจาอากาศเอก  สมคิด  จันทรเต็ม 

 ๖๘๗๔ พันจาอากาศเอก  สมคิด  จันทรี 

 ๖๘๗๕ พันจาอากาศเอก  สมคิด  ฉํ่าคลอย 

 ๖๘๗๖ พันจาอากาศเอก  สมคิด 

  ดอนไพรนุช 

 ๖๘๗๗ พันจาอากาศเอก  สมคิด  เตงสมุทร 

 ๖๘๗๘ พันจาอากาศเอก  สมคิด  บัวบาน 

 ๖๘๗๙ พันจาอากาศเอก  สมคิด  บัวออน 

 ๖๘๘๐ พันจาอากาศเอก  สมคิด  บํารุงเจียม 

 ๖๘๘๑ พันจาอากาศเอก  สมคิด  ปนนอก 

 ๖๘๘๒ พันจาอากาศเอก  สมคิด  ปานศิริ 

 ๖๘๘๓ พันจาอากาศเอก  สมคิด  ปนศิริ 

 ๖๘๘๔ พันจาอากาศเอก  สมคิด 

  มัณฑนานุชาติ 

 ๖๘๘๕ พันจาอากาศเอก  สมคิด  มีชํานาญ 

 ๖๘๘๖ พันจาอากาศเอก  สมคิด  รวยสูงเนิน 

 ๖๘๘๗ พันจาอากาศเอก  สมคิด  สนิทนอก 

 ๖๘๘๘ พันจาอากาศเอก  สมคิด  โสภา 

 ๖๘๘๙ พันจาอากาศเอก  สมจักร  ศรีสุภา 

 ๖๘๙๐ พันจาอากาศเอก  สมจิต  นกงาม 

 ๖๘๙๑ พันจาอากาศเอก  สมจิต  เพ็ชรอินทร 



 หนา   ๒๑๖ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๘๙๒ พันจาอากาศเอก  สมจิต  โพธิ์อาศัย 

 ๖๘๙๓ พันจาอากาศเอก  สมจิตต  มณี 

 ๖๘๙๔ พันจาอากาศเอก  สมจิตต 

  ยอดดวงจรัส 

 ๖๘๙๕ พันจาอากาศเอก  สมจิตต  สุมมาตย 

 ๖๘๙๖ พันจาอากาศเอก  สมจิตร  ใครครวญ 

 ๖๘๙๗ พันจาอากาศเอก  สมจิตร  แจมแจง 

 ๖๘๙๘ พันจาอากาศเอก  สมจิตร  ชวนเกษม 

 ๖๘๙๙ พันจาอากาศเอก  สมจิตร 

  ทองเตาอินทร 

 ๖๙๐๐ พันจาอากาศเอก  สมจินต  สมบุญ 

 ๖๙๐๑ พันจาอากาศเอก  สมเจตต  กิจเดช 

 ๖๙๐๒ พันจาอากาศเอก  สมเจตต 

  เวฬุวนารักษ 

 ๖๙๐๓ พันจาอากาศเอก  สมเจตน  คุมจ่ัน 

 ๖๙๐๔ พันจาอากาศเอก  สมเจตน 

  เมฆบริสุทธิ์ 

 ๖๙๐๕ พันจาอากาศเอก  สมเจตน  รักแกว 

 ๖๙๐๖ พันจาอากาศเอก  สมเจตน 

  วิสาหะชน 

 ๖๙๐๗ พันจาอากาศเอก  สมเจตน  สมนวม 

 ๖๙๐๘ พันจาอากาศเอก  สมเจตน  สลุงอยู 

 ๖๙๐๙ พันจาอากาศเอก  สมเจตน  แสงทอง 

 ๖๙๑๐ พันจาอากาศเอก  สมเจตน 

  แสงสงาพงษ 

 ๖๙๑๑ พันจาอากาศเอก  สมเจตน  อยูแพ 

 ๖๙๑๒ พันจาอากาศเอก  สมเจริญ 

  แสดงฤทธิ์ 

 ๖๙๑๓ พันจาอากาศเอก  สมเจียด  รุจิโมระ 

 ๖๙๑๔ พันจาอากาศเอก  สมใจ  จ๋ิวชูเวียง 

 ๖๙๑๕ พันจาอากาศเอก  สมใจ  ทองสุก 

 ๖๙๑๖ พันจาอากาศเอก  สมใจ  เทพพิมล 

 ๖๙๑๗ พันจาอากาศเอก  สมใจ  เปรมปรีด์ิ 

 ๖๙๑๘ พันจาอากาศเอก  สมใจ  มั่งมี 

 ๖๙๑๙ พันจาอากาศเอก  สมใจ  ยินดีรมย 

 ๖๙๒๐ พันจาอากาศเอก  สมใจ  สุกรินทร 

 ๖๙๒๑ พันจาอากาศเอก  สมใจ  สุขหอม 

 ๖๙๒๒ พันจาอากาศเอก  สมใจ  เสือจร 

 ๖๙๒๓ พันจาอากาศเอก  สมชัย 

  ขาวประดิษฐ 

 ๖๙๒๔ พันจาอากาศเอก  สมชัย  เข้ียวงา 

 ๖๙๒๕ พันจาอากาศเอก  สมชัย  คงแกว 

 ๖๙๒๖ พันจาอากาศเอก  สมชัย  จันทะสอน 

 ๖๙๒๗ พันจาอากาศเอก  สมชัย  ชิตเชื้อ 

 ๖๙๒๘ พันจาอากาศเอก  สมชัย  ทรัพยถาวร 

 ๖๙๒๙ พันจาอากาศเอก  สมชัย  เที่ยงทัศน 

 ๖๙๓๐ พันจาอากาศเอก  สมชัย  ฝกบัว 

 ๖๙๓๑ พันจาอากาศเอก  สมชัย  วงศสุด 

 ๖๙๓๒ พันจาอากาศเอก  สมชัย 

  สิมะประเสริฐ 

 ๖๙๓๓ พันจาอากาศเอก  สมชัย 

  แสงบุญเรือง 



 หนา   ๒๑๗ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๙๓๔ พันจาอากาศเอก  สมชัย  อนชาลี 

 ๖๙๓๕ พันจาอากาศเอก  สมชาญ 

  นุชเพนียด 

 ๖๙๓๖ พันจาอากาศเอก  สมชาติ 

  กรองสะอาด 

 ๖๙๓๗ พันจาอากาศเอก  สมชาติ 

  โกมุทรัตน 

 ๖๙๓๘ พันจาอากาศเอก  สมชาติ  คลายแกว 

 ๖๙๓๙ พันจาอากาศเอก  สมชาติ  ไชยเขตต 

 ๖๙๔๐ พันจาอากาศเอก  สมชาติ  ทะเลทอง 

 ๖๙๔๑ พันจาอากาศเอก  สมชาติ  บัวภา 

 ๖๙๔๒ พันจาอากาศเอก  สมชาติ 

  ประทุมชาติ 

 ๖๙๔๓ พันจาอากาศเอก  สมชาติ 

  โพธิ์เชียงราก 

 ๖๙๔๔ พันจาอากาศเอก  สมชาติ 

  มณีรัตนนาวิน 

 ๖๙๔๕ พันจาอากาศเอก  สมชาติ 

  สุวรรณอุไร 

 ๖๙๔๖ พันจาอากาศเอก  สมชาย  กายเย็น 

 ๖๙๔๗ พันจาอากาศเอก  สมชาย  กิจวิชัย 

 ๖๙๔๘ พันจาอากาศเอก  สมชาย 

  กุลละวณิชย 

 ๖๙๔๙ พันจาอากาศเอก  สมชาย  เกษชฎา 

 ๖๙๕๐ พันจาอากาศเอก  สมชาย  เข็มเพ็ชร 

 ๖๙๕๑ พันจาอากาศเอก  สมชาย  คงจันทร 

 ๖๙๕๒ พันจาอากาศเอก  สมชาย  คําบรรเทิง 

 ๖๙๕๓ พันจาอากาศเอก  สมชาย  เครือนาค 

 ๖๙๕๔ พันจาอากาศเอก  สมชาย 

  จันทราภิรมย 

 ๖๙๕๕ พันจาอากาศเอก  สมชาย  เจริญชาติ 

 ๖๙๕๖ พันจาอากาศเอก  สมชาย 

  เจียงกองโค 

 ๖๙๕๗ พันจาอากาศเอก  สมชาย  แจงคํา 

 ๖๙๕๘ พันจาอากาศเอก  สมชาย  แจงนคร 

 ๖๙๕๙ พันจาอากาศเอก  สมชาย  ใจงาม 

 ๖๙๖๐ พันจาอากาศเอก  สมชาย  ใจเมือง 

 ๖๙๖๑ พันจาอากาศเอก  สมชาย  ชมนาค 

 ๖๙๖๒ พันจาอากาศเอก  สมชาย  ชมภูพันธ 

 ๖๙๖๓ พันจาอากาศเอก  สมชาย 

  ชาญเมืองปก 

 ๖๙๖๔ พันจาอากาศเอก  สมชาย  ชาติดี 

 ๖๙๖๕ พันจาอากาศเอก  สมชาย  ชูชวย 

 ๖๙๖๖ พันจาอากาศเอก  สมชาย  เชาวนะ 

 ๖๙๖๗ พันจาอากาศเอก  สมชาย 

  ซีกงูเหลือม 

 ๖๙๖๘ พันจาอากาศเอก  สมชาย  ซีจันทรา 

 ๖๙๖๙ พันจาอากาศเอก  สมชาย 

  ญาณโอสถ 

 ๖๙๗๐ พันจาอากาศเอก  สมชาย  ญาติเจริญ 

 ๖๙๗๑ พันจาอากาศเอก  สมชาย 

  ดวงเพ็งรักษ 



 หนา   ๒๑๘ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๙๗๒ พันจาอากาศเอก  สมชาย  ดอกเกี๋ยง 

 ๖๙๗๓ พันจาอากาศเอก  สมชาย  ดิษฐาพร 

 ๖๙๗๔ พันจาอากาศเอก  สมชาย  ตรีเนตร 

 ๖๙๗๕ พันจาอากาศเอก  สมชาย  ติลเชษฐ 

 ๖๙๗๖ พันจาอากาศเอก  สมชาย  โตหลง 

 ๖๙๗๗ พันจาอากาศเอก  สมชาย  ทองลอย 

 ๖๙๗๘ พันจาอากาศเอก  สมชาย  ทองอินทร 

 ๖๙๗๙ พันจาอากาศเอก  สมชาย  เทศวงษ 

 ๖๙๘๐ พันจาอากาศเอก  สมชาย  เที่ยงทัศน 

 ๖๙๘๑ พันจาอากาศเอก  สมชาย  แทนศิลา 

 ๖๙๘๒ พันจาอากาศเอก  สมชาย  นกสกุล 

 ๖๙๘๓ พันจาอากาศเอก  สมชาย  นามเกษม 

 ๖๙๘๔ พันจาอากาศเอก  สมชาย  นิ่มสําฤทธิ์ 

 ๖๙๘๕ พันจาอากาศเอก  สมชาย 

  นุชประสพ 

 ๖๙๘๖ พันจาอากาศเอก  สมชาย  บรรณากิจ 

 ๖๙๘๗ พันจาอากาศเอก  สมชาย  บัวบุศย 

 ๖๙๘๘ พันจาอากาศเอก  สมชาย  บัวแสง 

 ๖๙๘๙ พันจาอากาศเอก  สมชาย  บุญอินทร 

 ๖๙๙๐ พันจาอากาศเอก  สมชาย  ประชากูล 

 ๖๙๙๑ พันจาอากาศเอก  สมชาย  ปราบนอก 

 ๖๙๙๒ พันจาอากาศเอก  สมชาย 

  ปานเชียงราก 

 ๖๙๙๓ พันจาอากาศเอก  สมชาย  พรงาม 

 ๖๙๙๔ พันจาอากาศเอก  สมชาย  พวงหลาย 

 ๖๙๙๕ พันจาอากาศเอก  สมชาย  พันธบุตร 

 ๖๙๙๖ พันจาอากาศเอก  สมชาย 

  พิมพาภรณ 

 ๖๙๙๗ พันจาอากาศเอก  สมชาย  พุมมาลัย 

 ๖๙๙๘ พันจาอากาศเอก  สมชาย 

  เพ็ชรอําไพ 

 ๖๙๙๙ พันจาอากาศเอก  สมชาย  โพธิ์นิมิตร 

 ๗๐๐๐ พันจาอากาศเอก  สมชาย  มาลาศรี 

 ๗๐๐๑ พันจาอากาศเอก  สมชาย  มีระลึก 

 ๗๐๐๒ พันจาอากาศเอก  สมชาย  มีสมโรจน 

 ๗๐๐๓ พันจาอากาศเอก  สมชาย  ย้ิวภู 

 ๗๐๐๔ พันจาอากาศเอก  สมชาย  ยืนชีวี 

 ๗๐๐๕ พันจาอากาศเอก  สมชาย 

  แยมสุวรรณ 

 ๗๐๐๖ พันจาอากาศเอก  สมชาย  รุกขชาติ 

 ๗๐๐๗ พันจาอากาศเอก  สมชาย  รุงแจง 

 ๗๐๐๘ พันจาอากาศเอก  สมชาย  เรียบรอย 

 ๗๐๐๙ พันจาอากาศเอก  สมชาย  ฤทธิ์ดี 

 ๗๐๑๐ พันจาอากาศเอก  สมชาย  ลากุล 

 ๗๐๑๑ พันจาอากาศเอก  สมชาย 

  วงศคเชนทร 

 ๗๐๑๒ พันจาอากาศเอก  สมชาย  วงษชาญ 

 ๗๐๑๓ พันจาอากาศเอก  สมชาย  วัฒยา 

 ๗๐๑๔ พันจาอากาศเอก  สมชาย 

  วานิชยพงษ 

 ๗๐๑๕ พันจาอากาศเอก  สมชาย  ศรีแจมใส 

 ๗๐๑๖ พันจาอากาศเอก  สมชาย  สดงาม 



 หนา   ๒๑๙ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๐๑๗ พันจาอากาศเอก  สมชาย  สมบูรณดี 

 ๗๐๑๘ พันจาอากาศเอก  สมชาย  สมปรีดา 

 ๗๐๑๙ พันจาอากาศเอก  สมชาย 

  สรรพยานนท 

 ๗๐๒๐ พันจาอากาศเอก  สมชาย  สรอยสลับ 

 ๗๐๒๑ พันจาอากาศเอก  สมชาย 

  สอนกระตาย 

 ๗๐๒๒ พันจาอากาศเอก  สมชาย 

  สันหนองเมือง 

 ๗๐๒๓ พันจาอากาศเอก  สมชาย  สัพพัญู 

 ๗๐๒๔ พันจาอากาศเอก  สมชาย 

  สาระประเสริฐกุล 

 ๗๐๒๕ พันจาอากาศเอก  สมชาย 

  สิงหตากอง 

 ๗๐๒๖ พันจาอากาศเอก  สมชาย 

  สิงหแหลม 

 ๗๐๒๗ พันจาอากาศเอก  สมชาย  สินชาติ 

 ๗๐๒๘ พันจาอากาศเอก  สมชาย  สินอนันต 

 ๗๐๒๙ พันจาอากาศเอก  สมชาย  สีเสม 

 ๗๐๓๐ พันจาอากาศเอก  สมชาย 

  สุคนธวัฒน 

 ๗๐๓๑ พันจาอากาศเอก  สมชาย  สุดปญญา 

 ๗๐๓๒ พันจาอากาศเอก  สมชาย  แสงโพลง 

 ๗๐๓๓ พันจาอากาศเอก  สมชาย  แสงภักดี 

 ๗๐๓๔ พันจาอากาศเอก  สมชาย 

  แสงวงศทอง 

 ๗๐๓๕ พันจาอากาศเอก  สมชาย  แสงสวาง 

 ๗๐๓๖ พันจาอากาศเอก  สมชาย 

  แสงสินไชย 

 ๗๐๓๗ พันจาอากาศเอก  สมชาย  หลาเพ็ง 

 ๗๐๓๘ พันจาอากาศเอก  สมชาย  หาญแจ 

 ๗๐๓๙ พันจาอากาศเอก  สมชาย  เหมือนจีน 

 ๗๐๔๐ พันจาอากาศเอก  สมชาย 

  เหลือธนานนท 

 ๗๐๔๑ พันจาอากาศเอก  สมชาย  อภิชาติ 

 ๗๐๔๒ พันจาอากาศเอก  สมชาย  อัศจรรย 

 ๗๐๔๓ พันจาอากาศเอก  สมชาย  อินทรผึ้ง 

 ๗๐๔๔ พันจาอากาศเอก  สมชาย  อินทรเล็ก 

 ๗๐๔๕ พันจาอากาศเอก  สมชาย 

  อินทรหอม 

 ๗๐๔๖ พันจาอากาศเอก  สมชาย  อิศรนาเวศ 

 ๗๐๔๗ พันจาอากาศเอก  สมชาย  เอี่ยมเฉย 

 ๗๐๔๘ พันจาอากาศเอก  สมชิด  ชูสกุล 

 ๗๐๔๙ พันจาอากาศเอก  สมชิต  สานสูงเนิน 

 ๗๐๕๐ พันจาอากาศเอก  สมโชค  บุญครอง 

 ๗๐๕๑ พันจาอากาศเอก  สมไชย  บรรจงจัด 

 ๗๐๕๒ พันจาอากาศเอก  สมเดช 

  ศรีอาภรณ 

 ๗๐๕๓ พันจาอากาศเอก  สมเดช  อาจละออ 

 ๗๐๕๔ พันจาอากาศเอก  สมทพ  ปรางศร 

 ๗๐๕๕ พันจาอากาศเอก  สมทพ  โลหงาม 

 ๗๐๕๖ พันจาอากาศเอก  สมทรง  ผิวขาว 



 หนา   ๒๒๐ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๐๕๗ พันจาอากาศเอก  สมทรง 

  วรรณพฤกษ 

 ๗๐๕๘ พันจาอากาศเอก  สมทรง  สอนญาติ 

 ๗๐๕๙ พันจาอากาศเอก  สมทรง  สุขโฉม 

 ๗๐๖๐ พันจาอากาศเอก  สมทรัพย 

  มาละวัลย 

 ๗๐๖๑ พันจาอากาศเอก  สมธพ  ธนานนท 

 ๗๐๖๒ พันจาอากาศเอก  สมนาม 

  อวมประสิทธิ์ 

 ๗๐๖๓ พันจาอากาศเอก  สมนึก  กองสี 

 ๗๐๖๔ พันจาอากาศเอก  สมนึก  กุลสูตร 

 ๗๐๖๕ พันจาอากาศเอก  สมนึก  ขยันเขตต 

 ๗๐๖๖ พันจาอากาศเอก  สมนึก  ขันออน 

 ๗๐๖๗ พันจาอากาศเอก  สมนึก  จันทร 

 ๗๐๖๘ พันจาอากาศเอก  สมนึก  จาไธสง 

 ๗๐๖๙ พันจาอากาศเอก  สมนึก  จีนสอาด 

 ๗๐๗๐ พันจาอากาศเอก  สมนึก  ชุมชูจันทร 

 ๗๐๗๑ พันจาอากาศเอก  สมนึก 

  ดํารงโภคภัณฑ 

 ๗๐๗๒ พันจาอากาศเอก  สมนึก  โตรอด 

 ๗๐๗๓ พันจาอากาศเอก  สมนึก  ทวมมัย 

 ๗๐๗๔ พันจาอากาศเอก  สมนึก  ทาคง 

 ๗๐๗๕ พันจาอากาศเอก  สมนึก  เทียมถอย 

 ๗๐๗๖ พันจาอากาศเอก  สมนึก  นามกร 

 ๗๐๗๗ พันจาอากาศเอก  สมนึก  นุชนนท 

 ๗๐๗๘ พันจาอากาศเอก  สมนึก  ประดับศรี 

 ๗๐๗๙ พันจาอากาศเอก  สมนึก  ปถวี 

 ๗๐๘๐ พันจาอากาศเอก  สมนึก  ผลชมภู 

 ๗๐๘๑ พันจาอากาศเอก  สมนึก  ผาสุข 

 ๗๐๘๒ พันจาอากาศเอก  สมนึก  พรหมมิ 

 ๗๐๘๓ พันจาอากาศเอก  สมนึก  พันธุรังษี 

 ๗๐๘๔ พันจาอากาศเอก  สมนึก  พิมพา 

 ๗๐๘๕ พันจาอากาศเอก  สมนึก  พูลสวัสด์ิ 

 ๗๐๘๖ พันจาอากาศเอก  สมนึก  ไพรี 

 ๗๐๘๗ พันจาอากาศเอก  สมนึก  มาลีรักษ 

 ๗๐๘๘ พันจาอากาศเอก  สมนึก  ยศสูงเนิน 

 ๗๐๘๙ พันจาอากาศเอก  สมนึก  รอดชาวนา 

 ๗๐๙๐ พันจาอากาศเอก  สมนึก  รัตนะ 

 ๗๐๙๑ พันจาอากาศเอก  สมนึก 

  วงษประเทศ 

 ๗๐๙๒ พันจาอากาศเอก  สมนึก 

  วิหารธรรมเม 

 ๗๐๙๓ พันจาอากาศเอก  สมนึก  สุขสมคุณ 

 ๗๐๙๔ พันจาอากาศเอก  สมนึก  สุขอ่ํา 

 ๗๐๙๕ พันจาอากาศเอก  สมนึก  เสือโรจน 

 ๗๐๙๖ พันจาอากาศเอก  สมนึก 

  อยุทธศิริกุล 

 ๗๐๙๗ พันจาอากาศเอก  สมนึก  อยูคุม 

 ๗๐๙๘ พันจาอากาศเอก  สมนึก  อยูสุข 

 ๗๐๙๙ พันจาอากาศเอก  สมบัตร  ดิษราทร 

 ๗๑๐๐ พันจาอากาศเอก  สมบัติ  กุลพล 

 ๗๑๐๑ พันจาอากาศเอก  สมบัติ  คงทัพ 



 หนา   ๒๒๑ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๑๐๒ พันจาอากาศเอก  สมบัติ  โคแกว 

 ๗๑๐๓ พันจาอากาศเอก  สมบัติ  งามขํา 

 ๗๑๐๔ พันจาอากาศเอก  สมบัติ  จุลมัญลิก 

 ๗๑๐๕ พันจาอากาศเอก  สมบัติ  ฉิมไพบูลย 

 ๗๑๐๖ พันจาอากาศเอก  สมบัติ  เฉลยทรง 

 ๗๑๐๗ พันจาอากาศเอก  สมบัติ  ธุวานนท 

 ๗๑๐๘ พันจาอากาศเอก  สมบัติ 

  นาคสมบูรณ 

 ๗๑๐๙ พันจาอากาศเอก  สมบัติ  บอผล 

 ๗๑๑๐ พันจาอากาศเอก  สมบัติ  บุญพิภักด์ิ 

 ๗๑๑๑ พันจาอากาศเอก  สมบัติ  บุญสง 

 ๗๑๑๒ พันจาอากาศเอก  สมบัติ  ประธาน 

 ๗๑๑๓ พันจาอากาศเอก  สมบัติ  ภาคํา 

 ๗๑๑๔ พันจาอากาศเอก  สมบัติ  ยาจันทรา 

 ๗๑๑๕ พันจาอากาศเอก  สมบัติ  ย้ิมอยู 

 ๗๑๑๖ พันจาอากาศเอก  สมบัติ 

  รอดประเสริฐ 

 ๗๑๑๗ พันจาอากาศเอก  สมบัติ  เรืองรัตน 

 ๗๑๑๘ พันจาอากาศเอก  สมบัติ  ลาภใหญ 

 ๗๑๑๙ พันจาอากาศเอก  สมบัติ  ศะศินิล 

 ๗๑๒๐ พันจาอากาศเอก  สมบัติ  สารนาถ 

 ๗๑๒๑ พันจาอากาศเอก  สมบัติ 

  หาญสุขสันติ 

 ๗๑๒๒ พันจาอากาศเอก  สมบุญ  ตุนเจริญ 

 ๗๑๒๓ พันจาอากาศเอก  สมบุญ 

  สามงามไฝ 

 ๗๑๒๔ พันจาอากาศเอก  สมบุญ 

  ออนละมาย 

 ๗๑๒๕ พันจาอากาศเอก  สมบูรณ  กัญจนศุข 

 ๗๑๒๖ พันจาอากาศเอก  สมบูรณ  แกวดวง 

 ๗๑๒๗ พันจาอากาศเอก  สมบูรณ  ไกลกลิ่น 

 ๗๑๒๘ พันจาอากาศเอก  สมบูรณ  เคหะ 

 ๗๑๒๙ พันจาอากาศเอก  สมบูรณ  จอนอย 

 ๗๑๓๐ พันจาอากาศเอก  สมบูรณ  ใจสุข 

 ๗๑๓๑ พันจาอากาศเอก  สมบูรณ  เชิงทวี 

 ๗๑๓๒ พันจาอากาศเอก  สมบูรณ  ดาวสุข 

 ๗๑๓๓ พันจาอากาศเอก  สมบูรณ 

  ภัทรธัญญา 

 ๗๑๓๔ พันจาอากาศเอก  สมบูรณ  ภูทอง 

 ๗๑๓๕ พันจาอากาศเอก  สมบูรณ 

  แยมสําราญ 

 ๗๑๓๖ พันจาอากาศเอก  สมบูรณ  ล้ิมเจริญ 

 ๗๑๓๗ พันจาอากาศเอก  สมบูรณ  ไวยศิลา 

 ๗๑๓๘ พันจาอากาศเอก  สมบูรณ  สัมฤทธิ์ 

 ๗๑๓๙ พันจาอากาศเอก  สมบูรณ  เสมาขันธ 

 ๗๑๔๐ พันจาอากาศเอก  สมบูรณ  โหวงษ 

 ๗๑๔๑ พันจาอากาศเอก  สมบูรณ 

  อุบลนอย 

 ๗๑๔๒ พันจาอากาศเอก  สมประสงค 

  เชิดชูวรรณ 

 ๗๑๔๓ พันจาอากาศเอก  สมประสงค 

  บานศาลเจา 



 หนา   ๒๒๒ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๑๔๔ พันจาอากาศเอก  สมปราชญ 

  บุตตะนุ 

 ๗๑๔๕ พันจาอากาศเอก  สมปราชญ 

  เพ็ญลองตอง 

 ๗๑๔๖ พันจาอากาศเอก  สมปรารถนา 

  เปร้ียวนิ่ม 

 ๗๑๔๗ พันจาอากาศเอก  สมปอง  จันทรงาม 

 ๗๑๔๘ พันจาอากาศเอก  สมปอง  จามา 

 ๗๑๔๙ พันจาอากาศเอก  สมปอง 

  แจมจันทร 

 ๗๑๕๐ พันจาอากาศเอก  สมปอง 

  ดวงเพ็งรักษ 

 ๗๑๕๑ พันจาอากาศเอก  สมปอง  แดงนอย 

 ๗๑๕๒ พันจาอากาศเอก  สมปอง  พรมวงษ 

 ๗๑๕๓ พันจาอากาศเอก  สมปอง  พูลสวัสด์ิ 

 ๗๑๕๔ พันจาอากาศเอก  สมปอง  สีสังข 

 ๗๑๕๕ พันจาอากาศเอก  สมปอง  สุขสุเมฆ 

 ๗๑๕๖ พันจาอากาศเอก  สมปอง 

  เหลืองสมบูรณ 

 ๗๑๕๗ พันจาอากาศเอก  สมพงค  เกาลิ้ม 

 ๗๑๕๘ พันจาอากาศเอก  สมพงศ  มีแกว 

 ๗๑๕๙ พันจาอากาศเอก  สมพงศ 

  หวานสนิท 

 ๗๑๖๐ พันจาอากาศเอก  สมพงษ  กิมฮง 

 ๗๑๖๑ พันจาอากาศเอก  สมพงษ  แกวคํา 

 ๗๑๖๒ พันจาอากาศเอก  สมพงษ  แข็งขัน 

 ๗๑๖๓ พันจาอากาศเอก  สมพงษ  คํามวง 

 ๗๑๖๔ พันจาอากาศเอก  สมพงษ 

  จันทะสาร 

 ๗๑๖๕ พันจาอากาศเอก  สมพงษ 

  เจริญศัสตรารักษ 

 ๗๑๖๖ พันจาอากาศเอก  สมพงษ 

  ใจบุญนอก 

 ๗๑๖๗ พันจาอากาศเอก  สมพงษ  เชื้ออวน 

 ๗๑๖๘ พันจาอากาศเอก  สมพงษ  ซ่ือตรง 

 ๗๑๖๙ พันจาอากาศเอก  สมพงษ  นิลคูหา 

 ๗๑๗๐ พันจาอากาศเอก  สมพงษ  ปทุมมาศ 

 ๗๑๗๑ พันจาอากาศเอก  สมพงษ 

  ปญญาวงค 

 ๗๑๗๒ พันจาอากาศเอก  สมพงษ  ปทมยาภา 

 ๗๑๗๓ พันจาอากาศเอก  สมพงษ  ปานแกว 

 ๗๑๗๔ พันจาอากาศเอก  สมพงษ  ผลเวช 

 ๗๑๗๕ พันจาอากาศเอก  สมพงษ 

  ผสมทรัพย 

 ๗๑๗๖ พันจาอากาศเอก  สมพงษ  ผึ่งสูงเนิน 

 ๗๑๗๗ พันจาอากาศเอก  สมพงษ 

  พันธุไพโรจน 

 ๗๑๗๘ พันจาอากาศเอก  สมพงษ  โพธิ์นอย 

 ๗๑๗๙ พันจาอากาศเอก  สมพงษ  ภูใหผล 

 ๗๑๘๐ พันจาอากาศเอก  สมพงษ 

  มวงประเสริฐ 

 ๗๑๘๑ พันจาอากาศเอก  สมพงษ  มูลเมือง 



 หนา   ๒๒๓ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๑๘๒ พันจาอากาศเอก  สมพงษ  แยมขยาย 

 ๗๑๘๓ พันจาอากาศเอก  สมพงษ  รากแกน 

 ๗๑๘๔ พันจาอากาศเอก  สมพงษ 

  ลักขณานุรักษ 

 ๗๑๘๕ พันจาอากาศเอก  สมพงษ 

  วงษประยูร 

 ๗๑๘๖ พันจาอากาศเอก  สมพงษ  วัฒนชีพ 

 ๗๑๘๗ พันจาอากาศเอก  สมพงษ 

  ศรีลูกวัฒน 

 ๗๑๘๘ พันจาอากาศเอก  สมพงษ  สมศักด์ิ 

 ๗๑๘๙ พันจาอากาศเอก  สมพงษ  สวยกลาง 

 ๗๑๙๐ พันจาอากาศเอก  สมพงษ  สะใบบาง 

 ๗๑๙๑ พันจาอากาศเอก  สมพงษ  สิงหเดช 

 ๗๑๙๒ พันจาอากาศเอก  สมพงษ 

  สุขสมบูรณ 

 ๗๑๙๓ พันจาอากาศเอก  สมพงษ 

  สุวรรณนอย 

 ๗๑๙๔ พันจาอากาศเอก  สมพงษ  สูงใหญ 

 ๗๑๙๕ พันจาอากาศเอก  สมพงษ  อมแยม 

 ๗๑๙๖ พันจาอากาศเอก  สมพงษ 

  อินทรขาว 

 ๗๑๙๗ พันจาอากาศเอก  สมพงษ 

  เอี่ยมโคกสูง 

 ๗๑๙๘ พันจาอากาศเอก  สมพร  กันโต 

 ๗๑๙๙ พันจาอากาศเอก  สมพร  เกตุพอคา 

 ๗๒๐๐ พันจาอากาศเอก  สมพร  เกยนอก 

 ๗๒๐๑ พันจาอากาศเอก  สมพร  คําวะรัตน 

 ๗๒๐๒ พันจาอากาศเอก  สมพร  คุมทุกข 

 ๗๒๐๓ พันจาอากาศเอก  สมพร  คุมเมือง 

 ๗๒๐๔ พันจาอากาศเอก  สมพร  ชูศรี 

 ๗๒๐๕ พันจาอากาศเอก  สมพร  เชาวนะ 

 ๗๒๐๖ พันจาอากาศเอก  สมพร  ดีดอกไม 

 ๗๒๐๗ พันจาอากาศเอก  สมพร  บัวทอง 

 ๗๒๐๘ พันจาอากาศเอก  สมพร  บํารุงกิจ 

 ๗๒๐๙ พันจาอากาศเอก  สมพร  เบ็ญจวรรณ 

 ๗๒๑๐ พันจาอากาศเอก  สมพร  โปรงปรีชา 

 ๗๒๑๑ พันจาอากาศเอก  สมพร  พรรณดี 

 ๗๒๑๒ พันจาอากาศเอก  สมพร 

  พลอยพิมล 

 ๗๒๑๓ พันจาอากาศเอก  สมพร  โพธิ์งาม 

 ๗๒๑๔ พันจาอากาศเอก  สมพร  โพธิ์โต 

 ๗๒๑๕ พันจาอากาศเอก  สมพร  เรียงเครือ 

 ๗๒๑๖ พันจาอากาศเอก  สมพร  ลมสูงเนิน 

 ๗๒๑๗ พันจาอากาศเอก  สมพร 

  วรรณสมพร 

 ๗๒๑๘ พันจาอากาศเอก  สมพร  สวางศรี 

 ๗๒๑๙ พันจาอากาศเอก  สมพร  สอาดปรุ 

 ๗๒๒๐ พันจาอากาศเอก  สมพร 

  แสงบุญเรือง 

 ๗๒๒๑ พันจาอากาศเอก  สมพร  โหงาม 

 ๗๒๒๒ พันจาอากาศเอก  สมพล  ชั้นโรจน 

 ๗๒๒๓ พันจาอากาศเอก  สมพล  ดวงงามย่ิง 



 หนา   ๒๒๔ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๒๒๔ พันจาอากาศเอก  สมพล 

  โตนาคนอย 

 ๗๒๒๕ พันจาอากาศเอก  สมพล  พรดนุพล 

 ๗๒๒๖ พันจาอากาศเอก  สมพล  พลเมืองศรี 

 ๗๒๒๗ พันจาอากาศเอก  สมพล  รนที 

 ๗๒๒๘ พันจาอากาศเอก  สมพล  วีระสิทธิ์ 

 ๗๒๒๙ พันจาอากาศเอก  สมพล  สุขเกษม 

 ๗๒๓๐ พันจาอากาศเอก  สมพักตร  แดงโชติ 

 ๗๒๓๑ พันจาอากาศเอก  สมพาน  บรรดิษฐ 

 ๗๒๓๒ พันจาอากาศเอก  สมพิศ  มากรุง 

 ๗๒๓๓ พันจาอากาศเอก  สมเพ็ชร 

  บัวประดิษฐ 

 ๗๒๓๔ พันจาอากาศเอก  สมเพ็ชร  สาธุจรัญ 

 ๗๒๓๕ พันจาอากาศเอก  สมภพ  กิตติยายาม 

 ๗๒๓๖ พันจาอากาศเอก  สมภพ  แกนสงสัย 

 ๗๒๓๗ พันจาอากาศเอก  สมภพ  จงอาสา 

 ๗๒๓๘ พันจาอากาศเอก  สมภพ  จันทรวงศ 

 ๗๒๓๙ พันจาอากาศเอก  สมภพ  ดีอารมย 

 ๗๒๔๐ พันจาอากาศเอก  สมภพ  แตงไทย 

 ๗๒๔๑ พันจาอากาศเอก  สมภพ  บัวอยู 

 ๗๒๔๒ พันจาอากาศเอก  สมภพ  บุญร้ิว 

 ๗๒๔๓ พันจาอากาศเอก  สมภพ  ปานขาว 

 ๗๒๔๔ พันจาอากาศเอก  สมภพ  ปุษปาคม 

 ๗๒๔๕ พันจาอากาศเอก  สมภพ  ฝอยฝน 

 ๗๒๔๖ พันจาอากาศเอก  สมภพ  พหลยุทธ 

 ๗๒๔๗ พันจาอากาศเอก  สมภพ  เพริดพร้ิง 

 ๗๒๔๘ พันจาอากาศเอก  สมภพ 

  รักษาสีมันต 

 ๗๒๔๙ พันจาอากาศเอก  สมภพ  รับสมบัติ 

 ๗๒๕๐ พันจาอากาศเอก  สมภพ  หงษสงา 

 ๗๒๕๑ พันจาอากาศเอก  สมภพ  อนุศักด์ิ 

 ๗๒๕๒ พันจาอากาศเอก  สมภพ 

  อปายคุปต 

 ๗๒๕๓ พันจาอากาศเอก  สมภักด์ิ  วันหนุน 

 ๗๒๕๔ พันจาอากาศเอก  สมภูมิ  มาศรัตน 

 ๗๒๕๕ พันจาอากาศเอก  สมโภช  คงกัลป 

 ๗๒๕๖ พันจาอากาศเอก  สมโภช 

  มะไฟหวาน 

 ๗๒๕๗ พันจาอากาศเอก  สมโภชน 

  คงประยูร 

 ๗๒๕๘ พันจาอากาศเอก  สมโภชน 

  เชากระโทก 

 ๗๒๕๙ พันจาอากาศเอก  สมโภชน 

  ตรวจครบุรี 

 ๗๒๖๐ พันจาอากาศเอก  สมโภชน 

  บุญประเทือง 

 ๗๒๖๑ พันจาอากาศเอก  สมโภชน 

  เพ็งเพชร 

 ๗๒๖๒ พันจาอากาศเอก  สมโภชน  ไมทุกข 

 ๗๒๖๓ พันจาอากาศเอก  สมโภชน  ลมลอย 

 ๗๒๖๔ พันจาอากาศเอก  สมโภชน 

  ศศิโรจน 



 หนา   ๒๒๕ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๒๖๕ พันจาอากาศเอก  สมโภชน 

  ศุภกรรม 

 ๗๒๖๖ พันจาอากาศเอก  สมโภชน 

  สุขศรีขาว 

 ๗๒๖๗ พันจาอากาศเอก  สมโภชน 

  เสวตราคม 

 ๗๒๖๘ พันจาอากาศเอก  สมโภชน 

  แสงทอง 

 ๗๒๖๙ พันจาอากาศเอก  สมโภชร 

  กระเปาทอง 

 ๗๒๗๐ พันจาอากาศเอก  สมมาต  ทองคํา 

 ๗๒๗๑ พันจาอากาศเอก  สมมาตร 

  เจริญพงศอารักษ 

 ๗๒๗๒ พันจาอากาศเอก  สมมาตร 

  ออนนิ่ม 

 ๗๒๗๓ พันจาอากาศเอก  สมมาตร  อุนธานี 

 ๗๒๗๔ พันจาอากาศเอก  สมมารถ 

  บุญสงศรี 

 ๗๒๗๕ พันจาอากาศเอก  สมมาศ  บัวพึ่ง 

 ๗๒๗๖ พันจาอากาศเอก  สมมาศ  ภูไพบูลย 

 ๗๒๗๗ พันจาอากาศเอก  สมมิตร  ฤทธิ์ชู 

 ๗๒๗๘ พันจาอากาศเอก  สมยงค 

  พันธุพาณิชย 

 ๗๒๗๙ พันจาอากาศเอก  สมยงค 

  ศรีทาพักตร 

 ๗๒๘๐ พันจาอากาศเอก  สมยศ  กันพนภัย 

 ๗๒๘๑ พันจาอากาศเอก  สมยศ 

  กาญจนมนตรี 

 ๗๒๘๒ พันจาอากาศเอก  สมยศ  เกิดกิจ 

 ๗๒๘๓ พันจาอากาศเอก  สมยศ  เขมะสิงคิ 

 ๗๒๘๔ พันจาอากาศเอก  สมยศ  คําพิรุฬ 

 ๗๒๘๕ พันจาอากาศเอก  สมยศ  จันทรหนู 

 ๗๒๘๖ พันจาอากาศเอก  สมยศ 

  จุลประเสริฐ 

 ๗๒๘๗ พันจาอากาศเอก  สมยศ  เจริญทรัพย 

 ๗๒๘๘ พันจาอากาศเอก  สมยศ  ดีเสมอ 

 ๗๒๘๙ พันจาอากาศเอก  สมยศ  ทัตราคม 

 ๗๒๙๐ พันจาอากาศเอก  สมยศ  นาราษฎร 

 ๗๒๙๑ พันจาอากาศเอก  สมยศ  บางหลวง 

 ๗๒๙๒ พันจาอากาศเอก  สมยศ  บุญโยธา 

 ๗๒๙๓ พันจาอากาศเอก  สมยศ  ปลอดเอี่ยม 

 ๗๒๙๔ พันจาอากาศเอก  สมยศ  ปทมโรจน 

 ๗๒๙๕ พันจาอากาศเอก  สมยศ  มานพ 

 ๗๒๙๖ พันจาอากาศเอก  สมยศ  ยาคํา 

 ๗๒๙๗ พันจาอากาศเอก  สมยศ  ยินดีทรัพย 

 ๗๒๙๘ พันจาอากาศเอก  สมยศ  รอดยอย 

 ๗๒๙๙ พันจาอากาศเอก  สมยศ  รักษาการ 

 ๗๓๐๐ พันจาอากาศเอก  สมยศ  วิทยา 

 ๗๓๐๑ พันจาอากาศเอก  สมยศ  สาริกา 

 ๗๓๐๒ พันจาอากาศเอก  สมยศ  เส็งเต 

 ๗๓๐๓ พันจาอากาศเอก  สมยศ  อุทัยวรรณ 

 ๗๓๐๔ พันจาอากาศเอก  สมร  บุญอนันต 



 หนา   ๒๒๖ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๓๐๕ พันจาอากาศเอก  สมรรถชัย  ไทยทัต 

 ๗๓๐๖ พันจาอากาศเอก  สมรัก  ถํ้ากลาง 

 ๗๓๐๗ พันจาอากาศเอก  สมรัก  ทองละมูล 

 ๗๓๐๘ พันจาอากาศเอก  สมรัก  ทับทอง 

 ๗๓๐๙ พันจาอากาศเอก  สมรัก  โพธิ์แกว 

 ๗๓๑๐ พันจาอากาศเอก  สมฤกษ 

  เรืองหิรัญวนิช 

 ๗๓๑๑ พันจาอากาศเอก  สมฤกษ  สุขโสภี 

 ๗๓๑๒ พันจาอากาศเอก  สมฤทธิ์ 

  เพียรสุขมณี 

 ๗๓๑๓ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ 

  กระตายจันทร 

 ๗๓๑๔ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  กองรัมย 

 ๗๓๑๕ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  กันสาตร 

 ๗๓๑๖ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ 

  กาญจนสภา 

 ๗๓๑๗ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ 

  กําลังเจริญ 

 ๗๓๑๘ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  เกษม 

 ๗๓๑๙ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  แกวโกมล 

 ๗๓๒๐ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  แกวรัตน 

 ๗๓๒๑ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  คงสมลาภ 

 ๗๓๒๒ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  คนึงหมาย 

 ๗๓๒๓ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  คําผึ่ง 

 ๗๓๒๔ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ 

  เคียวสูงเนิน 

 ๗๓๒๕ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  โคระทัต 

 ๗๓๒๖ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ 

  จันทรสิงห 

 ๗๓๒๗ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  จ่ันทรัพย 

 ๗๓๒๘ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ 

  จําปาเฟอง 

 ๗๓๒๙ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ 

  จิตประสงค 

 ๗๓๓๐ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  เจริญนาวี 

 ๗๓๓๑ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  แจมสวาง 

 ๗๓๓๒ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  ฉุยกลิ่น 

 ๗๓๓๓ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  ชัยศิริ 

 ๗๓๓๔ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ 

  ชางเย็นฉํ่า 

 ๗๓๓๕ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  ชุริวัน 

 ๗๓๓๖ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ 

  ดอนแกวภู 

 ๗๓๓๗ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  ดาวสุข 

 ๗๓๓๘ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  ตงเจริญ 

 ๗๓๓๙ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  เติมลาภ 

 ๗๓๔๐ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  แตงศรี 

 ๗๓๔๑ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ 

  ใตกระโทก 

 ๗๓๔๒ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  เถินมงคล 

 ๗๓๔๓ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ 

  ทัศนประภากร 



 หนา   ๒๒๗ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๓๔๔ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ 

  เที่ยงธนศักด์ิ 

 ๗๓๔๕ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ 

  เทียนกัณฑเทศน 

 ๗๓๔๖ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  เทียนทอง 

 ๗๓๔๗ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  เทียนทอง 

 ๗๓๔๘ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  นกฉลาด 

 ๗๓๔๙ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  นนทอ 

 ๗๓๕๐ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ 

  นันทวิรัตน 

 ๗๓๕๑ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  นาคนิล 

 ๗๓๕๒ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  นาชวง 

 ๗๓๕๓ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  บุญมี 

 ๗๓๕๔ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  บุตรรัตน 

 ๗๓๕๕ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ 

  ประสาทกูล 

 ๗๓๕๖ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ 

  ผลปราชญ 

 ๗๓๕๗ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  พวงเพ็ชร 

 ๗๓๕๘ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  พหลยุทธ 

 ๗๓๕๙ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ 

  พันธุเขียน 

 ๗๓๖๐ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  พิพิธกุล 

 ๗๓๖๑ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  พิมพนอย 

 ๗๓๖๒ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  พิรักษา 

 ๗๓๖๓ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  พึ่งผัน 

 ๗๓๖๔ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ 

  เพียรประเสริฐ 

 ๗๓๖๕ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  มหาวสุ 

 ๗๓๖๖ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  มีศิริ 

 ๗๓๖๗ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ 

  เมฆหมอก 

 ๗๓๖๘ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  ไมจันทร 

 ๗๓๖๙ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  ยงยุทธ 

 ๗๓๗๐ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  ยะกบ 

 ๗๓๗๑ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  ย้ิมสาย 

 ๗๓๗๒ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  รัตนะ 

 ๗๓๗๓ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  รัมณีย 

 ๗๓๗๔ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  เรียงเครือ 

 ๗๓๗๕ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  วัดสวาง 

 ๗๓๗๖ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  วิไลกิจ 

 ๗๓๗๗ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  ศรีทอง 

 ๗๓๗๘ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  ศิริเทศ 

 ๗๓๗๙ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ 

  ศิวะยุทธกิจ 

 ๗๓๘๐ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  สกุลลัย 

 ๗๓๘๑ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  สมนาม 

 ๗๓๘๒ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  สาระพงษ 

 ๗๓๘๓ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  สิงหคูณ 

 ๗๓๘๔ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  สิงหดี 

 ๗๓๘๕ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  สิทธิวงศ 

 ๗๓๘๖ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  สิทธิวัง 



 หนา   ๒๒๘ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๓๘๗ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  สีสุขภู 

 ๗๓๘๘ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ 

  สุขกระชาติ 

 ๗๓๘๙ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  สุขเกตุ 

 ๗๓๙๐ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  สุขจินดา 

 ๗๓๙๑ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ 

  สุขประสิทธิ์ 

 ๗๓๙๒ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ 

  สุวรรณบุตร 

 ๗๓๙๓ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  แสงโชติ 

 ๗๓๙๔ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ 

  แสนญาติสมุทร 

 ๗๓๙๕ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ 

  หมอกออน 

 ๗๓๙๖ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  หมื่นเดช 

 ๗๓๙๗ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  อนทอง 

 ๗๓๙๘ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  อมฤทธิ์ 

 ๗๓๙๙ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  อรัญนาค 

 ๗๔๐๐ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  อารีรบ 

 ๗๔๐๑ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  อิทจันทร 

 ๗๔๐๒ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ 

  เอ็นดูราษฎร 

 ๗๔๐๓ พันจาอากาศเอก  สมศักด์ิ  เอื้อนจิตร 

 ๗๔๐๔ พันจาอากาศเอก  สมเศียน  แพรเมือง 

 ๗๔๐๕ พันจาอากาศเอก  สมสรรค 

  วงศสุคนธนิตย 

 ๗๔๐๖ พันจาอากาศเอก  สมสวน  สุขทัศน 

 ๗๔๐๗ พันจาอากาศเอก  สมสัน 

  อุปะสัมปะกิจ 

 ๗๔๐๘ พันจาอากาศเอก  สมสิน 

  สาลีโคตร 

 ๗๔๐๙ พันจาอากาศเอก  สมหมาย 

  กุญชรจันทร 

 ๗๔๑๐ พันจาอากาศเอก  สมหมาย 

  แกวเคลือบ 

 ๗๔๑๑ พันจาอากาศเอก  สมหมาย  ขอดทอง 

 ๗๔๑๒ พันจาอากาศเอก  สมหมาย  คงชวย 

 ๗๔๑๓ พันจาอากาศเอก  สมหมาย 

  ดวงเพ็งรักษ 

 ๗๔๑๔ พันจาอากาศเอก  สมหมาย  บุญโพธิ์ 

 ๗๔๑๕ พันจาอากาศเอก  สมหมาย 

  บุดดาเจริญ 

 ๗๔๑๖ พันจาอากาศเอก  สมหมาย  ประวงศ 

 ๗๔๑๗ พันจาอากาศเอก  สมหมาย 

  ปญญาแหลม 

 ๗๔๑๘ พันจาอากาศเอก  สมหมาย 

  ผิวพิมพดี 

 ๗๔๑๙ พันจาอากาศเอก  สมหมาย 

  พัดเย็นชื่น 

 ๗๔๒๐ พันจาอากาศเอก  สมหมาย  พิทักษ 

 ๗๔๒๑ พันจาอากาศเอก  สมหมาย 

  พิมประเสริฐ 



 หนา   ๒๒๙ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๔๒๒ พันจาอากาศเอก  สมหมาย  มานพ 

 ๗๔๒๓ พันจาอากาศเอก  สมหมาย 

  รวมทรัพย 

 ๗๔๒๔ พันจาอากาศเอก  สมหมาย  ลอมวงศ 

 ๗๔๒๕ พันจาอากาศเอก  สมหมาย 

  วรรณารุณ 

 ๗๔๒๖ พันจาอากาศเอก  สมหมาย  สุขสุเมฆ 

 ๗๔๒๗ พันจาอากาศเอก  สมหมาย 

  สุวรรณฤทธิ์ 

 ๗๔๒๘ พันจาอากาศเอก  สมหมาย  แสงวิลัย 

 ๗๔๒๙ พันจาอากาศเอก  สมหมาย  หาบหาม 

 ๗๔๓๐ พันจาอากาศเอก  สมหมาย 

  อสุนี  ณ  อยุธยา 

 ๗๔๓๑ พันจาอากาศเอก  สมหวัง  พลชนะ 

 ๗๔๓๒ พันจาอากาศเอก  สมหวัง  สาสอน 

 ๗๔๓๓ พันจาอากาศเอก  สมหวัง  หาดทราย 

 ๗๔๓๔ พันจาอากาศเอก  สมองค  บัววิเชียร 

 ๗๔๓๕ พันจาอากาศเอก  สมัคร  เนียมจันทร 

 ๗๔๓๖ พันจาอากาศเอก  สมัย  จันแกว 

 ๗๔๓๗ พันจาอากาศเอก  สมัย  ไตรศิริ 

 ๗๔๓๘ พันจาอากาศเอก  สมัย  นาคศรี 

 ๗๔๓๙ พันจาอากาศเอก  สมัย  เนียมพลับ 

 ๗๔๔๐ พันจาอากาศเอก  สมัย  ประพันธศรี 

 ๗๔๔๑ พันจาอากาศเอก  สมัย  ผลาหาญ 

 ๗๔๔๒ พันจาอากาศเอก  สมัย  พระจันทร 

 ๗๔๔๓ พันจาอากาศเอก  สมัย  มะโนลัย 

 ๗๔๔๔ พันจาอากาศเอก  สมัย  ศรีทองคํา 

 ๗๔๔๕ พันจาอากาศเอก  สมัย  เสารเงิน 

 ๗๔๔๖ พันจาอากาศเอก  สมัย  อํานวยผล 

 ๗๔๔๗ พันจาอากาศเอก  สมาน  กองจันทร 

 ๗๔๔๘ พันจาอากาศเอก  สมาน  แกลวกลา 

 ๗๔๔๙ พันจาอากาศเอก  สมาน 

  แกวประเสริฐ 

 ๗๔๕๐ พันจาอากาศเอก  สมาน  คึมภูเขียว 

 ๗๔๕๑ พันจาอากาศเอก  สมาน  จันทเพ็ชร 

 ๗๔๕๒ พันจาอากาศเอก  สมาน  จันทรทอง 

 ๗๔๕๓ พันจาอากาศเอก  สมาน  เจียกใจ 

 ๗๔๕๔ พันจาอากาศเอก  สมาน  เชิญอุน 

 ๗๔๕๕ พันจาอากาศเอก  สมาน 

  เทียนกัณฑเทศน 

 ๗๔๕๖ พันจาอากาศเอก  สมาน  นาคนิศร 

 ๗๔๕๗ พันจาอากาศเอก  สมาน  บงสันเทียะ 

 ๗๔๕๘ พันจาอากาศเอก  สมาน  บุญคํา 

 ๗๔๕๙ พันจาอากาศเอก  สมาน  ปญญาวงค 

 ๗๔๖๐ พันจาอากาศเอก  สมาน 

  แพงสมบูรณ 

 ๗๔๖๑ พันจาอากาศเอก  สมาน  มาเฉย 

 ๗๔๖๒ พันจาอากาศเอก  สมาน  ย่ีภู 

 ๗๔๖๓ พันจาอากาศเอก  สมาน  วงษเขียว 

 ๗๔๖๔ พันจาอากาศเอก  สมาน 

  สอนสมบูรณ 

 ๗๔๖๕ พันจาอากาศเอก  สมาน  เหมือดตะคุ 



 หนา   ๒๓๐ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๔๖๖ พันจาอากาศเอก  สมาน 

  ออนสมจิตร 

 ๗๔๖๗ พันจาอากาศเอก  สมานมิตร  ทองนํา 

 ๗๔๖๘ พันจาอากาศเอก  สมิง  สาระดิษฐ 

 ๗๔๖๙ พันจาอากาศเอก  สมิทธ  แรงทน 

 ๗๔๗๐ พันจาอากาศเอก  สยาม  ชวนสําราญ 

 ๗๔๗๑ พันจาอากาศเอก  สยาม  บริสุทธิ์ 

 ๗๔๗๒ พันจาอากาศเอก  สยาม  รักทรง 

 ๗๔๗๓ พันจาอากาศเอก  สยาม  ศรีสุวรรณ 

 ๗๔๗๔ พันจาอากาศเอก  สยาม  สีสมยา 

 ๗๔๗๕ พันจาอากาศเอก  สยาม  แสงมา 

 ๗๔๗๖ พันจาอากาศเอก  สยาม 

  โสธรรมมงคล 

 ๗๔๗๗ พันจาอากาศเอก  สยาม 

  หาญไชยชนะ 

 ๗๔๗๘ พันจาอากาศเอก  สยาม  อินทรผึ้ง 

 ๗๔๗๙ พันจาอากาศเอก  สยาม 

  อินทราฉัตรจามร 

 ๗๔๘๐ พันจาอากาศเอก  สยามรัฐ  บุญเจียม 

 ๗๔๘๑ พันจาอากาศเอก  สรณชน  พงษเกษร 

 ๗๔๘๒ พันจาอากาศเอก  สรณรินทร 

  แกนจันทึก 

 ๗๔๘๓ พันจาอากาศเอก  สรณัตย  ฟุงเฟอง 

 ๗๔๘๔ พันจาอากาศเอก  สรพงษ  รานไพร 

 ๗๔๘๕ พันจาอากาศเอก  สรพงษ 

  สรอยพลอย 

 ๗๔๘๖ พันจาอากาศเอก  สรพงษ  อุปละ 

 ๗๔๘๗ พันจาอากาศเอก  สรพล 

  เหลาศรีรัตนา 

 ๗๔๘๘ พันจาอากาศเอก  สรยุทธ  วงษวาน 

 ๗๔๘๙ พันจาอากาศเอก  สรยุทธ  สินสวัสด์ิ 

 ๗๔๙๐ พันจาอากาศเอก  สรรชัย  ชมภูชา 

 ๗๔๙๑ พันจาอากาศเอก  สรรชัย  บริสุทธิ์ 

 ๗๔๙๒ พันจาอากาศเอก  สรรชัย  สงวนชาติ 

 ๗๔๙๓ พันจาอากาศเอก  สรรญเสริญ 

  ทรัพยสอาด 

 ๗๔๙๔ พันจาอากาศเอก  สรรพสิทธิ์ 

  ทวมสาร 

 ๗๔๙๕ พันจาอากาศเอก  สรรเพ็ชญ 

  มาลากุล  ณ  อยุธยา 

 ๗๔๙๖ พันจาอากาศเอก  สรรเสริญ 

  เงินฉลาด 

 ๗๔๙๗ พันจาอากาศเอก  สรรเสริญ 

  เจียมสกุล 

 ๗๔๙๘ พันจาอากาศเอก  สรรเสริญ  พรมนิ่ม 

 ๗๔๙๙ พันจาอากาศเอก  สรรเสริญ 

  หลังสันเทียะ 

 ๗๕๐๐ พันจาอากาศเอก  สรรเสริญ 

  เอี่ยมจาตุ 

 ๗๕๐๑ พันจาอากาศเอก  สรวง  แจงวงศ 

 ๗๕๐๒ พันจาอากาศเอก  สรวง  ภูคง 

 ๗๕๐๓ พันจาอากาศเอก  สรวิชญ  จันทาบ 



 หนา   ๒๓๑ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๕๐๔ พันจาอากาศเอก  สรศักด์ิ  บุญเกิด 

 ๗๕๐๕ พันจาอากาศเอก  สรศักด์ิ  พิมศรี 

 ๗๕๐๖ พันจาอากาศเอก  สรศิษฎ  รักแควน 

 ๗๕๐๗ พันจาอากาศเอก  สรางสรรค 

  กอเกษตรวิศว 

 ๗๕๐๘ พันจาอากาศเอก  สรายุทธ  จันจอม 

 ๗๕๐๙ พันจาอากาศเอก  สรายุทธ 

  บูรณบุณย 

 ๗๕๑๐ พันจาอากาศเอก  สรายุทธ 

  พิมานมาศสุริยา 

 ๗๕๑๑ พันจาอากาศเอก  สรายุทธ 

  สินสุวรรณ 

 ๗๕๑๒ พันจาอากาศเอก  สรายุทธิ์  ทองออน 

 ๗๕๑๓ พันจาอากาศเอก  สรายุธ  ปดภัย 

 ๗๕๑๔ พันจาอากาศเอก  สราวุฒิ 

  เทิมแพงพันธุ 

 ๗๕๑๕ พันจาอากาศเอก  สราวุฒิ  สุมะนังกุล 

 ๗๕๑๖ พันจาอากาศเอก  สราวุฒิ  อึ๊งทอง 

 ๗๕๑๗ พันจาอากาศเอก  สราวุท  บุษบา 

 ๗๕๑๘ พันจาอากาศเอก  สราวุทธ  กอเกิด 

 ๗๕๑๙ พันจาอากาศเอก  สราวุธ  กัณหดิลก 

 ๗๕๒๐ พันจาอากาศเอก  สราวุธ  แกวกูล 

 ๗๕๒๑ พันจาอากาศเอก  สราวุธ  คิดดี 

 ๗๕๒๒ พันจาอากาศเอก  สราวุธ  งามศรี 

 ๗๕๒๓ พันจาอากาศเอก  สราวุธ 

  ชุษณะนาคินทร 

 ๗๕๒๔ พันจาอากาศเอก  สราวุธ  ชูชีพ 

 ๗๕๒๕ พันจาอากาศเอก  สราวุธ 

  บุญประเสริฐ 

 ๗๕๒๖ พันจาอากาศเอก  สราวุธ 

  บุญยอยหยัด 

 ๗๕๒๗ พันจาอากาศเอก  สราวุธ  ปนปรีชา 

 ๗๕๒๘ พันจาอากาศเอก  สราวุธ  มาหนูพันธ 

 ๗๕๒๙ พันจาอากาศเอก  สราวุธ  ยังวิลัย 

 ๗๕๓๐ พันจาอากาศเอก  สราวุธ  รอยเที่ยง 

 ๗๕๓๑ พันจาอากาศเอก  สราวุธ 

  วชิระพิทักษ 

 ๗๕๓๒ พันจาอากาศเอก  สราวุธ  วันผักแวน 

 ๗๕๓๓ พันจาอากาศเอก  สราวุธ  เอี่ยมเขียว 

 ๗๕๓๔ พันจาอากาศเอก  สฤษด์ิ  ตนะพันธ 

 ๗๕๓๕ พันจาอากาศเอก  สฤษด์ิ 

  มหาศิริพันธุ 

 ๗๕๓๖ พันจาอากาศเอก  สละ  ลอมวงศ 

 ๗๕๓๗ พันจาอากาศเอก  สลับ  ภูมิประเสริฐ 

 ๗๕๓๘ พันจาอากาศเอก  สลิษฏ  ขจรบุญ 

 ๗๕๓๙ พันจาอากาศเอก  สวง  จัดเขตรกรรม 

 ๗๕๔๐ พันจาอากาศเอก  สวง  ไชยมงคล 

 ๗๕๔๑ พันจาอากาศเอก  สวง  เปรมัษเฐียร 

 ๗๕๔๒ พันจาอากาศเอก  สวน  ลอยลม 

 ๗๕๔๓ พันจาอากาศเอก  สวน  สุขเมือง 

 ๗๕๔๔ พันจาอากาศเอก  สวรรค 

  อินทรวิเชียร 



 หนา   ๒๓๒ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๕๔๕ พันจาอากาศเอก  สวัสด์ิ  ชิดประสงค 

 ๗๕๔๖ พันจาอากาศเอก  สวัสด์ิ  ตางใจ 

 ๗๕๔๗ พันจาอากาศเอก  สวัสด์ิ  ยังเพ็ง 

 ๗๕๔๘ พันจาอากาศเอก  สวัสด์ิ  เรืองศรี 

 ๗๕๔๙ พันจาอากาศเอก  สวัสด์ิ  วงษเฉลียง 

 ๗๕๕๐ พันจาอากาศเอก  สวัสด์ิ 

  สิงหโตเผือก 

 ๗๕๕๑ พันจาอากาศเอก  สวัสด์ิ  สุขสวัสด์ิ 

 ๗๕๕๒ พันจาอากาศเอก  สวัสด์ิ  อุนสุข 

 ๗๕๕๓ พันจาอากาศเอก  สวัสดิเกียรติ  ดีย่ิง 

 ๗๕๕๔ พันจาอากาศเอก  สวาง  ทองแทแท 

 ๗๕๕๕ พันจาอากาศเอก  สวาง  พุมเพิ่มผล 

 ๗๕๕๖ พันจาอากาศเอก  สวาง 

  เหมะสิขัณทะกะ 

 ๗๕๕๗ พันจาอากาศเอก  สวาสด์ิ  ลาวัลย 

 ๗๕๕๘ พันจาอากาศเอก  สวิช  อยูมา 

 ๗๕๕๙ พันจาอากาศเอก  สหบ  ขวัญแกว 

 ๗๕๖๐ พันจาอากาศเอก  สหพล  ลาวัลย 

 ๗๕๖๑ พันจาอากาศเอก  สหภพ 

  อนุสุเรนทร 

 ๗๕๖๒ พันจาอากาศเอก  สหรัฐ  รัตนะ 

 ๗๕๖๓ พันจาอากาศเอก  สหรัฐ  ศรีสอาด 

 ๗๕๖๔ พันจาอากาศเอก  สหัสไชย  ธิบดี 

 ๗๕๖๕ พันจาอากาศเอก  สหัสพล 

  ชํานาญกุล 

 ๗๕๖๖ พันจาอากาศเอก  สหัสภาค  สหายา 

 ๗๕๖๗ พันจาอากาศเอก  สหัสวัต 

  แสงวรรณกุล 

 ๗๕๖๘ พันจาอากาศเอก  สองศึก 

  คําตะเพ็ชร 

 ๗๕๖๙ พันจาอากาศเอก  สอาด  ซ่ือสัตย 

 ๗๕๗๐ พันจาอากาศเอก  สอาด 

  ฟกประดิษฐสร 

 ๗๕๗๑ พันจาอากาศเอก  สอาด 

  เหลาเขตรการณ 

 ๗๕๗๒ พันจาอากาศเอก  สเอิบ  ศรีสมัย 

 ๗๕๗๓ พันจาอากาศเอก  สังคม  เกิดสินธุ 

 ๗๕๗๔ พันจาอากาศเอก  สังคม  บุพศิริ 

 ๗๕๗๕ พันจาอากาศเอก  สังคม  มะสูงเนิน 

 ๗๕๗๖ พันจาอากาศเอก  สังคม 

  ลานขามปอม 

 ๗๕๗๗ พันจาอากาศเอก  สังคม  ศรีแยม 

 ๗๕๗๘ พันจาอากาศเอก  สังคม  สุขรักษ 

 ๗๕๗๙ พันจาอากาศเอก  สังวรณ 

  อินทรแชมชื่น 

 ๗๕๘๐ พันจาอากาศเอก  สังวาล  เถื่อนวงษ 

 ๗๕๘๑ พันจาอากาศเอก  สังวาลย 

  ไกรอนันต 

 ๗๕๘๒ พันจาอากาศเอก  สังวาลย  ผมหอม 

 ๗๕๘๓ พันจาอากาศเอก  สังวาลย  แสสนธิ์ 

 ๗๕๘๔ พันจาอากาศเอก  สังวาลย  อรัญศรี 

 ๗๕๘๕ พันจาอากาศเอก  สังเวียน  เตจะวัน 



 หนา   ๒๓๓ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๕๘๖ พันจาอากาศเอก  สังเวียน 

  วงษสุวรรณ 

 ๗๕๘๗ พันจาอากาศเอก  สังเวียน 

  ศรีบุญเรือง 

 ๗๕๘๘ พันจาอากาศเอก  สัญชัย  กลิ่นจันทร 

 ๗๕๘๙ พันจาอากาศเอก  สัญชัย  ขุนณรงค 

 ๗๕๙๐ พันจาอากาศเอก  สัญชัย 

  ครสระนอย 

 ๗๕๙๑ พันจาอากาศเอก  สัญชัย  ปญจาคะ 

 ๗๕๙๒ พันจาอากาศเอก  สัญชัย  พินิจวงษ 

 ๗๕๙๓ พันจาอากาศเอก  สัญชัย  เมฆวงศา 

 ๗๕๙๔ พันจาอากาศเอก  สัญชัย 

  เลี่ยมเพ็ชรรัตน 

 ๗๕๙๕ พันจาอากาศเอก  สัญชัย  สิงหพงษ 

 ๗๕๙๖ พันจาอากาศเอก  สัญชาติชาย 

  พรหมผุย 

 ๗๕๙๗ พันจาอากาศเอก  สัญชาย 

  นิธิวัฒนพงษ 

 ๗๕๙๘ พันจาอากาศเอก  สัญชาย  สงวนดี 

 ๗๕๙๙ พันจาอากาศเอก  สัญญา  คีรีวรรณ 

 ๗๖๐๐ พันจาอากาศเอก  สัญญา  ดีปญญา 

 ๗๖๐๑ พันจาอากาศเอก  สัญญา  ตาตอม 

 ๗๖๐๒ พันจาอากาศเอก  สัญญา  พิการัตน 

 ๗๖๐๓ พันจาอากาศเอก  สัญญา 

  พุมประพัฒน 

 ๗๖๐๔ พันจาอากาศเอก  สัญญา  มังคละคีรี 

 ๗๖๐๕ พันจาอากาศเอก  สัญญา  มากปลั่ง 

 ๗๖๐๖ พันจาอากาศเอก  สัญญา  ลาภเปยม 

 ๗๖๐๗ พันจาอากาศเอก  สัญญา 

  วรรณประทุม 

 ๗๖๐๘ พันจาอากาศเอก  สัญญา  วิสาการ 

 ๗๖๐๙ พันจาอากาศเอก  สัญญา  ศุภศร 

 ๗๖๑๐ พันจาอากาศเอก  สัญญา  สมพร 

 ๗๖๑๑ พันจาอากาศเอก  สัญญา  สอาดสุด 

 ๗๖๑๒ พันจาอากาศเอก  สัญลักษณ  ภูวิลัย 

 ๗๖๑๓ พันจาอากาศเอก  สัณฑศักย  อยูนุช 

 ๗๖๑๔ พันจาอากาศเอก  สัณฑัฒ  ชาตินันท 

 ๗๖๑๕ พันจาอากาศเอก  สัตยานันท 

  สุนทรินท 

 ๗๖๑๖ พันจาอากาศเอก  สันชัย 

  สวางเรืองฤทธิ์ 

 ๗๖๑๗ พันจาอากาศเอก  สันติ  ขําเพชร 

 ๗๖๑๘ พันจาอากาศเอก  สันติ  เข็มสุวรรณ 

 ๗๖๑๙ พันจาอากาศเอก  สันติ  จันทรวงษา 

 ๗๖๒๐ พันจาอากาศเอก  สันติ  ซุยกระเด่ือง 

 ๗๖๒๑ พันจาอากาศเอก  สันติ  ดายละออง 

 ๗๖๒๒ พันจาอากาศเอก  สันติ  ต้ังจิตต 

 ๗๖๒๓ พันจาอากาศเอก  สันติ  ตุยแมน 

 ๗๖๒๔ พันจาอากาศเอก  สันติ  นามสี 

 ๗๖๒๕ พันจาอากาศเอก  สันติ  ปาฐกานนท 

 ๗๖๒๖ พันจาอากาศเอก  สันติ  ปานพรม 

 ๗๖๒๗ พันจาอากาศเอก  สันติ  ปูนทอง 



 หนา   ๒๓๔ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๖๒๘ พันจาอากาศเอก  สันติ  ผองเจริญ 

 ๗๖๒๙ พันจาอากาศเอก  สันติ  แฝงชัย 

 ๗๖๓๐ พันจาอากาศเอก  สันติ 

  พรอมชินสมบัติ 

 ๗๖๓๑ พันจาอากาศเอก  สันติ  เพ็งนารีย 

 ๗๖๓๒ พันจาอากาศเอก  สันติ 

  ลาวัณยวิวัฒน 

 ๗๖๓๓ พันจาอากาศเอก  สันติ  วรรณธาดา 

 ๗๖๓๔ พันจาอากาศเอก  สันติ  ศรีทอง 

 ๗๖๓๕ พันจาอากาศเอก  สันติ  ศรีทองเทศ 

 ๗๖๓๖ พันจาอากาศเอก  สันติ  สนธิรอต 

 ๗๖๓๗ พันจาอากาศเอก  สันติ 

  สาหรายเพชร 

 ๗๖๓๘ พันจาอากาศเอก  สันติ  สินธุโคตร 

 ๗๖๓๙ พันจาอากาศเอก  สันติ  สุขทวี 

 ๗๖๔๐ พันจาอากาศเอก  สันติ  สุขบาง 

 ๗๖๔๑ พันจาอากาศเอก  สันติ  อนุพันธ 

 ๗๖๔๒ พันจาอากาศเอก  สันติ  เอี่ยมจาตุ 

 ๗๖๔๓ พันจาอากาศเอก  สันติ  เอี่ยมสงา 

 ๗๖๔๔ พันจาอากาศเอก  สันติกิตต์ิ 

  อักษรทองสุทธิ 

 ๗๖๔๕ พันจาอากาศเอก  สันติชัย 

  ปญญาทอง 

 ๗๖๔๖ พันจาอากาศเอก  สันติพงษ  บรรจง 

 ๗๖๔๗ พันจาอากาศเอก  สันติพงษ 

  วารีพัฒน 

 ๗๖๔๘ พันจาอากาศเอก  สันติพงษ 

  อนันตสวัสด์ิ 

 ๗๖๔๙ พันจาอากาศเอก  สันติภาพ 

  บัวทรัพย 

 ๗๖๕๐ พันจาอากาศเอก  สันติภาพ 

  วงษเหมือน 

 ๗๖๕๑ พันจาอากาศเอก  สันติย  ดีมา 

 ๗๖๕๒ พันจาอากาศเอก  สันติวัตร  มวงมี 

 ๗๖๕๓ พันจาอากาศเอก  สันติสุข  บุสบงษ 

 ๗๖๕๔ พันจาอากาศเอก  สันติสุข  ศรีพรหม 

 ๗๖๕๕ พันจาอากาศเอก  สันถาน 

  เลี่ยมเพ็ชรรัตน 

 ๗๖๕๖ พันจาอากาศเอก  สันทนา  ปานเสียง 

 ๗๖๕๗ พันจาอากาศเอก  สันทัด 

  กลันทกพันธ 

 ๗๖๕๘ พันจาอากาศเอก  สันทัด  รัตนสงา 

 ๗๖๕๙ พันจาอากาศเอก  สันทัศน 

  สุทัศน  ณ  อยุธยา 

 ๗๖๖๐ พันจาอากาศเอก  สันทัศน  หวงศรี 

 ๗๖๖๑ พันจาอากาศเอก  สันธาร  พันธสงา 

 ๗๖๖๒ พันจาอากาศเอก  สันนิษฐาน 

  ครีมสนิท 

 ๗๖๖๓ พันจาอากาศเอก  สัมผัส  อินทรขํา 

 ๗๖๖๔ พันจาอากาศเอก  สัมพันธ 

  เขียวทอง 

 ๗๖๖๕ พันจาอากาศเอก  สัมพันธ  จารุเพ็ง 



 หนา   ๒๓๕ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๖๖๖ พันจาอากาศเอก  สัมพันธ 

  นิลพฤกษ 

 ๗๖๖๗ พันจาอากาศเอก  สัมพันธ  พวงกลิ่น 

 ๗๖๖๘ พันจาอากาศเอก  สัมพันธ 

  พุมทับทิม 

 ๗๖๖๙ พันจาอากาศเอก  สัมพันธ  โพธิ์ศรี 

 ๗๖๗๐ พันจาอากาศเอก  สัมพันธ  ภูประกร 

 ๗๖๗๑ พันจาอากาศเอก  สัมพันธ 

  ระเวงจิตร 

 ๗๖๗๒ พันจาอากาศเอก  สัมพันธ  วัฒนกุล 

 ๗๖๗๓ พันจาอากาศเอก  สัมพันธ 

  วันโพธิ์สพ 

 ๗๖๗๔ พันจาอากาศเอก  สัมพันธ  ศิริชุมชัย 

 ๗๖๗๕ พันจาอากาศเอก  สัมพันธ  สุขเดช 

 ๗๖๗๖ พันจาอากาศเอก  สัมพันธ 

  สุขสนิท 

 ๗๖๗๗ พันจาอากาศเอก  สัมพันธ 

  หมวดโพธิ์กลาง 

 ๗๖๗๘ พันจาอากาศเอก  สัมภัชน  สิทธิโชค 

 ๗๖๗๙ พันจาอากาศเอก  สัมภาษ 

  พูลประเสริฐ 

 ๗๖๘๐ พันจาอากาศเอก  สัมภาษณ 

  ทาหลวง 

 ๗๖๘๑ พันจาอากาศเอก  สัมฤทธิ์ 

  เจริญชนม 

 ๗๖๘๒ พันจาอากาศเอก  สัมฤทธิ์  สกุลณีย 

 ๗๖๘๓ พันจาอากาศเอก  สัมฤทธิ์ 

  สีหาบุญมาก 

 ๗๖๘๔ พันจาอากาศเอก  สัลลักษณ 

  มัชฌิมาวรพันธุ 

 ๗๖๘๕ พันจาอากาศเอก  สากณ  ขําสุวรรณ 

 ๗๖๘๖ พันจาอากาศเอก  สากล  เอื้อกลาง 

 ๗๖๘๗ พันจาอากาศเอก  สาคร  ทองเจริญ 

 ๗๖๘๘ พันจาอากาศเอก  สาคร  ทํามิ 

 ๗๖๘๙ พันจาอากาศเอก  สาคร 

  ประชิดครบุรี 

 ๗๖๙๐ พันจาอากาศเอก  สาคร  ภาวะบุตร 

 ๗๖๙๑ พันจาอากาศเอก  สาคร  มาลี 

 ๗๖๙๒ พันจาอากาศเอก  สาคร  ศรีสรรงาม 

 ๗๖๙๓ พันจาอากาศเอก  สาครินทร 

  สุวัตธิกะ 

 ๗๖๙๔ พันจาอากาศเอก  สาทร  สุขมาก 

 ๗๖๙๕ พันจาอากาศเอก  สาทศ 

  นอมสิโรจน 

 ๗๖๙๖ พันจาอากาศเอก  สาทิตย  ภูสี 

 ๗๖๙๗ พันจาอากาศเอก  สาธร  กลิ่นออน 

 ๗๖๙๘ พันจาอากาศเอก  สาธิต  กิจสาลี 

 ๗๖๙๙ พันจาอากาศเอก  สาธิต  แกวเนตร 

 ๗๗๐๐ พันจาอากาศเอก  สาธิต  ใจดี 

 ๗๗๐๑ พันจาอากาศเอก  สาธิต  ฉัตรแกว 

 ๗๗๐๒ พันจาอากาศเอก  สาธิต 

  เฉลียวพรหม 



 หนา   ๒๓๖ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๗๐๓ พันจาอากาศเอก  สาธิต  ธูปเทียน 

 ๗๗๐๔ พันจาอากาศเอก  สาธิต  บุญใช 

 ๗๗๐๕ พันจาอากาศเอก  สาธิต  ผลภาษี 

 ๗๗๐๖ พันจาอากาศเอก  สาธิต 

  พรรณพิพัฒน 

 ๗๗๐๗ พันจาอากาศเอก  สาธิต  ภูประสงค 

 ๗๗๐๘ พันจาอากาศเอก  สาธิต  มากกุญชร 

 ๗๗๐๙ พันจาอากาศเอก  สาธิต 

  แมนเสถียร 

 ๗๗๑๐ พันจาอากาศเอก  สาธิต  ยินดีวงษ 

 ๗๗๑๑ พันจาอากาศเอก  สาธิต  รัตนพรหม 

 ๗๗๑๒ พันจาอากาศเอก  สาธิต  สงวนดี 

 ๗๗๑๓ พันจาอากาศเอก  สาธิต  สินทา 

 ๗๗๑๔ พันจาอากาศเอก  สาธิต  อิ่มผักแวน 

 ๗๗๑๕ พันจาอากาศเอก  สานนท  ปลื้มคิด 

 ๗๗๑๖ พันจาอากาศเอก  สานนท 

  แสงจันทร 

 ๗๗๑๗ พันจาอากาศเอก  สานิต  เพิ่มศิริ 

 ๗๗๑๘ พันจาอากาศเอก  สานิตย  กลาณรงค 

 ๗๗๑๙ พันจาอากาศเอก  สานิตย  ทนาวงษ 

 ๗๗๒๐ พันจาอากาศเอก  สานิตย  ทองโฉม 

 ๗๗๒๑ พันจาอากาศเอก  สมนิตย 

  เมืองวงษ 

 ๗๗๒๒ พันจาอากาศเอก  สานิตร  ทางเจริญ 

 ๗๗๒๓ พันจาอากาศเอก  สานุพัฐ  ออนชุม 

 ๗๗๒๔ พันจาอากาศเอก  สามารถ  กอบัว 

 ๗๗๒๕ พันจาอากาศเอก  สามารถ 

  จันทรเรืองฉาย 

 ๗๗๒๖ พันจาอากาศเอก  สามารถ 

  ชานวาทิก 

 ๗๗๒๗ พันจาอากาศเอก  สามารถ  เดชะบุญ 

 ๗๗๒๘ พันจาอากาศเอก  สามารถ  เตะวงษ 

 ๗๗๒๙ พันจาอากาศเอก  สามารถ 

  ทองเตาอินทร 

 ๗๗๓๐ พันจาอากาศเอก  สามารถ 

  นารถจัตุรัส 

 ๗๗๓๑ พันจาอากาศเอก  สามารถ  บุมี 

 ๗๗๓๒ พันจาอากาศเอก  สามารถ 

  ปนพุมโพธิ์ 

 ๗๗๓๓ พันจาอากาศเอก  สามารถ  พิชัยกุล 

 ๗๗๓๔ พันจาอากาศเอก  สามารถ  โพธิ์ทอง 

 ๗๗๓๕ พันจาอากาศเอก  สามารถ 

  รวยบุญสง 

 ๗๗๓๖ พันจาอากาศเอก  สามารถ  วิชัย 

 ๗๗๓๗ พันจาอากาศเอก  สามารถ  สวางแสง 

 ๗๗๓๘ พันจาอากาศเอก  สามารถ 

  แสงตะคลอ 

 ๗๗๓๙ พันจาอากาศเอก  สามารถ  ออกชอ 

 ๗๗๔๐ พันจาอากาศเอก  สามารถ 

  อินทรบุญชวย 

 ๗๗๔๑ พันจาอากาศเอก  สายชน 

  มะสันเทียะ 



 หนา   ๒๓๗ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๗๔๒ พันจาอากาศเอก  สายชล  กลิ่นจันทร 

 ๗๗๔๓ พันจาอากาศเอก  สายชล  เกิดสุข 

 ๗๗๔๔ พันจาอากาศเอก  สายชล 

  เคลือบทอง 

 ๗๗๔๕ พันจาอากาศเอก  สายชล  งามอยู 

 ๗๗๔๖ พันจาอากาศเอก  สายชล  ใจหลอ 

 ๗๗๔๗ พันจาอากาศเอก  สายชล  ชมเชย 

 ๗๗๔๘ พันจาอากาศเอก  สายชล  ดีคลาย 

 ๗๗๔๙ พันจาอากาศเอก  สายชล  โพธิ์พรม 

 ๗๗๕๐ พันจาอากาศเอก  สายชล  ยารังษี 

 ๗๗๕๑ พันจาอากาศเอก  สายชล  เย้ืองทิพย 

 ๗๗๕๒ พันจาอากาศเอก  สายชล  รัตนวิชัย 

 ๗๗๕๓ พันจาอากาศเอก  สายญา  อานนท 

 ๗๗๕๔ พันจาอากาศเอก  สายธาร 

  พรแจมใส 

 ๗๗๕๕ พันจาอากาศเอก  สายน  ตะกรุดนาค 

 ๗๗๕๖ พันจาอากาศเอก  สายบัว 

  สุขสําราญ 

 ๗๗๕๗ พันจาอากาศเอก  สายพันธ  ศัยยกุล 

 ๗๗๕๘ พันจาอากาศเอก  สายพิรุณ  ศรีพรม 

 ๗๗๕๙ พันจาอากาศเอก  สายยัณต  ศิริอรรถ 

 ๗๗๖๐ พันจาอากาศเอก  สายรุง  พิลึก 

 ๗๗๖๑ พันจาอากาศเอก  สายลม  แกวกราง 

 ๗๗๖๒ พันจาอากาศเอก  สายหยุด 

  แกวจรรยา 

 ๗๗๖๓ พันจาอากาศเอก  สายอาทิตย  สิงหฬ 

 ๗๗๖๔ พันจาอากาศเอก  สายัญ 

  จิบโคกหวาย 

 ๗๗๖๕ พันจาอากาศเอก  สายัญ  บุญชวย 

 ๗๗๖๖ พันจาอากาศเอก  สายัณ  ณ  จอม 

 ๗๗๖๗ พันจาอากาศเอก  สายัณห  เนตรแกว 

 ๗๗๖๘ พันจาอากาศเอก  สายัณห  เผือกผอง 

 ๗๗๖๙ พันจาอากาศเอก  สายัณห  มะลิไทย 

 ๗๗๗๐ พันจาอากาศเอก  สายัณห 

  วรรณสกุล 

 ๗๗๗๑ พันจาอากาศเอก  สายัณห  ศุภสวัสด์ิ 

 ๗๗๗๒ พันจาอากาศเอก  สายัณห  สีดวงแกว 

 ๗๗๗๓ พันจาอากาศเอก  สายัณห  สุขสวาง 

 ๗๗๗๔ พันจาอากาศเอก  สายัณห  อื้อสกุล 

 ๗๗๗๕ พันจาอากาศเอก  สายันต 

  จันทรพันธ 

 ๗๗๗๖ พันจาอากาศเอก  สายันต  ทองสกุล 

 ๗๗๗๗ พันจาอากาศเอก  สายันต  นาคมอญ 

 ๗๗๗๘ พันจาอากาศเอก  สายันต  สุขใส 

 ๗๗๗๙ พันจาอากาศเอก  สายันต 

  สุนทรพฤกษ 

 ๗๗๘๐ พันจาอากาศเอก  สายันห 

  แฝงดานกลาง 

 ๗๗๘๑ พันจาอากาศเอก  สายันห  รักทรัพย 

 ๗๗๘๒ พันจาอากาศเอก  สารทิศ  ทวมสาร 

 ๗๗๘๓ พันจาอากาศเอก  สารทิศ  โพธิ์ศรี 

 ๗๗๘๔ พันจาอากาศเอก  สารัตน  สุภาบุญ 



 หนา   ๒๓๘ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๗๘๕ พันจาอากาศเอก  สาริกา  สวัสดี 

 ๗๗๘๖ พันจาอากาศเอก  สาโรจ  ฝอยทอง 

 ๗๗๘๗ พันจาอากาศเอก  สาโรจน  บุญฑริก 

 ๗๗๘๘ พันจาอากาศเอก  สาโรจน  ย้ิมยวน 

 ๗๗๘๙ พันจาอากาศเอก  สาโรจน  แยมสกุล 

 ๗๗๙๐ พันจาอากาศเอก  สาโรจน  แสงมา 

 ๗๗๙๑ พันจาอากาศเอก  สาโรจน 

  เอี่ยมสอาด 

 ๗๗๙๒ พันจาอากาศเอก  สาโรช 

  โชติกวณิชย 

 ๗๗๙๓ พันจาอากาศเอก  สาลี่  ภูสี 

 ๗๗๙๔ พันจาอากาศเอก  สาวิตร  เจริญเดช 

 ๗๗๙๕ พันจาอากาศเอก  สําเนียง  ทอดสนิท 

 ๗๗๙๖ พันจาอากาศเอก  สําเนียง  ลํ้าเลิศ 

 ๗๗๙๗ พันจาอากาศเอก  สํารวน  นาทุงนุย 

 ๗๗๙๘ พันจาอากาศเอก  สํารวย  นุยเลี้ยง 

 ๗๗๙๙ พันจาอากาศเอก  สํารวย  บัวเล็ก 

 ๗๘๐๐ พันจาอากาศเอก  สํารวย  มุขดารา 

 ๗๘๐๑ พันจาอากาศเอก  สํารวย  หนูเจริญ 

 ๗๘๐๒ พันจาอากาศเอก  สํารอง  บุญพืช 

 ๗๘๐๓ พันจาอากาศเอก  สําราญ 

  กระแสสัตย 

 ๗๘๐๔ พันจาอากาศเอก  สําราญ  เขียวจําปา 

 ๗๘๐๕ พันจาอากาศเอก  สําราญ 

  จันทรเปรม 

 ๗๘๐๖ พันจาอากาศเอก  สําราญ  ชูประจง 

 ๗๘๐๗ พันจาอากาศเอก  สําราญ  นอยยาโน 

 ๗๘๐๘ พันจาอากาศเอก  สําราญ  ประทุมถม 

 ๗๘๐๙ พันจาอากาศเอก  สําราญ  ผลเกิด 

 ๗๘๑๐ พันจาอากาศเอก  สําราญ  มาลาศรี 

 ๗๘๑๑ พันจาอากาศเอก  สําราญ  เมฆชุม 

 ๗๘๑๒ พันจาอากาศเอก  สําราญ 

  วิริยะสหพงษ 

 ๗๘๑๓ พันจาอากาศเอก  สําราญ  อิบรอฮีม 

 ๗๘๑๔ พันจาอากาศเอก  สําริด  คงชาติ 

 ๗๘๑๕ พันจาอากาศเอก  สําเริง  เจียมบุศย 

 ๗๘๑๖ พันจาอากาศเอก  สําเริง  ชินบุตร 

 ๗๘๑๗ พันจาอากาศเอก  สําเริง  ดวงเพ็งรักษ 

 ๗๘๑๘ พันจาอากาศเอก  สําเริง  แดนโพธิ์ 

 ๗๘๑๙ พันจาอากาศเอก  สําเริง  ตวนเทศ 

 ๗๘๒๐ พันจาอากาศเอก  สําเริง  ทาหลวง 

 ๗๘๒๑ พันจาอากาศเอก  สําเริง  เทียนทอง 

 ๗๘๒๒ พันจาอากาศเอก  สําเริง  บุญเจริญ 

 ๗๘๒๓ พันจาอากาศเอก  สําเริง  บุญเต้ีย 

 ๗๘๒๔ พันจาอากาศเอก  สําเริง 

  ประกอบบุญมา 

 ๗๘๒๕ พันจาอากาศเอก  สําเริง  ปองกา 

 ๗๘๒๖ พันจาอากาศเอก  สําเริง  โพธิ์ฉิม 

 ๗๘๒๗ พันจาอากาศเอก  สําเริง  ฟกเขียว 

 ๗๘๒๘ พันจาอากาศเอก  สําเริง  มวงปรางค 

 ๗๘๒๙ พันจาอากาศเอก  สําเริง  รัศมี 

 ๗๘๓๐ พันจาอากาศเอก  สําเริง  สดสอน 



 หนา   ๒๓๙ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๘๓๑ พันจาอากาศเอก  สําเริง  สรอยพลอย 

 ๗๘๓๒ พันจาอากาศเอก  สําเริง  เสาพึ่งดี 

 ๗๘๓๓ พันจาอากาศเอก  สําเริง  แสงสําลี 

 ๗๘๓๔ พันจาอากาศเอก  สําเริง 

  หวังทรัพยนอย 

 ๗๘๓๕ พันจาอากาศเอก  สําเริง 

  หวังแนบกลาง 

 ๗๘๓๖ พันจาอากาศเอก  สําเริง  อินทรสาร 

 ๗๘๓๗ พันจาอากาศเอก  สําเริญ 

  สํารวมจิตร 

 ๗๘๓๘ พันจาอากาศเอก  สําเรียง  พูลเนียม 

 ๗๘๓๙ พันจาอากาศเอก  สําฤทธิ์  ปานอน 

 ๗๘๔๐ พันจาอากาศเอก  สําลี  นาคอุไร 

 ๗๘๔๑ พันจาอากาศเอก  สําอาง  สาลี 

 ๗๘๔๒ พันจาอากาศเอก  สําอางค  ชูทรัพย 

 ๗๘๔๓ พันจาอากาศเอก  สิขรินทร  จริงดี 

 ๗๘๔๔ พันจาอากาศเอก  สิงห  โตสกุล 

 ๗๘๔๕ พันจาอากาศเอก  สิงห  ร่ืนเริง 

 ๗๘๔๖ พันจาอากาศเอก  สิงห  แสงฤทธิ์ 

 ๗๘๔๗ พันจาอากาศเอก  สิงหโต  ฉัตรอินทร 

 ๗๘๔๘ พันจาอากาศเอก  สิงหทอง  อจรสิงห 

 ๗๘๔๙ พันจาอากาศเอก  สิงหนอย  ดีบุรี 

 ๗๘๕๐ พันจาอากาศเอก  สิงหา  พวงจําปา 

 ๗๘๕๑ พันจาอากาศเอก  สิงหา  พิมพา 

 ๗๘๕๒ พันจาอากาศเอก  สิทธานต 

  กลาหาญ 

 ๗๘๕๓ พันจาอากาศเอก  สิทธาวุธ 

  เทพสุวรรณ 

 ๗๘๕๔ พันจาอากาศเอก  สิทธิ  กรีลพ 

 ๗๘๕๕ พันจาอากาศเอก  สิทธิกร  เจริญงาม 

 ๗๘๕๖ พันจาอากาศเอก  สิทธิกร  ชีวางกูล 

 ๗๘๕๗ พันจาอากาศเอก  สิทธิกร  ประเสริฐ 

 ๗๘๕๘ พันจาอากาศเอก  สิทธิกร 

  สุทธิจิตรสกุล 

 ๗๘๕๙ พันจาอากาศเอก  สิทธิชัย  ขันตี 

 ๗๘๖๐ พันจาอากาศเอก  สิทธิชัย  เครือแจง 

 ๗๘๖๑ พันจาอากาศเอก  สิทธิชัย 

  จวบฤกษเย็น 

 ๗๘๖๒ พันจาอากาศเอก  สิทธิชัย  ชอเลี่ยม 

 ๗๘๖๓ พันจาอากาศเอก  สิทธิชัย  ชาวกลา 

 ๗๘๖๔ พันจาอากาศเอก  สิทธิชัย  ชุมพล 

 ๗๘๖๕ พันจาอากาศเอก  สิทธิชัย 

  เทียมหิรัณยโสภิต 

 ๗๘๖๖ พันจาอากาศเอก  สิทธิชัย 

  บุญประสิทธิ์ 

 ๗๘๖๗ พันจาอากาศเอก  สิทธิชัย 

  ประเสริฐศรี 

 ๗๘๖๘ พันจาอากาศเอก  สิทธิชัย  เพลินหัด 

 ๗๘๖๙ พันจาอากาศเอก  สิทธิชัย 

  ราษฎรเจริญดี 

 ๗๘๗๐ พันจาอากาศเอก  สิทธิชัย 

  เรืองพักตร 



 หนา   ๒๔๐ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๘๗๑ พันจาอากาศเอก  สิทธิชัย 

  ลองามลวน 

 ๗๘๗๒ พันจาอากาศเอก  สิทธิชัย  เล็กใบ 

 ๗๘๗๓ พันจาอากาศเอก  สิทธิชัย 

  วงศาโรจน 

 ๗๘๗๔ พันจาอากาศเอก  สิทธิชัย  วัดเย้ือง 

 ๗๘๗๕ พันจาอากาศเอก  สิทธิชัย 

  สนธิศักดวรรณะ 

 ๗๘๗๖ พันจาอากาศเอก  สิทธิชัย  สังขพิชัย 

 ๗๘๗๗ พันจาอากาศเอก  สิทธิชัย 

  สุขานุยุทธ 

 ๗๘๗๘ พันจาอากาศเอก  สิทธิชัย 

  หงษเวียงจันทร 

 ๗๘๗๙ พันจาอากาศเอก  สิทธิชัย  หมั่นการ 

 ๗๘๘๐ พันจาอากาศเอก  สิทธิชัย 

  อนุแสน 

 ๗๘๘๑ พันจาอากาศเอก  สิทธิชัย  เอียดดํา 

 ๗๘๘๒ พันจาอากาศเอก  สิทธิโชค  ชื่นชอบ 

 ๗๘๘๓ พันจาอากาศเอก  สิทธิเดช 

  ประหยัดทรัพย 

 ๗๘๘๔ พันจาอากาศเอก  สิทธิเดช  ศุภกูล 

 ๗๘๘๕ พันจาอากาศเอก  สิทธินันท 

  ครุฑออง 

 ๗๘๘๖ พันจาอากาศเอก  สิทธิพงศ  คงครบ 

 ๗๘๘๗ พันจาอากาศเอก  สิทธิพงษ 

  นิลวรรณ 

 ๗๘๘๘ พันจาอากาศเอก  สิทธิพร 

  จันทรนอย 

 ๗๘๘๙ พันจาอากาศเอก  สิทธิพร  จันทรพุฒ 

 ๗๘๙๐ พันจาอากาศเอก  สิทธิพร  ไมทอง 

 ๗๘๙๑ พันจาอากาศเอก  สิทธิพร  รวมจิตร 

 ๗๘๙๒ พันจาอากาศเอก  สิทธิพร  ศรีมงคล 

 ๗๘๙๓ พันจาอากาศเอก  สิทธิพล  มหาขันธ 

 ๗๘๙๔ พันจาอากาศเอก  สิทธิภาพ  พิมพา 

 ๗๘๙๕ พันจาอากาศเอก  สิทธิเลิศ 

  เกิดทรัพย 

 ๗๘๙๖ พันจาอากาศเอก  สิทธิศักด์ิ  ชูเชิด 

 ๗๘๙๗ พันจาอากาศเอก  สิทธิศักด์ิ  ฟกนอย 

 ๗๘๙๘ พันจาอากาศเอก  สิทธิศักด์ิ 

  มะเด่ือชุมพร 

 ๗๘๙๙ พันจาอากาศเอก  สิทธิศักด์ิ  แยมบาล 

 ๗๙๐๐ พันจาอากาศเอก  สิทธิศักด์ิ  ศรีสุข 

 ๗๙๐๑ พันจาอากาศเอก  สิทธิศักด์ิ 

  สิงหเสนา 

 ๗๙๐๒ พันจาอากาศเอก  สิทธิศักด์ิ 

  หงสทอง 

 ๗๙๐๓ พันจาอากาศเอก  สิทธิศักด์ิ  อันบุรี 

 ๗๙๐๔ พันจาอากาศเอก  สิทธิศักด์ิ  อิ่มทอง 

 ๗๙๐๕ พันจาอากาศเอก  สิทธิศักด์ิ 

  ฮวบเจริญ 

 ๗๙๐๖ พันจาอากาศเอก  สิน  พึ่งธรรม 

 ๗๙๐๗ พันจาอากาศเอก  สินชัย  คงเปยม 



 หนา   ๒๔๑ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๙๐๘ พันจาอากาศเอก  สินชัย  แทนแกว 

 ๗๙๐๙ พันจาอากาศเอก  สินชัย  บุญรอด 

 ๗๙๑๐ พันจาอากาศเอก  สินชัย  ผลเจริญ 

 ๗๙๑๑ พันจาอากาศเอก  สินชัย  มีไมจน 

 ๗๙๑๒ พันจาอากาศเอก  สินชัย  โลหนู 

 ๗๙๑๓ พันจาอากาศเอก  สินชัย  วิชาชู 

 ๗๙๑๔ พันจาอากาศเอก  สินชัย  สมพงษ 

 ๗๙๑๕ พันจาอากาศเอก  สินชัย  อัตตภาพ 

 ๗๙๑๖ พันจาอากาศเอก  สินสมุทร 

  แสงสุวรรณ 

 ๗๙๑๗ พันจาอากาศเอก  สินาท 

  วาจาทะศิลป 

 ๗๙๑๘ พันจาอากาศเอก  สิรพัฒน  คงเพ็ชร 

 ๗๙๑๙ พันจาอากาศเอก  สิรภพ  เกตุสวัสด์ิ 

 ๗๙๒๐ พันจาอากาศเอก  สิรวิชญ  กองสุข 

 ๗๙๒๑ พันจาอากาศเอก  สิริ  ยาบา 

 ๗๙๒๒ พันจาอากาศเอก  สิริชัย  แกวงาม 

 ๗๙๒๓ พันจาอากาศเอก  สิริชัย  บัวคลี่ 

 ๗๙๒๔ พันจาอากาศเอก  สิริชัย  มะกรูดทอง 

 ๗๙๒๕ พันจาอากาศเอก  สิริโชค  ปดตะคุ 

 ๗๙๒๖ พันจาอากาศเอก  สิริณัฐ  ศาตะโยธิน 

 ๗๙๒๗ พันจาอากาศเอก  สิริน  รุงโรจน 

 ๗๙๒๘ พันจาอากาศเอก  สิริมงคล  ใจคุณ 

 ๗๙๒๙ พันจาอากาศเอก  สิริฤทัย  สิทธิไชย 

 ๗๙๓๐ พันจาอากาศเอก  สิริศักด์ิ  แสงฤทธิ์ 

 ๗๙๓๑ พันจาอากาศเอก  สิโรจน  สินสวัสด์ิ 

 ๗๙๓๒ พันจาอากาศเอก  สิโรจน  แสงวิรุณ 

 ๗๙๓๓ พันจาอากาศเอก  สีหราช  สุขะกาศรี 

 ๗๙๓๔ พันจาอากาศเอก  สืบตระกูล  คงทน 

 ๗๙๓๕ พันจาอากาศเอก  สืบพงษ  ชวงโชติ 

 ๗๙๓๖ พันจาอากาศเอก  สืบพล  โมงเย็น 

 ๗๙๓๗ พันจาอากาศเอก  สืบศักด์ิ  เชิดพงษ 

 ๗๙๓๘ พันจาอากาศเอก  สืบศักด์ิ  ผาแดง 

 ๗๙๓๙ พันจาอากาศเอก  สืบศักด์ิ  เสมอสาย 

 ๗๙๔๐ พันจาอากาศเอก  สืบศักด์ิ  แสนสุข 

 ๗๙๔๑ พันจาอากาศเอก  สืบศักด์ิ 

  อนามพงษ 

 ๗๙๔๒ พันจาอากาศเอก  สืบสกุล  รุงธรรม 

 ๗๙๔๓ พันจาอากาศเอก  สืบสิน  โยวะผุย 

 ๗๙๔๔ พันจาอากาศเอก  สุกรี  กอดแกว 

 ๗๙๔๕ พันจาอากาศเอก  สุกรี  สายบัว 

 ๗๙๔๖ พันจาอากาศเอก  สุกฤษ 

  เหลาเขตกิจ 

 ๗๙๔๗ พันจาอากาศเอก  สุกิจ 

  กระวีสายสุนทร 

 ๗๙๔๘ พันจาอากาศเอก  สุกิจ  ศรีจุลฮาด 

 ๗๙๔๙ พันจาอากาศเอก  สุกิจ  อินทะราชา 

 ๗๙๕๐ พันจาอากาศเอก  สุกิต  สุริยงค 

 ๗๙๕๑ พันจาอากาศเอก  สุกิตติ  สมพงษ 

 ๗๙๕๒ พันจาอากาศเอก  สุขเกษม  แสงทอง 

 ๗๙๕๓ พันจาอากาศเอก  สุขโข  ชะอุม 

 ๗๙๕๔ พันจาอากาศเอก  สุขวัฒน  เหมราช 



 หนา   ๒๔๒ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๙๕๕ พันจาอากาศเอก  สุขวัตร 

  พานิชเจริญ 

 ๗๙๕๖ พันจาอากาศเอก  สุขสรรค 

  สมัครการ 

 ๗๙๕๗ พันจาอากาศเอก  สุขสวัสด์ิ 

  ออนทรัพย 

 ๗๙๕๘ พันจาอากาศเอก  สุขสันต  ขําเพ็ง 

 ๗๙๕๙ พันจาอากาศเอก  สุขสันต  นาชัยเพิ่ม 

 ๗๙๖๐ พันจาอากาศเอก  สุขสันต  แนวพนา 

 ๗๙๖๑ พันจาอากาศเอก  สุขสันต 

  สังฆะมาตย 

 ๗๙๖๒ พันจาอากาศเอก  สุขสันต  อวนแกว 

 ๗๙๖๓ พันจาอากาศเอก  สุขุม  ไขโพธิ์ 

 ๗๙๖๔ พันจาอากาศเอก  สุขุม  บรรจงเก็บ 

 ๗๙๖๕ พันจาอากาศเอก  สุขุม  ศรีพรหมษา 

 ๗๙๖๖ พันจาอากาศเอก  สุโข  สุขเกื้อ 

 ๗๙๖๗ พันจาอากาศเอก  สุคนธ  จันผกา 

 ๗๙๖๘ พันจาอากาศเอก  สุคนธ  เมืองบุญชู 

 ๗๙๖๙ พันจาอากาศเอก  สุคล  แสงอุนห 

 ๗๙๗๐ พันจาอากาศเอก  สุจิต  สีหะวงษ 

 ๗๙๗๑ พันจาอากาศเอก  สุจิต  อาจปรุ 

 ๗๙๗๒ พันจาอากาศเอก  สุจิตต  อุนบาง 

 ๗๙๗๓ พันจาอากาศเอก  สุจิตร  จุลเสวก 

 ๗๙๗๔ พันจาอากาศเอก  สุจินดา  สินสมบัติ 

 ๗๙๗๕ พันจาอากาศเอก  สุจินต  นิลสุวรรณ 

 ๗๙๗๖ พันจาอากาศเอก  สุจินต  พึ่งสุข 

 ๗๙๗๗ พันจาอากาศเอก  สุจินต 

  เพียรไมคลาย 

 ๗๙๗๘ พันจาอากาศเอก  สุชน  กุฏีรัตน 

 ๗๙๗๙ พันจาอากาศเอก  สุชัย  พันมณฑา 

 ๗๙๘๐ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  ขวัญเจริญ 

 ๗๙๘๑ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  ครุฑคง 

 ๗๙๘๒ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  คีมทอง 

 ๗๙๘๓ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  เครือแกว 

 ๗๙๘๔ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  งามสนอง 

 ๗๙๘๕ พันจาอากาศเอก  สุชาติ 

  ฉัตรปะวะโสภิศ 

 ๗๙๘๖ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  ชาติคมขํา 

 ๗๙๘๗ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  ชาสะอาด 

 ๗๙๘๘ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  ชุมพร 

 ๗๙๘๙ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  ชูบุญวงศ 

 ๗๙๙๐ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  แดนทอง 

 ๗๙๙๑ พันจาอากาศเอก  สุชาติ 

  โตประเสริฐ 

 ๗๙๙๒ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  เถลิงรัมย 

 ๗๙๙๓ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  เทพนม 

 ๗๙๙๔ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  นาสมบูรณ 

 ๗๙๙๕ พันจาอากาศเอก  สุชาติ 

  เนาวกิตติเวทย 

 ๗๙๙๖ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  บุญยนิตย 

 ๗๙๙๗ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  บุญเลี้ยง 

 ๗๙๙๘ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  ปนจันทร 



 หนา   ๒๔๓ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๙๙๙ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  ปนพุมโพธิ์ 

 ๘๐๐๐ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  แผนทอง 

 ๘๐๐๑ พันจาอากาศเอก  สุชาติ 

  แผนสมบูรณ 

 ๘๐๐๒ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  พวงเจริญ 

 ๘๐๐๓ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  พิณทิพย 

 ๘๐๐๔ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  พึ่งปาน 

 ๘๐๐๕ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  พุมเงิน 

 ๘๐๐๖ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  ภูทอง 

 ๘๐๐๗ พันจาอากาศเอก  สุชาติ 

  ภูมิโภคานนท 

 ๘๐๐๘ พันจาอากาศเอก  สุชาติ 

  มรรยาทออน 

 ๘๐๐๙ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  มีทรัพยมั่น 

 ๘๐๑๐ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  มีทอง 

 ๘๐๑๑ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  แมนรักษา 

 ๘๐๑๒ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  ย้ิมแฉง 

 ๘๐๑๓ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  รุงจํารัส 

 ๘๐๑๔ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  เรือนเพ็ชร 

 ๘๐๑๕ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  วิเชียรทอง 

 ๘๐๑๖ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  วิรัตนเกษม 

 ๘๐๑๗ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  ศรีเฉลิม 

 ๘๐๑๘ พันจาอากาศเอก  สุชาติ 

  ศักดาธนกุลชัย 

 ๘๐๑๙ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  ศักด์ิปกษ 

 ๘๐๒๐ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  ศิริเรือง 

 ๘๐๒๑ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  สนิมคํ้า 

 ๘๐๒๒ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  สาระชาติ 

 ๘๐๒๓ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  สุขวดี 

 ๘๐๒๔ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  สุวรรณผอง 

 ๘๐๒๕ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  หอมขจร 

 ๘๐๒๖ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  อยูเย็น 

 ๘๐๒๗ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  ออนธรรม 

 ๘๐๒๘ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  อิ่นคํา 

 ๘๐๒๙ พันจาอากาศเอก  สุชาติ  อิสสระ 

 ๘๐๓๐ พันจาอากาศเอก  สุชาติ 

  ฮวดโพธิ์พันธุ 

 ๘๐๓๑ พันจาอากาศเอก  สุชิต  ทองระเริง 

 ๘๐๓๒ พันจาอากาศเอก  สุชิน  กุลนาค 

 ๘๐๓๓ พันจาอากาศเอก  สุชิน  งามโรจน 

 ๘๐๓๔ พันจาอากาศเอก  สุชิน  แตวจอหอ 

 ๘๐๓๕ พันจาอากาศเอก  สุชิน  นิลกําแหง 

 ๘๐๓๖ พันจาอากาศเอก  สุชิน  ปลื้มบานบอ 

 ๘๐๓๗ พันจาอากาศเอก  สุชิน  รัตนปราณี 

 ๘๐๓๘ พันจาอากาศเอก  สุชิน  ศรีพรรณ 

 ๘๐๓๙ พันจาอากาศเอก  สุชิน  อุดมพันธุ 

 ๘๐๔๐ พันจาอากาศเอก  สุชีพ  แกววิเชียร 

 ๘๐๔๑ พันจาอากาศเอก  สุชีพ  เชื้อชาวนา 

 ๘๐๔๒ พันจาอากาศเอก  สุชีพ  เรืองมาลัย 

 ๘๐๔๓ พันจาอากาศเอก  สุชีพ  ฤกษพล 

 ๘๐๔๔ พันจาอากาศเอก  สุเชต  พระภูมี 

 ๘๐๔๕ พันจาอากาศเอก  สุดเขต  บุตรพรหม 



 หนา   ๒๔๔ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๐๔๖ พันจาอากาศเอก  สุดเขต  สุวรรณสา 

 ๘๐๔๗ พันจาอากาศเอก  สุดเขตร 

  ครามเสมอ 

 ๘๐๔๘ พันจาอากาศเอก  สุดเขตร 

  มามขุนทด 

 ๘๐๔๙ พันจาอากาศเอก  สุดจิตร  งามพร้ิง 

 ๘๐๕๐ พันจาอากาศเอก  สุดใจ  กางพรม 

 ๘๐๕๑ พันจาอากาศเอก  สุดทาย  แสงศิริ 

 ๘๐๕๒ พันจาอากาศเอก  สุดสาคร  เพิ่มบุญ 

 ๘๐๕๓ พันจาอากาศเอก  สุเดช  ทองมี 

 ๘๐๕๔ พันจาอากาศเอก  สุติศักด์ิ  เปาริก 

 ๘๐๕๕ พันจาอากาศเอก  สุทธิ  จรัสทอง 

 ๘๐๕๖ พันจาอากาศเอก  สุทธิ  บูแยม 

 ๘๐๕๗ พันจาอากาศเอก  สุทธิ  ลองลอยเลิศ 

 ๘๐๕๘ พันจาอากาศเอก  สุทธิกุล  แกวคํา 

 ๘๐๕๙ พันจาอากาศเอก  สุทธิเจตน 

  เลี้ยงวงศถาวร 

 ๘๐๖๐ พันจาอากาศเอก  สุทธิชัย 

  กลิ่นจันทร 

 ๘๐๖๑ พันจาอากาศเอก  สุทธิชัย 

  ชนะอักษร 

 ๘๐๖๒ พันจาอากาศเอก  สุทธิชัย  เปรมปรีด์ิ 

 ๘๐๖๓ พันจาอากาศเอก  สุทธิชัย  เพ็ชรชูดี 

 ๘๐๖๔ พันจาอากาศเอก  สุทธิชัย  สุปนะ 

 ๘๐๖๕ พันจาอากาศเอก  สุทธิโชค 

  ลิบไพรวัลย 

 ๘๐๖๖ พันจาอากาศเอก  สุทธิเดช 

  ปยะรัตนสถิตย 

 ๘๐๖๗ พันจาอากาศเอก  สุทธินันท 

  พันธชนะ 

 ๘๐๖๘ พันจาอากาศเอก  สุทธิพงศ 

  สุคติ 

 ๘๐๖๙ พันจาอากาศเอก  สุทธิพงศ  อารีย 

 ๘๐๗๐ พันจาอากาศเอก  สุทธิพงษ  ถอยวิลัย 

 ๘๐๗๑ พันจาอากาศเอก  สุทธิพงษ 

  แทนมาก 

 ๘๐๗๒ พันจาอากาศเอก  สุทธิพงษ  เนื้อเทศ 

 ๘๐๗๓ พันจาอากาศเอก  สุทธิพงษ  ปานธูป 

 ๘๐๗๔ พันจาอากาศเอก  สุทธิพงษ 

  พงษดวง 

 ๘๐๗๕ พันจาอากาศเอก  สุทธิพงษ  พุมโมลี 

 ๘๐๗๖ พันจาอากาศเอก   สุทธิพงษ  สมนาค 

 ๘๐๗๗ พันจาอากาศเอก  สุทธิพงษ 

  สิทธิหลอ 

 ๘๐๗๘ พันจาอากาศเอก  สุทธิพร  พรหมณะ 

 ๘๐๗๙ พันจาอากาศเอก  สุทธิพร 

  อาดมานนท 

 ๘๐๘๐ พันจาอากาศเอก  สุทธิยา  ศิริคุณ 

 ๘๐๘๑ พันจาอากาศเอก  สุทธิรักษ  สนหลี 

 ๘๐๘๒ พันจาอากาศเอก  สุทธิรัตน 

  มัณยากาศ 

 ๘๐๘๓ พันจาอากาศเอก  สุทธิรัตน  ออพูล 



 หนา   ๒๔๕ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๐๘๔ พันจาอากาศเอก  สุทธิโรจน  คํากลิ้ง 

 ๘๐๘๕ พันจาอากาศเอก  สุทธิวัฒน 

  สุวรรณสิงห 

 ๘๐๘๖ พันจาอากาศเอก  สุทธิศักด์ิ 

  เถินมงคล 

 ๘๐๘๗ พันจาอากาศเอก  สุทธิศักด์ิ 

  ปญญามูลวงศา 

 ๘๐๘๘ พันจาอากาศเอก  สุทธิศักด์ิ 

  รัตนติกุล 

 ๘๐๘๙ พันจาอากาศเอก  สุทธิศักด์ิ 

  ศรีดาหลง 

 ๘๐๙๐ พันจาอากาศเอก  สุทธิศักด์ิ 

  สัมฤทธิ์สุทธิ์ 

 ๘๐๙๑ พันจาอากาศเอก  สุทธิสาร  ธัญญกิจ 

 ๘๐๙๒ พันจาอากาศเอก  สุทธี  รอดตัว 

 ๘๐๙๓ พันจาอากาศเอก  สุทน  ทองรอด 

 ๘๐๙๔ พันจาอากาศเอก  สุทน  ศรีอุทยาน 

 ๘๐๙๕ พันจาอากาศเอก  สุทัด  วิบูลยโยธิน 

 ๘๐๙๖ พันจาอากาศเอก  สุทัน  สิกขากูล 

 ๘๐๙๗ พันจาอากาศเอก  สุทัศ  แสงทอง 

 ๘๐๙๘ พันจาอากาศเอก  สุทัศน 

  เกิดแกนแกว 

 ๘๐๙๙ พันจาอากาศเอก  สุทัศน  โกมลพันธ 

 ๘๑๐๐ พันจาอากาศเอก  สุทัศน  จันทรา 

 ๘๑๐๑ พันจาอากาศเอก  สุทัศน  ทวมศรี 

 ๘๑๐๒ พันจาอากาศเอก  สุทัศน  นอยแสง 

 ๘๑๐๓ พันจาอากาศเอก  สุทัศน 

  เนียมหมวด 

 ๘๑๐๔ พันจาอากาศเอก  สุทัศน 

  บุญประเสริฐ 

 ๘๑๐๕ พันจาอากาศเอก  สุทัศน  บุญรอด 

 ๘๑๐๖ พันจาอากาศเอก  สุทัศน  บุญวานิช 

 ๘๑๐๗ พันจาอากาศเอก  สุทัศน  ปองจัตุรัส 

 ๘๑๐๘ พันจาอากาศเอก  สุทัศน  โพธิ์ขี 

 ๘๑๐๙ พันจาอากาศเอก  สุทัศน  มินวงษ 

 ๘๑๑๐ พันจาอากาศเอก  สุทัศน  รัตนทอง 

 ๘๑๑๑ พันจาอากาศเอก  สุทัศน  สุวรรณมณี 

 ๘๑๑๒ พันจาอากาศเอก  สุทัศน  องอาจ 

 ๘๑๑๓ พันจาอากาศเอก  สุทิน  ขันตี 

 ๘๑๑๔ พันจาอากาศเอก  สุทิน  ชังจินดา 

 ๘๑๑๕ พันจาอากาศเอก  สุทิน  ทริเพ็ง 

 ๘๑๑๖ พันจาอากาศเอก  สุทิน  นันทวิสิทธิ์ 

 ๘๑๑๗ พันจาอากาศเอก  สุทิน  พุกเจริญ 

 ๘๑๑๘ พันจาอากาศเอก  สุทิน  เพิงจันดา 

 ๘๑๑๙ พันจาอากาศเอก  สุทิน  เรไร 

 ๘๑๒๐ พันจาอากาศเอก  สุทิน  ศรีสุทธะ 

 ๘๑๒๑ พันจาอากาศเอก  สุทิพัฒน 

  พัฒนทรัพย 

 ๘๑๒๒ พันจาอากาศเอก  สุทิศ  พิมพคูณ 

 ๘๑๒๓ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  กลิ่นแยม 

 ๘๑๒๔ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  กันทะวงค 

 ๘๑๒๕ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  เกิดหิรัญ 



 หนา   ๒๔๖ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๑๒๖ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  แกนแกว 

 ๘๑๒๗ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  แกวบัว 

 ๘๑๒๘ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  คชารักษ 

 ๘๑๒๙ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  คนปอม 

 ๘๑๓๐ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  เงินบํารุง 

 ๘๑๓๑ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  จันทรสด 

 ๘๑๓๒ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  เจริญนุม 

 ๘๑๓๓ พันจาอากาศเอก  สุเทพ 

  ชนะประโคน 

 ๘๑๓๔ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  โถทอง 

 ๘๑๓๕ พันจาอากาศเอก  สุเทพ 

  ทัพศรีสวัสด์ิ 

 ๘๑๓๖ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  ทัศสาคร 

 ๘๑๓๗ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  ทิพวัฒน 

 ๘๑๓๘ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  นะวาระ 

 ๘๑๓๙ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  เนียมศรี 

 ๘๑๔๐ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  บรรทัด 

 ๘๑๔๑ พันจาอากาศเอก  สุเทพ 

  ประเสริฐศักด์ิ 

 ๘๑๔๒ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  พินผึ้ง 

 ๘๑๔๓ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  พึ่งสุข 

 ๘๑๔๔ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  เพ็ชรอินทร 

 ๘๑๔๕ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  โพธาพันธุ 

 ๘๑๔๖ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  มวงทอง 

 ๘๑๔๗ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  รักเสนาะ 

 ๘๑๔๘ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  ลมฉิมพลี 

 ๘๑๔๙ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  วันทรัพย 

 ๘๑๕๐ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  แสงเดชะ 

 ๘๑๕๑ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  หมีมะเริง 

 ๘๑๕๒ พันจาอากาศเอก  สุเทพ  หอมหวล 

 ๘๑๕๓ พันจาอากาศเอก  สุธน  อธิชาติ 

 ๘๑๕๔ พันจาอากาศเอก  สุธนัย  คุณสา 

 ๘๑๕๕ พันจาอากาศเอก  สุธรรม  จุนทองแท 

 ๘๑๕๖ พันจาอากาศเอก  สุธรรม 

  พูนปรีดาสวัสด์ิ 

 ๘๑๕๗ พันจาอากาศเอก  สุธรรม 

  สุวรรณพิมพ 

 ๘๑๕๘ พันจาอากาศเอก  สุธรรม  ใหมคามิ 

 ๘๑๕๙ พันจาอากาศเอก  สุธา  ธรรมสุวรรณ 

 ๘๑๖๐ พันจาอากาศเอก  สุธา  ลียวิทยารัตน 

 ๘๑๖๑ พันจาอากาศเอก  สุธาตุ  สุโพธิ์ 

 ๘๑๖๒ พันจาอากาศเอก  สุธาสิต  ชัยสวัสด์ิ 

 ๘๑๖๓ พันจาอากาศเอก  สุธิพงค  ขวัญแกว 

 ๘๑๖๔ พันจาอากาศเอก  สุธิพงศ 

  วิริยะกานนท 

 ๘๑๖๕ พันจาอากาศเอก  สุธิโรจน 

  อยูเปนแกว 

 ๘๑๖๖ พันจาอากาศเอก  สุธี  คงอิ่ม 

 ๘๑๖๗ พันจาอากาศเอก  สุธี  เต็มนาที 

 ๘๑๖๘ พันจาอากาศเอก  สุธี  ทองเพิ่ม 

 ๘๑๖๙ พันจาอากาศเอก  สุธี  ปนมณี 

 ๘๑๗๐ พันจาอากาศเอก  สุธี  เมฆหมอก 



 หนา   ๒๔๗ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๑๗๑ พันจาอากาศเอก  สุธี  ศรีหมาด 

 ๘๑๗๒ พันจาอากาศเอก  สุธีร  ชื่นสัมพันธ 

 ๘๑๗๓ พันจาอากาศเอก  สุธีร  เพชรผึ้ง 

 ๘๑๗๔ พันจาอากาศเอก  สุธีร  มีสวัสด์ิ 

 ๘๑๗๕ พันจาอากาศเอก  สุธีร  ลําดับศรี 

 ๘๑๗๖ พันจาอากาศเอก  สุนทร 

  กระออมกลาง 

 ๘๑๗๗ พันจาอากาศเอก  สุนทร  กลิ่นพงษา 

 ๘๑๗๘ พันจาอากาศเอก  สุนทร  กุลนารี 

 ๘๑๗๙ พันจาอากาศเอก  สุนทร  ขันธจิตร 

 ๘๑๘๐ พันจาอากาศเอก  สุนทร  คนจริง 

 ๘๑๘๑ พันจาอากาศเอก  สุนทร  จริยะพันธ 

 ๘๑๘๒ พันจาอากาศเอก  สุนทร  ใจกระสันต 

 ๘๑๘๓ พันจาอากาศเอก  สุนทร  ไชยรินทร 

 ๘๑๘๔ พันจาอากาศเอก  สุนทร  ดานกลาง 

 ๘๑๘๕ พันจาอากาศเอก  สุนทร  ตอวาศ 

 ๘๑๘๖ พันจาอากาศเอก  สุนทร  เทียนฤกษ 

 ๘๑๘๗ พันจาอากาศเอก  สุนทร  เทียนหลอ 

 ๘๑๘๘ พันจาอากาศเอก  สุนทร  นุมไทย 

 ๘๑๘๙ พันจาอากาศเอก  สุนทร  เนียมปาน 

 ๘๑๙๐ พันจาอากาศเอก  สุนทร  บุญพวง 

 ๘๑๙๑ พันจาอากาศเอก  สุนทร  บุญมา 

 ๘๑๙๒ พันจาอากาศเอก  สุนทร  ประดิษฐ 

 ๘๑๙๓ พันจาอากาศเอก  สุนทร  ผองอําไพ 

 ๘๑๙๔ พันจาอากาศเอก  สุนทร 

  พานงูเหลือม 

 ๘๑๙๕ พันจาอากาศเอก  สุนทร  พุมแกว 

 ๘๑๙๖ พันจาอากาศเอก  สุนทร  พุมย้ิม 

 ๘๑๙๗ พันจาอากาศเอก  สุนทร  เพ็งสุข 

 ๘๑๙๘ พันจาอากาศเอก  สุนทร  โพธิ 

 ๘๑๙๙ พันจาอากาศเอก  สุนทร  โพธิ์สีตา 

 ๘๒๐๐ พันจาอากาศเอก  สุนทร  มณีรัตน 

 ๘๒๐๑ พันจาอากาศเอก  สุนทร  มุดไตรย 

 ๘๒๐๒ พันจาอากาศเอก  สุนทร  เรือนทอง 

 ๘๒๐๓ พันจาอากาศเอก  สุนทร 

  วิสิฐธนวรรธ 

 ๘๒๐๔ พันจาอากาศเอก  สุนทร  ศรีเฟอง 

 ๘๒๐๕ พันจาอากาศเอก  สุนทร  ศุภสาร 

 ๘๒๐๖ พันจาอากาศเอก  สุนทร  สาลียงพวย 

 ๘๒๐๗ พันจาอากาศเอก  สุนทร 

  สุนทรประทม 

 ๘๒๐๘ พันจาอากาศเอก  สุนทร  สุวรรณครู 

 ๘๒๐๙ พันจาอากาศเอก  สุนทร 

  แสงโทโพธิ์ 

 ๘๒๑๐ พันจาอากาศเอก  สุนทร  โสดาราม 

 ๘๒๑๑ พันจาอากาศเอก  สุนทร  หมั่นกิจ 

 ๘๒๑๒ พันจาอากาศเอก  สุนทร  อวมสวัสด์ิ 

 ๘๒๑๓ พันจาอากาศเอก  สุนทร  อินทรรุง 

 ๘๒๑๔ พันจาอากาศเอก  สุนธร 

  หาวกระโทก 

 ๘๒๑๕ พันจาอากาศเอก  สุนนท 

  สมาธิมงคล 



 หนา   ๒๔๘ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๒๑๖ พันจาอากาศเอก  สุนันท  คําวงษ 

 ๘๒๑๗ พันจาอากาศเอก  สุนันท  ตระหงาน 

 ๘๒๑๘ พันจาอากาศเอก  สุนันท  ทองคํา 

 ๘๒๑๙ พันจาอากาศเอก  สุนันท  ทับเหล็ก 

 ๘๒๒๐ พันจาอากาศเอก  สุนันท 

  ประสาทสินธุ 

 ๘๒๒๑ พันจาอากาศเอก  สุนันท 

  เล็กประเสริฐ 

 ๘๒๒๒ พันจาอากาศเอก  สุนันท  ศรีสมบูรณ 

 ๘๒๒๓ พันจาอากาศเอก  สุนันท  สดวกดี 

 ๘๒๒๔ พันจาอากาศเอก  สุนันท  อึ่งปน 

 ๘๒๒๕ พันจาอากาศเอก  สุนัย  ใจดี 

 ๘๒๒๖ พันจาอากาศเอก  สุนัย  ดํารงคนาวิน 

 ๘๒๒๗ พันจาอากาศเอก  สุนิตย  นุบาล 

 ๘๒๒๘ พันจาอากาศเอก  สุนิมิตร  มีพึ่ง 

 ๘๒๒๙ พันจาอากาศเอก  สุเนตร  ญาติพิมล 

 ๘๒๓๐ พันจาอากาศเอก  สุเนตร 

  เนตรเหมือนทิพย 

 ๘๒๓๑ พันจาอากาศเอก  สุเนตร  สุกหอม 

 ๘๒๓๒ พันจาอากาศเอก  สุบรรณ 

  ยศหนองทุม 

 ๘๒๓๓ พันจาอากาศเอก  สุบิน  จ่ันแจว 

 ๘๒๓๔ พันจาอากาศเอก  สุบิน  นอยยืนยง 

 ๘๒๓๕ พันจาอากาศเอก  สุบิน  ปุนภพสกุล 

 ๘๒๓๖ พันจาอากาศเอก  สุบิน  พระชัย 

 ๘๒๓๗ พันจาอากาศเอก  สุบิน  รักคุณ 

 ๘๒๓๘ พันจาอากาศเอก  สุบิน  สัตยวาที 

 ๘๒๓๙ พันจาอากาศเอก  สุประเสริฐ 

  ยมโพธิ์กลาง 

 ๘๒๔๐ พันจาอากาศเอก  สุปรีชา  แดงสกุล 

 ๘๒๔๑ พันจาอากาศเอก  สุปญญา  คําจีน 

 ๘๒๔๒ พันจาอากาศเอก  สุพงษ  พึ่งกิจ 

 ๘๒๔๓ พันจาอากาศเอก  สุพจน 

  แกวมั่นธรรม 

 ๘๒๔๔ พันจาอากาศเอก  สุพจน 

  ขาวกระจาง 

 ๘๒๔๕ พันจาอากาศเอก  สุพจน 

  งามโนนทอง 

 ๘๒๔๖ พันจาอากาศเอก  สุพจน  จุนอุทัย 

 ๘๒๔๗ พันจาอากาศเอก  สุพจน 

  ชํานาญหมอ 

 ๘๒๔๘ พันจาอากาศเอก  สุพจน  ชูศิริ 

 ๘๒๔๙ พันจาอากาศเอก  สุพจน  เชิงฉลาด 

 ๘๒๕๐ พันจาอากาศเอก  สุพจน  โชติศรี 

 ๘๒๕๑ พันจาอากาศเอก  สุพจน  ซอมศิลป 

 ๘๒๕๒ พันจาอากาศเอก  สุพจน  ทรัพยมั่งมี 

 ๘๒๕๓ พันจาอากาศเอก  สุพจน  นราทอง 

 ๘๒๕๔ พันจาอากาศเอก  สุพจน  นามมนตรี 

 ๘๒๕๕ พันจาอากาศเอก  สุพจน 

  ปญญาแหลม 

 ๘๒๕๖ พันจาอากาศเอก  สุพจน 

  ปานงูเหลือม 



 หนา   ๒๔๙ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๒๕๗ พันจาอากาศเอก  สุพจน  พงคปวน 

 ๘๒๕๘ พันจาอากาศเอก  สุพจน  พรหมมา 

 ๘๒๕๙ พันจาอากาศเอก  สุพจน  พวงนอย 

 ๘๒๖๐ พันจาอากาศเอก  สุพจน  พันธเต้ีย 

 ๘๒๖๑ พันจาอากาศเอก  สุพจน 

  เพชรกําเนิด 

 ๘๒๖๒ พันจาอากาศเอก  สุพจน  เพชรศรี 

 ๘๒๖๓ พันจาอากาศเอก  สุพจน  แพงวิเศษ 

 ๘๒๖๔ พันจาอากาศเอก  สุพจน  ยอดปญญา 

 ๘๒๖๕ พันจาอากาศเอก  สุพจน  ย้ิมเจริญ 

 ๘๒๖๖ พันจาอากาศเอก  สุพจน  เยาวฤทธิ์ 

 ๘๒๖๗ พันจาอากาศเอก  สุพจน  แยมเจียก 

 ๘๒๖๘ พันจาอากาศเอก  สุพจน  วุฒิวิมล 

 ๘๒๖๙ พันจาอากาศเอก  สุพจน  สาริพันธ 

 ๘๒๗๐ พันจาอากาศเอก  สุพจน  สินธุ 

 ๘๒๗๑ พันจาอากาศเอก  สุพจน  แสไพศาล 

 ๘๒๗๒ พันจาอากาศเอก  สุพนธ  แสงแกว 

 ๘๒๗๓ พันจาอากาศเอก  สุพร 

  กระแสรวัชรนนท 

 ๘๒๗๔ พันจาอากาศเอก  สุพร  ขําสีเมฆ 

 ๘๒๗๕ พันจาอากาศเอก  สุพร  ยางมวง 

 ๘๒๗๖ พันจาอากาศเอก  สุพรรณ 

  งานโคกสูง 

 ๘๒๗๗ พันจาอากาศเอก  สุพรรณ  บุญแจม 

 ๘๒๗๘ พันจาอากาศเอก  สุพรรณ 

  สุทธิจันทร 

 ๘๒๗๙ พันจาอากาศเอก  สุพล  สุนทร 

 ๘๒๘๐ พันจาอากาศเอก  สุพัฒน  กาฬสาลี 

 ๘๒๘๑ พันจาอากาศเอก  สุพัฒน  เงินพจน 

 ๘๒๘๒ พันจาอากาศเอก  สุพัฒน  จันทรวงศ 

 ๘๒๘๓ พันจาอากาศเอก  สุพัฒน 

  เถาธรรมพิทักษ 

 ๘๒๘๔ พันจาอากาศเอก  สุพัฒน  นพรัตน 

 ๘๒๘๕ พันจาอากาศเอก  สุพัฒน  นําผล 

 ๘๒๘๖ พันจาอากาศเอก  สุพัฒน 

  พันธุพยัคฆ 

 ๘๒๘๗ พันจาอากาศเอก  สุพัฒน 

  พุกกะพันธ 

 ๘๒๘๘ พันจาอากาศเอก  สุพัฒน  โพธิ์เกิด 

 ๘๒๘๙ พันจาอากาศเอก  สุพัฒน  มัดหา 

 ๘๒๙๐ พันจาอากาศเอก  สุพัฒน  เย็นอุทก 

 ๘๒๙๑ พันจาอากาศเอก  สุพัฒน  สรอยทอง 

 ๘๒๙๒ พันจาอากาศเอก  สุพัฒน 

  สุพรรณศรี 

 ๘๒๙๓ พันจาอากาศเอก  สุพัฒน  หอมชาติ 

 ๘๒๙๔ พันจาอากาศเอก  สุพัฒน  ออนนอม 

 ๘๒๙๕ พันจาอากาศเอก  สุพัฒนชัย 

  ขวัญแกว 

 ๘๒๙๖ พันจาอากาศเอก  สุพัตร  ดาวสุข 

 ๘๒๙๗ พันจาอากาศเอก  สุพัทร  เล็กกระจาง 

 ๘๒๙๘ พันจาอากาศเอก  สุพันธ  ชวงชู 

 ๘๒๙๙ พันจาอากาศเอก  สุพันธ  พันธนอย 



 หนา   ๒๕๐ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๓๐๐ พันจาอากาศเอก  สุพิชานันท 

  เพียรเกตุกิจ 

 ๘๓๐๑ พันจาอากาศเอก  สุพิทย  ศรีสุนทร 

 ๘๓๐๒ พันจาอากาศเอก  สุภชัย  แกวคะตา 

 ๘๓๐๓ พันจาอากาศเอก  สุภพ  พันธุอราม 

 ๘๓๐๔ พันจาอากาศเอก  สุภวัจ  โรจนกิจ 

 ๘๓๐๕ พันจาอากาศเอก  สุภวัสน  คงมงคล 

 ๘๓๐๖ พันจาอากาศเอก  สุภสีห  ภูไทย 

 ๘๓๐๗ พันจาอากาศเอก  สุภัค  จันทรวีระกุล 

 ๘๓๐๘ พันจาอากาศเอก  สุภัค  อัมพิลาศรัย 

 ๘๓๐๙ พันจาอากาศเอก  สุภัทร  ศรีไสว 

 ๘๓๑๐ พันจาอากาศเอก  สุภัทรพงษ 

  ทรงสุหมัด 

 ๘๓๑๑ พันจาอากาศเอก  สุภานิช  ดอนเส 

 ๘๓๑๒ พันจาอากาศเอก  สุภานุวงศ  วาจาดี 

 ๘๓๑๓ พันจาอากาศเอก  สุภาพ  ถนอมตน 

 ๘๓๑๔ พันจาอากาศเอก  สุภาพ 

  ทรัพยจันทร 

 ๘๓๑๕ พันจาอากาศเอก  สุภาพ  ทวมเพ็ง 

 ๘๓๑๖ พันจาอากาศเอก  สุภาพ  ไทยกรรณ 

 ๘๓๑๗ พันจาอากาศเอก  สุภาพ  เนียมแทน 

 ๘๓๑๘ พันจาอากาศเอก  สุภาพ  รังษีโย 

 ๘๓๑๙ พันจาอากาศเอก  สุภาพ  รัตนานนท 

 ๘๓๒๐ พันจาอากาศเอก  สุภาพ 

  สุคันธจันทร 

 ๘๓๒๑ พันจาอากาศเอก  สุภาพ  เอกจิต 

 ๘๓๒๒ พันจาอากาศเอก  สุภิชาติ 

  กระจางมล 

 ๘๓๒๓ พันจาอากาศเอก  สุมล  พูลสวัสด์ิ 

 ๘๓๒๔ พันจาอากาศเอก  สุมิต  สวางโรจน 

 ๘๓๒๕ พันจาอากาศเอก  สุมิตร  กอนโพธิ์ 

 ๘๓๒๖ พันจาอากาศเอก  สุมิตร  คําพันธุ 

 ๘๓๒๗ พันจาอากาศเอก  สุมิตร  ชื่นอารมณ 

 ๘๓๒๘ พันจาอากาศเอก  สุมิตร  บุตรพันธ 

 ๘๓๒๙ พันจาอากาศเอก  สุมิตร 

  ประสิทธิ์วัฒนเสรี 

 ๘๓๓๐ พันจาอากาศเอก  สุมิตร  มณีรัตน 

 ๘๓๓๑ พันจาอากาศเอก  สุมิตร  เยาวมณี 

 ๘๓๓๒ พันจาอากาศเอก  สุมิตร 

  สรรพยานนท 

 ๘๓๓๓ พันจาอากาศเอก  สุมิตร  สํารวลร่ืน 

 ๘๓๓๔ พันจาอากาศเอก  สุมิตร  สุดโต 

 ๘๓๓๕ พันจาอากาศเอก  สุเมธ  รอยแกว 

 ๘๓๓๖ พันจาอากาศเอก  สุเมธ  รีวงษ 

 ๘๓๓๗ พันจาอากาศเอก  สุเมธ 

  วัฒนธัญญการ 

 ๘๓๓๘ พันจาอากาศเอก  สุเมธ  หาเรือนศรี 

 ๘๓๓๙ พันจาอากาศเอก  สุเมศ  พวงจินดา 

 ๘๓๔๐ พันจาอากาศเอก  สุเมศวร 

  ฉลาดธัญกิจ 

 ๘๓๔๑ พันจาอากาศเอก  สุรกริช  ภูประกร 

 ๘๓๔๒ พันจาอากาศเอก  สุรกานต  จันทาป 



 หนา   ๒๕๑ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๓๔๓ พันจาอากาศเอก  สุรกานต  ทองออน 

 ๘๓๔๔ พันจาอากาศเอก  สุรกานต  รัตนวงษ 

 ๘๓๔๕ พันจาอากาศเอก  สุรกิตต์ิ  ขันตี 

 ๘๓๔๖ พันจาอากาศเอก  สุรกิตต์ิ  หวังฟก 

 ๘๓๔๗ พันจาอากาศเอก  สุรจักร  บุญพรหม 

 ๘๓๔๘ พันจาอากาศเอก  สุรจิต 

  จิตหนักแนน 

 ๘๓๔๙ พันจาอากาศเอก  สุรจิต  พึ่งตัว 

 ๘๓๕๐ พันจาอากาศเอก  สุรจิตต  สุระสิทธิ์ 

 ๘๓๕๑ พันจาอากาศเอก  สุรจิตร  เทียนหลอ 

 ๘๓๕๒ พันจาอากาศเอก  สุรจิตร  สุขมาก 

 ๘๓๕๓ พันจาอากาศเอก  สุรชัย  แกนอาสา 

 ๘๓๕๔ พันจาอากาศเอก  สุรชัย  คีรีโต 

 ๘๓๕๕ พันจาอากาศเอก  สุรชัย  ชัยยศ 

 ๘๓๕๖ พันจาอากาศเอก  สุรชัย  ดีแดง 

 ๘๓๕๗ พันจาอากาศเอก  สุรชัย 

  ตันสุวรรณรัตน 

 ๘๓๕๘ พันจาอากาศเอก  สุรชัย  พันธุชื่น 

 ๘๓๕๙ พันจาอากาศเอก  สุรชัย  รักประยูร 

 ๘๓๖๐ พันจาอากาศเอก  สุรชัย  ล้ีไพบูลย 

 ๘๓๖๑ พันจาอากาศเอก  สุรชัย  วดีศิริศักด์ิ 

 ๘๓๖๒ พันจาอากาศเอก  สุรชัย  ศรีทานันท 

 ๘๓๖๓ พันจาอากาศเอก  สุรชัย  ศรีวิชัย 

 ๘๓๖๔ พันจาอากาศเอก  สุรชัย  ศิริรัตน 

 ๘๓๖๕ พันจาอากาศเอก  สุรชัย  สมิตผลิน 

 ๘๓๖๖ พันจาอากาศเอก  สุรชัย  สุขโชติ 

 ๘๓๖๗ พันจาอากาศเอก  สุรชัย  สุริวงศ 

 ๘๓๖๘ พันจาอากาศเอก  สุรชัย  เสนียุทธ 

 ๘๓๖๙ พันจาอากาศเอก  สุรชาติ  จอมศรี 

 ๘๓๗๐ พันจาอากาศเอก  สุรชาติ  ทับทอง 

 ๘๓๗๑ พันจาอากาศเอก  สุรชาติ  นิลละออ 

 ๘๓๗๒ พันจาอากาศเอก  สุรชาติ  ผลาพรม 

 ๘๓๗๓ พันจาอากาศเอก  สุรชาติ  มาสถิตย 

 ๘๓๗๔ พันจาอากาศเอก  สุรชาติ  ลําดับวงศ 

 ๘๓๗๕ พันจาอากาศเอก  สุรชาติ  ออนทอง 

 ๘๓๗๖ พันจาอากาศเอก  สุรชิต  คูณผล 

 ๘๓๗๗ พันจาอากาศเอก  สุรเชษฐ  ไกรเจริญ 

 ๘๓๗๘ พันจาอากาศเอก  สุรเชษฐ  ขันธชัย 

 ๘๓๗๙ พันจาอากาศเอก  สุรเชษฐ  เครงใจ 

 ๘๓๘๐ พันจาอากาศเอก  สุรเชษฐ  แจมจํารัส 

 ๘๓๘๑ พันจาอากาศเอก  สุรเชษฐ  ใจกวาง 

 ๘๓๘๒ พันจาอากาศเอก  สุรเชษฐ  ฉิมอิ่ม 

 ๘๓๘๓ พันจาอากาศเอก  สุรเชษฐ  พิมพเสน 

 ๘๓๘๔ พันจาอากาศเอก  สุรเชษฐ  วาดมณี 

 ๘๓๘๕ พันจาอากาศเอก  สุรเชษฐ  ศรีคําภา 

 ๘๓๘๖ พันจาอากาศเอก  สุรเชษฐ  ศรีมา 

 ๘๓๘๗ พันจาอากาศเอก  สุรเชษฐ  สิโนทก 

 ๘๓๘๘ พันจาอากาศเอก  สุรเชาว  แตงไทย 

 ๘๓๘๙ พันจาอากาศเอก  สุรเดช  กนกงาม 

 ๘๓๙๐ พันจาอากาศเอก  สุรเดช  ก่ิงทอง 

 ๘๓๙๑ พันจาอากาศเอก  สุรเดช 

  กุลธรรมมานนท 



 หนา   ๒๕๒ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๓๙๒ พันจาอากาศเอก  สุรเดช  คันธศิริ 

 ๘๓๙๓ พันจาอากาศเอก  สุรเดช  คําวัง 

 ๘๓๙๔ พันจาอากาศเอก  สุรเดช  จรัญญา 

 ๘๓๙๕ พันจาอากาศเอก  สุรเดช 

  เจริญพานิช 

 ๘๓๙๖ พันจาอากาศเอก  สุรเดช  เถาหมอ 

 ๘๓๙๗ พันจาอากาศเอก  สุรเดช  เวชอุไร 

 ๘๓๙๘ พันจาอากาศเอก  สุรเดช 

  แสงประกาย 

 ๘๓๙๙ พันจาอากาศเอก  สุรทิน 

  สิมะทองธรรม 

 ๘๔๐๐ พันจาอากาศเอก  สุรเทพ  เกตุอุดม 

 ๘๔๐๑ พันจาอากาศเอก  สุรเทพ 

  สานติวิบูลย 

 ๘๔๐๒ พันจาอากาศเอก  สุรนนท  ชูพันธ 

 ๘๔๐๓ พันจาอากาศเอก  สุรนันท  จันทรเพ็ง 

 ๘๔๐๔ พันจาอากาศเอก  สุรนาท 

  แกวน้ําเย็น 

 ๘๔๐๕ พันจาอากาศเอก  สุรบถ  มีวันดี 

 ๘๔๐๖ พันจาอากาศเอก  สุรพงศ  ชูชัยยะ 

 ๘๔๐๗ พันจาอากาศเอก  สุรพงษ  บัวนาค 

 ๘๔๐๘ พันจาอากาศเอก  สุรพงษ  จงภักดี 

 ๘๔๐๙ พันจาอากาศเอก  สุรพงษ  จวงทอง 

 ๘๔๑๐ พันจาอากาศเอก  สุรพงษ  ตอสกุล 

 ๘๔๑๑ พันจาอากาศเอก  สุรพงษ  ทองใบ 

 ๘๔๑๒ พันจาอากาศเอก  สุรพงษ  เบาภาระ 

 ๘๔๑๓ พันจาอากาศเอก  สุรพงษ  ผิวเกลี้ยง 

 ๘๔๑๔ พันจาอากาศเอก  สุรพงษ 

  พิจารณสันต 

 ๘๔๑๕ พันจาอากาศเอก  สุรพงษ  พุฒตาล 

 ๘๔๑๖ พันจาอากาศเอก  สุรพงษ  โมกขาว 

 ๘๔๑๗ พันจาอากาศเอก  สุรพงษ  วงษจําปา 

 ๘๔๑๘ พันจาอากาศเอก  สุรพงษ 

  วรรณะศิลปน 

 ๘๔๑๙ พันจาอากาศเอก  สุรพงษ 

  สิกขะบูรณะ 

 ๘๔๒๐ พันจาอากาศเอก  สุรพงษ 

  สุดประเสริฐ 

 ๘๔๒๑ พันจาอากาศเอก  สุรพร  ฉันทกุล 

 ๘๔๒๒ พันจาอากาศเอก  สุรพล  กลิ่นสุคนธ 

 ๘๔๒๓ พันจาอากาศเอก  สุรพล  แกวจินดา 

 ๘๔๒๔ พันจาอากาศเอก  สุรพล  ขาวดี 

 ๘๔๒๕ พันจาอากาศเอก  สุรพล  ขําแปง 

 ๘๔๒๖ พันจาอากาศเอก  สุรพล 

  จันทรคามคํา 

 ๘๔๒๗ พันจาอากาศเอก  สุรพล  จีนสิน 

 ๘๔๒๘ พันจาอากาศเอก  สุรพล  ใจปนตา 

 ๘๔๒๙ พันจาอากาศเอก  สุรพล  ชมชื่น 

 ๘๔๓๐ พันจาอากาศเอก  สุรพล  ชัยยา 

 ๘๔๓๑ พันจาอากาศเอก  สุรพล  ทนันชัย 

 ๘๔๓๒ พันจาอากาศเอก  สุรพล  ทับทิม 

 ๘๔๓๓ พันจาอากาศเอก  สุรพล  ทัพพิจิตร 



 หนา   ๒๕๓ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๔๓๔ พันจาอากาศเอก  สุรพล  ผลวงษ 

 ๘๔๓๕ พันจาอากาศเอก  สุรพล  พันธุยฤทธิ์ 

 ๘๔๓๖ พันจาอากาศเอก  สุรพล  โพทะยะ 

 ๘๔๓๗ พันจาอากาศเอก  สุรพล  โพธิ์คํา 

 ๘๔๓๘ พันจาอากาศเอก  สุรพล  ภูชาญ 

 ๘๔๓๙ พันจาอากาศเอก  สุรพล  มานะกิจ 

 ๘๔๔๐ พันจาอากาศเอก  สุรพล  มาลารัตน 

 ๘๔๔๑ พันจาอากาศเอก  สุรพล 

  เมื่อประโคน 

 ๘๔๔๒ พันจาอากาศเอก  สุรพล 

  ยมโพธิ์กลาง 

 ๘๔๔๓ พันจาอากาศเอก  สุรพล  ร่ืนภิรมย 

 ๘๔๔๔ พันจาอากาศเอก  สุรพล  เล็กใบ 

 ๘๔๔๕ พันจาอากาศเอก  สุรพล  วงศสมบัติ 

 ๘๔๔๖ พันจาอากาศเอก  สุรพล  วะสิโน 

 ๘๔๔๗ พันจาอากาศเอก  สุรพล  ศรีสังข 

 ๘๔๔๘ พันจาอากาศเอก  สุรพล  สนนุช 

 ๘๔๔๙ พันจาอากาศเอก  สุรพล  สินเส็ง 

 ๘๔๕๐ พันจาอากาศเอก  สุรพล  สุริวงษ 

 ๘๔๕๑ พันจาอากาศเอก  สุรพล  โสมระจิตร 

 ๘๔๕๒ พันจาอากาศเอก  สุรพล  หาเรือนกิจ 

 ๘๔๕๓ พันจาอากาศเอก  สุรพล  อริยานนท 

 ๘๔๕๔ พันจาอากาศเอก  สุรพัน  แสงทองดี 

 ๘๔๕๕ พันจาอากาศเอก  สุรพันธ  กุลวิวัฒน 

 ๘๔๕๖ พันจาอากาศเอก  สุรพันธ 

  ขันตยาภรณ 

 ๘๔๕๗ พันจาอากาศเอก  สุรพันธ 

  อินทรสถาพร 

 ๘๔๕๘ พันจาอากาศเอก  สุรพันธ  อุนสนิท 

 ๘๔๕๙ พันจาอากาศเอก  สุรพิน  รอดบํารุง 

 ๘๔๖๐ พันจาอากาศเอก  สุรภา  แนวสุข 

 ๘๔๖๑ พันจาอากาศเอก  สุรยุทธ  พันธุระ 

 ๘๔๖๒ พันจาอากาศเอก  สุรยุทธ  พุทธไทย 

 ๘๔๖๓ พันจาอากาศเอก  สุรยุทธ  เสร็จกิจ 

 ๘๔๖๔ พันจาอากาศเอก  สุรยุทธ 

  หาญลํายวง 

 ๘๔๖๕ พันจาอากาศเอก  สุรวัชร  ชวงแกว 

 ๘๔๖๖ พันจาอากาศเอก  สุรวัฎฐ  อิ่มใจ 

 ๘๔๖๗ พันจาอากาศเอก  สุรวิช  เจริญสุข 

 ๘๔๖๘ พันจาอากาศเอก  สุรวิฒ  นุรักษ 

 ๘๔๖๙ พันจาอากาศเอก  สุรวิทย  วิสาขะ 

 ๘๔๗๐ พันจาอากาศเอก  สุรวุฒิ  ทาหอง 

 ๘๔๗๑ พันจาอากาศเอก  สุรวุฒิ 

  โพธิ์นิยม 

 ๘๔๗๒ พันจาอากาศเอก  สุรวุฒิ 

  เล็กปานเจริญ 

 ๘๔๗๓ พันจาอากาศเอก  สุรวุฒิ  สังโฆ 

 ๘๔๗๔ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ 

  กําเหนิดเกาะ 

 ๘๔๗๕ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ 

  เกลี้ยงอุทธา 

 ๘๔๗๖ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  คณะบุตร 



 หนา   ๒๕๔ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๔๗๗ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ 

  ครอบบัวบาน 

 ๘๔๗๘ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  คําโพธิ์ 

 ๘๔๗๙ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  คิดการ 

 ๘๔๘๐ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  จันทะสาร 

 ๘๔๘๑ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  แจมจํารัส 

 ๘๔๘๒ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  ชอบธรรม 

 ๘๔๘๓ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  ดวงมะณี 

 ๘๔๘๔ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  ดาวใส 

 ๘๔๘๕ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  ทับเมฆา 

 ๘๔๘๖ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  บัวจะโปะ 

 ๘๔๘๗ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  บุญรอด 

 ๘๔๘๘ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  ปอมตรี 

 ๘๔๘๙ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  ปญญา 

 ๘๔๙๐ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  ปานนิ่ม 

 ๘๔๙๑ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  เพ็งแข 

 ๘๔๙๒ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  เพิ่มเกษม 

 ๘๔๙๓ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  มูลสุข 

 ๘๔๙๔ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  เมรุทอง 

 ๘๔๙๕ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  รักษาสัตย 

 ๘๔๙๖ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ 

  รัตนวิเชียร 

 ๘๔๙๗ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ 

  รัตนอัมพร 

 ๘๔๙๘ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  ริมสมุทร 

 ๘๔๙๙ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  รุงรังษี 

 ๘๕๐๐ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ 

  ศรีปานันท 

 ๘๕๐๑ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  ศรีเพ็ชร 

 ๘๕๐๒ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  สาริกา 

 ๘๕๐๓ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  สุดสอน 

 ๘๕๐๔ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  สุริยะ 

 ๘๕๐๕ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  สุสุวรรณ 

 ๘๕๐๖ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  แสงทองสี 

 ๘๕๐๗ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  แสงสาร 

 ๘๕๐๘ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  แสงสุทธิ 

 ๘๕๐๙ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  แสนสุด 

 ๘๕๑๐ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  หัสกุล 

 ๘๕๑๑ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  เหลาด้ิม 

 ๘๕๑๒ พันจาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  อ่ํากลาง 

 ๘๕๑๓ พันจาอากาศเอก  สุรศิริ 

  เชาวนะพานิช 

 ๘๕๑๔ พันจาอากาศเอก  สุรเศรษฐ 

  ไสยสมบัติ 

 ๘๕๑๕ พันจาอากาศเอก  สุรสันต 

  แกววิเชียร 

 ๘๕๑๖ พันจาอากาศเอก  สุรสิทธิ์  ขุนทอง 

 ๘๕๑๗ พันจาอากาศเอก  สุรสิทธิ์  คําลือ 

 ๘๕๑๘ พันจาอากาศเอก  สุรสิทธิ์  จีนเหรียญ 

 ๘๕๑๙ พันจาอากาศเอก  สุรสิทธิ์  ใจสวาง 

 ๘๕๒๐ พันจาอากาศเอก  สุรสิทธิ์  แชมชอย 

 ๘๕๒๑ พันจาอากาศเอก  สุรสิทธิ์  ถาวร 



 หนา   ๒๕๕ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๕๒๒ พันจาอากาศเอก  สุรสิทธิ์ 

  ปานพรหม 

 ๘๕๒๓ พันจาอากาศเอก  สุรสิทธิ์  เมฆดี 

 ๘๕๒๔ พันจาอากาศเอก  สุรสิทธิ์  วารี 

 ๘๕๒๕ พันจาอากาศเอก  สุรสีย  สุขสิทธิ์ 

 ๘๕๒๖ พันจาอากาศเอก  สุรเสน  สํารวลร่ืน 

 ๘๕๒๗ พันจาอากาศเอก  สุระ  บริสุทธิ์ 

 ๘๕๒๘ พันจาอากาศเอก  สุระ  โพธิ์ศรี 

 ๘๕๒๙ พันจาอากาศเอก  สุระจิตร  เขตกุฎี 

 ๘๕๓๐ พันจาอากาศเอก  สุระชัย  ศรีสุรกุล 

 ๘๕๓๑ พันจาอากาศเอก  สุระชัย 

  สุขประเสริฐ 

 ๘๕๓๒ พันจาอากาศเอก  สุระชัย 

  หาญธีระพิทักษ 

 ๘๕๓๓ พันจาอากาศเอก  สุระชาติ  หอมชิต 

 ๘๕๓๔ พันจาอากาศเอก  สุระพงษ  ธูปบูชา 

 ๘๕๓๕ พันจาอากาศเอก  สุระพล 

  ทาสันเทียะ 

 ๘๕๓๖ พันจาอากาศเอก  สุระพันธ  จูมจัตุรัส 

 ๘๕๓๗ พันจาอากาศเอก  สุระพันธ 

  มัณฑุกานนท 

 ๘๕๓๘ พันจาอากาศเอก  สุระวัฒน  แกวคําฟู 

 ๘๕๓๙ พันจาอากาศเอก  สุระวุธ  เรือนพันธ 

 ๘๕๔๐ พันจาอากาศเอก  สุระศักด์ิ  ลิบลับ 

 ๘๕๔๑ พันจาอากาศเอก  สุรักษ  สุขเกษม 

 ๘๕๔๒ พันจาอากาศเอก  สุรัด  ตันตระกูล 

 ๘๕๔๓ พันจาอากาศเอก  สุรัตน  ขันคํา 

 ๘๕๔๔ พันจาอากาศเอก  สุรัตน  จารุลักษณ 

 ๘๕๔๕ พันจาอากาศเอก  สุรัตน  เจริญสินธุ 

 ๘๕๔๖ พันจาอากาศเอก  สุรัตน  เตียงเกตุ 

 ๘๕๔๗ พันจาอากาศเอก  สุรัตน  ทองมอญ 

 ๘๕๔๘ พันจาอากาศเอก  สุรัตน  นะระแสน 

 ๘๕๔๙ พันจาอากาศเอก  สุรัตน  ประดับมุข 

 ๘๕๕๐ พันจาอากาศเอก  สุรัตน  โพธิ์ถวิล 

 ๘๕๕๑ พันจาอากาศเอก  สุรัตน  ฟกเล็ก 

 ๘๕๕๒ พันจาอากาศเอก  สุรัตน  มงคลสุจริต 

 ๘๕๕๓ พันจาอากาศเอก  สุรัตน  ยวงนาค 

 ๘๕๕๔ พันจาอากาศเอก  สุรัตน  ศิริมงคล 

 ๘๕๕๕ พันจาอากาศเอก  สุรัตน  สวยสด 

 ๘๕๕๖ พันจาอากาศเอก  สุรัตน  สืบเหลารบ 

 ๘๕๕๗ พันจาอากาศเอก  สุรัตน 

  สุประดิษฐ  ณ  อยุธยา 

 ๘๕๕๘ พันจาอากาศเอก  สุรัตน  อินทรถาวร 

 ๘๕๕๙ พันจาอากาศเอก  สุรัตนชัย  ชนนิกร 

 ๘๕๖๐ พันจาอากาศเอก  สุรัตนชัย  ธุวัชชัย 

 ๘๕๖๑ พันจาอากาศเอก  สุรัตนชัย 

  ประทุมชัย 

 ๘๕๖๒ พันจาอากาศเอก  สุรัตนชัย 

  สรรพอคา 

 ๘๕๖๓ พันจาอากาศเอก  สุรัติ  ปอกเทิง 

 ๘๕๖๔ พันจาอากาศเอก  สุรินทร  เฉลิมวงษ 

 ๘๕๖๕ พันจาอากาศเอก  สุรินทร  ดาวเรือง 



 หนา   ๒๕๖ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๕๖๖ พันจาอากาศเอก  สุรินทร  ตันติวัฒน 

 ๘๕๖๗ พันจาอากาศเอก  สุรินทร 

  นอยประชา 

 ๘๕๖๘ พันจาอากาศเอก  สุรินทร  นาคะบุตร 

 ๘๕๖๙ พันจาอากาศเอก  สุรินทร  ผลวุฒิ 

 ๘๕๗๐ พันจาอากาศเอก  สุรินทร 

  พงษประยูร 

 ๘๕๗๑ พันจาอากาศเอก  สุรินทร  พงษภมร 

 ๘๕๗๒ พันจาอากาศเอก  สุรินทร  พูลสุขโข 

 ๘๕๗๓ พันจาอากาศเอก  สุรินทร 

  เพ็ชรอินทร 

 ๘๕๗๔ พันจาอากาศเอก  สุรินทร  มวงแกว 

 ๘๕๗๕ พันจาอากาศเอก  สุรินทร 

  มีขันหมาก 

 ๘๕๗๖ พันจาอากาศเอก  สุรินทร  ลอยเวหา 

 ๘๕๗๗ พันจาอากาศเอก  สุรินทร  สุขใจ 

 ๘๕๗๘ พันจาอากาศเอก  สุรินทร  สุขสุด 

 ๘๕๗๙ พันจาอากาศเอก  สุรินทร 

  สุทธิ์ประเสริฐ 

 ๘๕๘๐ พันจาอากาศเอก  สุริยนต  แกวอําไพ 

 ๘๕๘๑ พันจาอากาศเอก  สุริยนต  เสือเปรียว 

 ๘๕๘๒ พันจาอากาศเอก  สุริยะ 

  กมุกะมกุล 

 ๘๕๘๓ พันจาอากาศเอก  สุริยะ  จอยจํารัส 

 ๘๕๘๔ พันจาอากาศเอก  สุริยะ  เชื้อปรางค 

 ๘๕๘๕ พันจาอากาศเอก  สุริยะ  นพคุณ 

 ๘๕๘๖ พันจาอากาศเอก  สุริยะ 

  สุดประเสริฐ 

 ๘๕๘๗ พันจาอากาศเอก  สุริยะศักด์ิ  แกวคํา 

 ๘๕๘๘ พันจาอากาศเอก  สุริยัณต  คงคะรัศมี 

 ๘๕๘๙ พันจาอากาศเอก  สุริยัณห 

  สมพะมิตร 

 ๘๕๙๐ พันจาอากาศเอก  สุริยันต  พงษอุดม 

 ๘๕๙๑ พันจาอากาศเอก  สุริยันต  สินวิบูรณ 

 ๘๕๙๒ พันจาอากาศเอก  สุริยา  กระจางโพธิ์ 

 ๘๕๙๓ พันจาอากาศเอก  สุริยา  กลัดเกิด 

 ๘๕๙๔ พันจาอากาศเอก  สุริยา 

  กัลยาณตระกูล 

 ๘๕๙๕ พันจาอากาศเอก  สุริยา  กาดนอก 

 ๘๕๙๖ พันจาอากาศเอก  สุริยา  กาลเขวา 

 ๘๕๙๗ พันจาอากาศเอก  สุริยา  เกตุมา 

 ๘๕๙๘ พันจาอากาศเอก  สุริยา  ดวงทอง 

 ๘๕๙๙ พันจาอากาศเอก  สุริยา  ตนแพง 

 ๘๖๐๐ พันจาอากาศเอก  สุริยา  ทองรอง 

 ๘๖๐๑ พันจาอากาศเอก  สุริยา  ทิมพิทักษ 

 ๘๖๐๒ พันจาอากาศเอก  สุริยา  ธรรมศรี 

 ๘๖๐๓ พันจาอากาศเอก  สุริยา  นาคนิ่ม 

 ๘๖๐๔ พันจาอากาศเอก  สุริยา  พวงสุวรรณ 

 ๘๖๐๕ พันจาอากาศเอก  สุริยา  เพิดขุนทด 

 ๘๖๐๖ พันจาอากาศเอก  สุริยา  มูลธรรม 

 ๘๖๐๗ พันจาอากาศเอก  สุริยา  รสโคกแฝก 

 ๘๖๐๘ พันจาอากาศเอก  สุริยา  วงศภาคํา 



 หนา   ๒๕๗ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๖๐๙ พันจาอากาศเอก  สุริยา  ศรีจันทร 

 ๘๖๑๐ พันจาอากาศเอก  สุริยา  ศรีแจม 

 ๘๖๑๑ พันจาอากาศเอก  สุริยา  ศรีสมพงษ 

 ๘๖๑๒ พันจาอากาศเอก  สุริยา  สงแสง 

 ๘๖๑๓ พันจาอากาศเอก  สุริยา  แสงโห 

 ๘๖๑๔ พันจาอากาศเอก  สุริยา  อสุรา 

 ๘๖๑๕ พันจาอากาศเอก  สุริเยนทร 

  แจมแปน 

 ๘๖๑๖ พันจาอากาศเอก  สุรีย  เนียมปาน 

 ๘๖๑๗ พันจาอากาศเอก  สุเรนทร 

  โภคทรัพย 

 ๘๖๑๘ พันจาอากาศเอก  สุวพัฒน 

  พุมดอกแกว 

 ๘๖๑๙ พันจาอากาศเอก  สุวพิศ  บัวภา 

 ๘๖๒๐ พันจาอากาศเอก  สุวรรณ  เกตุแกว 

 ๘๖๒๑ พันจาอากาศเอก  สุวรรณ 

  โคกสุวรรณ 

 ๘๖๒๒ พันจาอากาศเอก  สุวรรณ 

  ดวงวรรณา 

 ๘๖๒๓ พันจาอากาศเอก  สุวรรณ  ทวมมัย 

 ๘๖๒๔ พันจาอากาศเอก  สุวรรณ  ทองวัฒน 

 ๘๖๒๕ พันจาอากาศเอก  สุวรรณ  เฟองนอย 

 ๘๖๒๖ พันจาอากาศเอก  สุวรรณ 

  รอดจันทร 

 ๘๖๒๗ พันจาอากาศเอก  สุวรรณชัย 

  พูลบางยุง 

 ๘๖๒๘ พันจาอากาศเอก  สุวลักษณ 

  เรืองจันทึก 

 ๘๖๒๙ พันจาอากาศเอก  สุวัจชัย  เกิดทาไม 

 ๘๖๓๐ พันจาอากาศเอก  สุวัจชัย 

  จันทรเพชร 

 ๘๖๓๑ พันจาอากาศเอก  สุวัจชัย  รัตโนทัย 

 ๘๖๓๒ พันจาอากาศเอก  สุวัชชัย  นิ่มแยม 

 ๘๖๓๓ พันจาอากาศเอก  สุวัฒน  กันแยม 

 ๘๖๓๔ พันจาอากาศเอก  สุวัฒน  ขาวพันธ 

 ๘๖๓๕ พันจาอากาศเอก  สุวัฒน  ขุนทรง 

 ๘๖๓๖ พันจาอากาศเอก  สุวัฒน  เชิงหอม 

 ๘๖๓๗ พันจาอากาศเอก  สุวัฒน  ดํารงสัตย 

 ๘๖๓๘ พันจาอากาศเอก  สุวัฒน  ตราชู 

 ๘๖๓๙ พันจาอากาศเอก  สุวัฒน  เทียนจาง 

 ๘๖๔๐ พันจาอากาศเอก  สุวัฒน  ประชากูล 

 ๘๖๔๑ พันจาอากาศเอก  สุวัฒน 

  ประดับวงศ 

 ๘๖๔๒ พันจาอากาศเอก  สุวัฒน 

  ประสมทรัพย 

 ๘๖๔๓ พันจาอากาศเอก  สุวัฒน  ผลนิมิตร 

 ๘๖๔๔ พันจาอากาศเอก  สุวัฒน  เผือกหอม 

 ๘๖๔๕ พันจาอากาศเอก  สุวัฒน 

  วิริยะมาเรศ 

 ๘๖๔๖ พันจาอากาศเอก  สุวัฒน 

  วิสมิตะนันทน 

 ๘๖๔๗ พันจาอากาศเอก  สุวัฒน  สิงหจัตุรัส 



 หนา   ๒๕๘ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๖๔๘ พันจาอากาศเอก  สุวัฒน  สุขสิงห 

 ๘๖๔๙ พันจาอากาศเอก  สุวัฒน  สุดใจ 

 ๘๖๕๐ พันจาอากาศเอก  สุวัฒน  สุทธิศักด์ิ 

 ๘๖๕๑ พันจาอากาศเอก  สุวัฒน 

  สุวรรณสาม 

 ๘๖๕๒ พันจาอากาศเอก  สุวัฒน  หนูใจหาญ 

 ๘๖๕๓ พันจาอากาศเอก  สุวัฒน  อุระวัฒน 

 ๘๖๕๔ พันจาอากาศเอก  สุวัฒนชัย  ไขสม 

 ๘๖๕๕ พันจาอากาศเอก  สุวัฒนา  ไชยชาญ 

 ๘๖๕๖ พันจาอากาศเอก  สุวิช  คงกะพันธ 

 ๘๖๕๗ พันจาอากาศเอก  สุวิช  จันทะคาม 

 ๘๖๕๘ พันจาอากาศเอก  สุวิชัย  แอดํา 

 ๘๖๕๙ พันจาอากาศเอก  สุวิชาญ  ศราคนี 

 ๘๖๖๐ พันจาอากาศเอก  สุวิตย  สวัสด์ิรักษา 

 ๘๖๖๑ พันจาอากาศเอก  สุวิทย  กฤตยรักษ 

 ๘๖๖๒ พันจาอากาศเอก  สุวิทย  เกษมสวัสด์ิ 

 ๘๖๖๓ พันจาอากาศเอก  สุวิทย  คําสุข 

 ๘๖๖๔ พันจาอากาศเอก  สุวิทย  ใจหาญ 

 ๘๖๖๕ พันจาอากาศเอก  สุวิทย  ทองมาก 

 ๘๖๖๖ พันจาอากาศเอก  สุวิทย  เทียมมณี 

 ๘๖๖๗ พันจาอากาศเอก  สุวิทย  ธูปทอง 

 ๘๖๖๘ พันจาอากาศเอก  สุวิทย  บุญรอด 

 ๘๖๖๙ พันจาอากาศเอก  สุวิทย 

  ประสพโชค 

 ๘๖๗๐ พันจาอากาศเอก  สุวิทย  ปนอยู 

 ๘๖๗๑ พันจาอากาศเอก  สุวิทย  พักศาลา 

 ๘๖๗๒ พันจาอากาศเอก  สุวิทย  พุฒซอน 

 ๘๖๗๓ พันจาอากาศเอก  สุวิทย 

  มิตรอุปถัมภ 

 ๘๖๗๔ พันจาอากาศเอก  สุวิทย  รุงทอง 

 ๘๖๗๕ พันจาอากาศเอก  สุวิทย  โรจนนิติ 

 ๘๖๗๖ พันจาอากาศเอก  สุวิทย  ศรีสวัสด์ิ 

 ๘๖๗๗ พันจาอากาศเอก  สุวิทย  ศึกษาการ 

 ๘๖๗๘ พันจาอากาศเอก  สุวิทย  สายสุม 

 ๘๖๗๙ พันจาอากาศเอก  สุวิทย  สุขสิงห 

 ๘๖๘๐ พันจาอากาศเอก  สุวิทย  แสงมณี 

 ๘๖๘๑ พันจาอากาศเอก  สุวิทย  เหมอินทร 

 ๘๖๘๒ พันจาอากาศเอก  สุวิน  ตราชู 

 ๘๖๘๓ พันจาอากาศเอก  สุวิน  นาวิชา 

 ๘๖๘๔ พันจาอากาศเอก  สุวิน  รองจาเมือง 

 ๘๖๘๕ พันจาอากาศเอก  สุวิน  ศิริสุข 

 ๘๖๘๖ พันจาอากาศเอก  สุวิน  อุไกรหงสา 

 ๘๖๘๗ พันจาอากาศเอก  สุวินัย  สิงหมณี 

 ๘๖๘๘ พันจาอากาศเอก  สุวิรัตน  กองสา 

 ๘๖๘๙ พันจาอากาศเอก  สุวีระ  บัวขาว 

 ๘๖๙๐ พันจาอากาศเอก  สูวิชา  ไกแกว 

 ๘๖๙๑ พันจาอากาศเอก  เสกขพลัฏฐ 

  พูลทรัพย 

 ๘๖๙๒ พันจาอากาศเอก  เสกศักด์ิ 

  โพธิ์เหลือ 

 ๘๖๙๓ พันจาอากาศเอก  เสกสม 

  ฉายสุวรรณ 



 หนา   ๒๕๙ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๖๙๔ พันจาอากาศเอก  เสกสรร 

  กรรณิการ 

 ๘๖๙๕ พันจาอากาศเอก  เสกสรร  เกษกรณ 

 ๘๖๙๖ พันจาอากาศเอก  เสกสรร 

  ขมิ้นทอง 

 ๘๖๙๗ พันจาอากาศเอก  เสกสรร  ขุนวิเศษ 

 ๘๖๙๘ พันจาอากาศเอก  เสกสรร  พุมเกิด 

 ๘๖๙๙ พันจาอากาศเอก  เสกสรร  ไมเรียง 

 ๘๗๐๐ พันจาอากาศเอก  เสกสรร 

  อามาตยทัศน 

 ๘๗๐๑ พันจาอากาศเอก  เสกสรรค 

  กุลถวายพร 

 ๘๗๐๒ พันจาอากาศเอก  เสกสรรค 

  คลายหงษ 

 ๘๗๐๓ พันจาอากาศเอก  เสกสรรค 

  ชิตณรงค 

 ๘๗๐๔ พันจาอากาศเอก  เสกสรรค  ทองศรี 

 ๘๗๐๕ พันจาอากาศเอก  เสกสรรค  บํารุงชัย 

 ๘๗๐๖ พันจาอากาศเอก  เสกสรรค 

  เพลินจิต 

 ๘๗๐๗ พันจาอากาศเอก  เสกสรรค  ภูสี 

 ๘๗๐๘ พันจาอากาศเอก  เสกสรรค 

  สุดสวาท 

 ๘๗๐๙ พันจาอากาศเอก  เสกสรรณ  โคบาล 

 ๘๗๑๐ พันจาอากาศเอก  เสกสันต  ธงชัย 

 ๘๗๑๑ พันจาอากาศเอก  เสกสันต  สรอยวัน 

 ๘๗๑๒ พันจาอากาศเอก  เสกสันต 

  สุวรรณรัศมี 

 ๘๗๑๓ พันจาอากาศเอก  เสกสันติ 

  พลอยเจริญ 

 ๘๗๑๔ พันจาอากาศเอก  เสกสิทธิ์  จันทรชู 

 ๘๗๑๕ พันจาอากาศเอก  เสง่ียม  แขพรมราช 

 ๘๗๑๖ พันจาอากาศเอก  เสง่ียม  ธงสันเทียะ 

 ๘๗๑๗ พันจาอากาศเอก  เสง่ียม  แยมอน 

 ๘๗๑๘ พันจาอากาศเอก  เสง่ียม  สระทองมา 

 ๘๗๑๙ พันจาอากาศเอก  เสง่ียม  สัจจะสังข 

 ๘๗๒๐ พันจาอากาศเอก  เสฏฐวุฒิ  เปยปน 

 ๘๗๒๑ พันจาอากาศเอก  เสถียร  แดนทอง 

 ๘๗๒๒ พันจาอากาศเอก  เสถียร 

  ทรัพยพรอม 

 ๘๗๒๓ พันจาอากาศเอก  เสถียร 

  หวานชะเอม 

 ๘๗๒๔ พันจาอากาศเอก  เสนห  ก่ิงสันเทียะ 

 ๘๗๒๕ พันจาอากาศเอก  เสนห  ดินมวง 

 ๘๗๒๖ พันจาอากาศเอก  เสนห  ตระกูลศิริ 

 ๘๗๒๗ พันจาอากาศเอก  เสนห  ไตรยขันธ 

 ๘๗๒๘ พันจาอากาศเอก  เสนห  ทองเงิน 

 ๘๗๒๙ พันจาอากาศเอก  เสนห  ทองชัง 

 ๘๗๓๐ พันจาอากาศเอก  เสนห  เนตรอนงค 

 ๘๗๓๑ พันจาอากาศเอก  เสนห  บํารุงทรัพย 

 ๘๗๓๒ พันจาอากาศเอก  เสนห  บุญรวม 

 ๘๗๓๓ พันจาอากาศเอก  เสนห  พรมคง 



 หนา   ๒๖๐ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๗๓๔ พันจาอากาศเอก  เสนห  พูลบางยุง 

 ๘๗๓๕ พันจาอากาศเอก  เสนห  ภูมิดิษฐ 

 ๘๗๓๖ พันจาอากาศเอก  เสนห  ย้ิมพงษ 

 ๘๗๓๗ พันจาอากาศเอก  เสนห  เย็นมี 

 ๘๗๓๘ พันจาอากาศเอก  เสนห  รอดเจริญ 

 ๘๗๓๙ พันจาอากาศเอก  เสนห  ลังแกว 

 ๘๗๔๐ พันจาอากาศเอก  เสนห  ศรีคะชินทร 

 ๘๗๔๑ พันจาอากาศเอก  เสนห  แสงมา 

 ๘๗๔๒ พันจาอากาศเอก  เสนอ  บุตรรักษ 

 ๘๗๔๓ พันจาอากาศเอก  เสนอ  ยวนทอง 

 ๘๗๔๔ พันจาอากาศเอก  เสนาะ  ขันดี 

 ๘๗๔๕ พันจาอากาศเอก  เสนาะ  ใจชํานิ 

 ๘๗๔๖ พันจาอากาศเอก  เสนาะ 

  ชางประดิษฐ 

 ๘๗๔๗ พันจาอากาศเอก  เสนาะ  เชิดบารมี 

 ๘๗๔๘ พันจาอากาศเอก  เสนาะ  เปาจีน 

 ๘๗๔๙ พันจาอากาศเอก  เสนาะ  มาถาวร 

 ๘๗๕๐ พันจาอากาศเอก  เสนาะ  รักษศิริ 

 ๘๗๕๑ พันจาอากาศเอก  เสนาะ 

  สถานทรัพย 

 ๘๗๕๒ พันจาอากาศเอก  เสนาะ  สรอยระยา 

 ๘๗๕๓ พันจาอากาศเอก  เสนาะ  หมูโยธา 

 ๘๗๕๔ พันจาอากาศเอก  เสนีย  แกวดิเรก 

 ๘๗๕๕ พันจาอากาศเอก  เสภา  พลแกว 

 ๘๗๕๖ พันจาอากาศเอก  เสมอ  แจงจ่ัน 

 ๘๗๕๗ พันจาอากาศเอก  เสมอ  นามพันดุง 

 ๘๗๕๘ พันจาอากาศเอก  เสมอ  ไพโรจน 

 ๘๗๕๙ พันจาอากาศเอก  เสมอ  มีถาวร 

 ๘๗๖๐ พันจาอากาศเอก  เสมียน  ชนะพาล 

 ๘๗๖๑ พันจาอากาศเอก  เสมียน  ย้ิมจันทร 

 ๘๗๖๒ พันจาอากาศเอก  เสมียน  ศรีศักดา 

 ๘๗๖๓ พันจาอากาศเอก  เสริญ  เขียวทอง 

 ๘๗๖๔ พันจาอากาศเอก  เสริมชาติ 

  มวงสวย 

 ๘๗๖๕ พันจาอากาศเอก  เสริมนภา 

  ผลจันทรหลาก 

 ๘๗๖๖ พันจาอากาศเอก  เสริมพงษ  คําเฟอง 

 ๘๗๖๗ พันจาอากาศเอก  เสริมพงษ  ลิบลับ 

 ๘๗๖๘ พันจาอากาศเอก  เสริมลาภ  ขวัญเพ็ง 

 ๘๗๖๙ พันจาอากาศเอก  เสริมวิทย  ศิริไล 

 ๘๗๗๐ พันจาอากาศเอก  เสริมวิทย 

  สมจิตตชอบ 

 ๘๗๗๑ พันจาอากาศเอก  เสริมศักด์ิ  คําเฟอง 

 ๘๗๗๒ พันจาอากาศเอก  เสริมศักด์ิ 

  บรรจบราช 

 ๘๗๗๓ พันจาอากาศเอก  เสริมศักด์ิ  บุรพจร 

 ๘๗๗๔ พันจาอากาศเอก  เสริมศักด์ิ  บูรพา 

 ๘๗๗๕ พันจาอากาศเอก  เสรี  คุณเจริญ 

 ๘๗๗๖ พันจาอากาศเอก  เสรี  จันทรยัง 

 ๘๗๗๗ พันจาอากาศเอก  เสรี  จีนสอาด 

 ๘๗๗๘ พันจาอากาศเอก  เสรี  ตรีสุวรรณ 

 ๘๗๗๙ พันจาอากาศเอก  เสรี  บุญเกิด 



 หนา   ๒๖๑ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๗๘๐ พันจาอากาศเอก  เสรี  เพ็ชรดี 

 ๘๗๘๑ พันจาอากาศเอก  เสรี  ศรีนวล 

 ๘๗๘๒ พันจาอากาศเอก  เสรี  ศรีประทีป 

 ๘๗๘๓ พันจาอากาศเอก  เสรี  ศิริ 

 ๘๗๘๔ พันจาอากาศเอก  เสรี  สวางไสว 

 ๘๗๘๕ พันจาอากาศเอก  เสรี  สัณฐิติเวช 

 ๘๗๘๖ พันจาอากาศเอก  เสรี  สินสมบุญ 

 ๘๗๘๗ พันจาอากาศเอก  เสรี  หวังเจริญ 

 ๘๗๘๘ พันจาอากาศเอก  เสรี  เห็นแกว 

 ๘๗๘๙ พันจาอากาศเอก  เสรี  ใหมเกื้อ 

 ๘๗๙๐ พันจาอากาศเอก  เสรี  อิ่มสําอางค 

 ๘๗๙๑ พันจาอากาศเอก  เสรีย  พวงลาภ 

 ๘๗๙๒ พันจาอากาศเอก  เสรียศ  สินสุวรรณ 

 ๘๗๙๓ พันจาอากาศเอก  เสรีรักษ 

  เกษประทุม 

 ๘๗๙๔ พันจาอากาศเอก  เสวก  กะด่ีแดง 

 ๘๗๙๕ พันจาอากาศเอก  เสวก  ครุสาตะ 

 ๘๗๙๖ พันจาอากาศเอก  เสวก 

  งามประกอบ 

 ๘๗๙๗ พันจาอากาศเอก  เสวก  จินดารัตน 

 ๘๗๙๘ พันจาอากาศเอก  เสวก 

  ทรัพยสมจิตร 

 ๘๗๙๙ พันจาอากาศเอก  เสวก  โรจนกิจ 

 ๘๘๐๐ พันจาอากาศเอก  เสวก  ไลเลิศ 

 ๘๘๐๑ พันจาอากาศเอก  เสวี  จิตรจร 

 ๘๘๐๒ พันจาอากาศเอก  เสาร  ยันกลาง 

 ๘๘๐๓ พันจาอากาศเอก  เสียงสาน 

  อุปชฌาย 

 ๘๘๐๔ พันจาอากาศเอก  แสงดาว 

  บุญญพาศ 

 ๘๘๐๕ พันจาอากาศเอก  แสงทอง  บุญเจียม 

 ๘๘๐๖ พันจาอากาศเอก  แสงทิตย  มวงศรี 

 ๘๘๐๗ พันจาอากาศเอก  แสงธรรม  หุนวงษ 

 ๘๘๐๘ พันจาอากาศเอก  แสงอรุณ 

  มลการนา 

 ๘๘๐๙ พันจาอากาศเอก  แสงอรุณ 

  แสงทองลวน 

 ๘๘๑๐ พันจาอากาศเอก  แสงอาทิตย  ชูศรี 

 ๘๘๑๑ พันจาอากาศเอก  แสนศักด์ิ 

  แดนสูงเนิน 

 ๘๘๑๒ พันจาอากาศเอก  แสวง  บุญเกตุ 

 ๘๘๑๓ พันจาอากาศเอก  แสวง 

  ประดับวงศ 

 ๘๘๑๔ พันจาอากาศเอก  แสวง  ผลเอนก 

 ๘๘๑๕ พันจาอากาศเอก  แสวง  ผิวงาม 

 ๘๘๑๖ พันจาอากาศเอก  แสวง  พึ่งมา 

 ๘๘๑๗ พันจาอากาศเอก  แสวง  ภิรมยชม 

 ๘๘๑๘ พันจาอากาศเอก  แสวงศักด์ิ 

  สดสรอย 

 ๘๘๑๙ พันจาอากาศเอก  โสพณ  อรามศิลป 

 ๘๘๒๐ พันจาอากาศเอก  โสพล 

  พันธุไพโรจน 



 หนา   ๒๖๒ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๘๒๑ พันจาอากาศเอก  โสภณ 

  กฤษณะพุกต 

 ๘๘๒๒ พันจาอากาศเอก  โสภณ 

  ขาวกระจาง 

 ๘๘๒๓ พันจาอากาศเอก  โสภณ  คีมทอง 

 ๘๘๒๔ พันจาอากาศเอก  โสภณ  ทองแพ 

 ๘๘๒๕ พันจาอากาศเอก  โสภณ  ธาระทรัพย 

 ๘๘๒๖ พันจาอากาศเอก  โสภณ 

  นาคประคอง 

 ๘๘๒๗ พันจาอากาศเอก  โสภณ  ผลภาษี 

 ๘๘๒๘ พันจาอากาศเอก  โสภณ  ผลิตกุล 

 ๘๘๒๙ พันจาอากาศเอก  โสภณ  พุฒจีบ 

 ๘๘๓๐ พันจาอากาศเอก  โสภณ  มะลิทอง 

 ๘๘๓๑ พันจาอากาศเอก  โสภณ  รับงาม 

 ๘๘๓๒ พันจาอากาศเอก  โสภณ  ลํ้านาค 

 ๘๘๓๓ พันจาอากาศเอก  โสภณ 

  วงศสุวรรณ 

 ๘๘๓๔ พันจาอากาศเอก  โสภณ  วุฒิสังข 

 ๘๘๓๕ พันจาอากาศเอก  โสภณ  สาสกุล 

 ๘๘๓๖ พันจาอากาศเอก  โสภณ  สีฟา 

 ๘๘๓๗ พันจาอากาศเอก  โสภณ  หมวกผัน 

 ๘๘๓๘ พันจาอากาศเอก  โสภณ 

  อาจารยางกูร 

 ๘๘๓๙ พันจาอากาศเอก  โสภา  คําดี 

 ๘๘๔๐ พันจาอากาศเอก  โสภา  สีแจม 

 ๘๘๔๑ พันจาอากาศเอก  โสริส  สุวรรณเก 

 ๘๘๔๒ พันจาอากาศเอก  โสฬส  ขวดแกว 

 ๘๘๔๓ พันจาอากาศเอก  ใส  นรสิงห 

 ๘๘๔๔ พันจาอากาศเอก  ไสว  การบุญ 

 ๘๘๔๕ พันจาอากาศเอก  ไสว  คชพันธ 

 ๘๘๔๖ พันจาอากาศเอก  ไสว  ถ่ินดวงจันทร 

 ๘๘๔๗ พันจาอากาศเอก  หนุม  อินทรย้ิม 

 ๘๘๔๘ พันจาอากาศเอก  หนูเวียง 

  คําคุณเมือง 

 ๘๘๔๙ พันจาอากาศเอก  หยุด  จันทรลอย 

 ๘๘๕๐ พันจาอากาศเอก  หรรษา  โกษาผล 

 ๘๘๕๑ พันจาอากาศเอก  หฤษฎร  ไวยเนตร 

 ๘๘๕๒ พันจาอากาศเอก  หฤษฏ  กล่ําดี 

 ๘๘๕๓ พันจาอากาศเอก  หลวง  จ่ันบํารุง 

 ๘๘๕๔ พันจาอากาศเอก  หลาศรีไว 

  ไชยชนะ 

 ๘๘๕๕ พันจาอากาศเอก  หวล  วัฒนะ 

 ๘๘๕๖ พันจาอากาศเอก  หวัง  สมคิด 

 ๘๘๕๗ พันจาอากาศเอก  หอมละออ 

  ชัยประสิทธิ์ 

 ๘๘๕๘ พันจาอากาศเอก  หัทชัย 

  ปรมาราภรกาศ 

 ๘๘๕๙ พันจาอากาศเอก  หัสชัย 

  เพชรรัตน 

 ๘๘๖๐ พันจาอากาศเอก  หัสพล 

  สุวรรณชาตรี 

 ๘๘๖๑ พันจาอากาศเอก  หาญ  วัชระดิษฐ 



 หนา   ๒๖๓ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๘๖๒ พันจาอากาศเอก  หาญณรงค 

  โปรงใจ 

 ๘๘๖๓ พันจาอากาศเอก  หาญพิชัย  อิ่มเกษม 

 ๘๘๖๔ พันจาอากาศเอก  หิรัญ   

  นิตยใจพรหม 

 ๘๘๖๕ พันจาอากาศเอก  หิรัญ  สุราอามาตย 

 ๘๘๖๖ พันจาอากาศเอก  หิรัณยเศรษฐ 

  สายบุญรอด 

 ๘๘๖๗ พันจาอากาศเอก  เหรียญทอง 

  บุญกัลยา 

 ๘๘๖๘ พันจาอากาศเอก  แหวน  ตางใจ 

 ๘๘๖๙ พันจาอากาศเอก  ใหญ  นพพรพรหม 

 ๘๘๗๐ พันจาอากาศเอก  อคิศักด์ิ 

  การุญญะวีร 

 ๘๘๗๑ พันจาอากาศเอก  องคการ 

  จันทรประเสริฐ 

 ๘๘๗๒ พันจาอากาศเอก  องอาจ  เกื้อสกุล 

 ๘๘๗๓ พันจาอากาศเอก  องอาจ  บัวเพ็ญ 

 ๘๘๗๔ พันจาอากาศเอก  องอาจ 

  พุกนิลฉาย 

 ๘๘๗๕ พันจาอากาศเอก  องอาจ  รุงแจง 

 ๘๘๗๖ พันจาอากาศเอก  อณิวัชร 

  แจมจันทร 

 ๘๘๗๗ พันจาอากาศเอก  อณุช  สุทธิวงษ 

 ๘๘๗๘ พันจาอากาศเอก  อณุชา  สิงหสังข 

 ๘๘๗๙ พันจาอากาศเอก  อโณทัย  ญานุรักษ 

 ๘๘๘๐ พันจาอากาศเอก  อโณทัย 

  สุขเรืองรอง 

 ๘๘๘๑ พันจาอากาศเอก  อดิเทพ 

  เย็นประเสริฐ 

 ๘๘๘๒ พันจาอากาศเอก  อดิเรก  บุญธรรม 

 ๘๘๘๓ พันจาอากาศเอก  อดิเรก  พันธุดี 

 ๘๘๘๔ พันจาอากาศเอก  อดิเรก 

  สุวรรณดารักษ 

 ๘๘๘๕ พันจาอากาศเอก  อดิศพงศ 

  เอ็นดูราษฎร 

 ๘๘๘๖ พันจาอากาศเอก  อดิศร  จันทรี 

 ๘๘๘๗ พันจาอากาศเอก  อดิศร  ชวยนุกูล 

 ๘๘๘๘ พันจาอากาศเอก  อดิศร  ดวงอาทิตย 

 ๘๘๘๙ พันจาอากาศเอก  อดิศร  ติรัตนชัยกุล 

 ๘๘๙๐ พันจาอากาศเอก  อดิศร  โตย่ิง 

 ๘๘๙๑ พันจาอากาศเอก  อดิศร  บุญสม 

 ๘๘๙๒ พันจาอากาศเอก  อดิศร  ปานขํา 

 ๘๘๙๓ พันจาอากาศเอก  อดิศร  สมนึก 

 ๘๘๙๔ พันจาอากาศเอก  อดิศักด์ิ  กลิ่นสังข 

 ๘๘๙๕ พันจาอากาศเอก  อดิศักด์ิ  กองแกว 

 ๘๘๙๖ พันจาอากาศเอก  อดิศักด์ิ 

  กุลจิตติจรรยา 

 ๘๘๙๗ พันจาอากาศเอก  อดิศักด์ิ  คําหวาน 

 ๘๘๙๘ พันจาอากาศเอก  อดิศักด์ิ  ชนะภักดี 

 ๘๘๙๙ พันจาอากาศเอก  อดิศักด์ิ  ทองสิงห 

 ๘๙๐๐ พันจาอากาศเอก  อดิศักด์ิ  นพวงศ 



 หนา   ๒๖๔ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๙๐๑ พันจาอากาศเอก  อดิศักด์ิ 

  บุญญนิวารวัฒน 

 ๘๙๐๒ พันจาอากาศเอก  อดิศักด์ิ  พลอาสา 

 ๘๙๐๓ พันจาอากาศเอก  อดิศักด์ิ  พิละมาตย 

 ๘๙๐๔ พันจาอากาศเอก  อดิศักด์ิ  รถมณี 

 ๘๙๐๕ พันจาอากาศเอก  อดิศักด์ิ 

  รอดถนอม 

 ๘๙๐๖ พันจาอากาศเอก  อดิศักด์ิ  รักงาม 

 ๘๙๐๗ พันจาอากาศเอก  อดิศักด์ิ  ลือคํางาม 

 ๘๙๐๘ พันจาอากาศเอก  อดิศักด์ิ 

  ศรีทองเทศ 

 ๘๙๐๙ พันจาอากาศเอก  อดิศักด์ิ  สองสวาง 

 ๘๙๑๐ พันจาอากาศเอก  อดิศักด์ิ  สิยะธง 

 ๘๙๑๑ พันจาอากาศเอก  อดิศักด์ิ  แสงตา 

 ๘๙๑๒ พันจาอากาศเอก  อดิศักด์ิ 

  หวานหอม 

 ๘๙๑๓ พันจาอากาศเอก  อดีต  ชมภูแสง 

 ๘๙๑๔ พันจาอากาศเอก  อดุลย  เกตนันท 

 ๘๙๑๕ พันจาอากาศเอก  อดุลย  ขําแกว 

 ๘๙๑๖ พันจาอากาศเอก  อดุลย  คงประยูร 

 ๘๙๑๗ พันจาอากาศเอก  อดุลย  เจริญลาภ 

 ๘๙๑๘ พันจาอากาศเอก  อดุลย  ชุมสงค 

 ๘๙๑๙ พันจาอากาศเอก  อดุลย 

  เพ็ชรเรือทอง 

 ๘๙๒๐ พันจาอากาศเอก  อดุลย  รอดเชียง 

 ๘๙๒๑ พันจาอากาศเอก  อดุลย  วงษเจริญ 

 ๘๙๒๒ พันจาอากาศเอก  อดุลย  วงษบุญมี 

 ๘๙๒๓ พันจาอากาศเอก  อดุลย  ไวยพุฒ 

 ๘๙๒๔ พันจาอากาศเอก  อดุลย  สําแดงฤทธิ์ 

 ๘๙๒๕ พันจาอากาศเอก  อดุลย  สุขเถื่อน 

 ๘๙๒๖ พันจาอากาศเอก  อดุลย  สุขสุภาพ 

 ๘๙๒๗ พันจาอากาศเอก  อดุลย  สุพรม 

 ๘๙๒๘ พันจาอากาศเอก  อดุลยเลิศ  สนศิริ 

 ๘๙๒๙ พันจาอากาศเอก  อติชาต  นกครุฑ 

 ๘๙๓๐ พันจาอากาศเอก  อติชาติ  สุจริต 

 ๘๙๓๑ พันจาอากาศเอก  อติพล  แกวโกศล 

 ๘๙๓๒ พันจาอากาศเอก  อติรุจ  ภักดีสุวรรณ 

 ๘๙๓๓ พันจาอากาศเอก  อธิปตย 

  แกวบุญเรือง 

 ๘๙๓๔ พันจาอากาศเอก  อธิพงษ 

  วรรณประเสริฐ 

 ๘๙๓๕ พันจาอากาศเอก  อธิรักษ  โมธุรัตน 

 ๘๙๓๖ พันจาอากาศเอก  อธิราช  เปรมกาศ 

 ๘๙๓๗ พันจาอากาศเอก  อธิวัฒน 

  ฮวบกระโทก 

 ๘๙๓๘ พันจาอากาศเอก  อนงค  จันทะสาร 

 ๘๙๓๙ พันจาอากาศเอก  อนงศักด์ิ 

  หาดทวายการ 

 ๘๙๔๐ พันจาอากาศเอก  อนนท 

  สุขมหันต 

 ๘๙๔๑ พันจาอากาศเอก  อนวัช  นนทวงษ 

 ๘๙๔๒ พันจาอากาศเอก  อนันต  ก่ิงบัวแกว 



 หนา   ๒๖๕ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๙๔๓ พันจาอากาศเอก  อนันต 

  เกิดโพธิ์กะตน 

 ๘๙๔๔ พันจาอากาศเอก  อนันต  ขําสนิท 

 ๘๙๔๕ พันจาอากาศเอก  อนันต  ไขขุนทด 

 ๘๙๔๖ พันจาอากาศเอก  อนันต  คําลือ 

 ๘๙๔๗ พันจาอากาศเอก  อนันต  จ๋ิวชูเวียง 

 ๘๙๔๘ พันจาอากาศเอก  อนันต  โฉสูงเนิน 

 ๘๙๔๙ พันจาอากาศเอก  อนันต  ตปาคม 

 ๘๙๕๐ พันจาอากาศเอก  อนันต  ตักเตือน 

 ๘๙๕๑ พันจาอากาศเอก  อนันต  แตงพรม 

 ๘๙๕๒ พันจาอากาศเอก  อนันต 

  ถนอมทรัพย 

 ๘๙๕๓ พันจาอากาศเอก  อนันต  ถนอมศรี 

 ๘๙๕๔ พันจาอากาศเอก  อนันต  ทาทอง 

 ๘๙๕๕ พันจาอากาศเอก  อนันต  นวลรัตน 

 ๘๙๕๖ พันจาอากาศเอก  อนันต 

  บริบูรณทรัพย 

 ๘๙๕๗ พันจาอากาศเอก  อนันต  บัวเรือง 

 ๘๙๕๘ พันจาอากาศเอก  อนันต  บุตรพรหม 

 ๘๙๕๙ พันจาอากาศเอก  อนันต  เบญจมาลา 

 ๘๙๖๐ พันจาอากาศเอก  อนันต  แผลงไพรี 

 ๘๙๖๑ พันจาอากาศเอก  อนันต  พยุง 

 ๘๙๖๒ พันจาอากาศเอก  อนันต  มีบัวทอง 

 ๘๙๖๓ พันจาอากาศเอก  อนันต  ยาดี 

 ๘๙๖๔ พันจาอากาศเอก  อนันต  แยมละออ 

 ๘๙๖๕ พันจาอากาศเอก  อนันต  รอดสันทัด 

 ๘๙๖๖ พันจาอากาศเอก  อนันต  เล็กดารา 

 ๘๙๖๗ พันจาอากาศเอก  อนันต  ศรีพล 

 ๘๙๖๘ พันจาอากาศเอก  อนันต  สงคศาสตร 

 ๘๙๖๙ พันจาอากาศเอก  อนันต  สมบุญลาภ 

 ๘๙๗๐ พันจาอากาศเอก  อนันต  สวัสดี 

 ๘๙๗๑ พันจาอากาศเอก  อนันต 

  สวางทองหลาง 

 ๘๙๗๒ พันจาอากาศเอก  อนันต  เสนโสพิศ 

 ๘๙๗๓ พันจาอากาศเอก  อนันต  หงษโต 

 ๘๙๗๔ พันจาอากาศเอก  อนันต  หินสอน 

 ๘๙๗๕ พันจาอากาศเอก  อนันตชัย  กือเย็น 

 ๘๙๗๖ พันจาอากาศเอก  อนันตชัย  เชื้อแกว 

 ๘๙๗๗ พันจาอากาศเอก  อนันตชัย 

  ทวิชาชาติ 

 ๘๙๗๘ พันจาอากาศเอก  อนันตชัย 

  เวชประเสริฐ 

 ๘๙๗๙ พันจาอากาศเอก  อนันตชัย 

  สุขษาสุณี 

 ๘๙๘๐ พันจาอากาศเอก  อนันตชัย 

  เฮงบานแพว 

 ๘๙๘๑ พันจาอากาศเอก  อนันตสิทธิ์  ภูโต 

 ๘๙๘๒ พันจาอากาศเอก  อนันท 

  ยอดสุวรรณ 

 ๘๙๘๓ พันจาอากาศเอก  อนันท  รักงาม 

 ๘๙๘๔ พันจาอากาศเอก  อนันท 

  สอาดเอี่ยม 



 หนา   ๒๖๖ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๙๘๕ พันจาอากาศเอก  อนาวิน 

  อินทรสันต 

 ๘๙๘๖ พันจาอากาศเอก  อนิรุจน 

  ดานลํามะจาก 

 ๘๙๘๗ พันจาอากาศเอก  อนิรุต  ใจคุณ 

 ๘๙๘๘ พันจาอากาศเอก  อนิรุต  มั่งมี 

 ๘๙๘๙ พันจาอากาศเอก  อนิรุทธ  พวงลาภ 

 ๘๙๙๐ พันจาอากาศเอก  อนิรุทธ 

  สมบูรณศิริ 

 ๘๙๙๑ พันจาอากาศเอก  อนิรุทธิ์  คงคาใส 

 ๘๙๙๒ พันจาอากาศเอก  อนิรุทธิ์  คําสิงห 

 ๘๙๙๓ พันจาอากาศเอก  อนิรุธ  เจริญกิจ 

 ๘๙๙๔ พันจาอากาศเอก  อนิวรรตน  สุดชา 

 ๘๙๙๕ พันจาอากาศเอก  อนุกูล  กระถิน 

 ๘๙๙๖ พันจาอากาศเอก  อนุกูล  เชื้อเย็น 

 ๘๙๙๗ พันจาอากาศเอก  อนุกูล  บุญเนตร 

 ๘๙๙๘ พันจาอากาศเอก  อนุกูล  พูลสุข 

 ๘๙๙๙ พันจาอากาศเอก  อนุกูล  ศรีโพธิ์ 

 ๙๐๐๐ พันจาอากาศเอก  อนุชา  เกิดโสฬส 

 ๙๐๐๑ พันจาอากาศเอก  อนุชา  จารลี 

 ๙๐๐๒ พันจาอากาศเอก  อนุชา  ชาญพวง 

 ๙๐๐๓ พันจาอากาศเอก  อนุชา  เที่ยงธรรม 

 ๙๐๐๔ พันจาอากาศเอก  อนุชา  ปอมสนาม 

 ๙๐๐๕ พันจาอากาศเอก  อนุชา  ปาต๋ัน 

 ๙๐๐๖ พันจาอากาศเอก  อนุชา  ปยารมย 

 ๙๐๐๗ พันจาอากาศเอก  อนุชา  พวงอําไพ 

 ๙๐๐๘ พันจาอากาศเอก  อนุชา  พึ่งเจริญ 

 ๙๐๐๙ พันจาอากาศเอก  อนุชา  เพ็ชรอุไร 

 ๙๐๑๐ พันจาอากาศเอก  อนุชา  มงคลรัตน 

 ๙๐๑๑ พันจาอากาศเอก  อนุชา  วงคยะรา 

 ๙๐๑๒ พันจาอากาศเอก  อนุชา  วัดจินดา 

 ๙๐๑๓ พันจาอากาศเอก  อนุชา 

  วิเศษประสิทธิ์ 

 ๙๐๑๔ พันจาอากาศเอก  อนุชา  ศรีสุข 

 ๙๐๑๕ พันจาอากาศเอก  อนุชา  สวัสดี 

 ๙๐๑๖ พันจาอากาศเอก  อนุชา  สวางศรี 

 ๙๐๑๗ พันจาอากาศเอก  อนุชา  เสือสุข 

 ๙๐๑๘ พันจาอากาศเอก  อนุชา  หลวงเจริญ 

 ๙๐๑๙ พันจาอากาศเอก  อนุชา  อยูเย็น 

 ๙๐๒๐ พันจาอากาศเอก  อนุชาติ  วงษสอาด 

 ๙๐๒๑ พันจาอากาศเอก  อนุชาติ 

  ศรัทธาบุญ 

 ๙๐๒๒ พันจาอากาศเอก  อนุชาติ 

  ศรีธัญรัตน 

 ๙๐๒๓ พันจาอากาศเอก  อนุชิต  การบุญ 

 ๙๐๒๔ พันจาอากาศเอก  อนุชิต  แดงโชติ 

 ๙๐๒๕ พันจาอากาศเอก  อนุชิต  มณีกาญจน 

 ๙๐๒๖ พันจาอากาศเอก  อนุชิต  มั่งสุวรรณ 

 ๙๐๒๗ พันจาอากาศเอก  อนุชิต  ระหงษ 

 ๙๐๒๘ พันจาอากาศเอก  อนุชิต  สุขโต 

 ๙๐๒๙ พันจาอากาศเอก  อนุเทศ  ทองแสง 

 ๙๐๓๐ พันจาอากาศเอก  อนุภัทร  ศิริชัยมา 
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 ๙๐๓๑ พันจาอากาศเอก  อนุมาน 

  สุวรรณกูฏ 

 ๙๐๓๒ พันจาอากาศเอก  อนุมาศ  จันทร 

 ๙๐๓๓ พันจาอากาศเอก  อนุรักษ  กองนิล 

 ๙๐๓๔ พันจาอากาศเอก  อนุรักษ  แกวสากล 

 ๙๐๓๕ พันจาอากาศเอก  อนุรักษ  เจริญผล 

 ๙๐๓๖ พันจาอากาศเอก  อนุรักษ  เจียศิริพร 

 ๙๐๓๗ พันจาอากาศเอก  อนุรักษ  ถุงเปา 

 ๙๐๓๘ พันจาอากาศเอก  อนุรักษ  ธนะปทม 

 ๙๐๓๙ พันจาอากาศเอก  อนุรักษ 

  พรหมใจรักษ 

 ๙๐๔๐ พันจาอากาศเอก  อนุรักษ  พูลสุข 

 ๙๐๔๑ พันจาอากาศเอก  อนุรักษ  มีสุวรรณ 

 ๙๐๔๒ พันจาอากาศเอก  อนุรักษ  รักษาภัย 

 ๙๐๔๓ พันจาอากาศเอก  อนุรักษ 

  วงษจ่ันแกว 

 ๙๐๔๔ พันจาอากาศเอก  อนุรักษ  สวัสด์ิเอื้อ 

 ๙๐๔๕ พันจาอากาศเอก  อนุรักษ 

  สิงหโตออน 

 ๙๐๔๖ พันจาอากาศเอก  อนุรักษ  อินทรเสน 

 ๙๐๔๗ พันจาอากาศเอก  อนุรัฐ  ผองศรี 

 ๙๐๔๘ พันจาอากาศเอก  อนุรัตน 

  คํานึงคุณากร 

 ๙๐๔๙ พันจาอากาศเอก  อนุรัตน 

  จันทรทาว 

 ๙๐๕๐ พันจาอากาศเอก  อนุรัตน  มารศรี 

 ๙๐๕๑ พันจาอากาศเอก  อนุวัช  บํารุงวงศ 

 ๙๐๕๒ พันจาอากาศเอก  อนุวัฒน  ขันสํารี 

 ๙๐๕๓ พันจาอากาศเอก  อนุวัฒน 

  เขียวละลิ้ม 

 ๙๐๕๔ พันจาอากาศเอก  อนุวัฒน 

  จันทรสําเภา 

 ๙๐๕๕ พันจาอากาศเอก  อนุวัฒน  จูมจันทา 

 ๙๐๕๖ พันจาอากาศเอก  อนุวัฒน  ดีนา 

 ๙๐๕๗ พันจาอากาศเอก  อนุวัฒน  ปรางคศรี 

 ๙๐๕๘ พันจาอากาศเอก  อนุวัฒน  พานิช 

 ๙๐๕๙ พันจาอากาศเอก  อนุวัฒน 

  รัตนโกสุม 

 ๙๐๖๐ พันจาอากาศเอก  อนุวัฒน 

  สมัครการ 

 ๙๐๖๑ พันจาอากาศเอก  อนุวัต  ไมกราง 

 ๙๐๖๒ พันจาอากาศเอก  อนุวัตร  ทัพนอย 

 ๙๐๖๓ พันจาอากาศเอก  อนุวัตร 

  เปยมปรีชา 

 ๙๐๖๔ พันจาอากาศเอก  อนุวัตร  พัชรพงษ 

 ๙๐๖๕ พันจาอากาศเอก  อนุวัตร 

  ศรีหมากสุก 

 ๙๐๖๖ พันจาอากาศเอก  อนุวัตร 

  สุทธิฤทธิ์ 

 ๙๐๖๗ พันจาอากาศเอก  อนุศักด์ิ 

  กุลจิตติศุภนันท 

 ๙๐๖๘ พันจาอากาศเอก  อนุศิษฏ  พวงทาโก 
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 ๙๐๖๙ พันจาอากาศเอก  อนุศิษฏ 

  สินประมวญ 

 ๙๐๗๐ พันจาอากาศเอก  อนุสร  แผทอง 

 ๙๐๗๑ พันจาอากาศเอก  อนุสร  รวยร่ืน 

 ๙๐๗๒ พันจาอากาศเอก  อนุสรณ 

  กฤษณะทรัพย 

 ๙๐๗๓ พันจาอากาศเอก  อนุสรณ  คงวัฒนะ 

 ๙๐๗๔ พันจาอากาศเอก  อนุสรณ 

  ชัยสันทนะ 

 ๙๐๗๕ พันจาอากาศเอก  อนุสรณ  ดําขํา 

 ๙๐๗๖ พันจาอากาศเอก  อนุสรณ 

  เดนสมุทร 

 ๙๐๗๗ พันจาอากาศเอก  อนุสรณ  ไดรูป 

 ๙๐๗๘ พันจาอากาศเอก  อนุสรณ  โตบุญมี 

 ๙๐๗๙ พันจาอากาศเอก  อนุสรณ 

  ถนัดรักษา 

 ๙๐๘๐ พันจาอากาศเอก  อนุสรณ  ถาวรแกว 

 ๙๐๘๑ พันจาอากาศเอก  อนุสรณ 

  ทวมสุวรรณ 

 ๙๐๘๒ พันจาอากาศเอก  อนุสรณ 

  บูรณปรีชา 

 ๙๐๘๓ พันจาอากาศเอก  อนุสรณ  เพไทย 

 ๙๐๘๔ พันจาอากาศเอก  อนุสรณ  รักสัจ 

 ๙๐๘๕ พันจาอากาศเอก  อนุสรณ  ลือเนตร 

 ๙๐๘๖ พันจาอากาศเอก  อนุสรณ  วัฒนา 

 ๙๐๘๗ พันจาอากาศเอก  อนุสรณ  สืบวงษ 

 ๙๐๘๘ พันจาอากาศเอก  อนุสรณ 

  สุดประเสริฐ 

 ๙๐๘๙ พันจาอากาศเอก  อนุสรณ  สุนนท 

 ๙๐๙๐ พันจาอากาศเอก  อนุสรณ  แสงเนตร 

 ๙๐๙๑ พันจาอากาศเอก  อนุสรณ  หลอทอง 

 ๙๐๙๒ พันจาอากาศเอก  อนุสิทธิ์  บัวโต 

 ๙๐๙๓ พันจาอากาศเอก  อนุสิษฐ 

  เศรษฐธรรม 

 ๙๐๙๔ พันจาอากาศเอก  อเนก  คงกัลป 

 ๙๐๙๕ พันจาอากาศเอก  อโนทัย  ดําสุวรรณ 

 ๙๐๙๖ พันจาอากาศเอก  อโนทัย 

  ปญญาหอม 

 ๙๐๙๗ พันจาอากาศเอก  อภัย  ทัศนะเวทิน 

 ๙๐๙๘ พันจาอากาศเอก  อภัย  สังขสาลี 

 ๙๐๙๙ พันจาอากาศเอก  อภิชน 

  ปานทองเสม 

 ๙๑๐๐ พันจาอากาศเอก  อภิชัย  แกวอุบล 

 ๙๑๐๑ พันจาอากาศเอก  อภิชัย  ชีวศิวัตรา 

 ๙๑๐๒ พันจาอากาศเอก  อภิชัย  โชติชวง 

 ๙๑๐๓ พันจาอากาศเอก  อภิชัย  ทองมั่ง 

 ๙๑๐๔ พันจาอากาศเอก  อภิชัย  สินธุวณิก 

 ๙๑๐๕ พันจาอากาศเอก  อภิชัย  สุกใส 

 ๙๑๐๖ พันจาอากาศเอก  อภิชาต 

  โกศัลยวัตร 

 ๙๑๐๗ พันจาอากาศเอก  อภิชาต  เขียวขํา 

 ๙๑๐๘ พันจาอากาศเอก  อภิชาต  เมืองนอย 
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 ๙๑๐๙ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ  แกวจันทร 

 ๙๑๑๐ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ  จันอินทร 

 ๙๑๑๑ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ  ชัยมงคล 

 ๙๑๑๒ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ  ชินศรีสุข 

 ๙๑๑๓ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ  ชื่นชมบุญ 

 ๙๑๑๔ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ  ชื่นบาน 

 ๙๑๑๕ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ  ชูชมชื่น 

 ๙๑๑๖ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ 

  ซายสุพันธุ 

 ๙๑๑๗ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ  ดํากลิ่น 

 ๙๑๑๘ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ  แดงดี 

 ๙๑๑๙ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ 

  ต้ังประเสริฐ 

 ๙๑๒๐ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ  ทับนาง 

 ๙๑๒๑ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ 

  ไทยสุวรรณ 

 ๙๑๒๒ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ  ธงนิมิตร 

 ๙๑๒๓ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ  นุชสวาท 

 ๙๑๒๔ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ  พรมภุมมา 

 ๙๑๒๕ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ  พรส่ี 

 ๙๑๒๖ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ  พวงเจริญ 

 ๙๑๒๗ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ  พันธุรา 

 ๙๑๒๘ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ  เพ็ชรนิล 

 ๙๑๒๙ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ  เพชรหาญ 

 ๙๑๓๐ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ 

  ยอดชมญาณ 

 ๙๑๓๑ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ 

  ราหุลนันท 

 ๙๑๓๒ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ  วัฒนา 

 ๙๑๓๓ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ  ศรีคําแหง 

 ๙๑๓๔ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ 

  ศรีบุญธรรม 

 ๙๑๓๕ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ  สวัสดิโชติ 

 ๙๑๓๖ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ  สังขนาค 

 ๙๑๓๗ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ 

  สิงหโตแกว 

 ๙๑๓๘ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ 

  อภิรัชตานนท 

 ๙๑๓๙ พันจาอากาศเอก  อภิชาติ  อรอินทร 

 ๙๑๔๐ พันจาอากาศเอก  อภิชิต  กันหาอาจ 

 ๙๑๔๑ พันจาอากาศเอก  อภิชิต  พิศพาร 

 ๙๑๔๒ พันจาอากาศเอก  อภิเชษฐ  กาแกว 

 ๙๑๔๓ พันจาอากาศเอก  อภิเชษฐ 

  คชศิริพงษ 

 ๙๑๔๔ พันจาอากาศเอก  อภิเชษฐ 

  ครองสุวรรณ 

 ๙๑๔๕ พันจาอากาศเอก  อภิเชษฐ  ติยะภูมิ 

 ๙๑๔๖ พันจาอากาศเอก  อภิเชษฐ  ระทวย 

 ๙๑๔๗ พันจาอากาศเอก  อภิเชษฐ  อาสา 

 ๙๑๔๘ พันจาอากาศเอก  อภิญญา  รุจิเรก 

 ๙๑๔๙ พันจาอากาศเอก  อภิเดช  อินทร 

 ๙๑๕๐ พันจาอากาศเอก  อภิเทพ  ขอมีกลาง 



 หนา   ๒๗๐ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๑๕๑ พันจาอากาศเอก  อภินันท  แนนวงค 

 ๙๑๕๒ พันจาอากาศเอก  อภินันท  ผิวออน 

 ๙๑๕๓ พันจาอากาศเอก  อภินันท  เรืองฤทธิ์ 

 ๙๑๕๔ พันจาอากาศเอก  อภินันท  อุดร 

 ๙๑๕๕ พันจาอากาศเอก  อภิรมณ  จําปา 

 ๙๑๕๖ พันจาอากาศเอก  อภิรมย 

  ศักด์ิรามินทร 

 ๙๑๕๗ พันจาอากาศเอก  อภิรักษ  เขียนสา 

 ๙๑๕๘ พันจาอากาศเอก  อภิรักษ  ยุทธิวัฒน 

 ๙๑๕๙ พันจาอากาศเอก  อภิรักษ  ศรีสุข 

 ๙๑๖๐ พันจาอากาศเอก  อภิรักษ  สูรยราช 

 ๙๑๖๑ พันจาอากาศเอก  อภิรัช  อยูนุช 

 ๙๑๖๒ พันจาอากาศเอก  อภิรัฐ  กาญจนมาศ 

 ๙๑๖๓ พันจาอากาศเอก  อภิรัฐ  ชาวนาเปา 

 ๙๑๖๔ พันจาอากาศเอก  อภิรัฐ  พึ่งเดชะ 

 ๙๑๖๕ พันจาอากาศเอก  อภิรัฐ 

  รอยอินทรัตน 

 ๙๑๖๖ พันจาอากาศเอก  อภิรัตน  ต่ิงทอง 

 ๙๑๖๗ พันจาอากาศเอก  อภิรัตน  บริบูรณ 

 ๙๑๖๘ พันจาอากาศเอก  อภิรัตน  หนายมี 

 ๙๑๖๙ พันจาอากาศเอก  อภิลักษจ 

  อภิบุญประเสริฐ 

 ๙๑๗๐ พันจาอากาศเอก  อภิวัฒน 

  ใจประเทศ 

 ๙๑๗๑ พันจาอากาศเอก  อภิวัฒน 

  ตะเภาทอง 

 ๙๑๗๒ พันจาอากาศเอก  อภิวัฒน 

  ธรรมเที่ยง 

 ๙๑๗๓ พันจาอากาศเอก  อภิวัฒน  เปลงศรี 

 ๙๑๗๔ พันจาอากาศเอก  อภิวัฒน 

  ฟูหลักฐาน 

 ๙๑๗๕ พันจาอากาศเอก  อภิวัฒน  รุงเรือง 

 ๙๑๗๖ พันจาอากาศเอก  อภิวัฒน 

  หัตถาพงษ 

 ๙๑๗๗ พันจาอากาศเอก  อภิวันท 

  สนองรัมย 

 ๙๑๗๘ พันจาอากาศเอก  อภิวิชญ  ชูเกิด 

 ๙๑๗๙ พันจาอากาศเอก  อภิวิชญ  บรรลือ 

 ๙๑๘๐ พันจาอากาศเอก  อภิศักด์ิ 

  เกิดประดิษฐ 

 ๙๑๘๑ พันจาอากาศเอก  อภิศักด์ิ  คําเฟอง 

 ๙๑๘๒ พันจาอากาศเอก  อภิศักด์ิ  รักงาม 

 ๙๑๘๓ พันจาอากาศเอก  อภิศักด์ิ 

  รักชาติย่ิงชีพ 

 ๙๑๘๔ พันจาอากาศเอก  อภิศักด์ิ 

  วุฑฒวิภาต 

 ๙๑๘๕ พันจาอากาศเอก  อภิศักด์ิ  สาธุพงษ 

 ๙๑๘๖ พันจาอากาศเอก  อภิศักด์ิ  เสนาไชย 

 ๙๑๘๗ พันจาอากาศเอก  อภิศักด์ิ  แสนสุข 

 ๙๑๘๘ พันจาอากาศเอก  อภิศักด์ิ  โสสมกบ 

 ๙๑๘๙ พันจาอากาศเอก  อภิศักด์ิ  ออนนอม 

 ๙๑๙๐ พันจาอากาศเอก  อภิเษก  บุศราคํา 



 หนา   ๒๗๑ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๑๙๑ พันจาอากาศเอก  อภิสัณห  ชมภู 

 ๙๑๙๒ พันจาอากาศเอก  อภิสิทธิ์ 

  แกนจันทร 

 ๙๑๙๓ พันจาอากาศเอก  อภิสิทธิ์  โชติพรม 

 ๙๑๙๔ พันจาอากาศเอก  อภิสิทธิ์  ตัณฑเทศ 

 ๙๑๙๕ พันจาอากาศเอก  อภิสิทธิ์  นามบุญ 

 ๙๑๙๖ พันจาอากาศเอก  อภิสิทธิ์  พันธเพ็ง 

 ๙๑๙๗ พันจาอากาศเอก  อภิสิทธิ์  ศรีชุม 

 ๙๑๙๘ พันจาอากาศเอก  อภิสิทธิ์ 

  สุวรรณรัตน 

 ๙๑๙๙ พันจาอากาศเอก  อมร  กุลวฑัฒนา 

 ๙๒๐๐ พันจาอากาศเอก  อมร  ขจรภพ 

 ๙๒๐๑ พันจาอากาศเอก  อมร  เชื้อประสาท 

 ๙๒๐๒ พันจาอากาศเอก  อมร  พินอยูวงษ 

 ๙๒๐๓ พันจาอากาศเอก  อมร  ลายประดิษฐ 

 ๙๒๐๔ พันจาอากาศเอก  อมร  สอนนวล 

 ๙๒๐๕ พันจาอากาศเอก  อมร  สิทธิสูงเนิน 

 ๙๒๐๖ พันจาอากาศเอก  อมร 

  สุขประดิษฐ 

 ๙๒๐๗ พันจาอากาศเอก  อมร  อภิธนวิโรจน 

 ๙๒๐๘ พันจาอากาศเอก  อมรโชค  คําศรี 

 ๙๒๐๙ พันจาอากาศเอก  อมรเทพ  พันธคํา 

 ๙๒๑๐ พันจาอากาศเอก  อมรฤทธิ์  ศรีโชติ 

 ๙๒๑๑ พันจาอากาศเอก  อมรวรรณ 

  มิ่งคําเลิศ 

 ๙๒๑๒ พันจาอากาศเอก  อมรศักด์ิ  คงเขียว 

 ๙๒๑๓ พันจาอากาศเอก  อมรศักด์ิ 

  จิตรมนตรี 

 ๙๒๑๔ พันจาอากาศเอก  อมรศักด์ิ  ไชยชิตร 

 ๙๒๑๕ พันจาอากาศเอก  อมรศักด์ิ  ผาพิมพ 

 ๙๒๑๖ พันจาอากาศเอก  อมรเศรษฐ 

  ชื่นกรมรักษ 

 ๙๒๑๗ พันจาอากาศเอก  อมฤทธิ์  โบวสกุล 

 ๙๒๑๘ พันจาอากาศเอก  อยูสุข  จรกา 

 ๙๒๑๙ พันจาอากาศเอก  อรกิจ 

  โหมดปราการ 

 ๙๒๒๐ พันจาอากาศเอก  อรงกต  กองศิลป 

 ๙๒๒๑ พันจาอากาศเอก  อรมย  ไทยจําเนียร 

 ๙๒๒๒ พันจาอากาศเอก  อรรคเดช  พนาวาส 

 ๙๒๒๓ พันจาอากาศเอก  อรรคเดช  พุมสุข 

 ๙๒๒๔ พันจาอากาศเอก  อรรคเดช  ศิริรังษี 

 ๙๒๒๕ พันจาอากาศเอก  อรรคพล 

  ทหารหาญ 

 ๙๒๒๖ พันจาอากาศเอก  อรรควัฒน 

  หนูทองคํา 

 ๙๒๒๗ พันจาอากาศเอก  อรรณพ  ไชยบุตร 

 ๙๒๒๘ พันจาอากาศเอก  อรรณพ  พลศิริ 

 ๙๒๒๙ พันจาอากาศเอก  อรรณพ  มีสมสาร 

 ๙๒๓๐ พันจาอากาศเอก  อรรณพ  สีหราช 

 ๙๒๓๑ พันจาอากาศเอก  อรรณพ 

  เหลือประเสริฐ 

 ๙๒๓๒ พันจาอากาศเอก  อรรณพ  อยูสุข 



 หนา   ๒๗๒ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๒๓๓ พันจาอากาศเอก  อรรณวินทร 

  สุวรรณประเสริฐ 

 ๙๒๓๔ พันจาอากาศเอก  อรรถ 

  โยธาประเสริฐ 

 ๙๒๓๕ พันจาอากาศเอก  อรรถกฤษ  สุตกุล 

 ๙๒๓๖ พันจาอากาศเอก  อรรถกวี  ศรีวรรณ 

 ๙๒๓๗ พันจาอากาศเอก  อรรถการ  บานเย็น 

 ๙๒๓๘ พันจาอากาศเอก  อรรถชัย 

  ชัยตระกูล 

 ๙๒๓๙ พันจาอากาศเอก  อรรถเดช  พุกเสวก 

 ๙๒๔๐ พันจาอากาศเอก  อรรถนพ  เกตุภาพ 

 ๙๒๔๑ พันจาอากาศเอก  อรรถพร 

  ธรรมใจดี 

 ๙๒๔๒ พันจาอากาศเอก  อรรถพร  บัวขม 

 ๙๒๔๓ พันจาอากาศเอก  อรรถพร 

  ศิลปปรีชา 

 ๙๒๔๔ พันจาอากาศเอก  อรรถพล  เกษนอก 

 ๙๒๔๕ พันจาอากาศเอก  อรรถพล  เข็มแดง 

 ๙๒๔๖ พันจาอากาศเอก  อรรถพล  เต็มดวง 

 ๙๒๔๗ พันจาอากาศเอก  อรรถพล  เบ็ญมาศ 

 ๙๒๔๘ พันจาอากาศเอก  อรรถพล  พึ่งเจริญ 

 ๙๒๔๙ พันจาอากาศเอก  อรรถพล 

  เฟองชูนุต 

 ๙๒๕๐ พันจาอากาศเอก  อรรถพล  สุริวงษ 

 ๙๒๕๑ พันจาอากาศเอก  อรรถพันธ 

  ดวงสุวรรณ 

 ๙๒๕๒ พันจาอากาศเอก  อรรถวุฒิ  นุชเนตร 

 ๙๒๕๓ พันจาอากาศเอก  อรรถเวทย  คํามณี 

 ๙๒๕๔ พันจาอากาศเอก  อรรถสิทธิ์ 

  ชาครียรัตน 

 ๙๒๕๕ พันจาอากาศเอก  อรรถสิทธิ์ 

  พัตรภักด์ิ 

 ๙๒๕๖ พันจาอากาศเอก  อรัญ  พงษเจริญ 

 ๙๒๕๗ พันจาอากาศเอก  อรัญ  พวงศรี 

 ๙๒๕๘ พันจาอากาศเอก  อรัญ  โหละสุต 

 ๙๒๕๙ พันจาอากาศเอก  อรัญพงษ 

  เพ็ชรสวาง 

 ๙๒๖๐ พันจาอากาศเอก  อรัญยศ  พิมพศรี 

 ๙๒๖๑ พันจาอากาศเอก  อราม  ทองมี 

 ๙๒๖๒ พันจาอากาศเอก  อราม  โหหิรัญ 

 ๙๒๖๓ พันจาอากาศเอก  อริยชัย 

  ทองธรรมชาติ 

 ๙๒๖๔ พันจาอากาศเอก  อริยะ  เฉวียงหงษ 

 ๙๒๖๕ พันจาอากาศเอก  อรุญ  คําแผลง 

 ๙๒๖๖ พันจาอากาศเอก  อรุณ  จําปาทอง 

 ๙๒๖๗ พันจาอากาศเอก  อรุณ  ฉิมพาลี 

 ๙๒๖๘ พันจาอากาศเอก  อรุณ  ชื่นเจริญ 

 ๙๒๖๙ พันจาอากาศเอก  อรุณ  บุญเลิศ 

 ๙๒๗๐ พันจาอากาศเอก  อรุณ  ผูงามชื่น 

 ๙๒๗๑ พันจาอากาศเอก  อรุณ  ภูประกรณ 

 ๙๒๗๒ พันจาอากาศเอก  อรุณ  มีทรัพย 

 ๙๒๗๓ พันจาอากาศเอก  อรุณ  แสงจันทร 



 หนา   ๒๗๓ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๒๗๔ พันจาอากาศเอก  อรุณสวัสด์ิ 

  เวชปาน 

 ๙๒๗๕ พันจาอากาศเอก  อรุณสวาง 

  เกตุแกว 

 ๙๒๗๖ พันจาอากาศเอก  อลงกต  ไชยกําเนิด 

 ๙๒๗๗ พันจาอากาศเอก  อลงกต  นรารักษ 

 ๙๒๗๘ พันจาอากาศเอก  อลงกต  อุนที 

 ๙๒๗๙ พันจาอากาศเอก  อลงกรณ 

  แตสุวรรณ 

 ๙๒๘๐ พันจาอากาศเอก  อลงกรต  คชสาร 

 ๙๒๘๑ พันจาอากาศเอก  อลินันท 

  แสงพิมาย 

 ๙๒๘๒ พันจาอากาศเอก  อวกาศ  ผลเกิด 

 ๙๒๘๓ พันจาอากาศเอก  อวยชัย  บุญมีสุข 

 ๙๒๘๔ พันจาอากาศเอก  อวยชัย  พินกัง 

 ๙๒๘๕ พันจาอากาศเอก  อวยชัย 

  โพธิ์บัณฑิต 

 ๙๒๘๖ พันจาอากาศเอก  อวยชัย  สมมาตย 

 ๙๒๘๗ พันจาอากาศเอก  อวยชัย  เหลาพิเดช 

 ๙๒๘๘ พันจาอากาศเอก  อวิรุทธ  ศิลา 

 ๙๒๘๙ พันจาอากาศเอก  อศรศักด์ิ 

  อังคะโชติ 

 ๙๒๙๐ พันจาอากาศเอก  อสิ  แสงทอง 

 ๙๒๙๑ พันจาอากาศเอก  ออมสิน  เคนหลา 

 ๙๒๙๒ พันจาอากาศเอก  อักษรพงษ  บุญศรี 

 ๙๒๙๓ พันจาอากาศเอก  อัคคณัฐ  รุงเรือง 

 ๙๒๙๔ พันจาอากาศเอก  อัครเดช  จีนใจตรง 

 ๙๒๙๕ พันจาอากาศเอก  อัครเดช  ฉิรินัง 

 ๙๒๙๖ พันจาอากาศเอก  อัครเดช 

  ซายสุพันธุ 

 ๙๒๙๗ พันจาอากาศเอก  อัครเดช  ตรีพงษ 

 ๙๒๙๘ พันจาอากาศเอก  อัครเดช  ตุลาธาร 

 ๙๒๙๙ พันจาอากาศเอก  อัครเดช  ทิมางกูร 

 ๙๓๐๐ พันจาอากาศเอก  อัครเดช  มาแฮ 

 ๙๓๐๑ พันจาอากาศเอก  อัครเดช 

  ศรสุคนแกว 

 ๙๓๐๒ พันจาอากาศเอก  อัครพล  เนียมปุก 

 ๙๓๐๓ พันจาอากาศเอก  อัครพล 

  วรคุตตานนท 

 ๙๓๐๔ พันจาอากาศเอก  อัครเศรษฐี 

  ศิลานนท 

 ๙๓๐๕ พันจาอากาศเอก  อัคสิทธิ์  รุจะสิริ 

 ๙๓๐๖ พันจาอากาศเอก  อัชฌา  เฉลยจิต 

 ๙๓๐๗ พันจาอากาศเอก  อัฐพร  บุญสง 

 ๙๓๐๘ พันจาอากาศเอก  อัฐศวิน 

  นิลเพชร 

 ๙๓๐๙ พันจาอากาศเอก  อัฑฒคนาณัฏฐ 

  สําราญใจ 

 ๙๓๑๐ พันจาอากาศเอก  อัตถาพร 

  มณีวรรณ 

 ๙๓๑๑ พันจาอากาศเอก  อัทธพงศ 

  สวางพิมพ 



 หนา   ๒๗๔ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๓๑๒ พันจาอากาศเอก  อัธพนธ 

  สําเภาทิพย 

 ๙๓๑๓ พันจาอากาศเอก  อั๋น  ผุดผอง 

 ๙๓๑๔ พันจาอากาศเอก  อัมพร  บุญลือ 

 ๙๓๑๕ พันจาอากาศเอก  อัมพร  พุกนอย 

 ๙๓๑๖ พันจาอากาศเอก  อัมพร 

  สมถะธัญญกรณ 

 ๙๓๑๗ พันจาอากาศเอก  อัมพร  สุดพวง 

 ๙๓๑๘ พันจาอากาศเอก  อัมรินทร 

  คลายมงคล 

 ๙๓๑๙ พันจาอากาศเอก  อัมรินทร  ผิวนวล 

 ๙๓๒๐ พันจาอากาศเอก  อัศนี  ปรัดเศรณี 

 ๙๓๒๑ พันจาอากาศเอก  อัศวชัย  กาเยนนท 

 ๙๓๒๒ พันจาอากาศเอก  อัศวิน  เกษเพ็ชร 

 ๙๓๒๓ พันจาอากาศเอก  อัศวิน  ไตรพิศ 

 ๙๓๒๔ พันจาอากาศเอก  อัศวิน  ทิพยเนตร 

 ๙๓๒๕ พันจาอากาศเอก  อัศวิน 

  นาคประสิทธิ์ 

 ๙๓๒๖ พันจาอากาศเอก  อัศวิน  บุญเติม 

 ๙๓๒๗ พันจาอากาศเอก  อัศวิน 

  พัวปวโรภาส 

 ๙๓๒๘ พันจาอากาศเอก  อัศวิน  ยุตติธรรม 

 ๙๓๒๙ พันจาอากาศเอก  อัศวิน  วีระศร 

 ๙๓๓๐ พันจาอากาศเอก  อัศวิน  สถิรพันธุ 

 ๙๓๓๑ พันจาอากาศเอก  อัศวิน 

  สายรัตนทองคํา 

 ๙๓๓๒ พันจาอากาศเอก  อัศวิน  สุภารัตน 

 ๙๓๓๓ พันจาอากาศเอก  อัศวิน  เสนศิริ 

 ๙๓๓๔ พันจาอากาศเอก  อัษฎางค 

  ศรประเสริฐ 

 ๙๓๓๕ พันจาอากาศเอก  อัษฎาวุธ  ชิลวงษ 

 ๙๓๓๖ พันจาอากาศเอก  อัษฎาวุธ  ดวงจิตร 

 ๙๓๓๗ พันจาอากาศเอก  อัษฎาวุธ 

  ทองประชุม 

 ๙๓๓๘ พันจาอากาศเอก  อัษฎาวุธ 

  พิลาวรรณ 

 ๙๓๓๙ พันจาอากาศเอก  อากร  มุกดาสนิท 

 ๙๓๔๐ พันจาอากาศเอก  อากาศ  บุญคุม 

 ๙๓๔๑ พันจาอากาศเอก  อาคเดช  โพธิ์งาม 

 ๙๓๔๒ พันจาอากาศเอก  อาคม  แกวทอง 

 ๙๓๔๓ พันจาอากาศเอก  อาคม 

  จันทราสูงเนิน 

 ๙๓๔๔ พันจาอากาศเอก  อาคม  ชัยพัฒน 

 ๙๓๔๕ พันจาอากาศเอก  อาคม  แตกชอ 

 ๙๓๔๖ พันจาอากาศเอก  อาคม  บรรจงเก็บ 

 ๙๓๔๗ พันจาอากาศเอก  อาคม  บุญญะรัตน 

 ๙๓๔๘ พันจาอากาศเอก  อาคม  ฟูคํา 

 ๙๓๔๙ พันจาอากาศเอก  อาคม  มีมั่งค่ัง 

 ๙๓๕๐ พันจาอากาศเอก  อาคม  ยินดีวงษ 

 ๙๓๕๑ พันจาอากาศเอก  อาคม  สําราญใจ 

 ๙๓๕๒ พันจาอากาศเอก  อาคม  สิทธิ์สูงเนิน 

 ๙๓๕๓ พันจาอากาศเอก  อาคม  ออนวงษ 



 หนา   ๒๗๕ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๓๕๔ พันจาอากาศเอก  อาจณรงค 

  เกิดแกนแกว 

 ๙๓๕๕ พันจาอากาศเอก  อาจศึก 

  เทวินทรานนท 

 ๙๓๕๖ พันจาอากาศเอก  อาจศึก  อมตชีวิน 

 ๙๓๕๗ พันจาอากาศเอก  อาจิต  เพ็ชรงาม 

 ๙๓๕๘ พันจาอากาศเอก  อาชานนท  โพธิ์คํา 

 ๙๓๕๙ พันจาอากาศเอก  อาณัติ  ภูมณี 

 ๙๓๖๐ พันจาอากาศเอก  อาทร  กุลศักด์ิศิริ 

 ๙๓๖๑ พันจาอากาศเอก  อาทร  ขันทวี 

 ๙๓๖๒ พันจาอากาศเอก  อาทร  เลอเลิศ 

 ๙๓๖๓ พันจาอากาศเอก  อาทิตย  เจริญสุข 

 ๙๓๖๔ พันจาอากาศเอก  อาทิตย 

  ทรัพยไพบูลย 

 ๙๓๖๕ พันจาอากาศเอก  อาทิตย 

  บุญลือพันธ 

 ๙๓๖๖ พันจาอากาศเอก  อาทิตย  ละแมนชัย 

 ๙๓๖๗ พันจาอากาศเอก  อาทิตย  ลาทิ 

 ๙๓๖๘ พันจาอากาศเอก  อาทิตย  วาหะรักษ 

 ๙๓๖๙ พันจาอากาศเอก  อาทิตย 

  วุฒิกาญจน 

 ๙๓๗๐ พันจาอากาศเอก  อาทิตย  ศรีแกว 

 ๙๓๗๑ พันจาอากาศเอก  อาทิตย 

  สถิตยทรัพย 

 ๙๓๗๒ พันจาอากาศเอก  อาทิตย  สมัดชัย 

 ๙๓๗๓ พันจาอากาศเอก  อาทิตย  แสงโชติ 

 ๙๓๗๔ พันจาอากาศเอก  อานนท  เถาวโท 

 ๙๓๗๕ พันจาอากาศเอก  อานนท  พวงมาลัย 

 ๙๓๗๖ พันจาอากาศเอก  อานนท  มีอุสาห 

 ๙๓๗๗ พันจาอากาศเอก  อานนท  ยะอนันต 

 ๙๓๗๘ พันจาอากาศเอก  อานนท  รักษนคร 

 ๙๓๗๙ พันจาอากาศเอก  อานนท  วังโฉม 

 ๙๓๘๐ พันจาอากาศเอก  อานนท  สามารถ 

 ๙๓๘๑ พันจาอากาศเอก  อานนท  แสนวิลัย 

 ๙๓๘๒ พันจาอากาศเอก  อานุภาพ  ชุมสงฆ 

 ๙๓๘๓ พันจาอากาศเอก  อานุภาพ  ปาลา 

 ๙๓๘๔ พันจาอากาศเอก  อานุภาพ 

  สุวรรณรัตน 

 ๙๓๘๕ พันจาอากาศเอก  อานุรักษ 

  มาตรนอก 

 ๙๓๘๖ พันจาอากาศเอก  อานุศิล 

  สุบินนภารัตน 

 ๙๓๘๗ พันจาอากาศเอก  อาภรณ 

  ชัยวราภรณกูล 

 ๙๓๘๘ พันจาอากาศเอก  อาภรณรัตน 

  ศุภกาแกว 

 ๙๓๘๙ พันจาอากาศเอก  อามร  วงศภูธร 

 ๙๓๙๐ พันจาอากาศเอก  อายุทธ  นาคทิพย 

 ๙๓๙๑ พันจาอากาศเอก  อารมพล 

  เกี่ยวจันทึก 

 ๙๓๙๒ พันจาอากาศเอก  อารมย  ปรีพันธ 

 ๙๓๙๓ พันจาอากาศเอก  อารักษ  สินธุรา 



 หนา   ๒๗๖ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๓๙๔ พันจาอากาศเอก  อารี  เจริญสุข 

 ๙๓๙๕ พันจาอากาศเอก  อารีย  คําโล 

 ๙๓๙๖ พันจาอากาศเอก  อารีย  โควถาวร 

 ๙๓๙๗ พันจาอากาศเอก  อารีย  นาดี 

 ๙๓๙๘ พันจาอากาศเอก  อาวุธ  กันหาภัย 

 ๙๓๙๙ พันจาอากาศเอก  อาวุธ  พูลบําเพ็ญ 

 ๙๔๐๐ พันจาอากาศเอก  อาวุธ  โพธิ์ทอง 

 ๙๔๐๑ พันจาอากาศเอก  อาวุธ  สินชัย 

 ๙๔๐๒ พันจาอากาศเอก  อาสนะ  ปติสิน 

 ๙๔๐๓ พันจาอากาศเอก  อาสา  โหมดนุช 

 ๙๔๐๔ พันจาอากาศเอก  อํานวย 

  กฤษณะเศรณี 

 ๙๔๐๕ พันจาอากาศเอก  อํานวย 

  แกวไกรจักร 

 ๙๔๐๖ พันจาอากาศเอก  อํานวย  ไกรสถาน 

 ๙๔๐๗ พันจาอากาศเอก  อํานวย  จันทรตะคุ 

 ๙๔๐๘ พันจาอากาศเอก  อํานวย  แจมแปน 

 ๙๔๐๙ พันจาอากาศเอก  อํานวย  ถนอมจิตร 

 ๙๔๑๐ พันจาอากาศเอก  อํานวย  ถนัดรบ 

 ๙๔๑๑ พันจาอากาศเอก  อํานวย  บั้งคํา 

 ๙๔๑๒ พันจาอากาศเอก  อํานวย  บุญสกุล 

 ๙๔๑๓ พันจาอากาศเอก  อํานวย  แปลา 

 ๙๔๑๔ พันจาอากาศเอก  อํานวย  แพพยอม 

 ๙๔๑๕ พันจาอากาศเอก  อํานวย  แพภักดี 

 ๙๔๑๖ พันจาอากาศเอก  อํานวย  หนูทอง 

 ๙๔๑๗ พันจาอากาศเอก  อํานวย  ออนสด 

 ๙๔๑๘ พันจาอากาศเอก  อํานวยพร  สุกใส 

 ๙๔๑๙ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  กลิ่นหอม 

 ๙๔๒๐ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  เครือทอง 

 ๙๔๒๑ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  จันทรตะคุ 

 ๙๔๒๒ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  จันทรพล 

 ๙๔๒๓ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  จุลวรรณ 

 ๙๔๒๔ พันจาอากาศเอก  อํานาจ 

  เจริญจันทร 

 ๙๔๒๕ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  ชมนาค 

 ๙๔๒๖ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  ชาญตะกั่ว 

 ๙๔๒๗ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  ชุมตรีนอก 

 ๙๔๒๘ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  ดินมวง 

 ๙๔๒๙ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  ตปาคม 

 ๙๔๓๐ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  โตทรัพย 

 ๙๔๓๑ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  ทองดี 

 ๙๔๓๒ พันจาอากาศเอก  อํานาจ 

  ทิพมโนวรรณ 

 ๙๔๓๓ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  ที่ปรึกษา 

 ๙๔๓๔ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  ธุวสุจิเรข 

 ๙๔๓๕ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  นิ่มนวล 

 ๙๔๓๖ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  ประยูรคํา 

 ๙๔๓๗ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  ปนเกตุ 

 ๙๔๓๘ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  ปานพรม 

 ๙๔๓๙ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  แผลงเดช 

 ๙๔๔๐ พันจาอากาศเอก  อํานาจ 

  พัฒนจันทร 



 หนา   ๒๗๗ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๔๔๑ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  พัดเอี่ยม 

 ๙๔๔๒ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  พากเพียร 

 ๙๔๔๓ พันจาอากาศเอก  อํานาจ 

  พึ่งเกศสุนทร 

 ๙๔๔๔ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  โพธิ์ศรี 

 ๙๔๔๕ พันจาอากาศเอก  อํานาจ 

  มหาโชคชัย 

 ๙๔๔๖ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  มาศิริ 

 ๙๔๔๗ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  มุกดา 

 ๙๔๔๘ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  มูลสิติ 

 ๙๔๔๙ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  เมืองวงษ 

 ๙๔๕๐ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  ยวงขาว 

 ๙๔๕๑ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  รอดเสถียร 

 ๙๔๕๒ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  รัตนวิวัลย 

 ๙๔๕๓ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  แววแกว 

 ๙๔๕๔ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  ศิริธรรม 

 ๙๔๕๕ พันจาอากาศเอก  อํานาจ 

  ศิลประสาท 

 ๙๔๕๖ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  สงวนรัตน 

 ๙๔๕๗ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  สนสกล 

 ๙๔๕๘ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  สองหอง 

 ๙๔๕๙ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  สายดวง 

 ๙๔๖๐ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  สิงหครุธ 

 ๙๔๖๑ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  สิงหโต 

 ๙๔๖๒ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  สุขนรินทร 

 ๙๔๖๓ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  สุดสงวน 

 ๙๔๖๔ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  สุดสอน 

 ๙๔๖๕ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  แสนภูมี 

 ๙๔๖๖ พันจาอากาศเอก  อํานาจ 

  เหมือดชัยภูมิ 

 ๙๔๖๗ พันจาอากาศเอก  อํานาจ 

  เหลืองเจริญลาภ 

 ๙๔๖๘ พันจาอากาศเอก  อํานาจ 

  โหงกระโทก 

 ๙๔๖๙ พันจาอากาศเอก  อํานาจ  ออนศรี 

 ๙๔๗๐ พันจาอากาศเอก  อาํนาจ 

  อาทิตยเที่ยง 

 ๙๔๗๑ พันจาอากาศเอก  อํานาจ 

  อินทรเหมือน 

 ๙๔๗๒ พันจาอากาศเอก  อําพน  นาคสกุล 

 ๙๔๗๓ พันจาอากาศเอก  อําพนธ  อาจกิจ 

 ๙๔๗๔ พันจาอากาศเอก  อําพร  คลังสิน 

 ๙๔๗๕ พันจาอากาศเอก  อําพร  เมฆฉาย 

 ๙๔๗๖ พันจาอากาศเอก  อําพล  แจงคต 

 ๙๔๗๗ พันจาอากาศเอก  อําพล  แตงศิริ 

 ๙๔๗๘ พันจาอากาศเอก  อําพล  เถาวโท 

 ๙๔๗๙ พันจาอากาศเอก  อําพล 

  นอยประเสริฐ 

 ๙๔๘๐ พันจาอากาศเอก  อําพล  พวงมาลัย 

 ๙๔๘๑ พันจาอากาศเอก  อําพล  ภิรมยเมือง 

 ๙๔๘๒ พันจาอากาศเอก  อําพล  วงษแหยม 

 ๙๔๘๓ พันจาอากาศเอก  อําพล  อรชร 



 หนา   ๒๗๘ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๔๘๔ พันจาอากาศเอก  อําพัน  ผาสูงเนิน 

 ๙๔๘๕ พันจาอากาศเอก  อําพัน  มาลีสี 

 ๙๔๘๖ พันจาอากาศเอก  อิทธพันธ 

  หยดยอย 

 ๙๔๘๗ พันจาอากาศเอก  อิทธิกร  รักษศิริ 

 ๙๔๘๘ พันจาอากาศเอก  อิทธิเดช 

  จันทรผอง 

 ๙๔๘๙ พันจาอากาศเอก  อิทธิเดช 

  ปานสมพงษ 

 ๙๔๙๐ พันจาอากาศเอก  อิทธิเดช 

  สมบูรณไพศาล 

 ๙๔๙๑ พันจาอากาศเอก  อิทธิพงษ  เตโช 

 ๙๔๙๒ พันจาอากาศเอก  อิทธิพล  ไชยโคตร 

 ๙๔๙๓ พันจาอากาศเอก  อิทธิพล 

  นนทแกว 

 ๙๔๙๔ พันจาอากาศเอก  อิทธิพล  บุตรโพธิ์ 

 ๙๔๙๕ พันจาอากาศเอก  อิทธิพล  บุระมาศ 

 ๙๔๙๖ พันจาอากาศเอก  อิทธิพล 

  ปานสมพงษ 

 ๙๔๙๗ พันจาอากาศเอก  อิทธพิล 

  พลอยกระจาง 

 ๙๔๙๘ พันจาอากาศเอก  อิทธิพล  มลมาลา 

 ๙๔๙๙ พันจาอากาศเอก  อิทธิพล  ศรีษร 

 ๙๕๐๐ พันจาอากาศเอก  อิทธิพล  โสภา 

 ๙๕๐๑ พันจาอากาศเอก  อิทธิพล  อินทะ 

 ๙๕๐๒ พันจาอากาศเอก  อิทธิพล  อุนนิ่ม 

 ๙๕๐๓ พันจาอากาศเอก  อิทธิพันธ 

  อนวัชชสุข 

 ๙๕๐๔ พันจาอากาศเอก  อทิธิศักด์ิ  จิณะไชย 

 ๙๕๐๕ พันจาอากาศเอก  อิทธิศักด์ิ 

  บุญนําธัญสิริสกุล 

 ๙๕๐๖ พันจาอากาศเอก  อินทน  ศิลาเรียม 

 ๙๕๐๗ พันจาอากาศเอก  อินทนนท 

  บุญถาวร 

 ๙๕๐๘ พันจาอากาศเอก  อิศรัตน  สินดี 

 ๙๕๐๙ พันจาอากาศเอก  อิศรา 

  เนตรเหมือนทิพย 

 ๙๕๑๐ พันจาอากาศเอก  อิสรพงษ 

  เครือกลวย 

 ๙๕๑๑ พันจาอากาศเอก  อิสระ 

  พุทธิกาณจนกุล 

 ๙๕๑๒ พันจาอากาศเอก  อิสระ  เมฆพายัพ 

 ๙๕๑๓ พันจาอากาศเอก  อิสริยะ  เกษงาม 

 ๙๕๑๔ พันจาอากาศเอก  อิสสระ  จันทรคง 

 ๙๕๑๕ พันจาอากาศเอก  อุกฤษ  ทองภู 

 ๙๕๑๖ พันจาอากาศเอก  อุกฤษฏ  ชินบุตร 

 ๙๕๑๗ พันจาอากาศเอก  อุกฤษฏ  ดิษฐาน 

 ๙๕๑๘ พันจาอากาศเอก  อุกฤษฏ 

  สําราญพิศ 

 ๙๕๑๙ พันจาอากาศเอก  อุด  วงศวิชา 

 ๙๕๒๐ พันจาอากาศเอก  อุดม  ขันทอง 

 ๙๕๒๑ พันจาอากาศเอก  อุดม  จุฑาทัศน 



 หนา   ๒๗๙ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๕๒๒ พันจาอากาศเอก  อุดม  ฉัตรทอง 

 ๙๕๒๓ พันจาอากาศเอก  อุดม  ไตรศรัทธ 

 ๙๕๒๔ พันจาอากาศเอก  อุดม  ทรัพยวิไล 

 ๙๕๒๕ พันจาอากาศเอก  อุดม  เนื่องสมศรี 

 ๙๕๒๖ พันจาอากาศเอก  อุดม  เบญจาทิกุล 

 ๙๕๒๗ พันจาอากาศเอก  อุดม  ผิวแยม 

 ๙๕๒๘ พันจาอากาศเอก  อุดม  มวงไหมทอง 

 ๙๕๒๙ พันจาอากาศเอก  อุดม  มากเจริญ 

 ๙๕๓๐ พันจาอากาศเอก  อุดม  รุงกรุด 

 ๙๕๓๑ พันจาอากาศเอก  อุดม  วงษทองดี 

 ๙๕๓๒ พันจาอากาศเอก  อุดม  ศิริพฤกษ 

 ๙๕๓๓ พันจาอากาศเอก  อุดม  สมบูรณผล 

 ๙๕๓๔ พันจาอากาศเอก  อุดม  สรอยทอง 

 ๙๕๓๕ พันจาอากาศเอก  อุดม 

  สินสมบูรณชัย 

 ๙๕๓๖ พันจาอากาศเอก  อุดม  สุขสบาย 

 ๙๕๓๗ พันจาอากาศเอก  อุดม  อุดมทรัพย 

 ๙๕๓๘ พันจาอากาศเอก  อุดมฤกษ  ออนอุน 

 ๙๕๓๙ พันจาอากาศเอก  อุดมศักด์ิ  ชางยันต 

 ๙๕๔๐ พันจาอากาศเอก  อุดมศักด์ิ  เชาวลิต 

 ๙๕๔๑ พันจาอากาศเอก  อุดมศักด์ิ 

  เชื้อสุวรรณ 

 ๙๕๔๒ พันจาอากาศเอก  อุดมศักด์ิ  พิมพา 

 ๙๕๔๓ พันจาอากาศเอก  อดุมศักด์ิ  โพธิ์ผอง 

 ๙๕๔๔ พันจาอากาศเอก  อุดมศักด์ิ 

  สํ่าสมบูรณชัย 

 ๙๕๔๕ พันจาอากาศเอก  อุดมศักด์ิ  สืบศรี 

 ๙๕๔๖ พันจาอากาศเอก  อุดมศักด์ิ 

  เสมียนรัมย 

 ๙๕๔๗ พันจาอากาศเอก  อุดมศักด์ิ 

  ออนภิรมย 

 ๙๕๔๘ พันจาอากาศเอก  อุดมศักด์ิ 

  อารีราษฎร 

 ๙๕๔๙ พันจาอากาศเอก  อุดร  ชื่นบาน 

 ๙๕๕๐ พันจาอากาศเอก  อุดร  ดิสระ 

 ๙๕๕๑ พันจาอากาศเอก  อุดร  ธนูชัย 

 ๙๕๕๒ พันจาอากาศเอก  อุดร  นามตะ 

 ๙๕๕๓ พันจาอากาศเอก  อุดร  นามศักด์ิ 

 ๙๕๕๔ พันจาอากาศเอก  อุดร  นาเสง่ียม 

 ๙๕๕๕ พันจาอากาศเอก  อุดร  นุชนนท 

 ๙๕๕๖ พันจาอากาศเอก  อุดร  ศรีคุม 

 ๙๕๕๗ พันจาอากาศเอก  อุดร  ศิริพฤกษ 

 ๙๕๕๘ พันจาอากาศเอก  อุดร  สิทธิ 

 ๙๕๕๙ พันจาอากาศเอก  อุทรรดร 

  คงกะพันธ 

 ๙๕๖๐ พันจาอากาศเอก  อุทัย  ขัติวงค 

 ๙๕๖๑ พันจาอากาศเอก  อุทัย  งามเหมือน 

 ๙๕๖๒ พันจาอากาศเอก  อุทัย  จอมงาม 

 ๙๕๖๓ พันจาอากาศเอก  อุทัย  บุตรรักษ 

 ๙๕๖๔ พันจาอากาศเอก  อุทัย  ปะทักขินัง 

 ๙๕๖๕ พันจาอากาศเอก  อุทัย  ปุสเดโว 

 ๙๕๖๖ พันจาอากาศเอก  อุทัย  พงษขวานอย 



 หนา   ๒๘๐ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๕๖๗ พันจาอากาศเอก  อุทัย  พะนาน 

 ๙๕๖๘ พันจาอากาศเอก  อุทัย  ภูนะ 

 ๙๕๖๙ พันจาอากาศเอก  อุทัย  ยินมะเริง 

 ๙๕๗๐ พันจาอากาศเอก  อุทัย  วิหกรัตน 

 ๙๕๗๑ พันจาอากาศเอก  อุทัย  ศรีสวัสด์ิ 

 ๙๕๗๒ พันจาอากาศเอก  อุทัย  สินนอก 

 ๙๕๗๓ พันจาอากาศเอก  อุทัย  สีโรย 

 ๙๕๗๔ พันจาอากาศเอก  อุทัยวุฒิ  แกวมะยม 

 ๙๕๗๕ พันจาอากาศเอก  อุทัยวุฒิ 

  แจงแสงทอง 

 ๙๕๗๖ พันจาอากาศเอก  อุทัยวุฒิ  เอมพันธ 

 ๙๕๗๗ พันจาอากาศเอก  อุทิศ  กูมูดา 

 ๙๕๗๘ พันจาอากาศเอก  อุทิศ  มะธิปา 

 ๙๕๗๙ พันจาอากาศเอก  อุทิศ  ศรีสองเมือง 

 ๙๕๘๐ พันจาอากาศเอก  อุทิศ  สุริยะคต 

 ๙๕๘๑ พันจาอากาศเอก  อุทิศ  หมูโยธา 

 ๙๕๘๒ พันจาอากาศเอก  อุเทน 

  จามนอยพรหม 

 ๙๕๘๓ พันจาอากาศเอก  อุเทน  ย้ิมนอย 

 ๙๕๘๔ พันจาอากาศเอก  อุเทน  สวัสดิผล 

 ๙๕๘๕ พันจาอากาศเอก  อุเทน  เสือนอย 

 ๙๕๘๖ พันจาอากาศเอก  อุนุ  พิมพบรรเลง 

 ๙๕๘๗ พันจาอากาศเอก  อุบล  แสวงสุข 

 ๙๕๘๘ พันจาอากาศเอก  อุบลศักด์ิ  ชมภู 

 ๙๕๘๙ พันจาอากาศเอก  อุปถัมภ  สุขแจม 

 ๙๕๙๐ พันจาอากาศเอก  อุพล  มั่งมูล 

 ๙๕๙๑ พันจาอากาศเอก  อุโลม  ทับกฤษ 

 ๙๕๙๒ พันจาอากาศเอก  เอกกฤษณ 

  บางนิ่มนอย 

 ๙๕๙๓ พันจาอากาศเอก  เอกจรัญ  หนายมี 

 ๙๕๙๔ พันจาอากาศเอก  เอกชัย  คงพูนพิน 

 ๙๕๙๕ พันจาอากาศเอก  เอกชัย  คลายบัว 

 ๙๕๙๖ พันจาอากาศเอก  เอกชัย  คัมภีระ 

 ๙๕๙๗ พันจาอากาศเอก  เอกชัย  จานศิลา 

 ๙๕๙๘ พันจาอากาศเอก  เอกชัย  แจงไพร 

 ๙๕๙๙ พันจาอากาศเอก  เอกชัย  ดําเรืองศรี 

 ๙๖๐๐ พันจาอากาศเอก  เอกชัย  นามผล 

 ๙๖๐๑ พันจาอากาศเอก  เอกชัย  เพ็งเลา 

 ๙๖๐๒ พันจาอากาศเอก  เอกชัย  เย็นตา 

 ๙๖๐๓ พันจาอากาศเอก  เอกชัย  ศุภรานันท 

 ๙๖๐๔ พันจาอากาศเอก  เอกชัย  สดเอี่ยม 

 ๙๖๐๕ พันจาอากาศเอก  เอกชัย  สมภาค 

 ๙๖๐๖ พันจาอากาศเอก  เอกชัย  สุทธิรักษ 

 ๙๖๐๗ พันจาอากาศเอก  เอกชัย  แสงสุข 

 ๙๖๐๘ พันจาอากาศเอก  เอกโชค  ออนนวล 

 ๙๖๐๙ พันจาอากาศเอก  เอกพงศ 

  วงศสุทธิพงศ 

 ๙๖๑๐ พันจาอากาศเอก  เอกพงษ 

  ดาษจันทึก 

 ๙๖๑๑ พันจาอากาศเอก  เอกพจน  แสงคํา 

 ๙๖๑๒ พันจาอากาศเอก  เอกพร  พลายเพ็ชร 

 ๙๖๑๓ พันจาอากาศเอก  เอกพล  รัตนเถรา 



 หนา   ๒๘๑ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๖๑๔ พันจาอากาศเอก  เอกพล  วิมุตศรี 

 ๙๖๑๕ พันจาอากาศเอก  เอกพันธ 

  มงคลศิลป 

 ๙๖๑๖ พันจาอากาศเอก  เอกภพ  ทองศรี 

 ๙๖๑๗ พันจาอากาศเอก  เอกภพ  สิงหสม 

 ๙๖๑๘ พันจาอากาศเอก  เอกมล  แอบกลาง 

 ๙๖๑๙ พันจาอากาศเอก  เอกรัฐ  ตรีอุโภชน 

 ๙๖๒๐ พันจาอากาศเอก  เอกรัตน  ดวงดารา 

 ๙๖๒๑ พันจาอากาศเอก  เอกรัตน 

  ศาสนสุนทรชัย 

 ๙๖๒๒ พันจาอากาศเอก  เอกราช  เกิดแจม 

 ๙๖๒๓ พันจาอากาศเอก  เอกราช 

  แกวปญญา 

 ๙๖๒๔ พันจาอากาศเอก  เอกราช 

  จันทรชูกลิ่น 

 ๙๖๒๕ พันจาอากาศเอก  เอกราช 

  ปานพรหม 

 ๙๖๒๖ พันจาอากาศเอก  เอกราช 

  ผองอินทรีย 

 ๙๖๒๗ พันจาอากาศเอก  เอกราช  พุมสุข 

 ๙๖๒๘ พันจาอากาศเอก  เอกราช   

  รัตนบุตรชัย 

 ๙๖๒๙ พันจาอากาศเอก  เอกราช  แสนรักษ 

 ๙๖๓๐ พันจาอากาศเอก  เอกราช  อินทรักษ 

 ๙๖๓๑ พันจาอากาศเอก  เอกรินทร 

  ปติกะวงษ 

 ๙๖๓๒ พันจาอากาศเอก  เอกรินทร 

  มั่นกันนาน 

 ๙๖๓๓ พันจาอากาศเอก  เอกรินทร 

  รอดสมจิตต 

 ๙๖๓๔ พันจาอากาศเอก  เอกรินทร  สมณา 

 ๙๖๓๕ พันจาอากาศเอก  เอกลักษณ 

  ใจกระสันต 

 ๙๖๓๖ พันจาอากาศเอก  เอกลักษณ  มากร 

 ๙๖๓๗ พันจาอากาศเอก  เอกวัฒน  ใจทน 

 ๙๖๓๘ พันจาอากาศเอก  เอกวัฒน 

  ตลับเพชร 

 ๙๖๓๙ พันจาอากาศเอก  เอกวิทย  มณีโชติ 

 ๙๖๔๐ พันจาอากาศเอก  เอกวุฒิ  วิเศษสุข 

 ๙๖๔๑ พันจาอากาศเอก  เอกวุฒิ 

  อึ้งถาวรวัฒนะ 

 ๙๖๔๒ พันจาอากาศเอก  เอกศักด์ิ  คําพันธ 

 ๙๖๔๓ พันจาอากาศเอก  เอกศักด์ิ  คําวัตร 

 ๙๖๔๔ พันจาอากาศเอก  เอกศักด์ิ 

  สมบูรณไพศาล 

 ๙๖๔๕ พันจาอากาศเอก  เอกศิลป  พิณพาทย 

 ๙๖๔๖ พันจาอากาศเอก  เอกศิษฐ 

  ทองแซมศิรวิชญ 

 ๙๖๔๗ พันจาอากาศเอก  เอกสิทธิ์  เขียวนอก 

 ๙๖๔๘ พันจาอากาศเอก  เอกสิทธิ์ 

  แคบขุนทด 

 ๙๖๔๙ พันจาอากาศเอก  เอกสิทธิ์  ชื่นชนม 



 หนา   ๒๘๒ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๖๕๐ พันจาอากาศเอก  เอกสิทธิ์ 

  พงศธรโสภณ 

 ๙๖๕๑ พันจาอากาศเอก  เอกสิทธิ์ 

  มงคลฉันท 

 ๙๖๕๒ พันจาอากาศเอก  เอกสิทธิ์ 

  สัตยพัฒน 

 ๙๖๕๓ พันจาอากาศเอก  เอกสิทธิ์  สิงหชัย 

 ๙๖๕๔ พันจาอากาศเอก  เอนก  กล่ําถวิล 

 ๙๖๕๕ พันจาอากาศเอก  เอนก  แกวเนตร 

 ๙๖๕๖ พันจาอากาศเอก  เอนก  คุมจ่ัน 

 ๙๖๕๗ พันจาอากาศเอก  เอนก  แจมศรี 

 ๙๖๕๘ พันจาอากาศเอก  เอนก  ใจการุณ 

 ๙๖๕๙ พันจาอากาศเอก  เอนก  ชมภูแกว 

 ๙๖๖๐ พันจาอากาศเอก  เอนก  ทองศรีเพ็ชร 

 ๙๖๖๑ พันจาอากาศเอก  เอนก  นิลเลิศ 

 ๙๖๖๒ พันจาอากาศเอก  เอนก  ปานสอน 

 ๙๖๖๓ พันจาอากาศเอก  เอนก  ยาคํา 

 ๙๖๖๔ พันจาอากาศเอก  เอนก  รองพิมาย 

 ๙๖๖๕ พันจาอากาศเอก  เอนก  เรือนใจหลัก 

 ๙๖๖๖ พันจาอากาศเอก  เอนก  วัฒนา 

 ๙๖๖๗ พันจาอากาศเอก  เอนก  สังวรศิลป 

 ๙๖๖๘ พันจาอากาศเอก  เอนก  สังสุข 

 ๙๖๖๙ พันจาอากาศเอก  เอนก  สาระพงษ 

 ๙๖๗๐ พันจาอากาศเอก  เอนก 

  แสงศรีจันทร 

 ๙๖๗๑ พันจาอากาศเอก  เอนก  อิศรัตน 

 ๙๖๗๒ พันจาอากาศเอก  เอราวัณ  กันธะมูล 

 ๙๖๗๓ พันจาอากาศเอก  เอื้อ  ผุยสุ 

 ๙๖๗๔ พันจาอากาศเอก  เอื้อน  สังคะโลก 

 ๙๖๗๕ พันจาอากาศเอก  แอดบี้  จําปาพันธ 

 ๙๖๗๖ พันจาอากาศเอก  โอน  วรภัฏ 

 ๙๖๗๗ พันจาอากาศเอก  โอภาศัย  ทรงพุฒิ 

 ๙๖๗๘ พันจาอากาศเอก  โอภาส  บรรลังค 

 ๙๖๗๙ พันจาอากาศเอก  โอภาส  โรจนะ 

 ๙๖๘๐ พันจาอากาศเอก  โอรส  บัวบาน 

 ๙๖๘๑ พันจาอากาศเอก  โอวาท  นรพัลลภ 

 ๙๖๘๒ พันจาอากาศเอก  โอวาท  สมบัติรักษ 

 ๙๖๘๓ พันจาอากาศเอก  โอวาท  สิงหแมง 

 ๙๖๘๔ พันจาอากาศเอก  โอสถ  บุญแท 

 ๙๖๘๕ พันจาอากาศเอก  โอฬาร 

  ชางประดิษฐ 

 ๙๖๘๖ พันจาอากาศเอก  ไอยเรศวร 

  เทพภูธร 

 ๙๖๘๗ พันจาอากาศเอก  ไอศูรย 

  วิไลวรรณ 

 ๙๖๘๘ พันจาอากาศเอก  ฮะ  อรุณสวัสด์ิ 

 ๙๖๘๙ พันจาอากาศเอกหญิง  กนกพร 

  กิจเกษร 

 ๙๖๙๐ พันจาอากาศเอกหญิง  กนกอร 

  จีรมหากิจมงคล 

 ๙๖๙๑ พันจาอากาศเอกหญิง  กมลทิพย 

  ไทยวิรัช 



 หนา   ๒๘๓ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๖๙๒ พันจาอากาศเอกหญิง  กรรณิกา 

  ทรัพยสุคนธ 

 ๙๖๙๓ พันจาอากาศเอกหญิง  กษมภร 

  แจงศรี 

 ๙๖๙๔ พันจาอากาศเอกหญิง  กัญญา  กรหมี 

 ๙๖๙๕ พันจาอากาศเอกหญิง  กาญจนา 

  เคหะนันท 

 ๙๖๙๖ พันจาอากาศเอกหญิง  ก่ิงแกว 

  กรเกษม 

 ๙๖๙๗ พันจาอากาศเอกหญิง  กินรี 

  ดําทองสุก 

 ๙๖๙๘ พันจาอากาศเอกหญิง  เกศรา 

  เที้ยเจริญ 

 ๙๖๙๙ พันจาอากาศเอกหญิง  เกษรา 

  อินทวัฒน 

 ๙๗๐๐ พันจาอากาศเอกหญิง  ขวัญเพลิน 

  พิลึก 

 ๙๗๐๑ พันจาอากาศเอกหญิง  ขวัญสุดา 

  พันธไพโรจน 

 ๙๗๐๒ พันจาอากาศเอกหญิง  จงกล 

  ขวัญเจริญ 

 ๙๗๐๓ พันจาอากาศเอกหญิง  จงดี  กฤษณา 

 ๙๗๐๔ พันจาอากาศเอกหญิง  จรรยา 

  พิกุลหอม 

 ๙๗๐๕ พันจาอากาศเอกหญิง  จรินทร 

  วีระสิทธิ์ 

 ๙๗๐๖ พันจาอากาศเอกหญิง  จริยาพร 

  เกลียวเงิน 

 ๙๗๐๗ พันจาอากาศเอกหญิง  จันทกานต 

  ชัยแกว 

 ๙๗๐๘ พันจาอากาศเอกหญิง  จันทรนภา 

  พงษธะนะ 

 ๙๗๐๙ พันจาอากาศเอกหญิง  จําเนียร 

  มิตรมวลชน 

 ๙๗๑๐ พันจาอากาศเอกหญิง  จิตติมา 

  เพ็งปาน 

 ๙๗๑๑ พันจาอากาศเอกหญิง  จิตรา  นุสสะ 

 ๙๗๑๒ พันจาอากาศเอกหญิง  จินตนา 

  กิจสวางวิทย 

 ๙๗๑๓ พันจาอากาศเอกหญิง  จินตนา 

  ชุมดวงใจจิต 

 ๙๗๑๔ พันจาอากาศเอกหญิง  จินตนา 

  สุตสุนทร 

 ๙๗๑๕ พันจาอากาศเอกหญิง  จิราภรณ 

  เรืองเกษม 

 ๙๗๑๖ พันจาอากาศเอกหญิง  เจียมรัก 

  วิญญาสุข 

 ๙๗๑๗ พันจาอากาศเอกหญิง  ใจปอง  เชิดชู 

 ๙๗๑๘ พันจาอากาศเอกหญิง  ฉันทนา 

  จามรดิลก 

 ๙๗๑๙ พันจาอากาศเอกหญิง  เฉลา  แกวยศ 

 ๙๗๒๐ พันจาอากาศเอกหญิง  เฉลิม  ชมภูศรี 



 หนา   ๒๘๔ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๗๒๑ พันจาอากาศเอกหญิง  ชนิกา 

  คึมภูเขียว 

 ๙๗๒๒ พันจาอากาศเอกหญิง  ชนิดา 

  เจริญสุข 

 ๙๗๒๓ พันจาอากาศเอกหญิง  ชนิดา 

  พวงมาลัย 

 ๙๗๒๔ พันจาอากาศเอกหญิง  ชยานันต 

  กลิ่นสุคนธ 

 ๙๗๒๕ พันจาอากาศเอกหญิง  ชุติมา  มารังค 

 ๙๗๒๖ พันจาอากาศเอกหญิง  ชุลี  บานชื่น 

 ๙๗๒๗ พันจาอากาศเอกหญิง  ชุลีกร 

  กิจเกษร 

 ๙๗๒๘ พันจาอากาศเอกหญิง  ชุลีพร 

  รัตนจีนะ 

 ๙๗๒๙ พันจาอากาศเอกหญิง  ชูวิทย 

  กลิ่นชาวนา 

 ๙๗๓๐ พันจาอากาศเอกหญิง  ฐิตาภา 

  เดชเพิ่มสุข 

 ๙๗๓๑ พันจาอากาศเอกหญิง  ณัฏฐสุธัญญ 

   แยมทวี 

 ๙๗๓๒ พันจาอากาศเอกหญิง  ณัฐฐิณีย 

  จิตกรียาน 

 ๙๗๓๓ พันจาอากาศเอกหญิง  ณัฐนันท 

  แสงสุก 

 ๙๗๓๔ พันจาอากาศเอกหญิง  ณีรนุช 

  ทองนิล 

 ๙๗๓๕ พันจาอากาศเอกหญิง  ณีรนุช  มีมั่น 

 ๙๗๓๖ พันจาอากาศเอกหญิง  ดวงใจ 

  จุลศักด์ิ 

 ๙๗๓๗ พันจาอากาศเอกหญิง  ดวงดาว 

  มวงคุม 

 ๙๗๓๘ พันจาอากาศเอกหญิง  ดวงตา  ตูศิริ 

 ๙๗๓๙ พันจาอากาศเอกหญิง  ดวงพร 

  บุตะศิวิลัย 

 ๙๗๔๐ พันจาอากาศเอกหญิง  ดวงพร 

  พิมพทนต 

 ๙๗๔๑ พันจาอากาศเอกหญิง  ดวงรัตน 

  จันทรหอม 

 ๙๗๔๒ พันจาอากาศเอกหญิง  ดวงสมอน 

  สมวงศ 

 ๙๗๔๓ พันจาอากาศเอกหญิง  ดารณี 

  อ่ําทรัพย 

 ๙๗๔๔ พันจาอากาศเอกหญิง  เดือนเพ็ญ 

  แยมเปยม 

 ๙๗๔๕ พันจาอากาศเอกหญิง  ตระกูล 

  คูณสมบัติ 

 ๙๗๔๖ พันจาอากาศเอกหญิง  ถาวร 

  พิทักษ 

 ๙๗๔๗ พันจาอากาศเอกหญิง  ทรงพร 

  ยอนจะบก 

 ๙๗๔๘ พันจาอากาศเอกหญิง  ทศพร 

  ทองจ๋ิว 



 หนา   ๒๘๕ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๗๔๙ พันจาอากาศเอกหญิง  ทักษพร 

  ชุมชื่น 

 ๙๗๕๐ พันจาอากาศเอกหญิง  ทับทิม 

  ชมจิตร 

 ๙๗๕๑ พันจาอากาศเอกหญิง  ทัศนีย 

  เขียวรัตน 

 ๙๗๕๒ พันจาอากาศเอกหญิง  ทัศนีย 

  สุชีวิตานนท 

 ๙๗๕๓ พันจาอากาศเอกหญิง  ทิพยวัลย 

  พงษเนตร 

 ๙๗๕๔ พันจาอากาศเอกหญิง  ทิพากร 

  สุขาวดี 

 ๙๗๕๕ พันจาอากาศเอกหญิง  ธนพัตร 

  วงษสวัสด์ิ 

 ๙๗๕๖ พันจาอากาศเอกหญิง  ธนภร 

  พรมโพธิ์ 

 ๙๗๕๗ พันจาอากาศเอกหญิง  ธนศวรรณ 

  โตทรัพย 

 ๙๗๕๘ พันจาอากาศเอกหญิง  ธมลวรรณ 

  วีระธรรมวิวัฒน 

 ๙๗๕๙ พันจาอากาศเอกหญิง  ธิดารัตน 

  โสภา 

 ๙๗๖๐ พันจาอากาศเอกหญิง  นงนุช 

  ธนาบูรณ 

 ๙๗๖๑ พันจาอากาศเอกหญิง  นงลักษณ 

  กุลสูตร 

 ๙๗๖๒ พันจาอากาศเอกหญิง  นงลักษณ 

  พัฒนะ 

 ๙๗๖๓ พันจาอากาศเอกหญิง  นพมาศ  ภูสี 

 ๙๗๖๔ พันจาอากาศเอกหญิง  นวลปรางค 

  แกวมณีโชติ 

 ๙๗๖๕ พันจาอากาศเอกหญิง  นันฐกาญ 

  ศิริวัฒนไพบูลย 

 ๙๗๖๖ พันจาอากาศเอกหญิง  นันทนา 

  พงษไพร 

 ๙๗๖๗ พันจาอากาศเอกหญิง  นาฎนารี 

  มะโนลัย 

 ๙๗๖๘ พันจาอากาศเอกหญิง  นาตยา 

  งามศรี 

 ๙๗๖๙ พันจาอากาศเอกหญิง  นารีรัตน 

  เรืองทอง 

 ๙๗๗๐ พันจาอากาศเอกหญิง  นิตยา 

  พวงประเสริฐ 

 ๙๗๗๑ พันจาอากาศเอกหญิง  นิพาพร 

  แสงรัตน 

 ๙๗๗๒ พันจาอากาศเอกหญิง  นิภา 

  กระตายจันทร 

 ๙๗๗๓ พันจาอากาศเอกหญิง  นิภา 

  แกนสากล 

 ๙๗๗๔ พันจาอากาศเอกหญิง  นิภาพร  ภูศรี 

 ๙๗๗๕ พันจาอากาศเอกหญิง  นุศรา 

  วิมูลชาติ 



 หนา   ๒๘๖ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๗๗๖ พันจาอากาศเอกหญิง  บังอร 

  จันทสีร 

 ๙๗๗๗ พันจาอากาศเอกหญิง  บุญเรือน 

  ทองคํา 

 ๙๗๗๘ พันจาอากาศเอกหญิง  เบญจวรรณ 

  พันธทิมดวง 

 ๙๗๗๙ พันจาอากาศเอกหญิง  เบญจวรรณ 

  วัฒนจินดา 

 ๙๗๘๐ พันจาอากาศเอกหญิง  ปณิทรี 

  สังขบุญเสริม 

 ๙๗๘๑ พันจาอากาศเอกหญิง  ประกายแกว 

  คําประดิษฐ 

 ๙๗๘๒ พันจาอากาศเอกหญิง  ประนอม 

  จิตรีญาติ 

 ๙๗๘๓ พันจาอากาศเอกหญิง  ประพัสสร 

  บุญเอก 

 ๙๗๘๔ พันจาอากาศเอกหญิง  ปราณี 

  สุขสงา 

 ๙๗๘๕ พันจาอากาศเอกหญิง  ปรารถนา 

  พรตรัยมาศ 

 ๙๗๘๖ พันจาอากาศเอกหญิง  ปทมา 

  ลายเมฆ 

 ๙๗๘๗ พันจาอากาศเอกหญิง  ปทมา 

  ออนจันทร 

 ๙๗๘๘ พันจาอากาศเอกหญิง  ผไทวรรณ 

  เทียรเชษฐกุล 

 ๙๗๘๙ พันจาอากาศเอกหญิง  ผองพรรณ 

  จันทอง 

 ๙๗๙๐ พันจาอากาศเอกหญิง  ผองศรี 

  จิตรสมสุข 

 ๙๗๙๑ พันจาอากาศเอกหญิง  ผานิตย 

  คงทรัพย 

 ๙๗๙๒ พันจาอากาศเอกหญิง  พนิดา 

  สุบรรณภาส 

 ๙๗๙๓ พันจาอากาศเอกหญิง  พเยาว 

  เจริญผอง 

 ๙๗๙๔ พันจาอากาศเอกหญิง  พเยาว 

  เจริญพงศอารักษ 

 ๙๗๙๕ พันจาอากาศเอกหญิง  พรทรัพย 

  เกิดสกุล 

 ๙๗๙๖ พันจาอากาศเอกหญิง  พรทิพย 

  คงสิทธิ์ 

 ๙๗๙๗ พันจาอากาศเอกหญิง  พรทิพย 

  เครือเชา 

 ๙๗๙๘ พันจาอากาศเอกหญิง  พรพรรณ 

  โพธิจามร 

 ๙๗๙๙ พันจาอากาศเอกหญิง  พรรณทิพย 

  บานชื่น 

 ๙๘๐๐ พันจาอากาศเอกหญิง  พรรณธิภา 

  บุญเปลี่ยน 

 ๙๘๐๑ พันจาอากาศเอกหญิง  พรรณพรรษ 

  สุทธิพันธุ 



 หนา   ๒๘๗ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๘๐๒ พันจาอากาศเอกหญิง  พรรณวดี 

  อาจหาญ 

 ๙๘๐๓ พันจาอากาศเอกหญิง  พรรณา 

  ดีดําปา 

 ๙๘๐๔ พันจาอากาศเอกหญิง  พะเยาว 

  สุขประเสริฐ 

 ๙๘๐๕ พันจาอากาศเอกหญิง  พัชนันท 

  จุลกาญจน 

 ๙๘๐๖ พันจาอากาศเอกหญิง  พัชราภรณ 

  รุจิเทศ 

 ๙๘๐๗ พันจาอากาศเอกหญิง  พัชรินทร 

  อุปนิสากร 

 ๙๘๐๘ พันจาอากาศเอกหญิง  พัชรีย 

  วงษหงษ 

 ๙๘๐๙ พันจาอากาศเอกหญิง  พันธิภา 

  มิ่งขวัญ 

 ๙๘๑๐ พันจาอากาศเอกหญิง  พิจิตรา 

  พวงพูล 

 ๙๘๑๑ พันจาอากาศเอกหญิง  พิณทอง 

  ใจมั่น 

 ๙๘๑๒ พันจาอากาศเอกหญิง  พิมพเพ็ญ 

  ภักดีบํารุง 

 ๙๘๑๓ พันจาอากาศเอกหญิง  พิศมัย  เกตุทัต 

 ๙๘๑๔ พันจาอากาศเอกหญิง  พิสมัย  รุสกุล 

 ๙๘๑๕ พันจาอากาศเอกหญิง  พูลทรัพย 

  วงษสอาด 

 ๙๘๑๖ พันจาอากาศเอกหญิง  เพชรลัดดา 

  อินทุทรัพย 

 ๙๘๑๗ พันจาอากาศเอกหญิง  เพ็ญนภา 

  สลีสองสม 

 ๙๘๑๘ พันจาอากาศเอกหญิง  ฟองทิพย 

  ตราชื่นตอง 

 ๙๘๑๙ พันจาอากาศเอกหญิง  ภลดา 

  ศรีวิลาศ 

 ๙๘๒๐ พันจาอากาศเอกหญิง  ภวิกา  ภูใหผล 

 ๙๘๒๑ พันจาอากาศเอกหญิง  ภัทรา 

  พิณทิพย 

 ๙๘๒๒ พันจาอากาศเอกหญิง  ภัทราพร 

  แสงรัตนายนต 

 ๙๘๒๓ พันจาอากาศเอกหญิง  ภูริสา 

  กิจปลื้ม 

 ๙๘๒๔ พันจาอากาศเอกหญิง  มณฑา 

  เกตุแกว 

 ๙๘๒๕ พันจาอากาศเอกหญิง  มณฑา 

  เชาวกําเนิด 

 ๙๘๒๖ พันจาอากาศเอกหญิง  มยุเรศ 

  สอนดวงใจ 

 ๙๘๒๗ พันจาอากาศเอกหญิง  มาลี 

  สุริวงคกลอม 

 ๙๘๒๘ พันจาอากาศเอกหญิง  ยุพดี 

  ฉายสวาสด์ิ 

 ๙๘๒๙ พันจาอากาศเอกหญิง  ยุพดี  ณ  นคร 



 หนา   ๒๘๘ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๘๓๐ พันจาอากาศเอกหญิง  ยุพา  คํานวน 

 ๙๘๓๑ พันจาอากาศเอกหญิง  ยุพิน 

  ชาติมนตรี 

 ๙๘๓๒ พันจาอากาศเอกหญิง  ยุพิน  ณ  สกุล 

 ๙๘๓๓ พันจาอากาศเอกหญิง  รมไทร  บูชา 

 ๙๘๓๔ พันจาอากาศเอกหญิง  รวงทอง 

  สุวรรณวาสิน 

 ๙๘๓๕ พันจาอากาศเอกหญิง  รสณา 

  บางสุวรรณ 

 ๙๘๓๖ พันจาอากาศเอกหญิง  รังสิญา 

  พลอยพิมล 

 ๙๘๓๗ พันจาอากาศเอกหญิง  รัตนา 

  คําสวัสด์ิ 

 ๙๘๓๘ พันจาอากาศเอกหญิง  รัตนาภรณ 

  คลายเครือญาติ 

 ๙๘๓๙ พันจาอากาศเอกหญิง  ราตรี 

  หงษเผือก 

 ๙๘๔๐ พันจาอากาศเอกหญิง  รานี 

  หาวเจริญ 

 ๙๘๔๑ พันจาอากาศเอกหญิง  รุจี  มีวันนี 

 ๙๘๔๒ พันจาอากาศเอกหญิง  เรณู 

  ลนหลาม 

 ๙๘๔๓ พันจาอากาศเอกหญิง  ลัดดาวัลย 

  แตงทองคํา 

 ๙๘๔๔ พันจาอากาศเอกหญิง  เลขา 

  สนธิ 

 ๙๘๔๕ พันจาอากาศเอกหญิง  วรเพ็ญ 

  สันติวราพร 

 ๙๘๔๖ พันจาอากาศเอกหญิง  วรภาศรี 

  ศรีสุนทร 

 ๙๘๔๗ พันจาอากาศเอกหญิง  วรรณธณี 

  โชติรัตนา 

 ๙๘๔๘ พันจาอากาศเอกหญิง  วรรณา  คํานิล 

 ๙๘๔๙ พันจาอากาศเอกหญิง  วรรณี 

  ลาหุละ 

 ๙๘๕๐ พันจาอากาศเอกหญิง  วรวรรณ 

  แสงสงาพงษ 

 ๙๘๕๑ พันจาอากาศเอกหญิง  วรัญญา 

  อาจนอย 

 ๙๘๕๒ พันจาอากาศเอกหญิง  วราภรณ 

  จุเรศร 

 ๙๘๕๓ พันจาอากาศเอกหญิง  วัชรี 

  ฤกษปราณี 

 ๙๘๕๔ พันจาอากาศเอกหญิง  วัฒนา 

  เอี่ยมบริสุทธิ์ 

 ๙๘๕๕ พันจาอากาศเอกหญิง  วัธนี 

  วงศสุภาพ 

 ๙๘๕๖ พันจาอากาศเอกหญิง  วันทนา 

  ทับทอง 

 ๙๘๕๗ พันจาอากาศเอกหญิง  วันเพ็ญ 

  สินตระกูล 

 ๙๘๕๘ พันจาอากาศเอกหญิง  วัลภา  ศิริรังษี 



 หนา   ๒๘๙ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๘๕๙ พันจาอากาศเอกหญิง  วัลลภา 

  จิตรมา 

 ๙๘๖๐ พันจาอากาศเอกหญิง  วาที 

  ศิโรทศ 

 ๙๘๖๑ พันจาอากาศเอกหญิง  วารุณี 

  แตงสาขา 

 ๙๘๖๒ พันจาอากาศเอกหญิง  วารุณี 

  พวงทอง 

 ๙๘๖๓ พันจาอากาศเอกหญิง  วิภาดา 

  ศรีแกวชวง 

 ๙๘๖๔ พันจาอากาศเอกหญิง  วิมล 

  มากสวาสดิ์ 

 ๙๘๖๕ พันจาอากาศเอกหญิง  วิไลรัตน 

  ไทรชมภู 

 ๙๘๖๖ พันจาอากาศเอกหญิง  วีราภรณ 

  ศราภัยวานิช 

 ๙๘๖๗ พันจาอากาศเอกหญิง  ศรีสุรางค 

  อองเพ็ชร 

 ๙๘๖๘ พันจาอากาศเอกหญิง  ศศกร 

  จตุรพิสัย 

 ๙๘๖๙ พันจาอากาศเอกหญิง  ศันสนีย 

  นิลสําราญ 

 ๙๘๗๐ พันจาอากาศเอกหญิง  ศิริพร 

  ฉายาลักษณ 

 ๙๘๗๑ พันจาอากาศเอกหญิง  ศิริลักษณ 

   เทพสนิท 

 ๙๘๗๒ พันจาอากาศเอกหญิง  ศิริลักษณ 

  ศึกพาย 

 ๙๘๗๓ พันจาอากาศเอกหญิง  ศิริวรรณ 

  แจมศรี 

 ๙๘๗๔ พันจาอากาศเอกหญิง  ศิริโสภา 

  แกวสุนทร 

 ๙๘๗๕ พันจาอากาศเอกหญิง  ศิวิตรา 

  เคหะนันท 

 ๙๘๗๖ พันจาอากาศเอกหญิง  ศุภรรจิต 

  ทับหิรัญ 

 ๙๘๗๗ พันจาอากาศเอกหญิง  สมคิด 

  รักเสนาะ 

 ๙๘๗๘ พันจาอากาศเอกหญิง  สมจิตต 

  ฉิมประสาท 

 ๙๘๗๙ พันจาอากาศเอกหญิง  สมทรง 

  ชะออนชม 

 ๙๘๘๐ พันจาอากาศเอกหญิง  สมพร 

  สสิกาญจน 

 ๙๘๘๑ พันจาอากาศเอกหญิง  สมรักษ 

  ชวยกิจ 

 ๙๘๘๒ พันจาอากาศเอกหญิง  สมฤทัย 

  อินทรประสิทธิ์ 

 ๙๘๘๓ พันจาอากาศเอกหญิง  สมัย 

  แกววัฒนะ 

 ๙๘๘๔ พันจาอากาศเอกหญิง  สรัญญา 

  โปรงปรีชา 



 หนา   ๒๙๐ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๘๘๕ พันจาอากาศเอกหญิง  สายใจ 

  วัดทอง 

 ๙๘๘๖ พันจาอากาศเอกหญิง  สินเติม 

  ศรีวงษา 

 ๙๘๘๗ พันจาอากาศเอกหญิง  สิริรัตน 

  เจริญวงศ 

 ๙๘๘๘ พันจาอากาศเอกหญิง  สุกัญญา 

  แจมอรุณ 

 ๙๘๘๙ พันจาอากาศเอกหญิง  สุจิตรา  บุญชู 

 ๙๘๙๐ พันจาอากาศเอกหญิง  สุชญา 

  จันทรรัตน 

 ๙๘๙๑ พันจาอากาศเอกหญิง  สุชาดา 

  สมสกุล 

 ๙๘๙๒ พันจาอากาศเอกหญิง  สุดารัตน 

  สุปนานนท 

 ๙๘๙๓ พันจาอากาศเอกหญิง  สุนันท 

  ประเสริฐทรัพย 

 ๙๘๙๔ พันจาอากาศเอกหญิง  สุนิสา  บัวชุม 

 ๙๘๙๕ พันจาอากาศเอกหญิง  สุปญญา 

  สิงหประเสริฐ 

 ๙๘๙๖ พันจาอากาศเอกหญิง  สุพัตรา 

  อินทรผักแวน 

 ๙๘๙๗ พันจาอากาศเอกหญิง  สุภัสรา 

  ออนประทุม 

 ๙๘๙๘ พันจาอากาศเอกหญิง  สุภาพ 

  สุขทาพจน 

 ๙๘๙๙ พันจาอากาศเอกหญิง  สุภาพร 

  ตรีโภคา 

 ๙๙๐๐ พันจาอากาศเอกหญิง  สุภาพร 

  ปวงรัตน 

 ๙๙๐๑ พันจาอากาศเอกหญิง  สุภาภรณ 

  กุลสันเทียะ 

 ๙๙๐๒ พันจาอากาศเอกหญิง  สุภาภรณ 

  ทัศนียะเวช 

 ๙๙๐๓ พันจาอากาศเอกหญิง  สุมณฑา 

  งามสะอาด 

 ๙๙๐๔ พันจาอากาศเอกหญิง  สุมล 

  หาเรือนธรรม 

 ๙๙๐๕ พันจาอากาศเอกหญิง  สุมาลี 

  กลิ่นสุคนธ 

 ๙๙๐๖ พันจาอากาศเอกหญิง  สุมาลี  ชูแชม 

 ๙๙๐๗ พันจาอากาศเอกหญิง  สุรางคนา 

  ดีสมแสง 

 ๙๙๐๘ พันจาอากาศเอกหญิง  สุรีย 

  แกวขุนทอง 

 ๙๙๐๙ พันจาอากาศเอกหญิง  สุวรรณา 

  ทับสกุล 

 ๙๙๑๐ พันจาอากาศเอกหญิง  สุวรรณา 

  เนียมศิริ 

 ๙๙๑๑ พันจาอากาศเอกหญิง  สุวสา  ชาตรี 

 ๙๙๑๒ พันจาอากาศเอกหญิง  เสาวณีย 

  เถียรทอง 



 หนา   ๒๙๑ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๙๑๓ พันจาอากาศเอกหญิง  เสาวนีย 

  นุมแกว 

 ๙๙๑๔ พันจาอากาศเอกหญิง  เสาวลักษณ 

  จันทรภักดี 

 ๙๙๑๕ พันจาอากาศเอกหญิง  แสงทิพย 

  แสงเงิน 

 ๙๙๑๖ พันจาอากาศเอกหญิง  โสรดา 

  สวัสด์ิศรี 

 ๙๙๑๗ พันจาอากาศเอกหญิง  หยิบหทัย 

  ภูเดช 

 ๙๙๑๘ พันจาอากาศเอกหญิง  อนันตธนา 

  เจนกระบวนหัด 

 ๙๙๑๙ พันจาอากาศเอกหญิง  อภิญญา 

  โปรงจันทึก 

 ๙๙๒๐ พันจาอากาศเอกหญิง  อรจิรา 

  คลีดิษฐ 

 ๙๙๒๑ พันจาอากาศเอกหญิง  อรทัย 

  สุขะปาน 

 ๙๙๒๒ พันจาอากาศเอกหญิง  อรุณี 

  ธงสันติ 

 ๙๙๒๓ พันจาอากาศเอกหญิง  อังคนา 

   พูนบางยุง 

 ๙๙๒๔ พันจาอากาศเอกหญิง  อัจฉรา 

  จันทรฤทัย 

 ๙๙๒๕ พันจาอากาศเอกหญิง  อัญชลี 

  นาสวน 

 ๙๙๒๖ พันจาอากาศเอกหญิง  อัญชลี 

  ปุสเทพ 

 ๙๙๒๗ พันจาอากาศเอกหญิง  อานุสรา 

  เกิดคลาย 

 ๙๙๒๘ พันจาอากาศเอกหญิง  อารมณ 

  เกลี้ยงมีศรี 

 ๙๙๒๙ พันจาอากาศเอกหญิง  อารมย  มาสุข 

 ๙๙๓๐ พันจาอากาศเอกหญิง  อารี  ปานปลั่ง 

 ๙๙๓๑ พันจาอากาศเอกหญิง  อําพรรณ 

  สมดี 

 ๙๙๓๒ พันจาอากาศเอกหญิง  อําไพ 

  อินทวงค 

 ๙๙๓๓ พันจาอากาศเอกหญิง  อุนใจ 

  ทัพพิจิตร 

 ๙๙๓๔ พันจาอากาศเอกหญิง  อุบล 

  เกรียงยุทธภูมิ 

 ๙๙๓๕ พันจาอากาศเอกหญิง  อุบล 

  อินทรบุญสม 

 ๙๙๓๖ พันจาอากาศเอกหญิง  อุไรวรรณ 

  แดนโพธิ์ 

 ๙๙๓๗ พันจาอากาศเอกหญิง  อุไรวรรณ 

  ทองประเทศ 

 ๙๙๓๘ พันจาอากาศเอกหญิง  อุษณี 

  เสนมา 

 ๙๙๓๙ พันจาอากาศเอกหญิง  อุษณีย 

  สถิตยพงษ 



 หนา   ๒๙๒ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๙๔๐ พันจาอากาศเอกหญิง  อุษา 

  ณ  เชียงใหม 

 ๙๙๔๑ พันจาอากาศเอกหญิง  เอื้อมพร 

  มาลารัตน 

 ๙๙๔๒ พันจาอากาศโท  กมล  ยอดเกตุ 

 ๙๙๔๓ พันจาอากาศโท  กรกฤตย  กลิ่นขจร 

 ๙๙๔๔ พันจาอากาศโท  กรวิก  มั่นสิน 

 ๙๙๔๕ พันจาอากาศโท  กริชกําพล 

  อยูจรรยา 

 ๙๙๔๖ พันจาอากาศโท  กฤษฎา 

  สันติวิริยไพบูลย 

 ๙๙๔๗ พันจาอากาศโท  กฤษณ  สุภาสาสน 

 ๙๙๔๘ พันจาอากาศโท  กฤษณะ  อินทรคํา 

 ๙๙๔๙ พันจาอากาศโท  กลยุทธ 

  ฤทัยธรรม 

 ๙๙๕๐ พันจาอากาศโท  กัมปนาท  ยอดวัน 

 ๙๙๕๑ พันจาอากาศโท  กานต  สวนอภัย 

 ๙๙๕๒ พันจาอากาศโท  กิตติ  ทองสุข 

 ๙๙๕๓ พันจาอากาศโท  กิตติคม  ศรีภูมิ 

 ๙๙๕๔ พันจาอากาศโท  กิตต์ิทณัช 

  พัตรปาล 

 ๙๙๕๕ พันจาอากาศโท  กิตติพงศ  อยูสกุล 

 ๙๙๕๖ พันจาอากาศโท  กิตติพงษ 

  สุขกระบิล 

 ๙๙๕๗ พันจาอากาศโท  กิตติพันธุ  คงฤทธิ์ 

 ๙๙๕๘ พันจาอากาศโท  กิติยากร  กานจักร 

 ๙๙๕๙ พันจาอากาศโท  กิติศักด์ิ 

  ประสานสิงห 

 ๙๙๖๐ พันจาอากาศโท  กุลธวัช  อวมนอย 

 ๙๙๖๑ พันจาอากาศโท  เกชา  ไชยเพ็งจันทร 

 ๙๙๖๒ พันจาอากาศโท  เกริกชัย  จันทนะ 

 ๙๙๖๓ พันจาอากาศโท  เกรียงไกร  เกิงฝาก 

 ๙๙๖๔ พันจาอากาศโท  เกียรติกมล 

  มานะบุตร 

 ๙๙๖๕ พันจาอากาศโท  เกียรติศักด์ิ 

  แดงงาม 

 ๙๙๖๖ พันจาอากาศโท  โกญจนาจ  ยาบุษดี 

 ๙๙๖๗ พันจาอากาศโท  ไกรทอง  มวงสี 

 ๙๙๖๘ พันจาอากาศโท  ขจร  สายสาลี 

 ๙๙๖๙ พันจาอากาศโท  ขจรศักด์ิ  มะวงศษา 

 ๙๙๗๐ พันจาอากาศโท  ขวัญชัย  ทุมหนู 

 ๙๙๗๑ พันจาอากาศโท  คงศักด์ิ  ศรีหร่ัง 

 ๙๙๗๒ พันจาอากาศโท  คทาวุธ 

  พุทธสุวรรณ 

 ๙๙๗๓ พันจาอากาศโท  คํานวน  ยางาม 

 ๙๙๗๔ พันจาอากาศโท  จเด็จราช  ศรีวงษชัย 

 ๙๙๗๕ พันจาอากาศโท  จตุพร  โตรักษา 

 ๙๙๗๖ พันจาอากาศโท  จตุพล  ขันธจิตต 

 ๙๙๗๗ พันจาอากาศโท  จรินทร  ทองแสน 

 ๙๙๗๘ พันจาอากาศโท  จักรพงษ  โชคดี 

 ๙๙๗๙ พันจาอากาศโท  จักรวาล 

  พรหมบุตร 



 หนา   ๒๙๓ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๙๘๐ พันจาอากาศโท  จําลอง  โกสีนาม 

 ๙๙๘๑ พันจาอากาศโท  จิตรพี  แสงรัตน 

 ๙๙๘๒ พันจาอากาศโท  จิรศักด์ิ  เจริญศิลป 

 ๙๙๘๓ พันจาอากาศโท  จิระเดช  สุขะพละ 

 ๙๙๘๔ พันจาอากาศโท  จิระศักด์ิ 

  ปทมสุวรรณ 

 ๙๙๘๕ พันจาอากาศโท  จุมพล  เฉียบแหลม 

 ๙๙๘๖ พันจาอากาศโท  เจตน  บุญมานํา 

 ๙๙๘๗ พันจาอากาศโท  เจตสดา  พาขุนทด 

 ๙๙๘๘ พันจาอากาศโท  เจริญ  ทับเจริญ 

 ๙๙๘๙ พันจาอากาศโท  ฉกาจ  ดิษฐเจริญ 

 ๙๙๙๐ พันจาอากาศโท  ฉัตรชัย  จันทรชู 

 ๙๙๙๑ พันจาอากาศโท  ฉัตรชัย  ถาลายคํา 

 ๙๙๙๒ พันจาอากาศโท  ฉัตรชัย  ธรรมนาม 

 ๙๙๙๓ พันจาอากาศโท  ฉัตรชัย  สาตรนอก 

 ๙๙๙๔ พันจาอากาศโท  ฉันทคริช  จอมศรี 

 ๙๙๙๕ พันจาอากาศโท  เฉลิม  สุทธิสิทธิ 

 ๙๙๙๖ พันจาอากาศโท  เฉลิมชนม  ลือชา 

 ๙๙๙๗ พันจาอากาศโท  เฉลิมพล  ชนะพาล 

 ๙๙๙๘ พันจาอากาศโท  เฉลิมพล 

  นามมนตรี 

 ๙๙๙๙ พันจาอากาศโท  ชนาธิป  ปานรอด 

 ๑๐๐๐๐ พันจาอากาศโท  ชนุวัจน 

  ถนอมจิตร 

 ๑๐๐๐๑ พันจาอากาศโท  ชยันต  ศรียาภัย 

 ๑๐๐๐๒ พันจาอากาศโท  ชรินทร  ใตอุดม 

 ๑๐๐๐๓ พันจาอากาศโท  ชัชวาลย  ตนเอี่ยม 

 ๑๐๐๐๔ พันจาอากาศโท  ชัชวาลย 

  บัวประเสริฐ 

 ๑๐๐๐๕ พันจาอากาศโท  ชัชวาลย  ภูพลผัน 

 ๑๐๐๐๖ พันจาอากาศโท  ชัยชนะ 

  โสระสิงห 

 ๑๐๐๐๗ พันจาอากาศโท  ชัยณรงค  กัณหา 

 ๑๐๐๐๘ พันจาอากาศโท  ชัยนาท  ชมจอหอ 

 ๑๐๐๐๙ พันจาอากาศโท  ชัยพร  คงเจริญพร 

 ๑๐๐๑๐ พันจาอากาศโท  ชัยภัทร  ชื่นชม 

 ๑๐๐๑๑ พันจาอากาศโท  ชัยภิวัฒน  บุญเกิด 

 ๑๐๐๑๒ พันจาอากาศโท  ชัยยล  บุญมะโน 

 ๑๐๐๑๓ พันจาอากาศโท  ชัยรัตน  เร่ิมรัตน 

 ๑๐๐๑๔ พันจาอากาศโท  ชัยฤกษ 

  นันทโกมล 

 ๑๐๐๑๕ พันจาอากาศโท  ชัยวัฒน  สมเงิน 

 ๑๐๐๑๖ พันจาอากาศโท  ชัยวัฒน 

  สํ่าสมบูรณชัย 

 ๑๐๐๑๗ พันจาอากาศโท  ชาญชัย 

  พรเจริญพิทักษ 

 ๑๐๐๑๘ พันจาอากาศโท  ชาญชัย  มาจันทึก 

 ๑๐๐๑๙ พันจาอากาศโท  ชาญชัย 

  รัตนพรชัย 

 ๑๐๐๒๐ พันจาอากาศโท  ชาญากรณ 

  กําเนิดหิน 

 ๑๐๐๒๑ พันจาอากาศโท  ชาตรี  ตะใบดี 



 หนา   ๒๙๔ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๐๒๒ พันจาอากาศโท  ชาติชาย  ลอยแกว 

 ๑๐๐๒๓ พันจาอากาศโท  ชาติชาย 

  เหงาเมืองกลาง 

 ๑๐๐๒๔ พันจาอากาศโท  ชาติณรงค 

  ชาติทาคอ 

 ๑๐๐๒๕ พันจาอากาศโท  ชาลี  กิมเกถนอม 

 ๑๐๐๒๖ พันจาอากาศโท  ชํานาญ  วงศจอม 

 ๑๐๐๒๗ พันจาอากาศโท  ชิตพงษ  ภูสุดเกตุ 

 ๑๐๐๒๘ พันจาอากาศโท  ชิตวรณ 

  รายพิมาย 

 ๑๐๐๒๙ พันจาอากาศโท  ชุมพล  รอดพน 

 ๑๐๐๓๐ พันจาอากาศโท  ชูเกียรติ  ภานุมาศ 

 ๑๐๐๓๑ พันจาอากาศโท  ชูศักด์ิ  เกษมสันต 

 ๑๐๐๓๒ พันจาอากาศโท  ชูศักด์ิ 

  พงษอุดมปญญา 

 ๑๐๐๓๓ พันจาอากาศโท  เชวงศักด์ิ  คําจันดี 

 ๑๐๐๓๔ พันจาอากาศโท  เชษฐพงษ 

  ชื่นสุวรรณ 

 ๑๐๐๓๕ พันจาอากาศโท  เชาวฤทธิ์ 

  คะเลรัมย 

 ๑๐๐๓๖ พันจาอากาศโท  เชียรชัย  กลาหาญ 

 ๑๐๐๓๗ พันจาอากาศโท  ไชยา  วังหอม 

 ๑๐๐๓๘ พันจาอากาศโท  ญาณพัฒน 

  พิมคําภีรย 

 ๑๐๐๓๙ พันจาอากาศโท  ฐฆษธนภ  เลิศนา 

 ๑๐๐๔๐ พันจาอากาศโท  ฐณวัฒน  รองวัง 

 ๑๐๐๔๑ พันจาอากาศโท  ณรงค  โชติศรี 

 ๑๐๐๔๒ พันจาอากาศโท  ณรงค  ไชยกิจ 

 ๑๐๐๔๓ พันจาอากาศโท  ณรงคเดช   

  สายบุญเคียง 

 ๑๐๐๔๔ พันจาอากาศโท  ณัชพัชช 

  ชวลิตเสวี 

 ๑๐๐๔๕ พันจาอากาศโท  ณัฐกานต 

  พุมใบศรี 

 ๑๐๐๔๖ พันจาอากาศโท  ณัฐพล  ชางศรี 

 ๑๐๐๔๗ พันจาอากาศโท  ณัฐวัฒน  อาจปรุ 

 ๑๐๐๔๘ พันจาอากาศโท  ณัฐวุฒิ   

  เขียวต้ืออินทร 

 ๑๐๐๔๙ พันจาอากาศโท  ณัฐวุฒิ  เจริญชัย 

 ๑๐๐๕๐ พันจาอากาศโท  ณัฐศักด์ิ 

  กลาเชี่ยว 

 ๑๐๐๕๑ พันจาอากาศโท  ดนุพันธ  สําราญ 

 ๑๐๐๕๒ พันจาอากาศโท  ดํารงคเดช 

  คุมวงศ 

 ๑๐๐๕๓ พันจาอากาศโท  ดํารงคเดช 

  ศิลายศ 

 ๑๐๐๕๔ พันจาอากาศโท  ดํารงคศักด์ิ 

  สินแสนสุข 

 ๑๐๐๕๕ พันจาอากาศโท  ดํารงคอิทธิ์ 

  ลําดวน 

 ๑๐๐๕๖ พันจาอากาศโท  เดชา  จงสา 

 ๑๐๐๕๗ พันจาอากาศโท  เดชา  ศรีพงษชู 



 หนา   ๒๙๕ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๐๕๘ พันจาอากาศโท  เดนชัย 

  ดรแสนปราบ 

 ๑๐๐๕๙ พันจาอากาศโท  ตะวัน  ดวงเว 

 ๑๐๐๖๐ พันจาอากาศโท  ทนง  ทานนท 

 ๑๐๐๖๑ พันจาอากาศโท  ทนงศักด์ิ 

  ศรีนวลอินทร 

 ๑๐๐๖๒ พันจาอากาศโท  ทนุพันธ 

  นาวาพิทักษ 

 ๑๐๐๖๓ พันจาอากาศโท  ทรงชัย 

  โชติเวชารักษ 

 ๑๐๐๖๔ พันจาอากาศโท  ทรงพล  สนเข็ม 

 ๑๐๐๖๕ พันจาอากาศโท  ทวิช  จันทรทอง 

 ๑๐๐๖๖ พันจาอากาศโท  ทไวพล  บัวกลีบ 

 ๑๐๐๖๗ พันจาอากาศโท  ทศพร  โมพันดุง 

 ๑๐๐๖๘ พันจาอากาศโท  ทศพล  บุรีมาตย 

 ๑๐๐๖๙ พันจาอากาศโท  ทศพล  แสนศรี 

 ๑๐๐๗๐ พันจาอากาศโท  ทัดชา 

  อาจคงหาญ 

 ๑๐๐๗๑ พันจาอากาศโท  ทิวา  บุสันเทียะ 

 ๑๐๐๗๒ พันจาอากาศโท  ทิวา  มัฆมาน 

 ๑๐๐๗๓ พันจาอากาศโท  เทอดเกียรติ 

  ดิษแพ 

 ๑๐๐๗๔ พันจาอากาศโท  ธงชัย  พิศมัย 

 ๑๐๐๗๕ พันจาอากาศโท  ธงชัย  สายสิงห 

 ๑๐๐๗๖ พันจาอากาศโท  ธนกร  เชื่อมมะรัง 

 ๑๐๐๗๗ พันจาอากาศโท  ธนเดช  มณีวรรณ 

 ๑๐๐๗๘ พันจาอากาศโท  ธนพนธ 

  อวดครอง 

 ๑๐๐๗๙ พันจาอากาศโท  ธนพล  ไพรศรี 

 ๑๐๐๘๐ พันจาอากาศโท  ธนวัฒน 

  ไชยศิลป 

 ๑๐๐๘๑ พันจาอากาศโท  ธนสิทธิ์ 

  พรหมชนะ 

 ๑๐๐๘๒ พันจาอากาศโท  ธนัณชัย 

  รมณีปูชนียะ 

 ๑๐๐๘๓ พันจาอากาศโท  ธนัท  วรสิงห 

 ๑๐๐๘๔ พันจาอากาศโท  ธนาทิศ 

  เมื่อประโคน 

 ๑๐๐๘๕ พันจาอากาศโท  ธนาศักด์ิ 

  อรรถสิทธินันท 

 ๑๐๐๘๖ พันจาอากาศโท  ธรรมนันทชัย 

  ขันทะ 

 ๑๐๐๘๗ พันจาอากาศโท  ธัชชัย  แปนโต 

 ๑๐๐๘๘ พันจาอากาศโท  ธํารงคฤทธิ์ 

  ธรรมโหรา 

 ๑๐๐๘๙ พันจาอากาศโท  ธีรพงศ  คงคาเย็น 

 ๑๐๐๙๐ พันจาอากาศโท  ธีระ  คงชาติ 

 ๑๐๐๙๑ พันจาอากาศโท  ธีระยุทธ 

  ศรีวิสุทโธ 

 ๑๐๐๙๒ พันจาอากาศโท  นคร  ศรีตัมภวา 

 ๑๐๐๙๓ พันจาอากาศโท  นพดล 

  พรอมพิมพ 



 หนา   ๒๙๖ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๐๙๔ พันจาอากาศโท  นพดล  พุมนุม 

 ๑๐๐๙๕ พันจาอากาศโท  นพดล  สมบัติ 

 ๑๐๐๙๖ พันจาอากาศโท  นพนันทน  โตศรี 

 ๑๐๐๙๗ พันจาอากาศโท  นพพร  มวงสี 

 ๑๐๐๙๘ พันจาอากาศโท  นพพร  ยังถาวร 

 ๑๐๐๙๙ พันจาอากาศโท  นพรัตน 

  ดําหริวงศ 

 ๑๐๑๐๐ พันจาอากาศโท  นภดล  ตันเจริญ 

 ๑๐๑๐๑ พันจาอากาศโท  นรเทพ  กลัดทิม 

 ๑๐๑๐๒ พันจาอากาศโท  นรศักด์ิ 

  ศิริตระกูล 

 ๑๐๑๐๓ พันจาอากาศโท  นรากรณ  อิ่มทอง 

 ๑๐๑๐๔ พันจาอากาศโท  นเรศ  เพลินหัด 

 ๑๐๑๐๕ พันจาอากาศโท  นฤเทพ  จันอินทร 

 ๑๐๑๐๖ พันจาอากาศโท  นัฐกานต 

  จิตรบรรจง 

 ๑๐๑๐๗ พันจาอากาศโท  นันทนภัส 

  ศรีโสภา 

 ๑๐๑๐๘ พันจาอากาศโท  นันทปรีชา 

  พาทัน 

 ๑๐๑๐๙ พันจาอากาศโท  นิคม  อิ่มสิน 

 ๑๐๑๑๐ พันจาอากาศโท  นิตินัย  อุตสาหะ 

 ๑๐๑๑๑ พันจาอากาศโท  นิพนธ  นิ่มนวล 

 ๑๐๑๑๒ พันจาอากาศโท  นิพล  งามเลิศ 

 ๑๐๑๑๓ พันจาอากาศโท  นิมิตร  จําปาศรี 

 ๑๐๑๑๔ พันจาอากาศโท  นิยม  ศรีบริบูรณ 

 ๑๐๑๑๕ พันจาอากาศโท  นิรุต  ชัยภูมิ 

 ๑๐๑๑๖ พันจาอากาศโท  นิรุต  มะนะเปรม 

 ๑๐๑๑๗ พันจาอากาศโท  นิรุตน  โพธิผล 

 ๑๐๑๑๘ พันจาอากาศโท  นิวัฒน  จันทะเบา 

 ๑๐๑๑๙ พันจาอากาศโท  เนติภูมิ  จงใจภักดี 

 ๑๐๑๒๐ พันจาอากาศโท  บรรเจิด  ตาแกว 

 ๑๐๑๒๑ พันจาอากาศโท  บรรพต  คําพัฒน 

 ๑๐๑๒๒ พันจาอากาศโท  บรรพรต  สุขเทียบ 

 ๑๐๑๒๓ พันจาอากาศโท  บรรยาย 

  พิมพจุฬา 

 ๑๐๑๒๔ พันจาอากาศโท  บรรลือศักด์ิ  วงศา 

 ๑๐๑๒๕ พันจาอากาศโท  บัญชา  จรุณศรี 

 ๑๐๑๒๖ พันจาอากาศโท  บัณฑิตย  ขุนวิเศษ 

 ๑๐๑๒๗ พันจาอากาศโท  บํารุง  อุนเรือน 

 ๑๐๑๒๘ พันจาอากาศโท  บุญเขียน 

  แทนนอก 

 ๑๐๑๒๙ พันจาอากาศโท  บุญธรรม  ตันทา 

 ๑๐๑๓๐ พันจาอากาศโท  บุญสง  ดุงสูงเนิน 

 ๑๐๑๓๑ พันจาอากาศโท  ปฏิพัทธ 

  แดงสีบัว 

 ๑๐๑๓๒ พันจาอากาศโท  ปฐมพงศ  บุญอุน 

 ๑๐๑๓๓ พันจาอากาศโท  ปฐมพงศ  อบเชย 

 ๑๐๑๓๔ พันจาอากาศโท  ปฐมพงษ 

  คูณทวีเทพ 

 ๑๐๑๓๕ พันจาอากาศโท  ปรวัฒน 

  สิริธนาณุวงศ 



 หนา   ๒๙๗ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๑๓๖ พันจาอากาศโท  ประจวบ  สาฆอง 

 ๑๐๑๓๗ พันจาอากาศโท  ประจิต  เคาคํา 

 ๑๐๑๓๘ พันจาอากาศโท  ประจิม 

  มงคลประภัสร 

 ๑๐๑๓๙ พันจาอากาศโท  ประเชิญ  นุมนวล 

 ๑๐๑๔๐ พันจาอากาศโท  ประดิษฐ 

  แกนทน 

 ๑๐๑๔๑ พันจาอากาศโท  ประดิษฐ 

  ใจกระสันต 

 ๑๐๑๔๒ พันจาอากาศโท  ประดิษฐ 

  ชฎาทอง 

 ๑๐๑๔๓ พันจาอากาศโท  ประทวน 

  เถลิงรัมย 

 ๑๐๑๔๔ พันจาอากาศโท  ประพรรณ 

  จันทรศูนย 

 ๑๐๑๔๕ พันจาอากาศโท  ประพันธ 

  แกวสําโรง 

 ๑๐๑๔๖ พันจาอากาศโท  ประไพ  พูลโพธ์ิ 

 ๑๐๑๔๗ พันจาอากาศโท  ประภัส  แบนจาด 

 ๑๐๑๔๘ พันจาอากาศโท  ประยูร  คงสุข 

 ๑๐๑๔๙ พันจาอากาศโท  ประวิต  ตลับทอง 

 ๑๐๑๕๐ พันจาอากาศโท  ประวิทย 

  บุริวรรณ 

 ๑๐๑๕๑ พันจาอากาศโท  ประสิทธิ์  คนคง 

 ๑๐๑๕๒ พันจาอากาศโท  ปรารถนา 

  นาควัน 

 ๑๐๑๕๓ พันจาอากาศโท  ปริญญา  นอมระวี 

 ๑๐๑๕๔ พันจาอากาศโท  ปริน  วงษชู 

 ๑๐๑๕๕ พันจาอากาศโท  ปรีชา  พรเลิศ 

 ๑๐๑๕๖ พันจาอากาศโท  ปรีชา  โพยนอก 

 ๑๐๑๕๗ พันจาอากาศโท  ปรีดา  จันทรนิยม 

 ๑๐๑๕๘ พันจาอากาศโท  ปรีดา  จันทศิลป 

 ๑๐๑๕๙ พันจาอากาศโท  ปวเรศวร 

  หลิบนุกูล 

 ๑๐๑๖๐ พันจาอากาศโท  ปาริชาต 

  กลอมเกษม 

 ๑๐๑๖๑ พันจาอากาศโท  ปยะ  เขียวดี 

 ๑๐๑๖๒ พันจาอากาศโท  ปยะ  ปญญา 

 ๑๐๑๖๓ พันจาอากาศโท  ปยะ  มารัตน 

 ๑๐๑๖๔ พันจาอากาศโท  ปุมสักก 

  ต้ังสมบูรณ 

 ๑๐๑๖๕ พันจาอากาศโท  ผดุงศักด์ิ 

  ปรุงเรือน 

 ๑๐๑๖๖ พันจาอากาศโท  เผาพันธุ  แสงนาค 

 ๑๐๑๖๗ พันจาอากาศโท  พงศธร  เสวิกุล 

 ๑๐๑๖๘ พันจาอากาศโท  พงศสิริ 

  ชงกรานตทอง 

 ๑๐๑๖๙ พันจาอากาศโท  พงษพันธุ 

  พวงทะเล 

 ๑๐๑๗๐ พันจาอากาศโท  พงษศักด์ิ 

  ศรีวรรณ 

 ๑๐๑๗๑ พันจาอากาศโท  พจนา  พุทธวงศ 



 หนา   ๒๙๘ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๑๗๒ พันจาอากาศโท  พชร  แจมสวาง 

 ๑๐๑๗๓ พันจาอากาศโท  พรเจตน  กวางทุง 

 ๑๐๑๗๔ พันจาอากาศโท  พรเทพ  ทองมา 

 ๑๐๑๗๕ พันจาอากาศโท  พรพิชิต 

  ทับทิมศรี 

 ๑๐๑๗๖ พันจาอากาศโท  พรรัตน  ปานหอย 

 ๑๐๑๗๗ พันจาอากาศโท  พรศักด์ิ 

  แกวนาเคียน 

 ๑๐๑๗๘ พันจาอากาศโท  พสิษฐ 

  ประภัสเรืองนนท 

 ๑๐๑๗๙ พันจาอากาศโท  พสุเชษฐ  ธรรมณี 

 ๑๐๑๘๐ พันจาอากาศโท  พัฒนพงษ 

  สารโท 

 ๑๐๑๘๑ พันจาอากาศโท  พัฒนา 

  วัฒนธงชัย 

 ๑๐๑๘๒ พันจาอากาศโท  พันธเพชร 

  พันธุพินิจ 

 ๑๐๑๘๓ พันจาอากาศโท  พันธุเทพ 

  อุดมอํานวย 

 ๑๐๑๘๔ พันจาอากาศโท  พัลลภ 

  ส่ือจูงใจรักษ 

 ๑๐๑๘๕ พันจาอากาศโท  พิชัย  แจงเม็ด 

 ๑๐๑๘๖ พันจาอากาศโท  พิเชษฐ 

  สุวรรณบุตร 

 ๑๐๑๘๗ พันจาอากาศโท  พิเชษฐ  เหลาชัย 

 ๑๐๑๘๘ พันจาอากาศโท  พิทักษ  ออนเอียด 

 ๑๐๑๘๙ พันจาอากาศโท  พินโย  เกาะโพธิ์ 

 ๑๐๑๙๐ พันจาอากาศโท  พิษณุ  วัฒนพานิช 

 ๑๐๑๙๑ พันจาอากาศโท  พิษณุ  สงาแสง 

 ๑๐๑๙๒ พันจาอากาศโท  เพ็ชร  พุฒซอน 

 ๑๐๑๙๓ พันจาอากาศโท  เพชรชัย 

  นิมิตรถวิล 

 ๑๐๑๙๔ พันจาอากาศโท  ไพชยนต 

  กาญจนา 

 ๑๐๑๙๕ พันจาอากาศโท  ไพฑูรย 

  ทองกําพรา 

 ๑๐๑๙๖ พันจาอากาศโท  ไพฑูรย  มานพ 

 ๑๐๑๙๗ พันจาอากาศโท  ไพบูลย  ศิวเสน 

 ๑๐๑๙๘ พันจาอากาศโท  ไพรศาล 

  กันยาประสิทธิ์ 

 ๑๐๑๙๙ พันจาอากาศโท  ไพรัตน 

  เหล็กกลา 

 ๑๐๒๐๐ พันจาอากาศโท  ไพรัตน  เอี่ยมคํา 

 ๑๐๒๐๑ พันจาอากาศโท  ไพศาล 

  สายคําพล 

 ๑๐๒๐๒ พันจาอากาศโท  ภราดร  ยินดีวงษ 

 ๑๐๒๐๓ พันจาอากาศโท  ภัทรยุทธ 

  คูณขุนทด 

 ๑๐๒๐๔ พันจาอากาศโท  ภัทราวุธ 

  โชคสถาพร 

 ๑๐๒๐๕ พันจาอากาศโท  ภาคภูมิ  มีนาค 

 ๑๐๒๐๖ พันจาอากาศโท  ภาณุพันธ  มีมา 



 หนา   ๒๙๙ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๒๐๗ พันจาอากาศโท  ภานุ  ชัยเพชร 

 ๑๐๒๐๘ พันจาอากาศโท  ภานุ  ตันสุวรรณ 

 ๑๐๒๐๙ พันจาอากาศโท  ภานุวัฒน 

  บางตาย 

 ๑๐๒๑๐ พันจาอากาศโท  ภาสกร  ชายนอย 

 ๑๐๒๑๑ พันจาอากาศโท  ภูดิส  ศิริพันธุ 

 ๑๐๒๑๒ พันจาอากาศโท  ภูบดี  ชามีรส 

 ๑๐๒๑๓ พันจาอากาศโท  ภูมินทร 

  หิรัญภัควัฒน 

 ๑๐๒๑๔ พันจาอากาศโท  ภูมิพงษ 

  วงศเจริญ 

 ๑๐๒๑๕ พันจาอากาศโท  มงกฎ 

  มากพิพัฒน 

 ๑๐๒๑๖ พันจาอากาศโท  มงคล 

  โพธิ์ประภาพันธุ 

 ๑๐๒๑๗ พันจาอากาศโท  มณฑล 

  สุริยาบุตร 

 ๑๐๒๑๘ พันจาอากาศโท  มนตชัย 

  มาลาอุตย 

 ๑๐๒๑๙ พันจาอากาศโท  มนูศักด์ิ 

  จันทรโปรง 

 ๑๐๒๒๐ พันจาอากาศโท  มรกต  กุลดิลก 

 ๑๐๒๒๑ พันจาอากาศโท  มรกต  แวดไธสง 

 ๑๐๒๒๒ พันจาอากาศโท  มรุต  แปนพันธุ 

 ๑๐๒๒๓ พันจาอากาศโท  มหรรณพ 

  สินสืบผล 

 ๑๐๒๒๔ พันจาอากาศโท  มานพ  กรพิพัฒน 

 ๑๐๒๒๕ พันจาอากาศโท  มานพ  อันทะไชย 

 ๑๐๒๒๖ พันจาอากาศโท  มานะ  สัมมาสาร 

 ๑๐๒๒๗ พันจาอากาศโท  มานิตย  โฮหนู 

 ๑๐๒๒๘ พันจาอากาศโท  มารุต  ตันศิริ 

 ๑๐๒๒๙ พันจาอากาศโท  ยุทธพล  พิการัตน 

 ๑๐๒๓๐ พันจาอากาศโท  ยุทธภูมิ  พานไหม 

 ๑๐๒๓๑ พันจาอากาศโท  ยุทธภูมิ  มั่นพลับ 

 ๑๐๒๓๒ พันจาอากาศโท  ยุทธศักด์ิ 

  ศรีเครือแกว 

 ๑๐๒๓๓ พันจาอากาศโท  รณชิต  สุปน 

 ๑๐๒๓๔ พันจาอากาศโท  รณชิต  แสนโสม 

 ๑๐๒๓๕ พันจาอากาศโท  รณภูมิ  บริบูรณ 

 ๑๐๒๓๖ พันจาอากาศโท  รณรงค 

  บุญเหมือนนึก 

 ๑๐๒๓๗ พันจาอากาศโท  รอยเพชร 

  แยมบาน 

 ๑๐๒๓๘ พันจาอากาศโท  ระพีพัฒน 

  ศรีชัยวงศ 

 ๑๐๒๓๙ พันจาอากาศโท  ระวี  ดานลาพล 

 ๑๐๒๔๐ พันจาอากาศโท  รักเกียรติ  นุมนาค 

 ๑๐๒๔๑ พันจาอากาศโท  รังสรรค  ปราบภัย 

 ๑๐๒๔๒ พันจาอากาศโท  รัฐกาล 

  ประกอบกุล 

 ๑๐๒๔๓ พันจาอากาศโท  รัฐเขต 

  คําบุญเรือง 



 หนา   ๓๐๐ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๒๔๔ พันจาอากาศโท  รัตนพล  ลออศรี 

 ๑๐๒๔๕ พันจาอากาศโท  เรวัตร  เข็มทอง 

 ๑๐๒๔๖ พันจาอากาศโท  เรืองเดช  ศิลมี 

 ๑๐๒๔๗ พันจาอากาศโท  เรืองฤทธิ์ 

  แจงพรม 

 ๑๐๒๔๘ พันจาอากาศโท  วงษเทพ 

  พันธะไชย 

 ๑๐๒๔๙ พันจาอากาศโท  วรกฤต 

  อานประยูร 

 ๑๐๒๕๐ พันจาอากาศโท  วรเทพ  ฮวดศรี 

 ๑๐๒๕๑ พันจาอากาศโท  วรวิทย 

  จันทรจาก 

 ๑๐๒๕๒ พันจาอากาศโท  วรวิทย  ย่ิงยวด 

 ๑๐๒๕๓ พันจาอากาศโท  วรวิทย  สุวอ 

 ๑๐๒๕๔ พันจาอากาศโท  วัชรพงษ 

  ประดิษฐ 

 ๑๐๒๕๕ พันจาอากาศโท  วัชรพล 

  หลําผาสุข 

 ๑๐๒๕๖ พันจาอากาศโท  วัชระ  ไมจันทร 

 ๑๐๒๕๗ พันจาอากาศโท  วัฒนชัย 

  เนาทาแค 

 ๑๐๒๕๘ พันจาอากาศโท  วันชัย  โพธิ์กลิ่น 

 ๑๐๒๕๙ พันจาอากาศโท  วัลลภ  หอยตะคุ 

 ๑๐๒๖๐ พันจาอากาศโท  วัสสชาติ  รัตนลัย 

 ๑๐๒๖๑ พันจาอากาศโท  วิชัย  ศรีษะเกษ 

 ๑๐๒๖๒ พันจาอากาศโท  วิชาญ  สิงหแกว 

 ๑๐๒๖๓ พันจาอากาศโท  วิชิต  ไดรูป 

 ๑๐๒๖๔ พันจาอากาศโท  วิเชียร  จีนขี 

 ๑๐๒๖๕ พันจาอากาศโท  วิเชียร  ประจํา 

 ๑๐๒๖๖ พันจาอากาศโท  วิเชียร  มีเทียน 

 ๑๐๒๖๗ พันจาอากาศโท  วิทยา  บํารุงเรือง 

 ๑๐๒๖๘ พันจาอากาศโท  วิทเวส  วรวัฒน 

 ๑๐๒๖๙ พันจาอากาศโท  วิทูรย  หอมดี 

 ๑๐๒๗๐ พันจาอากาศโท  วินชัย 

  ไกรทองศุกร 

 ๑๐๒๗๑ พันจาอากาศโท  วินัย  บุญสงแท 

 ๑๐๒๗๒ พันจาอากาศโท  วิรศักด์ิ 

  ปจจัยโคถา 

 ๑๐๒๗๓ พันจาอากาศโท  วิรัช 

  ทองประวิทย 

 ๑๐๒๗๔ พันจาอากาศโท  วิรัตน  รักษา 

 ๑๐๒๗๕ พันจาอากาศโท  วิโรจน  โพธิ์พล 

 ๑๐๒๗๖ พันจาอากาศโท  วิสุทธิ์  พูนชู 

 ๑๐๒๗๗ พันจาอากาศโท  วีรชน 

  มวงเหมือน 

 ๑๐๒๗๘ พันจาอากาศโท  วีรพงศ  ยอคุณ 

 ๑๐๒๗๙ พันจาอากาศโท  วีรพล  สีขาว 

 ๑๐๒๘๐ พันจาอากาศโท  วีรภัทร  จรสาย 

 ๑๐๒๘๑ พันจาอากาศโท  วีรศักด์ิ 

  ภูพันเดียว 

 ๑๐๒๘๒ พันจาอากาศโท  วีระพงษ  กันกา 

 ๑๐๒๘๓ พันจาอากาศโท  วีระวัตร  ราชคํา 



 หนา   ๓๐๑ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๒๘๔ พันจาอากาศโท  วีระศักด์ิ 

  แยมโอวาท 

 ๑๐๒๘๕ พันจาอากาศโท  วุฒิชัย  โคตรผาย 

 ๑๐๒๘๖ พันจาอากาศโท  วุฒิพันธุ  มีนา 

 ๑๐๒๘๗ พันจาอากาศโท  เวชยันต  เรืองวงษ 

 ๑๐๒๘๘ พันจาอากาศโท  เวทิน 

  นุชพิเรนทร 

 ๑๐๒๘๙ พันจาอากาศโท  ศรายุทธ 

  นาคมอญ 

 ๑๐๒๙๐ พันจาอากาศโท  ศราวุธ  ฉลูรัตน 

 ๑๐๒๙๑ พันจาอากาศโท  ศราวุธ  วิเศษศิริ 

 ๑๐๒๙๒ พันจาอากาศโท  ศักดา  วีรพล 

 ๑๐๒๙๓ พันจาอากาศโท  ศักด์ิสยาม  ศรีใส 

 ๑๐๒๙๔ พันจาอากาศโท  ศักด์ิสิทธิ์ 

  เวียงสมุด 

 ๑๐๒๙๕ พันจาอากาศโท  ศานติ  จอยสําเภา 

 ๑๐๒๙๖ พันจาอากาศโท  ศิริชัย  เย็นทรวง 

 ๑๐๒๙๗ พันจาอากาศโท  ศิริพงษ  ปทอง 

 ๑๐๒๙๘ พันจาอากาศโท  ศิริพล  ผิวอวน 

 ๑๐๒๙๙ พันจาอากาศโท  ศุภชัย  คําบรรเทิง 

 ๑๐๓๐๐ พันจาอากาศโท  ศุภชัย  ปฐมมีโชค 

 ๑๐๓๐๑ พันจาอากาศโท  สกนธเลิศ 

  ปานศิลา 

 ๑๐๓๐๒ พันจาอากาศโท  สกล  เกตุแกว 

 ๑๐๓๐๓ พันจาอากาศโท  สงกรานต 

  แสงศาลา 

 ๑๐๓๐๔ พันจาอากาศโท  สงัด  แกวปน 

 ๑๐๓๐๕ พันจาอากาศโท  สงัด  นรศรัณยู 

 ๑๐๓๐๖ พันจาอากาศโท  สถาพร  ทั่งกรณ 

 ๑๐๓๐๗ พันจาอากาศโท  สถาพร  เสือสกุล 

 ๑๐๓๐๘ พันจาอากาศโท  สถาพร  แสงพุม 

 ๑๐๓๐๙ พันจาอากาศโท  สนธยา  รักทรง 

 ๑๐๓๑๐ พันจาอากาศโท  สนิท  หลงคํารัตน 

 ๑๐๓๑๑ พันจาอากาศโท  สมเกียรติ 

  ใจเสารดี 

 ๑๐๓๑๒ พันจาอากาศโท  สมเกียรติ 

  นีสันเทียะ 

 ๑๐๓๑๓ พันจาอากาศโท  สมเกียรติ  บุดดี 

 ๑๐๓๑๔ พันจาอากาศโท  สมเกียรติ 

  แปงการิยา 

 ๑๐๓๑๕ พันจาอากาศโท  สมเกียรติ 

  สุพรรณคง 

 ๑๐๓๑๖ พันจาอากาศโท  สมคิด  อยูพวง 

 ๑๐๓๑๗ พันจาอากาศโท  สมชาย  เปรมปรี 

 ๑๐๓๑๘ พันจาอากาศโท  สมชาย 

  หวังคุมกลาง 

 ๑๐๓๑๙ พันจาอากาศโท  สมบูรณ  นาคผึ่ง 

 ๑๐๓๒๐ พันจาอากาศโท  สมปอง  ทองเชื้อ 

 ๑๐๓๒๑ พันจาอากาศโท  สมปอง 

  อองกุลนะ 

 ๑๐๓๒๒ พันจาอากาศโท  สมภพ  บุญสง 

 ๑๐๓๒๓ พันจาอากาศโท  สมภพ  อัมระปาล 



 หนา   ๓๐๒ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๓๒๔ พันจาอากาศโท  สมโภชน  มานอก 

 ๑๐๓๒๕ พันจาอากาศโท  สมโภชน  ใยโฉม 

 ๑๐๓๒๖ พันจาอากาศโท  สมมาตร 

  บานแยม 

 ๑๐๓๒๗ พันจาอากาศโท  สมมารถ 

  เถื่อนขุนทอง 

 ๑๐๓๒๘ พันจาอากาศโท  สมหมาย  ดวงศรี 

 ๑๐๓๒๙ พันจาอากาศโท  สมหมาย 

  ทองเปรมจิตต 

 ๑๐๓๓๐ พันจาอากาศโท  สมหวัง  โตทรัพย 

 ๑๐๓๓๑ พันจาอากาศโท  สมาน  ขวัญสุข 

 ๑๐๓๓๒ พันจาอากาศโท  สมิง  ขํามี 

 ๑๐๓๓๓ พันจาอากาศโท  สยาม  เนินดี 

 ๑๐๓๓๔ พันจาอากาศโท  สรจักร  แยมมาก 

 ๑๐๓๓๕ พันจาอากาศโท  สรพงษ  ชื่นบาน 

 ๑๐๓๓๖ พันจาอากาศโท  สรพรต 

  พรหมโคตร 

 ๑๐๓๓๗ พันจาอากาศโท  สรศักด์ิ  โพธิสกล 

 ๑๐๓๓๘ พันจาอากาศโท  สรายุทธ  ใจกวาง 

 ๑๐๓๓๙ พันจาอากาศโท  สลักพงศ 

  แสงอรุณ 

 ๑๐๓๔๐ พันจาอากาศโท  สวาง  มั่นพรม 

 ๑๐๓๔๑ พันจาอากาศโท  สหภัคค  ปนชารี 

 ๑๐๓๔๒ พันจาอากาศโท  สัญชัย 

  จรัสสุขประเสริฐ 

 ๑๐๓๔๓ พันจาอากาศโท  สัญญา  พันธเพ็ง 

 ๑๐๓๔๔ พันจาอากาศโท  สาคร  มาลาสิงห 

 ๑๐๓๔๕ พันจาอากาศโท  สาคร  โมกศิริ 

 ๑๐๓๔๖ พันจาอากาศโท  สานิตย  สงแจง 

 ๑๐๓๔๗ พันจาอากาศโท  สําเนียง  ละเหลา 

 ๑๐๓๔๘ พันจาอากาศโท  สําเริง  มณี 

 ๑๐๓๔๙ พันจาอากาศโท  สิทธิพงษ  โนรี 

 ๑๐๓๕๐ พันจาอากาศโท  สิริชัย  แชมบํารุง 

 ๑๐๓๕๑ พันจาอากาศโท  สุขสันต  ศิริสุข 

 ๑๐๓๕๒ พันจาอากาศโท  สุขุม  สืบศรีชัย 

 ๑๐๓๕๓ พันจาอากาศโท  สุชน  สมบุญมี 

 ๑๐๓๕๔ พันจาอากาศโท  สุทธิพงศ  ศรีนิล 

 ๑๐๓๕๕ พันจาอากาศโท  สุทธิพงศ 

  สุขสมพืช 

 ๑๐๓๕๖ พันจาอากาศโท  สุทธิพงษ  นุนอย 

 ๑๐๓๕๗ พันจาอากาศโท  สุทธิพร 

  คงสันนิวาส 

 ๑๐๓๕๘ พันจาอากาศโท  สุทัศชัย  กุลแกว 

 ๑๐๓๕๙ พันจาอากาศโท  สุเทพ  จันฤทธิ์ 

 ๑๐๓๖๐ พันจาอากาศโท  สุธา  เทศทอง 

 ๑๐๓๖๑ พันจาอากาศโท  สุนทร  คําตัน 

 ๑๐๓๖๒ พันจาอากาศโท  สุนทร  สุทธะ 

 ๑๐๓๖๓ พันจาอากาศโท  สุพิทย  บัวแกว 

 ๑๐๓๖๔ พันจาอากาศโท  สุภกิตต์ิ 

  ลุยประเสริฐ 

 ๑๐๓๖๕ พันจาอากาศโท  สุรชัย  จันตะยอด 

 ๑๐๓๖๖ พันจาอากาศโท  สุรเชษฐ  นิลลอม 



 หนา   ๓๐๓ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๓๖๗ พันจาอากาศโท  สุรเชษฐ 

  เปยเนตร 

 ๑๐๓๖๘ พันจาอากาศโท  สุรพล 

  จันทรแสงสี 

 ๑๐๓๖๙ พันจาอากาศโท  สุรศักด์ิ 

  แกวศรีมล 

 ๑๐๓๗๐ พันจาอากาศโท  สุรศักด์ิ  ดงบัง 

 ๑๐๓๗๑ พันจาอากาศโท  สุรศักด์ิ 

  เพิดขุนทด 

 ๑๐๓๗๒ พันจาอากาศโท  สุรศักด์ิ 

  สายรัดทอง 

 ๑๐๓๗๓ พันจาอากาศโท  สุรศักด์ิ 

  อาภรณพงษ 

 ๑๐๓๗๔ พันจาอากาศโท  สุรศาสตร 

  วิเศษลา 

 ๑๐๓๗๕ พันจาอากาศโท  สุรัศ  ศรีหาเลิศ 

 ๑๐๓๗๖ พันจาอากาศโท  สุริยนต 

  สระกบแกว 

 ๑๐๓๗๗ พันจาอากาศโท  สุวพงษ 

  เขมะสิงคิ 

 ๑๐๓๗๘ พันจาอากาศโท  สุวิน  วิเศษลา 

 ๑๐๓๗๙ พันจาอากาศโท  เสกสรรค 

  กลั่นจุย 

 ๑๐๓๘๐ พันจาอากาศโท  เสกสรรค 

  สังขทอง 

 ๑๐๓๘๑ พันจาอากาศโท  เสถียร  สมาสุข 

 ๑๐๓๘๒ พันจาอากาศโท  เสริมศักด์ิ เกตุบาง 

 ๑๐๓๘๓ พันจาอากาศโท  แสวง  กําแพงจีน 

 ๑๐๓๘๔ พันจาอากาศโท  โสภณ 

  นอยสุพรรณ 

 ๑๐๓๘๕ พันจาอากาศโท  โสภณ 

  โพธิ์จันทร 

 ๑๐๓๘๖ พันจาอากาศโท  โสภณ  ศรีเฟอง 

 ๑๐๓๘๗ พันจาอากาศโท  หนุมสกูล 

  ลีทนทา 

 ๑๐๓๘๘ พันจาอากาศโท  หริรักษ  ชูเหลือ 

 ๑๐๓๘๙ พันจาอากาศโท  หาญณรงค 

  ปรีชาวัฒนา 

 ๑๐๓๙๐ พันจาอากาศโท  อดิศร 

  ทองเนื้อแปด 

 ๑๐๓๙๑ พันจาอากาศโท  อดิศร  วิลัยตรวจ 

 ๑๐๓๙๒ พันจาอากาศโท  อดิศักด์ิ  กิจนาวี 

 ๑๐๓๙๓ พันจาอากาศโท  อดุลย 

  ตระกูลวงศ 

 ๑๐๓๙๔ พันจาอากาศโท  อดุลย  บุตรแสงดี 

 ๑๐๓๙๕ พันจาอากาศโท  อติวัณณ 

  สุภานิชย 

 ๑๐๓๙๖ พันจาอากาศโท  อนันต  ดิษพงษา 

 ๑๐๓๙๗ พันจาอากาศโท  อนันท  ใจราษฎร 

 ๑๐๓๙๘ พันจาอากาศโท  อนันท  ทะนงค 

 ๑๐๓๙๙ พันจาอากาศโท  อนิรัตน  สุกใส 

 ๑๐๔๐๐ พันจาอากาศโท  อนิรุธ  เรือนสอาด 



 หนา   ๓๐๔ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๔๐๑ พันจาอากาศโท  อนุกูล  นุรินรัมย 

 ๑๐๔๐๒ พันจาอากาศโท  อนุชา  จาเกาะ 

 ๑๐๔๐๓ พันจาอากาศโท  อนุชา  ดีชะโชติ 

 ๑๐๔๐๔ พันจาอากาศโท  อนุชา 

  บุญรอดนอย 

 ๑๐๔๐๕ พันจาอากาศโท  อนุพงษ 

  กัณหาวงศ 

 ๑๐๔๐๖ พันจาอากาศโท  อนุรักษ  ศรีทอง 

 ๑๐๔๐๗ พันจาอากาศโท  อนุสรณ  โกศล 

 ๑๐๔๐๘ พันจาอากาศโท  อภิชา  มหาวัฒนะ 

 ๑๐๔๐๙ พันจาอากาศโท  อภิชาติ 

  จันทรเหมือน 

 ๑๐๔๑๐ พันจาอากาศโท  อภิชาติ  พูลสวัสด์ิ 

 ๑๐๔๑๑ พันจาอากาศโท  อภิชาติ 

  อินทรสุวรรณ 

 ๑๐๔๑๒ พันจาอากาศโท  อภิญญา  ฉิมแยม 

 ๑๐๔๑๓ พันจาอากาศโท  อภิรักษ  วิหกรัตน 

 ๑๐๔๑๔ พันจาอากาศโท  อภิสัณห 

  ปยะพันธ 

 ๑๐๔๑๕ พันจาอากาศโท  อมร  อินทวิรัตน 

 ๑๐๔๑๖ พันจาอากาศโท  อมรเทพ  แข็งขัน 

 ๑๐๔๑๗ พันจาอากาศโท  อมรเทพ   

  อินทรสมพันธ 

 ๑๐๔๑๘ พันจาอากาศโท  อมรินทร 

  โฉมงาม 

 ๑๐๔๑๙ พันจาอากาศโท  อรรถพร  ย้ิมเนตร 

 ๑๐๔๒๐ พันจาอากาศโท  อรุณ  เจาเบ 

 ๑๐๔๒๑ พันจาอากาศโท  ออด  เชื่อมแกว 

 ๑๐๔๒๒ พันจาอากาศโท  อัจฉพงษ 

  มะลิงาม 

 ๑๐๔๒๓ พันจาอากาศโท  อัตถโชติ 

  กระจางเยา 

 ๑๐๔๒๔ พันจาอากาศโท  อัมฤทธิ์  คําเจริญ 

 ๑๐๔๒๕ พันจาอากาศโท  อาทร  ทองอวม 

 ๑๐๔๒๖ พันจาอากาศโท  อานนท  ลายกนก 

 ๑๐๔๒๗ พันจาอากาศโท  อานุภาพ 

  ทัศนอัมพร 

 ๑๐๔๒๘ พันจาอากาศโท  อํานาจ  ดิษฐเจริญ 

 ๑๐๔๒๙ พันจาอากาศโท  อํานาจ 

  ทัพธมาตร 

 ๑๐๔๓๐ พันจาอากาศโท  อํานาจ  นาเมือง 

 ๑๐๔๓๑ พันจาอากาศโท  อํานาจ  สงแจง 

 ๑๐๔๓๒ พันจาอากาศโท  อิทธิฤทธิ์ 

  การขันธี 

 ๑๐๔๓๓ พันจาอากาศโท  อิศรา  ชิดสูงเนิน 

 ๑๐๔๓๔ พันจาอากาศโท  อิสรา  เจริญสุข 

 ๑๐๔๓๕ พันจาอากาศโท  อุกฤษ  อินพินิจ 

 ๑๐๔๓๖ พันจาอากาศโท  อุณรุท  แสงจันทร 

 ๑๐๔๓๗ พันจาอากาศโท  อุดม  ลายทอง 

 ๑๐๔๓๘ พันจาอากาศโท  อุดร 

  อินทรนอย 

 ๑๐๔๓๙ พันจาอากาศโท  อุทัย  สุพัฒน 



 หนา   ๓๐๕ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๔๔๐ พันจาอากาศโท  เอกชัย 

  สงเคราะหราษฎร 

 ๑๐๔๔๑ พันจาอากาศโท  เอกพล 

  สีนวลอินทร 

 ๑๐๔๔๒ พันจาอากาศโท  เอกรักษ  นุมมาก 

 ๑๐๔๔๓ พันจาอากาศโท  เอนก  ธรรมลังกา 

 ๑๐๔๔๔ พันจาอากาศโท  เอนก  บุญกิจ 

 ๑๐๔๔๕ พันจาอากาศโท  ไอยเรศ  ทองนวม 

 ๑๐๔๔๖ พันจาอากาศโทหญิง  กรองแกว 

  วงษจู 

 ๑๐๔๔๗ พันจาอากาศโทหญิง  จันทรหอม 

  จุนอุทัย 

 ๑๐๔๔๘ พันจาอากาศโทหญิง  ฉัตรดาว 

  รักษศรี 

 ๑๐๔๔๙ พันจาอากาศโทหญิง  ณภาวรรณ 

  เฉลยโฉม 

 ๑๐๔๕๐ พันจาอากาศโทหญิง  บุศรินทร 

  กลับบาง 

 ๑๐๔๕๑ พันจาอากาศโทหญิง  ลํายอง 

  ย้ิมงาม 

 ๑๐๔๕๒ พันจาอากาศโทหญิง  วีณา  อมริต 

 ๑๐๔๕๓ พันจาอากาศโทหญิง  อรทัย 

  สุขหอม 

 ๑๐๔๕๔ พันจาอากาศโทหญิง  เอมอร 

  สุริยสงคราม 

 ๑๐๔๕๕ พันจาอากาศตรี  กนก  แปนเพ็ชร 

 ๑๐๔๕๖ พันจาอากาศตรี  กนก  พวงเจริญ 

 ๑๐๔๕๗ พันจาอากาศตรี  กรันย 

  แผงดานกลาง 

 ๑๐๔๕๘ พันจาอากาศตรี  กฤษณะ  ทับฉํ่า 

 ๑๐๔๕๙ พันจาอากาศตรี  กองหลา 

  วัฒนอมรเกียรติ 

 ๑๐๔๖๐ พันจาอากาศตรี  กิตติ  คําแสน 

 ๑๐๔๖๑ พันจาอากาศตรี  กิตติมน  วรรณา 

 ๑๐๔๖๒ พันจาอากาศตรี  กิตติศักด์ิ  ชวาลา 

 ๑๐๔๖๓ พันจาอากาศตรี  กิตติศักด์ิ  อังกาบ 

 ๑๐๔๖๔ พันจาอากาศตรี  กุลพงษ  ประดิษฐ 

 ๑๐๔๖๕ พันจาอากาศตรี  เกษมสันต 

  บัวทิพย 

 ๑๐๔๖๖ พันจาอากาศตรี  ไกรศร  ศิริจันทร 

 ๑๐๔๖๗ พันจาอากาศตรี  ไกรสุรนาท 

  ชาติทาคอ 

 ๑๐๔๖๘ พันจาอากาศตรี  คเชนทร  สุทธิมั่น 

 ๑๐๔๖๙ พันจาอากาศตรี  คณิต  พวงทอง 

 ๑๐๔๗๐ พันจาอากาศตรี  คมรวัส  บับพาน 

 ๑๐๔๗๑ พันจาอากาศตรี  คมศร  ออนดวง 

 ๑๐๔๗๒ พันจาอากาศตรี  คมสัน  กรัดศิริ 

 ๑๐๔๗๓ พันจาอากาศตรี  ครรชิต  หงษทอง 

 ๑๐๔๗๔ พันจาอากาศตรี  คันถิตี 

  สอนผักแวน 

 ๑๐๔๗๕ พันจาอากาศตรี  คําภี  นิลจันทร 

 ๑๐๔๗๖ พันจาอากาศตรี  คํารณ  นอมนิล 



 หนา   ๓๐๖ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๔๗๗ พันจาอากาศตรี  คุณวุฒิ  สมบูรณ 

 ๑๐๔๗๘ พันจาอากาศตรี  จตุพร  ตรีพงษ 

 ๑๐๔๗๙ พันจาอากาศตรี  จตุพล  ตอโชติ 

 ๑๐๔๘๐ พันจาอากาศตรี  จรัญ  โมรารักษ 

 ๑๐๔๘๑ พันจาอากาศตรี  จรูญ  ผาดงยาง 

 ๑๐๔๘๒ พันจาอากาศตรี  จเรวุฒิ  บุญเรือง 

 ๑๐๔๘๓ พันจาอากาศตรี  จอมภพ 

  เกิดบุญชวย 

 ๑๐๔๘๔ พันจาอากาศตรี  จักรกฤษณ 

  นวมภักดี 

 ๑๐๔๘๕ พันจาอากาศตรี  จักรพันธ 

  อยูจันทร 

 ๑๐๔๘๖ พันจาอากาศตรี  จักรินทร  ปานศรี 

 ๑๐๔๘๗ พันจาอากาศตรี  จิตติพงศ 

  จิตตสวัสด์ิไทย 

 ๑๐๔๘๘ พันจาอากาศตรี  จิรพันธ 

  โนนทะคําจันทร 

 ๑๐๔๘๙ พันจาอากาศตรี  จิรวัฒก  เมฆฉาย 

 ๑๐๔๙๐ พันจาอากาศตรี  จิรวัฒน  พิมาทัย 

 ๑๐๔๙๑ พันจาอากาศตรี  จิรวุฒิ  กลยนีย 

 ๑๐๔๙๒ พันจาอากาศตรี  จิรศักด์ิ  คงนุน 

 ๑๐๔๙๓ พันจาอากาศตรี  จิรศักด์ิ  จันสอน 

 ๑๐๔๙๔ พันจาอากาศตรี  จีรศักด์ิ 

  แกวมงคล 

 ๑๐๔๙๕ พันจาอากาศตรี  จุลชาติ  โนนทอง 

 ๑๐๔๙๖ พันจาอากาศตรี  เจษฎา  ศรีวัฒนะ 

 ๑๐๔๙๗ พันจาอากาศตรี  เฉลิมพล 

  โกมะลานนท 

 ๑๐๔๙๘ พันจาอากาศตรี  เฉลิมพล  จารุสาร 

 ๑๐๔๙๙ พันจาอากาศตรี  ชนะภัย  กะวน 

 ๑๐๕๐๐ พันจาอากาศตรี  ชนาธิป  มั่นที่สุด 

 ๑๐๕๐๑ พันจาอากาศตรี  ชราวุธ  ยอดเอื้อ 

 ๑๐๕๐๒ พันจาอากาศตรี  ชวลิต 

  เล็กประดิษฐ 

 ๑๐๕๐๓ พันจาอากาศตรี  ชัชวาลย  ไตรรัตน 

 ๑๐๕๐๔ พันจาอากาศตรี  ชาญชัย 

  สุขีตานนท 

 ๑๐๕๐๕ พันจาอากาศตรี  ชาญณรงค 

  ใบพิมาย 

 ๑๐๕๐๖ พันจาอากาศตรี  ชาญวิทย  เครือจุย 

 ๑๐๕๐๗ พันจาอากาศตรี  ชาติชาย  คําเรือน 

 ๑๐๕๐๘ พันจาอากาศตรี  ชายแดน  พรมนิล 

 ๑๐๕๐๙ พันจาอากาศตรี  ชีวินวัฒน 

  ทองเสริม 

 ๑๐๕๑๐ พันจาอากาศตรี  ชุมพร  ภาใจธรรม 

 ๑๐๕๑๑ พันจาอากาศตรี  เชิดไชย 

  เชื้ออินทร 

 ๑๐๕๑๒ พันจาอากาศตรี  โชคดี  ใจชื่น 

 ๑๐๕๑๓ พันจาอากาศตรี  ณรงค  ทองตําลึง 

 ๑๐๕๑๔ พันจาอากาศตรี  ณรงค  อนที 

 ๑๐๕๑๕ พันจาอากาศตรี  ณรงคฤทธิ์ 

  มารุพงษ 



 หนา   ๓๐๗ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๕๑๖ พันจาอากาศตรี  ณรงคฤทธิ์  สงกา 

 ๑๐๕๑๗ พันจาอากาศตรี  ณัฐพงศ  จ่ันงาม 

 ๑๐๕๑๘ พันจาอากาศตรี  ณัฐพล 

  นามกันหา 

 ๑๐๕๑๙ พันจาอากาศตรี  ณัฐพล 

  เนียมพฤกษ 

 ๑๐๕๒๐ พันจาอากาศตรี  ณัฐพล  พูลเจริญ 

 ๑๐๕๒๑ พันจาอากาศตรี  ณัฐเวศน  สงาแสง 

 ๑๐๕๒๒ พันจาอากาศตรี  ดํารงค  ใยสําลี 

 ๑๐๕๒๓ พันจาอากาศตรี  ดิเรก  ทับซอน 

 ๑๐๕๒๔ พันจาอากาศตรี  ดุรงคฤทธิ์  นําภา 

 ๑๐๕๒๕ พันจาอากาศตรี  แดง  ไกยเดช 

 ๑๐๕๒๖ พันจาอากาศตรี  ตะวัน  บุญหวา 

 ๑๐๕๒๗ พันจาอากาศตรี  ติณณ 

  ถิรพงษโยธิน 

 ๑๐๕๒๘ พันจาอากาศตรี  ถาวร 

  วิชุเมธาลักษณ 

 ๑๐๕๒๙ พันจาอากาศตรี  ทรงกด  ชมมี 

 ๑๐๕๓๐ พันจาอากาศตรี  ทรงฤทธิ์ 

  รวงนอย 

 ๑๐๕๓๑ พันจาอากาศตรี  ทวีชัย  คําพรหม 

 ๑๐๕๓๒ พันจาอากาศตรี  ทวีศักด์ิ 

  จันทรเปลง 

 ๑๐๕๓๓ พันจาอากาศตรี  ทวีศักด์ิ 

  ศิวะยุทธกิจ 

 ๑๐๕๓๔ พันจาอากาศตรี  เทพฤทธิ์  วสุนันต 

 ๑๐๕๓๕ พันจาอากาศตรี  เทอด  เมฆจินดา 

 ๑๐๕๓๖ พันจาอากาศตรี  เทิดพงษ 

  เข่ือนทิพย 

 ๑๐๕๓๗ พันจาอากาศตรี  ธงชัย  งามทับทิม 

 ๑๐๕๓๘ พันจาอากาศตรี  ธนเกียรติ  น้ําทิพย 

 ๑๐๕๓๙ พันจาอากาศตรี  ธนากร  ไกรสิทธิ์ 

 ๑๐๕๔๐ พันจาอากาศตรี  ธนากร 

  เทศนธรรม 

 ๑๐๕๔๑ พันจาอากาศตรี  ธนากร  ไพรศรี 

 ๑๐๕๔๒ พันจาอากาศตรี  ธนาวัฒน 

  พันธแนน 

 ๑๐๕๔๓ พันจาอากาศตรี  ธรรมรงค 

  ขาทิพยพาที 

 ๑๐๕๔๔ พันจาอากาศตรี  ธวัช  สนชาวไพร 

 ๑๐๕๔๕ พันจาอากาศตรี  ธวัชชัย  สีเลา 

 ๑๐๕๔๖ พันจาอากาศตรี  ธาตรี  เผือกฟก 

 ๑๐๕๔๗ พันจาอากาศตรี  ธีรวัฒน  เมฆฉิม 

 ๑๐๕๔๘ พันจาอากาศตรี  ธีระพงษ 

  เทียมเมฆา 

 ๑๐๕๔๙ พันจาอากาศตรี  ธีระยุทธ 

  จันทนวงษ 

 ๑๐๕๕๐ พันจาอากาศตรี  นรเศรษฐ 

  สุจริตจันทร 

 ๑๐๕๕๑ พันจาอากาศตรี  นฤนาท  ชิณรักษ 

 ๑๐๕๕๒ พันจาอากาศตรี  นะเรศ  ปองศรี 

 ๑๐๕๕๓ พันจาอากาศตรี  นัฐพงศ  มีพึ่ง 



 หนา   ๓๐๘ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๕๕๔ พันจาอากาศตรี  นันทพล 

  วงษเหมือน 

 ๑๐๕๕๕ พันจาอากาศตรี  นิคม  มาชื่น 

 ๑๐๕๕๖ พันจาอากาศตรี  นิรันดร 

  กระโจมทอง 

 ๑๐๕๕๗ พันจาอากาศตรี  นิรันดร  นันทิโย 

 ๑๐๕๕๘ พันจาอากาศตรี  นิรุจ  พุดทะเล 

 ๑๐๕๕๙ พันจาอากาศตรี  บุญเจริญ  บัวบุตร 

 ๑๐๕๖๐ พันจาอากาศตรี  บุญสง  พิมเสน 

 ๑๐๕๖๑ พันจาอากาศตรี  ปฏิพงษ 

  ศรีสงคราม 

 ๑๐๕๖๒ พันจาอากาศตรี  ปฏิภาณ  มั่นที่สุด 

 ๑๐๕๖๓ พันจาอากาศตรี  ประการ  นิลแกว 

 ๑๐๕๖๔ พันจาอากาศตรี  ประชา  โจพิมาย 

 ๑๐๕๖๕ พันจาอากาศตรี  ประชานาถ 

  พวงศรี 

 ๑๐๕๖๖ พันจาอากาศตรี  ประทีป  โนราช 

 ๑๐๕๖๗ พันจาอากาศตรี  ประภาส  อยูนัด 

 ๑๐๕๖๘ พันจาอากาศตรี  ประสิทธิ์ 

  ไชยเลิศ 

 ๑๐๕๖๙ พันจาอากาศตรี  ปรีชา  กิจหวาง 

 ๑๐๕๗๐ พันจาอากาศตรี  เผด็จ 

  แผนสมบูรณ 

 ๑๐๕๗๑ พันจาอากาศตรี  ไผ  อิ่มชม 

 ๑๐๕๗๒ พันจาอากาศตรี  พงษพันธุ 

  พงษนัยรัตน 

 ๑๐๕๗๓ พันจาอากาศตรี  พงษศักด์ิ 

  เจริญสุข 

 ๑๐๕๗๔ พันจาอากาศตรี  พนม  กึกขุนทด 

 ๑๐๕๗๕ พันจาอากาศตรี  พรชัย  นิลพงษ 

 ๑๐๕๗๖ พันจาอากาศตรี  พรเทพ  ออนศรี 

 ๑๐๕๗๗ พันจาอากาศตรี  พัฒนพงษ 

  กันตรง 

 ๑๐๕๗๘ พันจาอากาศตรี  พัฒนา  บางฉนวน 

 ๑๐๕๗๙ พันจาอากาศตรี  พันธุศักด์ิ 

  ชาติเชื้อ 

 ๑๐๕๘๐ พันจาอากาศตรี  พิเชษฐ 

  สามเรืองศรี 

 ๑๐๕๘๑ พันจาอากาศตรี  พินิต 

  สุวรรณปณฑะ 

 ๑๐๕๘๒ พันจาอากาศตรี  พีรพงษ 

  พงษเจริญ 

 ๑๐๕๘๓ พันจาอากาศตรี  พูลศักด์ิ 

  ปกเขมายัง 

 ๑๐๕๘๔ พันจาอากาศตรี  ไพบูลย  ดิษฐผดุง 

 ๑๐๕๘๕ พันจาอากาศตรี  ไพรราช  ไพรแกว 

 ๑๐๕๘๖ พันจาอากาศตรี  ไพรินทร 

  ปญจมาส 

 ๑๐๕๘๗ พันจาอากาศตรี  ไพศาล  ผาสุข 

 ๑๐๕๘๘ พันจาอากาศตรี  ภาณุพงศ  เกาลิ้ม 

 ๑๐๕๘๙ พันจาอากาศตรี  ภุชพงศ 

  สุวรรณศรี 



 หนา   ๓๐๙ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๕๙๐ พันจาอากาศตรี  มงคล  เจ็กจันทึก 

 ๑๐๕๙๑ พันจาอากาศตรี  มณเฑียร  ทาสี 

 ๑๐๕๙๒ พันจาอากาศตรี  มนตรี  จีนสอน 

 ๑๐๕๙๓ พันจาอากาศตรี  มนตรี  ดวงอ่ํา 

 ๑๐๕๙๔ พันจาอากาศตรี  มนตรี  ดํานงค 

 ๑๐๕๙๕ พันจาอากาศตรี  มนตรี  อยูสะบาย 

 ๑๐๕๙๖ พันจาอากาศตรี  มนัส  กบรัตน 

 ๑๐๕๙๗ พันจาอากาศตรี  มนัส  ทะสา 

 ๑๐๕๙๘ พันจาอากาศตรี  มารุต  ชุมชวง 

 ๑๐๕๙๙ พันจาอากาศตรี  มารุต  ย้ิมละมัย 

 ๑๐๖๐๐ พันจาอากาศตรี  เมธวิน ดวงเดือน 

 ๑๐๖๐๑ พันจาอากาศตรี  ยงยุทธ  ทับทอง 

 ๑๐๖๐๒ พันจาอากาศตรี  ยงยุธ  คําสวัสด์ิ 

 ๑๐๖๐๓ พันจาอากาศตรี  ยุทธนา  กือเย็น 

 ๑๐๖๐๔ พันจาอากาศตรี  ยุทธยา  คงย่ิง 

 ๑๐๖๐๕ พันจาอากาศตร ี ยุธร  วิมลศักด์ิ 

 ๑๐๖๐๖ พันจาอากาศตรี  ราเชษฐ 

  สมบัติแกว 

 ๑๐๖๐๗ พันจาอากาศตรี  รุงโรจน 

  กลิ่นกลั่น 

 ๑๐๖๐๘ พันจาอากาศตรี  รุงโรจน  ศรมณี 

 ๑๐๖๐๙ พันจาอากาศตรี  ลิขิต  นักผูก 

 ๑๐๖๑๐ พันจาอากาศตรี  วชิรา  ฆารพันธ 

 ๑๐๖๑๑ พันจาอากาศตรี  วรเชษฐ 

  พรมรัตน 

 ๑๐๖๑๒ พันจาอากาศตรี  วรวิทย  เผือกทอง 

 ๑๐๖๑๓ พันจาอากาศตรี  วรศักด์ิ  วรโยธา 

 ๑๐๖๑๔ พันจาอากาศตรี  วรศิลป  วรพันธุ 

 ๑๐๖๑๕ พันจาอากาศตรี  วลัยพงษ  สิงหเดช 

 ๑๐๖๑๖ พันจาอากาศตรี  วสันต  แซงดานุช 

 ๑๐๖๑๗ พันจาอากาศตรี  วัชรชัย 

  ขานชัยภูมิ 

 ๑๐๖๑๘ พันจาอากาศตรี  วันชัย  เกตุแกว 

 ๑๐๖๑๙ พันจาอากาศตรี  วาริน 

  เสนประดิษฐ 

 ๑๐๖๒๐ พันจาอากาศตรี  วิชล  แกวเหลี่ยม 

 ๑๐๖๒๑ พันจาอากาศตรี  วิชัยชนะ  สินธุศร 

 ๑๐๖๒๒ พันจาอากาศตรี  วิเชียร  แกวสุข 

 ๑๐๖๒๓ พันจาอากาศตรี  วิฑูรย  เอ็มเอ็ม 

 ๑๐๖๒๔ พันจาอากาศตรี  วิรัตน  เจริญสุข 

 ๑๐๖๒๕ พันจาอากาศตรี  วิริยะ 

  คงบุญพร้ิง 

 ๑๐๖๒๖ พันจาอากาศตรี  วิริยะ  สิตานุรักษ 

 ๑๐๖๒๗ พันจาอากาศตรี  วีรวงศ  พลรักษา 

 ๑๐๖๒๘ พันจาอากาศตรี  วีระพล  อิ่มทรัพย 

 ๑๐๖๒๙ พันจาอากาศตรี  วีระวัฒน 

  งามพร้ิง 

 ๑๐๖๓๐ พันจาอากาศตรี  วุฒิชัย  กอบคํา 

 ๑๐๖๓๑ พันจาอากาศตรี  วุฒิชัย  บุระพล 

 ๑๐๖๓๒ พันจาอากาศตรี  วุฒิพงษ  นงคภา 

 ๑๐๖๓๓ พันจาอากาศตรี  ศราวุฒิ  คชฤทธิ์ 

 ๑๐๖๓๔ พันจาอากาศตรี  ศราวุธ  มงคล 



 หนา   ๓๑๐ (เลมที่   ๒/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๖๓๕ พันจาอากาศตรี  ศักด์ินิพนธ 

  มาลาอุตม 

 ๑๐๖๓๖ พันจาอากาศตรี  ศักรินทร 

  ทิพยสุมานันท 

 ๑๐๖๓๗ พันจาอากาศตรี  ศักรินทร 

  วัชรพันธุ 

 ๑๐๖๓๘ พันจาอากาศตรี  ศุภชาติ  บุตรเสน 

 ๑๐๖๓๙ พันจาอากาศตรี  ศุภรัตน  บุญเปรม 

 ๑๐๖๔๐ พันจาอากาศตรี  สนัย  คนธสูงเนิน 

 ๑๐๖๔๑ พันจาอากาศตรี  สมเกียรติ 

  แปนตระกูล 

 ๑๐๖๔๒ พันจาอากาศตรี  สมชาย 

  ขามเฒานอก 

 ๑๐๖๔๓ พันจาอากาศตรี  สมชาย  เพชรแยม 

 ๑๐๖๔๔ พันจาอากาศตรี  สมโชค นวลศรี 

 ๑๐๖๔๕ พันจาอากาศตรี  สมเดช  สุขแลว 

 ๑๐๖๔๖ พันจาอากาศตรี  สมบัติ  เขียวอิ่ม 

 ๑๐๖๔๗ พันจาอากาศตรี  สมบุญ  ตรีหิรัญ 

 ๑๐๖๔๘ พันจาอากาศตรี  สมบูรณ 

  แคนศิลา 

 ๑๐๖๔๙ พันจาอากาศตรี  สมพร 

  นาราภัทรนันท 

 ๑๐๖๕๐ พันจาอากาศตรี  สมภาร  จําปานาค 

 ๑๐๖๕๑ พันจาอากาศตรี  สมโภช  สุคันธตุล 

 ๑๐๖๕๒ พันจาอากาศตรี  สมโภชน 

  หนูพลาย 

 ๑๐๖๕๓ พันจาอากาศตรี  สมหมาย 

  ฤทธิ์นอย 

 ๑๐๖๕๔ พันจาอากาศตรี  สมัย  ชวงโชติ 

 ๑๐๖๕๕ พันจาอากาศตรี  สมาน  ละอองคํา 

 ๑๐๖๕๖ พันจาอากาศตรี  สมาน  สุวรรณศรี 

 ๑๐๖๕๗ พันจาอากาศตรี  สรัส  โกสูงเนิน 

 ๑๐๖๕๘ พันจาอากาศตรี  สราวุธ 

  จันทรสวาง 

 ๑๐๖๕๙ พันจาอากาศตรี  สฤษด์ิ  แปมกลาง 

 ๑๐๖๖๐ พันจาอากาศตรี  สหภาพ 

  สิงหโต 

 ๑๐๖๖๑ พันจาอากาศตรี  สันติ  มานิตย 

 ๑๐๖๖๒ พันจาอากาศตรี  สันทิฏฐ  ชั่งใจ 

 ๑๐๖๖๓ พันจาอากาศตรี  สานิต  ปถพี 

 ๑๐๖๖๔ พันจาอากาศตรี  สามารถ 

  เถลิงรัมย 

 ๑๐๖๖๕ พันจาอากาศตรี  สายชล  จําปาเงิน 

 ๑๐๖๖๖ พันจาอากาศตรี  สายชล  เดชมัด 

 ๑๐๖๖๗ พันจาอากาศตรี  สายชล 

  โปยขุนทด 

 ๑๐๖๖๘ พันจาอากาศตรี  สายยัณห 

  ทองนอย 

 ๑๐๖๖๙ พันจาอากาศตรี  สําเริง  สุทธิสาร 

 ๑๐๖๗๐ พันจาอากาศตรี  สิทธิพงษ  กัลปดี 

 ๑๐๖๗๑ พันจาอากาศตรี  สิทธิพร  ปนทศิริ 

 ๑๐๖๗๒ พันจาอากาศตรี  สิทธิพร  วงศเจียม 
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 ๑๐๖๗๓ พันจาอากาศตรี  สิทธิศักด์ิ 

  สุนทรชัย 

 ๑๐๖๗๔ พันจาอากาศตรี  สินชัย  นามสิมมา 

 ๑๐๖๗๕ พันจาอากาศตรี  สุทธิพงศ 

  ทองหัวเตย 

 ๑๐๖๗๖ พันจาอากาศตรี  สุทธิพงษ 

  แพงวิเศษ 

 ๑๐๖๗๗ พันจาอากาศตรี  สุธิสาน  สรสิทธ 

 ๑๐๖๗๘ พันจาอากาศตรี  สุธีร  อินนะชิต 

 ๑๐๖๗๙ พันจาอากาศตรี  สุนัน  ดวงเว 

 ๑๐๖๘๐ พันจาอากาศตรี  สุภิชา  ศรีไทย 

 ๑๐๖๘๑ พันจาอากาศตรี  สุมิตร  ไชยวงศ 

 ๑๐๖๘๒ พันจาอากาศตรี  สุรชัย  เลขนอก 

 ๑๐๖๘๓ พันจาอากาศตรี  สุรชัย  อินตะแสน 

 ๑๐๖๘๔ พันจาอากาศตรี  สุรเชษฐ  พนภัย 

 ๑๐๖๘๕ พันจาอากาศตรี  สุรเชษฐ 

  พรหมรัตนเลิศ 

 ๑๐๖๘๖ พันจาอากาศตรี  สุรศักด์ิ  ศิริจันทร 

 ๑๐๖๘๗ พันจาอากาศตรี  สุริยะ  สังขสําราญ 

 ๑๐๖๘๘ พันจาอากาศตรี  สุวรรณ 

  เผือกออน 

 ๑๐๖๘๙ พันจาอากาศตรี  สุวิทย  สิงหลอ 

 ๑๐๖๙๐ พันจาอากาศตรี  เสกสรรค 

  ภูทองคํา 

 ๑๐๖๙๑ พันจาอากาศตรี  อดิศักด์ิ  อนุสนธิ์ 

 ๑๐๖๙๒ พันจาอากาศตรี  อดิศักด์ิ  อินธูป 

 ๑๐๖๙๓ พันจาอากาศตรี  อดิสร  ฤทธิเดช 

 ๑๐๖๙๔ พันจาอากาศตรี  อนันท  จันทเกษ 

 ๑๐๖๙๕ พันจาอากาศตรี  อนุชา 

  ไกรสกุลศักด์ิ 

 ๑๐๖๙๖ พันจาอากาศตรี  อนุชาติ 

  พยัตธรรม 

 ๑๐๖๙๗ พันจาอากาศตรี  อนุเดช 

  หงวนบุญมาก 

 ๑๐๖๙๘ พันจาอากาศตรี  อภิชาติ  คงเงิน 

 ๑๐๖๙๙ พันจาอากาศตรี  อภิชาติ  จันทรพับ 

 ๑๐๗๐๐ พันจาอากาศตรี  อภิชาติ 

  พวงมาลัย 

 ๑๐๗๐๑ พันจาอากาศตรี  อภิชาติ 

  สุทธิหาระ 

 ๑๐๗๐๒ พันจาอากาศตรี  อภิรักษ  เกิดสิน 

 ๑๐๗๐๓ พันจาอากาศตรี  อภิวัฒน 

  กาญจนพรหม 

 ๑๐๗๐๔ พันจาอากาศตรี  อภิสิทธิ์  อินทรผึ้ง 

 ๑๐๗๐๕ พันจาอากาศตรี  อรรครา 

  จันทรสุขศรี 

 ๑๐๗๐๖ พันจาอากาศตรี  อาณัติ 

  ปรางคธวัช 

 ๑๐๗๐๗ พันจาอากาศตรี  อาทิตย 

  จันทะนาม 

 ๑๐๗๐๘ พันจาอากาศตรี  อาทิตย 

  วงศสุวรรณ 
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เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๗๐๙ พันจาอากาศตรี  อานนท 

  แสงจินดา 

 ๑๐๗๑๐ พันจาอากาศตรี  อํานาจ 

  พิมพแหวน 

 ๑๐๗๑๑ พันจาอากาศตรี  อํานาจ 

  หวยหงษทอง 

 ๑๐๗๑๒ พันจาอากาศตรี  อุดม  ไกยฝาย 

 ๑๐๗๑๓ พันจาอากาศตรี  อุทัย  บุญตา 

 ๑๐๗๑๔ พันจาอากาศตรี  อุบล  ลีพุด 

 ๑๐๗๑๕ พันจาอากาศตรี  เอก  ศรีสําราญ 

 ๑๐๗๑๖ พันจาอากาศตรี  เอกชัย 

  ตีระชิ้น 

 ๑๐๗๑๗ พันจาอากาศตรี  เอกรัตน 

  พรหมโชติ 

 ๑๐๗๑๘ พันจาอากาศตรีหญิง  ชัชฎา 

  พินิจวงศ 

 ๑๐๗๑๙ พันจาอากาศตรีหญิง  ประกาย 

  ทับศรี 

 

 

 

 

 


